∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα συµβαλλόµενα µέρη,
Πεπεισµένα για την ειδική φύση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία
και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήµατά τους που απαιτούν ιδιαίτερες λύσεις.
Ανησυχώντας για τη συνεχή διάβρωση των πόρων αυτών.
Έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι οι φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία
συνιστούν σηµείο κοινού ενδιαφέροντος όλων των χωρών αφού όλες εξαρτώνται σε πολύ
µεγάλο βαθµό από φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που προέρχονται
από αλλού.
Αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση, η ανεύρεση, η συλλογή, ο χαρακτηρισµός, η αξιολόγηση
και η τεκµηρίωση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία παίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην πραγµάτωση των στόχων της ∆ιακήρυξης της Ρώµης για την
παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια και του Σχεδίου δράσης της ∆ιεθνούς συνάντησης κορυφής
για τη διατροφή, καθώς και στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη για την παρούσα και τις
µελλοντικές γενεές, και ότι πρέπει να ενισχυθεί επειγόντως η επάρκεια των αναπτυσσόµενων
και των σε µεταβατική πορεία χωρών στο θέµα αυτό.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης για τη διατήρηση και την αειφόρο
χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία αποτελεί ένα αποδεκτό
πλαίσιο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο για τις δραστηριότητες αυτές.
Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι οι φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία
αποτελούν απαραίτητη πρώτη ύλη για τη γενετική βελτίωση των καλλιεργούµενων φυτών,
είτε αυτό γίνεται µε την επιλογή των γεωργών, είτε µε κλασσικές µεθόδους βελτίωσης των
φυτών, είτε µε σύγχρονες βιοτεχνολογικές µεθόδους, και ότι παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην
προσαρµογή στις στις απρόβλεπτες περιβαλλοντικές µεταβολές και στις εξελίξεις των
ανθρώπινων αναγκών.
Επιβεβαιώνοντας ότι οι παρελθούσες, παρούσες και µελλοντικές συνεισφορές των γεωργών
όλων των περιοχών του κόσµου, κυρίως όσων ζουν στα κέντρα καταγωγής και ποικιλότητας,
στη διατήρηση, βελτίωση και διάθεση των πόρων αυτών, αποτελεί τη βάση των δικαιωµάτων
των γεωργών.
Επιβεβαιώνοντας επίσης ότι τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από την παρούσα συνθήκη
για διατήρηση, χρήση, ανταλλαγή και πώληση σπόρων αγροκτήµατος και άλλου
πολλαπλασιαστικού υλικού και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη
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χρησιµοποίηση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και σωστή
και δίκαιη διανοµή των προκυπτόντων ωφεληµάτων, αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο της
υλοποίησης των δικαιωµάτων των γεωργών καθώς και της προώθησης των δικαιωµάτων των
γεωργών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα συνθήκη και άλλες σχετικές διεθνείς συµφωνίες θα πρέπει να
είναι συµπληρωµατικές για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της γεωργίας και η επισιτιστική
ασφάλεια.
Επιβεβαιώνοντας ότι κανένα σηµείο της παρούσας συνθήκης δεν πρέπει να ερµηνευτεί ότι
επιφέρει, µε οποιοδήποτε τρόπο, τροποποίηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των
συµβαλλόµενων µερών δυνάµει άλλων διεθνών συµφωνιών.
Εκτιµώντας ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα δεν έχουν ως στόχο την καθιέρωση κάποιας
ιεραρχίας µεταξύ αυτής της συνθήκης και άλλων διεθνών συµφωνιών.
Έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι τα σχετικά µε τη διαχείριση των φυτογενετικών πόρων
για τη διατροφή και τη γεωργία θέµατα βρίσκονται στο σηµείο συνάντησης της γεωργίας, του
περιβάλλοντος και του εµπορίου και πεπεισµένα ότι πρέπει να υπάρχει συνέργεια µεταξύ των
τοµέων αυτών.
Έχοντας συνείδηση των ευθυνών τους απέναντι στην παρούσα και τις µελλοντικές γενεές για
διατήρηση της παγκόσµιας ποικιλότητας των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία.
Αναγνωρίζοντας ότι κατά την άσκηση των κυριαρχικών τους δικαιωµάτων στους
φυτογενετικούς τους πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, τα κράτη µπορούν να
επωφεληθούν αµοιβαίως από τη δηµιουργία ενός αποδοτικού πολυµερούς συστήµατος που
θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα διαπραγµατεύσιµο µέρος των πόρων αυτών και τη
σωστή και δίκαιη διανοµή των ωφεληµάτων που απορρέουν από τη χρησιµοποίησή τους. και
Επιθυµώντας να συναφθεί µια διεθνής συµφωνία στο πλαίσιο του οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών για τη διατροφή και τη γεωργία, εφεξής καλούµενου FAO, δυνάµει του άρθρου XIV
της ιδρυτικής του πράξεως.
συνοµολογούν τα εξής:
ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Άρθρο 1 - Στόχοι
1.1

Στόχοι της παρούσας συνθήκης είναι η διατήρηση και η αειφόρος χρήση των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία και η σωστή και δίκαιη
διανοµή των ωφεληµάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους σε εναρµόνιση µε τη
σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, για την αειφόρο γεωργία και την
επισιτιστική ασφάλεια.

1.2

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µε την αποκατάσταση στενών δεσµών µεταξύ της
παρούσας συνθήκης και του οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών για τη διατροφή και
τη γεωργία, καθώς και της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.
Άρθρο 2 – Χρήση όρων
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Για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, οι όροι που αναφέρονται παρακάτω έχουν τη
σηµασία που τους αποδίδεται στο παρόν άρθρο. Οι ορισµοί δεν καλύπτουν το διεθνές
εµπόριο των προϊόντων.
« Επί Τόπου διατήρηση» είναι η διατήρηση των οικοσυστηµάτων και φυσικών
ενδιαιτηµάτων καθώς και η συντήρηση και αποκατάσταση βιώσιµων πληθυσµών ειδών στο
φυσικό τους περιβάλλον και, στην περίπτωση καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, στο
περιβάλλον όπου έχουν αναπτυχθεί οι διακριτικοί τους χαρακτήρες.
« ∆ιατήρηση εκτός τόπου» είναι η διατήρηση φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος.
« Φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία » είναι το γενετικό υλικό φυτικής
προέλευσης που έχει πραγµατική ή δυνητική αξία για τη διατροφή και τη γεωργία.
« Γενετικό υλικό » είναι το υλικό φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του υλικού
αναπαραγωγής και βλαστικού πολλαπλασιασµού, που περιέχει λειτουργικές µονάδες
κληρονοµικότητας.
« Ποικιλία » είναι φυτικό σύνολο, , εντός µιάς βοτανικής κατηγορίας της χαµηλότερης
γνωστής ταξινοµικής ιεράρχησης , που ορίζεται από την αναπαραγώγιµη έκφραση των
διακριτικών της και άλλων γενετικών της χαρακτήρων.
« Συλλογή εκτός τόπου » είναι συλλογή φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία, που διατηρούνται εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος.
« Κέντρο καταγωγής » είναι γεωγραφική ζώνη όπου φυτικό είδος, καλλιεργούµενο ή άγριο,
ανέπτυξε για πρώτη φορά τους διακριτικούς του χαρακτήρες.
« Κέντρο ποικιλότητας καλλιεργούµενων ειδών » είναι γεωγραφική ζώνη µε υψηλό επίπεδο
γενετικής ποικιλότητας για τα είδη που καλλιεργούνται υπό επιτόπιες συνθήκες.
Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συνθήκη αφορά τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία.
ΜΕΡΟΣ II – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4 – Γενικές υποχρεώσεις
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µεριµνά για την εναρµόνιση των νόµων, κανονισµών και
διαδικασιών του µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει δυνάµει της παρούσας συνθήκης.
Άρθρο 5 – ∆ιατήρηση, εξερεύνηση, συλλογή, χαρακτηρισµός, αξιολόγηση και
τεκµηρίωση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία
5.1

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος, υπό την επιφύλαξη της εθνικής του νοµοθεσίας, και σε
συνεργασία µε άλλα συµβαλλόµενα µέρη, όπου απαιτείται, προωθεί µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανεύρεση, διατήρηση και αειφόρο χρήση των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία και αναλαµβάνει ιδιαίτερα,
όπου απαιτείται:
α)

να διερευνήσει και καταγράψει σε ευρετήρια τους φυτογενετικούς πόρους για
τη διατροφή και τη γεωργία, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση και το βαθµό
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ποικιλοµορφίας
στα
πλαίσια
των
υφιστάµενων
πληθυσµών,
συµπεριλαµβανοµένων και των πόρων δυνητικής χρησιµοποίησης και, εφόσον
είναι δυνατόν, να αξιολογήσει τους κινδύνους που διατρέχουν.

5.2

β)

να προωθήσει τη συλλογή των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία και πληροφοριών σχετικών µε φυτογενετικούς πόρους που βρίσκονται
σε κίνδυνο ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν δυνητικά.

γ)

να ενθαρρύνει ή να υποστηρίξει, ανάλογα µε την περίπτωση, τις προσπάθειες
των γεωργών και των τοπικών κοινοτήτων για διαχείριση και διατήρηση στον
αγρό των φυτογενετικών τους πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

δ)

να προωθήσει την επιτόπια διατήρηση των αγρίων ειδών που συγγενεύουν µε
καλλιεργούµενα φυτά και των αγρίων ειδών για διατροφική παραγωγή,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στις προστατευόµενες ζώνες,
υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων , τις προσπάθειες των τοπικών και αυτοχθόνων
κοινοτήτων.

ε)

να αναπτύξει συνεργασίες κατά τρόπο που να προωθηθεί η εγκαθίδρυση ενός
αποτελεσµατικού και βιώσιµου συστήµατος διατήρησης εκτός τόπου, δίνοντας
κάθε δυνατή προσοχή στην ανάγκη επαρκούς τεκµηρίωσης, χαρακτηρισµού,
αναπαραγωγής και αξιολόγησης και να προωθήσει την ανάπτυξη και
µεταφορά των κατάλληλων για το σκοπό αυτό τεχνολογιών για βελτίωση της
αειφόρου χρήσεως των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

στ)

να παρακολουθεί τη διατήρηση της βιωσιµότητας, το βαθµό ποικιλοµορφίας
και τη γενετική ακεραιότητα των συλλογών φυτογενετικών πόρων για τη
διατροφή και τη γεωργία.

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, µέτρα περιορισµού ή,
εφόσον είναι δυνατόν, εξάλειψης των κινδύνων που που απειλούν τους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία.
Άρθρο 6 – Αειφόρος χρήση των φυτογενετικών πόρων

6.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη επεξεργάζονται και διατηρούν πολιτικές και νοµικές
διατάξεις κατάλληλες για την προώθηση της αειφόρου χρήσεως των φυτογενετικών
πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

6.2

Η αειφόρος χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία µπορεί
να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα µέτρα:
α)

επεξεργασία πρόσφορων γεωργικών πολιτικών που ενθαρρύνουν, κατά τα
δέοντα, την εφαρµογή και διατήρηση διαφοροποιηµένων γεωργικών
συστηµάτων που ευνοούν την αειφόρο χρήση της γεωργικής βιολογικής
ποικιλότητας και των άλλων φυσικών πόρων.

β)

διεξαγωγή µεγαλύτερου αριθµού ερευνών που ενισχύουν και διατηρούν τη
βιολογική ποικιλότητα µεγιστοποιώντας την εντός και µεταξύ ειδών
ποικιλοµορφία, προς όφελος των γεωργών, κυρίως εκείνων που δηµιουργούν
και χρησιµοποιούν δικές τους ποικιλίες και εφαρµόζουν οικολογικές αρχές
συντήρησης της γονιµότητας των εδαφών και καταπολέµησης των ασθενειών,
των ζιζανίων και των επιβλαβών οργανισµών.
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γ)

προώθηση, µε κατάλληλο τρόπο, µε τη συµµετοχή των γεωργών, κυρίως στις
αναπτυσσόµενες χώρες, των προσπαθειών γενετικής βελτίωσης των
καλλιεργειών που ενισχύουν την ικανότητα δηµιουργίας ποικιλιών ειδικά
προσαρµοσµένων στις διάφορες κοινωνικές, οικονοµικές και οικολογικές
συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στις οριακές περιοχές.

δ)

διεύρυνση της γενετικής βάσης των καλλιεργούµενων φυτών και αύξηση της
ποικιλότητας του γενετικού υλικού που τίθεται στη διάθεση των γεωργών.

ε)

προώθηση, µε κατάλληλο τρόπο, αυξηµένης χρήσης των τοπικών και τοπικά
προσαρµοσµένων καλλιεργειών, ποικιλιών και υποχρησιµοποιούµενων ειδών.

στ)

ενθάρρυνση, µε κατάλληλο τρόπο, µεγαλύτερης χρήσης της ποικιλότητας των
ποικιλιών και ειδών στη διαχείριση, διατήρηση και αειφόρο χρήση των
καλλιεργούµενων στον αγρό φυτών και δηµιουργία στενών δεσµών µεταξύ της
βελτίωσης των φυτών και της γεωργικής ανάπτυξης για µείωση της ευπάθειας
των καλλιεργούµενων φυτών και της γενετικής διάβρωσης και προώθηση προς
την κατεύθυνση επίτευξης αυξηµένης παγκόσµιας διατροφικής παραγωγής
συµβατής µε αειφόρο ανάπτυξη. και

ζ)

επίβλεψη και, όπου απαιτείται, προσαρµογή των στρατηγικών γενετικής
βελτίωσης και των κανονισµών που διέπουν την πώληση των ποικιλιών και τη
διανοµή των σπόρων.
Άρθρο 7 – Εθνικές δεσµεύσεις και διεθνής συνεργασία

7.1

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος εντάσσει, κατά τα απαιτούµενα, στις γεωργικές του,
καθώς και τις σχετικές µε την αγροτική ανάπτυξη, πολιτικές και προγράµµατά του
τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 και συνεργάζεται µε τα
υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη, απευθείας ή µέσω του FAO και άλλων αρµόδιων
διεθνών οργανισµών, στους τοµείς της διατήρησης και αειφόρου χρήσεως των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

7.2

Η διεθνής συνεργασία έχει ιδιαίτερα ως αντικείµενο:
α)

την αποκατάσταση ή ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσόµενων χωρών
και των χωρών µε µεταβατική οικονοµία στη διατήρηση και αειφόρο χρήση
των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

β)

την ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην προώθηση
της διατήρησης, αξιολόγησης, τεκµηρίωσης, γενετικής διεύρυνσης, βελτίωσης
φυτών, πολλαπλασιασµού των σπόρων καθώς και, σύµφωνα µε το Μέρος IV,
κατανοµής, πρόσβασης σε και ανταλλαγής φυτογενετικών πόρων για τη
διατροφή και της γεωργία και κατάλληλων πληροφοριών και τεχνολογιών.

γ)

τη διατήρηση και ενίσχυση των θεσµικών ρυθµίσεων που προβλέπονται στο
Μέρος V. και

δ)

την εφαρµογή της στρατηγικής χρηµατοδότησης του άρθρου 18.
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Άρθρο 8 – Τεχνική βοήθεια
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας στα
συµβαλλόµενα µέρη, κυρίως σε εκείνα που είναι αναπτυσσόµενες χώρες ή χώρες µε
µεταβατική οικονοµία µεταβατικό στάδιο, µέσω της διµερούς βοήθειας ή των κατάλληλων
διεθνών οργανώσεων, για προώθηση της εφαρµογής της παρούσας συνθήκης.
ΜΕΡΟΣ III – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
Άρθρο 9 – ∆ικαιώµατα των γεωργών
9.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την τεράστια συνεισφορά, παρελθούσα και
µελλοντική, των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων καθώς και των γεωργών όλων
των περιοχών του κόσµου, και ειδικά των περιοχών των κέντρων καταγωγής και
ποικιλότητας των καλλιεργούµενων φυτών, στη διατήρηση και αξιοποίηση των
φυτογενετικών πόρων που συνιστούν τη βάση της διατροφικής και γεωργικής
παραγωγής σε όλο τον κόσµο.

9.2

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η ευθύνη πραγµάτωσης των δικαιωµάτων
των γεωργών, όσον αφορά τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη
γεωργία, ανάγεται στις κυβερνήσεις. Ανάλογα µε τις ανάγκες και προτεραιότητές
του, κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα πρέπει, ανάλογα µε το τι αρµόζει και υπό την
επιφύλαξη της εθνικής του νοµοθεσίας, να λαµβάνει µέτρα για την προστασία και
προαγωγή των δικαιωµάτων των γεωργών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται:

9.3

α)

η προστασία των παραδοσιακών γνώσεων που που σχετίζονται µε τους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία.

β)

το δικαίωµα ισότιµης συµµετοχής στην διανοµή των ωφεληµάτων που
απορρέουν από τη χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία.

γ)

το δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε εθνικό
επίπεδο, για θέµατα σχετικά µε τη διατήρηση και αειφόρο χρήση των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

Κανένα σηµείο του παρόντος άρθρου δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται ως περιοριστικό
των δικαιωµάτων που µπορεί να έχουν οι καλλιεργητές στη διατήρηση, χρήση,
ανταλλαγή και πώληση σπόρων αγρού ή πολλαπλασιαστικού υλικού, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας και του προσήκοντος σε τούτο
τρόπου.
ΜΕΡΟΣ IV – ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 10 – Πολυµερές σύστηµα πρόσβασης και διανοµής της ωφέλειας

10.1

Στις σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα κράτη, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τα
κυριαρχικά δικαιώµατα κάθε κράτους στους δικούς του φυτογενετικούς πόρους για
τη διατροφή και τη γεωργία, συµπεριλαµβανοµένου και του ότι η εξουσία
καθορισµού της πρόσβασης στους πόρους αυτούς ανήκει στις κυβερνήσεις και
ανάγεται στην εθνική νοµοθεσία.

6

10.2

Στην άσκηση των κυριαρχικών τους δικαιωµάτων, τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν να εγκαθιδρύσουν ένα πολυµερές σύστηµα που να είναι αποδοτικό,
αποτελεσµατικό και διαφανές, τόσο για την διευκόλυνση της πρόσβασης στους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία όσο και για την κατανοµή,
κατά τρόπο σωστό και δίκαιο, των ωφεληµάτων που απορρέουν από τη χρήση των
πόρων αυτών, σε µια προοπτική συµπληρωµατικότητας και αµοιβαίας ενίσχυσης.
Άρθρο 11 – Πεδίο εφαρµογής του πολυµερούς συστήµατος

11.1

Για την επίτευξη των στόχων της διατήρησης και αειφόρου χρήσεως των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, και της σωστής και δίκαιης
κατανοµής των ωφεληµάτων που απορρέουν από τη χρήση τους, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 1, το πολυµερές σύστηµα εφαρµόζεται στους φυτογενετικούς πόρους για
τη διατροφή και τη γεωργία που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι επί τη βάσει των
κριτηρίων επισιτιστικής ασφάλειας και αλληλεξάρτησης.

11.2

Το πολυµερές σύστηµα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.1, περικλείει όλους τους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που παρατίθενται στο
παράρτηµα Ι, τους οποίους διαχειρίζονται και διοικούν τα συµβαλλόµενα µέρη και
οι οποίοι ανάγονται στην ευθύνη του δηµόσιου τοµέα. Για την πληρέστερη δυνατή
κάλυψη, τα συµβαλλόµενα µέρη καλούν τους υπόλοιπους κατόχους φυτογενετικών
πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, να
εντάξουν τους φυτογενετικούς αυτούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία στο
πολυµερές σύστηµα.

11.3

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να
ενθαρρύνουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους
και κατέχουν φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, να εντάξουν τους φυτογενετικούς αυτούς πόρους
για τη διατροφή και τη γεωργία στο πολυµερές σύστηµα.

11.4

Μέσα στα επόµενα δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης, το ∆ιευθύνον
Όργανο αξιολογεί τις πραγµατοποιηθείσες προόδους όσον αφορά την ένταξη στο
πολυµερές σύστηµα των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία που
αναφέρονται στο άρθρο 11.3. Μετά την αξιολόγηση αυτή, το ∆ιευθύνον Όργανο
αποφασίζει εάν πρέπει να συνεχιστεί να διευκολύνεται η πρόσβαση στα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11.3 που δεν έχουν εντάξει τους εν
λόγω φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία στο πολυµερές
σύστηµα ή αν πρέπει να λάβει κάποια άλλα µέτρα που κρίνει πρόσφορα.

11.5

Το πολυµερές σύστηµα περικλείει επίσης τους φυτογενετικούς πόρους για τη
διατροφή και τη γεωργία που παρατίθενται στο παράρτηµα I και συντηρούνται στις
συλλογές εκτός τόπου των ∆ιεθνών Κέντρων γεωργικής έρευνας της
Συµβουλευτικής οµάδας για τη διεθνή γεωργική έρευνα (ΣΟ∆ΓΕ), όπως
προβλέπεται στο άρθρο 15.1a, και σε άλλα διεθνή ιδρύµατα, σύµφωνα µε το
άρθρο 15.5.
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Άρθρο 12 – ∆ιευκόλυνση πρόσβασης στους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και
τη γεωργία στα πλαίσια του πολυµερούς συστήµατος
12.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η µε διευκόλυνση πρόσβαση στους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία στο πλαίσιο του πολυµερούς
συστήµατος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας συνθήκης.

12.2

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να λάβουν αναγκαία νοµικά ή άλλα κατάλληλα
µέτρα για παροχή της πρόσβασης αυτής στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη µέσω
του πολυµερούς συστήµατος. Για το σκοπό αυτό, η εν λόγω πρόσβαση προσφέρεται
επίσης και στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε
συµβαλλόµενου µέρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11.4.

12.3

Η πρόσβαση αυτή παρέχεται σύµφωνα µε τους ακόλουθους παρατιθέµενους όρους:
α)

Η πρόσβαση παρέχεται όταν αποκλειστικός σκοπός είναι η διατήρηση και
χρήση για έρευνα, γενετική βελτίωση και επιµόρφωση για τη διατροφή και τη
γεωργία, υπό την προϋπόθεση να µην προορίζεται για χηµικές ή
φαρµακευτικές χρήσεις, ούτε για άλλες µη διατροφικές και µη ζωοτροφικές
βιοµηχανικές χρήσεις. Στην περίπτωση των φυτών που καλλιεργούνται για
πολλαπλές χρήσεις (διατροφικές και µη), η ένταξή τους στο πολυµερές
σύστηµα και η δυνατότητα εφαρµογής του καθεστώτος διευκόλυνσης της
πρόσβασης εξαρτάται από τη σπουδαιότητά τους για την επισιτιστική
ασφάλεια.

β)

Η πρόσβαση παρέχεται ταχέως, χωρίς να είναι αναγκαίο να παρακολουθείται
µεµονωµένα κάθε δείγµα, και δωρεάν ή, όταν απαιτείται κάποια πληρωµή για
κάλυψη εξόδων, αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο επαγόµενο
κόστος.

γ)

Μαζί µε τους προσφερόµενους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη
γεωργία, διατίθενται και όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα διαβατηρίου και, υπό την
επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, και κάθε άλλη σχετική διαθέσιµη και µη
εµπιστευτική πληροφορία περιγραφής τους.

δ)

Οι δικαιούχοι δεν µπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωµα πνευµατικής
ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωµα που περιορίζει την µε διευκόλυνση πρόσβαση
στους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία ή στα γενετικά
µέρη ή συστατικά τους, υπό την µορφή που τα παρέλαβαν από το πολυµερές
σύστηµα.

ε)

Η πρόσβαση τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που
είναι σε πορεία τελειοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του υλικού που είναι σε
πορεία τελειοποίησης από τους γεωργούς, παραµένει στη διακριτική ευχέρεια
των κατόχων, κατά την περίοδο της τελειοποίησής τους.

στ)

Η πρόσβαση στους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία
που προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα παρέχεται σύµφωνα µε τις σχετικές διεθνείς
συµφωνίες και εθνικούς νόµους.
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ζ)

Οι δικαιούχοι των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία,
στους οποίους πόρους παρέχεται πρόσβαση στο πλαίσιο του πολυµερούς
συστήµατος και διατηρούνται, τους τηρούν στη διάθεση του πολυµερούς
συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης.

η)

Υπό την επιφύλαξη των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η πρόσβαση στους φυτογενετικούς
πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που βρίσκονται σε συνθήκες Επί
Τόπου διατήρησης παρέχεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή, ελλείψει
τέτοιας νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τους κανόνες που µπορεί να θεσπίσει το
∆ιευθύνον Όργανο.

12.4

Για το σκοπό αυτό, η διευκόλυνση πρόσβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 12.2 και 12.3
ανωτέρω, παρέχεται σύµφωνα µε τυποποιηµένη συµφωνία µεταφοράς υλικού
(ΣΜΥ) που υιοθετείται από το ∆ιευθύνον Όργανο και η οποία περιλαµβάνει τις
διατάξεις του άρθρου 12.3α, δ και ζ, καθώς και τις διατάξεις τις σχετικές µε την
διανοµή της ωφέλειας του άρθρου 13.2 δ ii) και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της
παρούσας συνθήκης, καθώς και τη διάταξη που αναφέρει ότι ο αποδέκτης των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία πρέπει να ζητεί την εφαρµογή
των όρων της ΣΜΥ στη µεταφορά των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα, καθώς και σε κάθε µεταγενέστερη
µεταφορά των φυτογενετικών αυτών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

12.5

Τα συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν για την παροχή δυνατότητας προσφυγής,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες δικαιοδοτικές διατάξεις, στο δικαστικό τους σύστηµα, σε
περίπτωση συµβατικών διαφορών που προκύπτουν από τις ΣΜΥ αυτές,
αναγνωρίζοντας ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ΣΜΥ αυτές βαρύνουν
αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα στις ΣΜΥ αυτές µέρη.

12.6

Σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης λόγω καταστροφών, τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν να παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης στους κατάλληλους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία στο πλαίσιο του πολυµερούς
συστήµατος για να συµβάλλουν στην αποκατάσταση των γεωργικών συστηµάτων,
σε συνεργασία µε τους συντονιστές βοηθείας.
Άρθρο 13 – ∆ιανοµή της ωφέλειας µέσα στο πολυµερές σύστηµα

13.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η διευκόλυνση πρόσβασης στους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που περιλαµβάνονται στο
πολυµερές σύστηµα συνιστά αφ’ εαυτής µείζονα ωφέλεια του πολυµερούς
συστήµατος και συµφωνούν η κατανοµή των προκυπτόντων ωφεληµάτων να γίνεται
µε σωστό και δίκαιο τρόπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

13.2

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη
χρησιµοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορικής, των φυτογενετικών πόρων
για τη διατροφή και τη γεωργία στο πλαίσιο του πολυµερούς συστήµατος να
κατανέµονται µε σωστό και δίκαιο τρόπο µέσω των κατωτέρω µηχανισµών:
ανταλλαγή πληροφοριών, πρόσβαση στις τεχνολογίες και µεταφορά αυτών,
ενίσχυση των δυνατοτήτων, κατανοµή των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από την
εµπορευµατοποίηση, λαµβανοµένων υπόψη των πεδίων δραστηριοτήτων
προτεραιότητας του υπό συνεχή εξέλιξη παγκόσµιου σχεδίου δράσεως και σύµφωνα
µε τις κατευθύνσεις του ∆ιευθύνοντος Οργάνου:
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α)

Ανταλλαγή πληροφοριών
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προσφέρουν τις πληροφορίες που
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων , τους καταλόγους και ευρετήρια, ενηµέρωση
για τις τεχνολογίες και τα αποτελέσµατα της τεχνικής, επιστηµονικής και
κοινωνικοοικονοµικής έρευνας, συµπεριλαµβανοµένου του χαρακτηρισµού,
της αξιολόγησης και της χρησιµοποίησης, σχετικά µε τους φυτογενετικούς
πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που περιλαµβάνονται στο πολυµερές
σύστηµα. Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιµες, εφόσον δεν είναι
εµπιστευτικές, υπό την επιφύλαξη του εφαρµοστέου δικαίου και σύµφωνα µε
τις εθνικές δυνατότητες. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση όλων των
συµβαλλοµένων µερών στην παρούσα συνθήκη µέσω του συστήµατος
πληροφόρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17.

β)

Πρόσβαση στις τεχνολογίες και µεταφορά τεχνολογιών
i)

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να παρέχουν και/ή να
διευκολύνουν την πρόσβαση στις τεχνολογίες που στοχεύουν στη
διατήρηση, χαρακτηρισµό, αξιολόγηση και χρησιµοποίηση των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία που
περιλαµβάνονται στο πολυµερές σύστηµα. Αναγνωρίζοντας ότι
ορισµένες τεχνολογίες δεν µπορούν να µεταφερθούν παρά µόνον µέσω
του γενετικού υλικού, τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν και/ή
διευκολύνουν την πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές και στο γενετικό
υλικό που περιλαµβάνονται στο πολυµερές σύστηµα καθώς και στις
βελτιωµένες ποικιλίες και στο γενετικό υλικό που δηµιουργήθηκαν χάρη
στη χρησιµοποίηση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία που περιλαµβάνονται στο πολυµερές σύστηµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12. Η πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές, στις
βελτιωµένες ποικιλίες και στο γενετικό υλικό παρέχεται και/ή
διευκολύνεται µε τήρηση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και των
νόµων που ισχύουν σχετικά µε την πρόσβαση και σύµφωνα µε τις
εθνικές δυνατότητες.

ii)

Η πρόσβαση στις τεχνολογίες και η µεταφορά τους στις χώρες, ιδιαίτερα
στις αναπτυσσόµενες και τις χώρες µε µεταβατική οικονοµία,
διασφαλίζονται µέσα από µια σειρά µέτρων όπως η δηµιουργία και η
λειτουργία θεµατικών οµάδων κατά καλλιέργεια για τη χρήση των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία και η συµµετοχή
στις οµάδες αυτές, όπου όλες οι εταιρικές σχέσεις, ασχέτως τύπου, έχουν
στόχο την έρευνα-ανάπτυξη και κοινές σχετικές µε το λαµβανόµενο
υλικό επιχειρήσεις, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την
αποτελεσµατική πρόσβαση στις εγκαταστάσεις έρευνας.

iii)

Η πρόσβαση στις τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών
που προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, και η
µεταφορά τους, όπως προβλέπεται στα σηµεία i) και ii) ανωτέρω, στις
αναπτυσσόµενες χώρες που είναι συµβαλλόµενα µέρη, ιδιαίτερα στις
λιγότερο προηγµένες χώρες και τις χώρες µε µεταβατική οικονοµία ,
διασφαλίζονται και/ή διευκολύνονται βάσει ενός πλαισίου δίκαιων και
όσο το δυνατόν ευνοϊκότερων όρων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για λόγους διατήρησης, καθώς και
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των τεχνολογιών που προορίζονται για τους αγρότες των
αναπτυσσόµενων χωρών και, ειδικότερα, των λιγότερο προηγµένων
χωρών και των χωρών σε µεταβατική πορεία, συµπεριλαµβανοµένων και
όρων χαριστικών και προτιµησιακών, εφόσον υπάρχει τέτοια αµοιβαία
συµφωνία, µεταξύ άλλων , µέσω εταιρικών σχέσεων έρευνας-ανάπτυξης
στο πλαίσιο του πολυµερούς συστήµατος. Η πρόσβαση και µεταφορά
διασφαλίζονται υπό συνθήκες που εγγυώνται την πρόσφορη και
αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
και είναι σύµφωνες µε αυτά.
γ)

Ενίσχυση των δυνατοτήτων
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών
µε µεταβατική οικονοµία, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται από την
προτεραιότητα που παρέχουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στο θέµα των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία στα σχέδια και
προγράµµατά τους, εφόσον υφίστανται, µε αντικείµενο τους φυτογενετικούς
πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που καλύπτονται από το πολυµερές
σύστηµα, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να παρέχουν προτεραιότητα i)
στην κατάρτιση και/ή ενίσχυση επιστηµονικών και τεχνικών προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο θέµα της διατήρησης και αειφόρου χρήσεως
των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, ii) στην δηµιουργία
και ενίσχυση εγκαταστάσεων προοριζόµενων για τη διατήρηση και αειφόρο
χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, ιδιαίτερα
στις αναπτυσσόµενες χώρες και στις χώρες µε µεταβατική οικονοµία , και iii)
στην επιστηµονική έρευνα που διεξάγεται κατά προτίµηση και, ει δυνατόν,
στις αναπτυσσόµενες χώρες και στις χώρες µε µεταβατική οικονοµία , σε
συνεργασία µε τα ιδρύµατα των χωρών αυτών, καθώς και στην ενδυνάµωση
της ικανότητας διεξαγωγής τέτοιων ερευνών στους τοµείς όπου είναι
αναγκαίο.

δ)

Κατανοµή των οικονοµικών και άλλων ωφεληµάτων που απορρέουν από την
εµπορευµατοποίηση
i)

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, στο πλαίσιο του πολυµερούς
συστήµατος, να λάβουν µέτρα για διασφάλιση της κατανοµής των
εµπορικών ωφεληµάτων που απορρέουν από τη συµµετοχή του
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στις δραστηριότητες που προσδιορίζονται
στο παρόν άρθρο, µέσω εταιρικών σχέσεων και συνεργασιών, κυρίως µε
τον ιδιωτικό τοµέα των αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών σε
µεταβατική πορεία, στην έρευνα και τελειοποίηση τεχνολογιών.

ii)

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η τυποποιηµένη συµφωνία
µεταφοράς υλικού (ΣΜΥ) που προβλέπεται στο άρθρο 12.4 πρέπει να
περιέχει διάταξη δυνάµει της οποίας δικαιούχος που εµπορευµατοποιεί
προϊόν που είναι φυτογενετικός πόρος για τη διατροφή και τη γεωργία
και που εµπεριέχει υλικό στο οποίο ο εν λόγω δικαιούχος απέκτησε
πρόσβαση χάρη στο πολυµερές σύστηµα απαιτείται να καταβάλει στο
µηχανισµό που προβλέπεται στο άρθρο 19.3στ ένα δίκαιο µέρος των
ωφεληµάτων που απορρέουν από την εµπορευµατοποίηση του εν λόγω
προϊόντος, εκτός εάν το προϊόν αυτό είναι διαθέσιµο χωρίς περιορισµούς
στους υπόλοιπους δικαιούχους για σκοπούς έρευνας και γενετικής
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βελτίωσης οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος που
εµπορευµατοποιεί το προϊόν προτρέπεται να προβεί σε αυτή την
πληρωµή.
Στην πρώτη του συνεδρίαση, το ∆ιευθύνον Όργανο αποφασίζει για το
ποσό, τη µορφή και τον τρόπο της πληρωµής, σύµφωνα µε τις εµπορικές
πρακτικές. Το ∆ιευθύνον Όργανο µπορεί να αποφασίσει να καθορίσει
διάφορα ποσά πληρωµής για τις διάφορες κατηγορίες αποδεκτών που
εµπορευµατοποιούν τέτοια προϊόντα. µπορεί επίσης να αποφασίσει,
εφόσον κρίνει αναγκαίο, την απαλλαγή από τις πληρωµές αυτές των
µικροκαλλιεργητών των αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών µε
µεταβατική οικονοµία . Το ∆ιευθύνον Όργανο µπορεί, από καιρού σε
καιρό, να εξετάζει τα ποσά των πληρωµών για να επιτυγχάνει τη σωστή
και δίκαιη κατανοµή των πλεονεκτηµάτων ενώ µπορεί επίσης να
αξιολογεί, κατά τη διάρκεια πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της
παρούσας συνθήκης, εάν η διάταξη της ΣΜΥ που προβλέπει την
υποχρεωτική πληρωµή εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις στις οποίες τα
εµπορευµατοποιούµενα αυτά προϊόντα είναι, χωρίς περιορισµούς, στη
διάθεση άλλων δικαιούχων για σκοπούς έρευνας και επιλογής.
13.3

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι τα ωφελήµατα που απορρέουν από τη χρήση
των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία και κατανέµονται στο
πλαίσιο του πολυµερούς συστήµατος πρέπει να κατευθύνονται κατά πρώτο λόγο,
άµεσα ή έµµεσα, προς τους καλλιεργητές όλων των χωρών, ιδιαίτερα των
αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών µε µεταβατική οικονοµία, που διατηρούν
και χρησιµοποιούν µε αειφόρο τρόπο τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή
και τη γεωργία.

13.4

Στην πρώτη του συνεδρίαση, το ∆ιευθύνον Όργανο εξετάζει τη χάραξη πολιτικής
και σχετικών κριτηρίων µε σκοπό την παροχή ειδικής βοήθειας στο πλαίσιο της
συµφωνηµένης στρατηγικής χρηµατοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 18, για τη
διατήρηση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία στις
αναπτυσσόµενες χώρες και στις χώρες µε µεταβατική οικονοµία πορεία των οποίων
η συνεισφορά στην ποικιλότητα των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία που εντάσσονται στο πολυµερές σύστηµα είναι σηµαντική και/ή έχουν
ιδιαίτερες ανάγκες.

13.5

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η ικανότητα των αναπτυσσόµενων
χωρών, και κυρίως των χωρών µε µεταβατική οικονοµία , να εφαρµόσουν πλήρως το
παγκόσµιο σχέδιο δράσεως εξαρτάται σε µεγάλο µέρος από την αποτελεσµατική
εφαρµογή του παρόντος άρθρου και της στρατηγικής χρηµατοδότησης που
προβλέπεται στο άρθρο 18.

13.6

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλύουν τα στοιχεία µιας στρατηγικής εθελοντικής
συνεισφοράς στην διανοµή της ωφέλειας , δυνάµει της οποίας οι βιοµηχανίες
τροφίµων που επωφελούνται από τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και
τη γεωργία συµβάλλουν στο πολυµερές σύστηµα.
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ΜΕΡΟΣ V – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 14 – ∆ιεθνές σχέδιο δράσεως
Αναγνωρίζοντας ότι το σε συνεχή εξέλιξη παγκόσµιο σχέδιο δράσεως για τη διατήρηση και
αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την παρούσα συνθήκη, τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να προωθήσουν τη
σωστή εφαρµογή του, κυρίως µέσω εθνικών δράσεων και, εφόσον χρειάζεται, µέσω της
διεθνούς συνεργασίας έτσι ώστε να διαµορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο, ιδιαίτερα για την
ενίσχυση των δυνατοτήτων, τη µεταφορά τεχνολογιών και την ανταλλαγή πληροφοριών, υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13.
Άρθρο 15 – Συλλογές εκτός τόπου φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία που διατηρούνται από τα ∆ιεθνή κέντρα γεωργικής έρευνας της
Συµβουλευτικής οµάδας για τη διεθνή γεωργική έρευνα και από άλλα διεθνή ιδρύµατα
15.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα που έχουν για την παρούσα
συνθήκη συλλογές εκτός τόπου φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία που κατέχουν εν είδει καταπιστεύµατος τα ∆ιεθνή κέντρα γεωργικής
έρευνας (∆ΚΓΕ) της Συµβουλευτικής οµάδας για τη διεθνή γεωργική έρευνα
(ΣΟ∆ΓΕ). Τα συµβαλλόµενα µέρη παροτρύνουν τα ∆ΚΓΕ να υπογράψουν
συµφωνίες µε το ∆ιευθύνον Όργανο όσον αφορά τις συλλογές εκτός τόπου,
σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους:
α)

Οι φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία που παρατίθενται στο
παράρτηµα Ι της παρούσας συνθήκης και κατέχονται από τα ∆ΚΓΕ είναι
διαθέσιµες σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στο Μέρος IV της
παρούσας συνθήκης.

β)

Οι φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία που δεν
περιλαµβάνονται σε εκείνους του παραρτήµατος Ι της παρούσας συνθήκης και
έχουν συλλεγεί πριν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης, και οι οποίοι
κατέχονται από τα ∆ΚΓΕ, είναι διαθέσιµοι σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν
ισχύι ΣΜΥ σύµφωνα µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ των ∆ΚΓΕ
και του FAO. Η ΣΜΥ αυτή τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος
Οργάνου το αργότερο κατά τη δεύτερη τακτική του συνεδρίαση, σε
συνεργασία µε τα ∆ΚΓΕ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας
συνθήκης, ιδιαίτερα τα άρθρα 12 και 13, και τους ακόλουθους όρους:
i)

Τα ∆ΚΓΕ ενηµερώνουν περιοδικώς το ∆ιευθύνον Όργανο για τις
συναφθείσες ΣΜΥ, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που πρέπει να
καταρτιστεί από το ∆ιευθύνον Όργανο.

ii)

Τα συµβαλλόµενα µέρη στο έδαφος των οποίων έχουν συλλεγεί
επιτοπίως οι γενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία,
παραλαµβάνουν δείγµατα των φυτογενετικών αυτών πόρων για τη
διατροφή και τη γεωργία κατόπιν αιτήσεως, χωρίς ΣΜΥ.
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15.2

iii)

Τα πλεονεκτήµατα που ορίζονται στην προαναφερθείσα ΣΜΥ και
συγκεντρώνονται στο µηχανισµό που αναφέρεται στο άρθρο 19.3στ θα
χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα στη διατήρηση και αειφόρο χρησιµοποίηση
των υπόψη φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία,
κυρίως στα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα των αναπτυσσόµενων
χωρών και των χωρών µε µεταβατική οικονοµία , και όλως ιδιαίτερα στα
κέντρα ποικιλότητας και τις λιγότερο προηγµένες χώρες.

iv)

Τα ∆ΚΓΕ λαµβάνουν όλα τα πρόσφορα στα πλαίσια των εξουσιών τους
µέτρα για να διασφαλίσουν τη σταθερή τήρηση των όρων που
προβλέπονται στις συµφωνίες µεταφοράς υλικού και ενηµερώνουν
επιµελώς το ∆ιευθύνον Όργανο για περιπτώσεις µη εφαρµογής
(συµµόρφωσης??).

γ)

Τα ∆ΚΓΕ αναγνωρίζουν στο ∆ιευθύνον Όργανο το δικαίωµα παροχής γενικών
υποδείξεων σχετικά µε τις εκτός τόπου συλλογές που κατέχουν και που
υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας συνθήκης.

δ)

Οι επιστηµονικές και τεχνικές εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται οι εν
λόγω εκτός τόπου συλλογές παραµένουν υπό τα ∆ΚΓΕ, τα οποία
αναλαµβάνουν τη διαχείριση και διοίκηση αυτών των Εκτός Τόπου συλλογών
σύµφωνα µε τους αποδεκτούς κανόνες στο διεθνές σχέδιο, και κυρίως τους
κανόνες τραπεζών γενετικού υλικού, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την
επιτροπή γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία του FAO.

ε)

Σε τυχόν αίτηση ∆ΚΓΕ, ο Γραµµατέας προσπαθεί να παράσχει την κατάλληλη
τεχνική υποστήριξη.

στ)

Ο Γραµµατέας έχει το δικαίωµα της ανά πάσα στιγµή πρόσβασης στις
εγκαταστάσεις καθώς και ελέγχου όλων των αναλαµβανόµενων εκεί
δραστηριοτήτων που αφορούν άµεσα τη διατήρηση και ανταλλαγή του υλικού
που προβλέπεται από το παρόν.

ζ)

Εάν η ορθή διατήρηση των συλλογών αυτών εκτός τόπου που κατέχονται από
τα ∆ΚΓΕ παρεµποδίζεται ή απειλείται από οποιοδήποτε γεγονός,
συµπεριλαµβανοµένου και εκείνου της ανωτέρας δυνάµεως (ανωτέρας βίας), ο
Γραµµατέας, µε τη σύµφωνη γνώµη φιλοξενούσας χώρας, βοηθά στην
αποµάκρυνση και µεταφορά τους στο µέτρο του δυνατού.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να παραχωρούν διευκόλυνση πρόσβασης στους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία του παραρτήµατος Ι στο
πλαίσιο του πολυµερούς συστήµατος στα ∆ΚΓΕ της ΣΟ∆ΓΕ που έχουν υπογράψει
συµφωνίες µε το ∆ιευθύνον Όργανο σύµφωνα µε την παρούσα συνθήκη. Τα κέντρα
αυτά εγγράφονται σε κατάλογο που διατηρείται από τον Γραµµατέα και είναι στη
διάθεση των συµβαλλοµένων µερών κατόπιν αιτήσεώς τους.
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15.3

Υλικό εκτός εκείνου του παραρτήµατος I, το οποίο παραλαµβάνεται και διατηρείται
από τα ∆ΚΓΕ µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συνθήκης, είναι προσβάσιµο υπό
όρους συµβατούς µε εκείνους που έχουν συµφωνηθεί αµοιβαίως µεταξύ των ∆ΚΓΕ
που παραλαµβάνουν το υλικό και της χώρας καταγωγής των πόρων αυτών ή της
χώρας που έχει αποκτήσει τους πόρους αυτούς σύµφωνα µε τη σύµβαση για τη
βιολογική ποικιλότητα ή άλλη ισχύουσα νοµοθεσία.

15.4

Τα συµβαλλόµενα µέρη προτρέπονται να παραχωρούν στα ∆ΚΓΕ που έχουν
υπογράψει συµφωνίες µε το ∆ιευθύνον Όργανο, πρόσβαση, υπό αµοιβαίως
συµφωνηµένους όρους, στους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη
γεωργία καλλιεργούµενων αλλά µη περιλαµβανόµενων στο παράρτηµα Ι φυτών που
είναι σηµαντικά για τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες των ∆ΚΓΕ.

15.5

Το ∆ιευθύνον Όργανο προσπαθεί επίσης να συνάπτει συµφωνίες για σκοπούς
αναφερόµενους στο παρόν άρθρο µε άλλους αρµόδιους διεθνείς θεσµούς.
Άρθρο 16 – Τα διεθνή δίκτυα φυτογενετικών πόρων

16.1

Η συνεργασία που υφίσταται στο πλαίσιο διεθνών δικτύων φυτογενετικών πόρων
για τη διατροφή και τη γεωργία ενθαρρύνεται ή αναπτύσσεται, ανάλογα µε τις
υφιστάµενες συµφωνίες και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη δυνατή κάλυψη των φυτογενετικών πόρων για
τη διατροφή και τη γεωργία.

16.2

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, όλα τα σχετικά ιδρύµατα,
κυβερνητικούς, ιδιωτικούς και µη κυβερνητικούς θεσµούς, ιδρύµατα έρευνας ή
γενετικής βελτίωσης ή άλλα ιδρύµατα, να συµµετέχουν στα διεθνή δίκτυα.

Άρθρο 17 – Το παγκόσµιο σύστηµα πληροφόρησης για τους φυτογενετικούς πόρους για
τη διατροφή και τη γεωργία
17.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση ενός
παγκόσµιου συστήµατος πληροφόρησης προκειµένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή
πληροφοριών, επί τη βάσει των υφιστάµενων συστηµάτων πληροφόρησης, για
επιστηµονικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα σχετικά µε τους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι
ανταλλαγές αυτές πληροφοριών συµβάλλουν στην κατανοµή των πλεονεκτηµάτων
θέτοντας τις πληροφορίες για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη
γεωργία στη διάθεση όλων των συµβαλλόµενων µερών. Κατά την ανάπτυξη του
παγκόσµιου συστήµατος πληροφόρησης, επιζητείται η συνεργασία µε το µηχανισµό
ανταλλαγών της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.

17.2

Για περιπτώσεις κινδύνων που απειλούν την αποτελεσµατική συντήρηση των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, και µε σκοπό τη διασφάλιση
του γενετικού υλικού, πρέπει να προωθηθεί σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης µε
βάση κοινοποιήσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη.

17.3

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται µε την επιτροπή των γενετικών πόρων για τη
διατροφή και τη γεωργία του FAO στην περιοδική επαναξιολόγηση της κατάστασης
των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία στον κόσµο προκειµένου
να διευκολύνεται η ενηµέρωση του σε συνεχή εξέλιξη παγκόσµιου σχεδίου δράσεως
που προβλέπεται στο άρθρο 14.
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ΜΕΡΟΣ VI – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 – Χρηµατοδοτικοί πόροι
18.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να εφαρµόσουν στρατηγική χρηµατοδότησης
για την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.

18.2

Στόχοι της στρατηγικής χρηµατοδότησης είναι η ενίσχυση της διαθεσιµότητας, της
διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της διάθεσης
χρηµατοδοτικών πόρων για την εφαρµογή των δραστηριοτήτων των σχετικών µε την
παρούσα συνθήκη.

18.3

Για την κινητοποίηση κονδυλίων για δραστηριότητες, σχέδια και προγράµµατα
προτεραιότητας, αφορώντα ιδιαίτερα τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες µε
µεταβατική οικονοµία , και λαµβάνοντας υπόψη το παγκόσµιο σχέδιο δράσεως, το
∆ιευθύνον Όργανο θέτει περιοδικώς ένα στόχο στο θέµα της χρηµατοδότησης.

18.4

Σύµφωνα µε τη στρατηγική αυτή χρηµατοδότησης:
α)

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα κατάλληλα και αναγκαία µέτρα, στο
πλαίσιο των διευθυνόντων οργάνων των σχετικών διεθνών µηχανισµών,
ταµείων και οργάνων, για την παροχή της επιθυµητής προτεραιότητας και
προσοχής στην αποτελεσµατική κατανοµή προβλέψιµων και συµφωνηµένων
πόρων για την εφαρµογή των σχετικών µε την παρούσα συνθήκη σχεδίων και
προγραµµάτων.

β)

Το µέτρο στο οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη, όταν πρόκειται για
αναπτυσσόµενες χώρες και χώρες µε µεταβατική οικονοµία µεταβατική
πορεία, εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τις βάσει της παρούσας συνθήκης
υποχρεώσεις τους εξαρτάται από την αποτελεσµατική κατανοµή, κυρίως από
µέρους των συµβαλλόµενων µερών που είναι αναπτυγµένες χώρες, των πόρων
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι αναπτυσσόµενες χώρες που είναι
συµβαλλόµενα µέρη και τα µε µεταβατική οικονοµία συµβαλλόµενα µέρη
παρέχουν κάθε αναγκαία προτεραιότητα, στα πλαίσια των σχεδίων και
προγραµµάτων τους, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στο θέµα των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

γ)

Τα συµβαλλόµενα µέρη που είναι αναπτυγµένες χώρες παρέχουν, και τα
συµβαλλόµενα µέρη που είναι αναπτυσσόµενες χώρες και τα µε µεταβατική
οικονοµία συµβαλλόµενα µέρη επωφελούνται από τους χρηµατοδοτικούς
πόρους για την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης µέσω διµερών,
περιφερειακών και πολυµερών οδών. Στις οδούς αυτές περιλαµβάνεται και ο
µηχανισµός που προβλέπεται στο άρθρο 19.3στ.

δ)

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δεσµεύεται να αναλάβει εθνικές δραστηριότητες
για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη
διατροφή και τη γεωργία και να διαθέσει για τις δραστηριότητες αυτές
χρηµατοδοτικούς πόρους ανάλογα µε τις δυνατότητές του και τα οικονοµικά
του µέσα. Οι διατιθέµενοι χρηµατοδοτικοί πόροι δεν θα χρησιµοποιούνται για
σκοπούς µη σύµφωνους µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, ιδιαίτερα
στους τοµείς που συνδέονται µε το διεθνές εµπόριο των προϊόντων.
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18.5

ε)

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι τα χρηµατοδοτικά πλεονεκτήµατα που
απορρέουν από το άρθρο 13.2δ αποτελούν µέρος της στρατηγικής
χρηµατοδότησης.

στ)

Από τα συµβαλλόµενα µέρη, από τον ιδιωτικό τοµέα, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 13, από µη κυβερνητικές οργανώσεις και από άλλες
πηγές µπορούν να υπάρξουν και εθελοντικές συνεισφορές. Τα συµβαλλόµενα
µέρη συµφωνούν το ∆ιευθύνον Όργανο να µελετήσει τα στοιχεία µιας
στρατηγικής που να αποβλέπει στην ενθάρρυνση τέτοιων συνεισφορών.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να δίδεται προτεραιότητα στην εφαρµογή
σχεδίων και προγραµµάτων που συµφωνούνται για καλλιεργητές των
αναπτυσσόµενων χωρών και, ιδιαίτερα, των λιγότερο προηγµένων καθώς των χωρών
µε µεταβατική οικονοµία , που διατηρούν και χρησιµοποιούν µε αειφόρο τρόπο τους
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία.
ΜΕΡΟΣ VII – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19 – ∆ιευθύνον όργανο

19.1

Για την παρούσα συνθήκη, δηµιουργείται ∆ιευθύνον Όργανο αποτελούµενο από όλα
τα συµβαλλόµενα µέρη.

19.2

Όλες οι αποφάσεις του ∆ιευθύνοντος Οργάνου λαµβάνονται συναινετικά, εκτός κι
αν εγκριθεί συναινετικά κάποια άλλη µέθοδος για τη λήψη αποφάσεων για ορισµένα
µέτρα εκτός των θεµάτων εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24, για τα
οποία παραµένει πάντοτε αναγκαία η µέθοδος της συναίνεσης.

19.3

Το ∆ιευθύνον Όργανο έχει ως αποστολή να προωθεί την πλήρη πραγµάτωση της
παρούσας συνθήκης, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων της, και κυρίως:
α)

να παρέχει υποδείξεις και γενικές κατευθύνσεις για την παρακολούθηση και
υιοθέτηση των αναγκαίων συστάσεων για την εφαρµογή της παρούσας
συνθήκης και, ιδιαίτερα, τη λειτουργία του πολυµερούς συστήµατος.

β)

να υιοθετεί σχέδια και προγράµµατα για την εφαρµογή της παρούσας
συνθήκης.

γ)

να υιοθετήσει στην πρώτη του συνεδρίαση και να εξετάζει περιοδικώς τη
στρατηγική χρηµατοδότησης για την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18.

δ)

να εγκρίνει τον προϋπολογισµό της παρούσας συνθήκης.

ε)

να προβλέπει και να συστήνει υπό την επιφύλαξη της διαθεσιµότητας των
αναγκαίων κονδυλίων τα επικουρικά όργανα που κρίνει αναγκαία καθώς και
την αντίστοιχη αποστολή και σύνθεσή τους.

στ)

να δηµιουργεί, όταν είναι ανάγκη, κατάλληλο µηχανισµό όπως π.χ.
καταπιστευµατικό λογαριασµό, για την συγκέντρωση και χρησιµοποίηση των
χρηµατοδοτικών πόρων που εισπράττει για σκοπούς εφαρµογής της παρούσας
συνθήκης.
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ζ)

να αποκαταστήσει και να διατηρεί συνεργασία µε τους υπόλοιπους αρµόδιους
διεθνείς οργανισµούς και µε τα όργανα που έχουν συσταθεί από συνθήκες,
κυρίως τη ∆ιάσκεψη των Μερών της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα
στους τοµείς που προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη,
συµπεριλαµβανοµένης και της συµµετοχής τους στη στρατηγική
χρηµατοδότησης.

η)

να εξετάζει και να υιοθετεί, όπου απαιτείται, τροποποιήσεις της παρούσας
συνθήκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23.

θ)

να εξετάζει και να υιοθετεί, όπου απαιτείται, τροποποιήσεις των
παραρτηµάτων της παρούσας συνθήκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 24.

ι)

να εξετάσει τα στοιχεία µιας στρατηγικής µε στόχο την ενθάρρυνση των
εθελοντικών συνεισφορών και, ιδιαίτερα, όσον αφορά τα άρθρα 13 και 18.

ια)

να αναλαµβάνει κάθε άλλη αναγκαία αποστολή για την πραγµάτωση των
στόχων της παρούσας συνθήκης.

ιβ)

να λαµβάνει υπόψη σχετικές αποφάσεις της ∆ιάσκεψης των Μερών της
σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλων αρµόδιων διεθνών
οργανισµών και οργάνων συνθηκών.

ιγ)

να ενηµερώνει, όταν απαιτείται, τη ∆ιάσκεψη των Μερών της σύµβασης για τη
βιολογική ποικιλότητα και άλλους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και όργανα
συνθηκών για θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης. και

ιδ)

να εγκρίνει τους όρους συµφωνιών µε τα ∆ΚΓΕ και άλλους διεθνείς θεσµούς
που προβλέπονται στο άρθρο 15 και να επανεξετάζει και να τροποποιεί τη
ΣΜΥ που προβλέπεται στο άρθρο 15.

19.4

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19.6, κάθε συµβαλλόµενο µέρος διαθέτει µια ψήφο
και µπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνόδους του ∆ιευθύνοντος Οργάνου από
έναν εκπρόσωπο, ο οποίος µπορεί να συνοδεύεται από έναν αναπληρωτή του, καθώς
και από εµπειρογνώµονες και συµβούλους. Οι αναπληρωτές, οι εµπειρογνώµονες
και οι σύµβουλοι µπορούν να συµµετέχουν στις συζητήσεις του ∆ιευθύνοντος
Οργάνου, δεν έχουν όµως δικαίωµα ψήφου πλην της περιπτώσεως όπου έχουν λάβει
τη δέουσα εξουσιοδότηση για αντικατάσταση εκπροσώπου.

19.5

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, οι εξειδικευµένοι θεσµοί του και ο ∆ιεθνής
Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος που δεν είναι
συµβαλλόµενο µέρος της παρούσας συνθήκης µπορούν να εκπροσωπούνται υπό την
ιδιότητα του παρατηρητή στις συνόδους του ∆ιευθύνοντος Οργάνου. Κάθε άλλο
όργανο ή θεσµός, κυβερνητικός ή µη, µε αρµοδιότητα σε τοµείς σχετικούς µε τη
διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη
γεωργία, που ενηµερώνει τη Γραµµατεία ότι επιθυµεί να εκπροσωπηθεί ως
παρατηρητής σε σύνοδο του ∆ιευθύνοντος Οργάνου, µπορεί να γίνει δεκτός µε την
ιδιότητα αυτή, εκτός εάν υπάρχει αντίρρηση από το ένα τρίτο τουλάχιστον των
παριστάµενων συµβαλλόµενων µερών. Η αποδοχή και συµµετοχή παρατηρητών
διέπεται από τον εσωτερικό κανονισµό που υιοθετείται από το ∆ιευθύνον Όργανο.
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19.6

Οργανισµός µέλος του FAO που είναι συµβαλλόµενο µέρος και τα κράτη µέλη
αυτού του οργανισµού µέλους που είναι συµβαλλόµενα µέρη ασκούν τα δικαιώµατα
και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε την ιδιότητά τους του µέλους,
σύµφωνα, mutatis mutandis, µε τη συστατική πράξη και το γενικό κανονισµό του
FAO.

19.7

Το ∆ιευθύνον Όργανο µπορεί, εν ανάγκη, να εγκρίνει και να τροποποιεί τον
εσωτερικό και χρηµατοδοτικό του κανονισµό, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι
ασύµβατοι µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης.

19.8

Για την ύπαρξη απαρτίας σε οποιαδήποτε σύνοδο του ∆ιευθύνοντος Οργάνου, είναι
αναγκαία η παρουσία εκπροσώπων που να αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των
συµβαλλόµενων µερών.

19.9

Το ∆ιευθύνον Όργανο συνέρχεται σε τακτικές συνόδους µια φορά τουλάχιστον κάθε
δύο χρόνια. Οι σύνοδοι αυτές θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να
πραγµατοποιούνται αµέσως πριν ή µετά τις τακτικές συνόδους της επιτροπής
γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία του FAO.

19.10

Το ∆ιευθύνον Όργανο µπορεί να συνέλθει και σε έκτακτη σύνοδο όταν το κρίνει
αναγκαίο ή κατόπιν γραπτής αιτήσεως συµβαλλόµενου µέρους, υπό την προϋπόθεση
ότι η αίτηση αυτή θα υποστηριχθεί από το ένα τρίτο τουλάχιστον των
συµβαλλόµενων µερών.

19.11

Το ∆ιευθύνον Όργανο εκλέγει τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους (που συνιστούν
συλλογικά το «Προεδρείο»), σύµφωνα µε τον εσωτερικό του κανονισµό.
Άρθρο 20 - Γραµµατεία

20.1

Ο Γραµµατέας του ∆ιευθύνοντος Οργάνου διορίζεται από το Γενικό ∆ιευθυντή του
FAO, µε την έγκριση του ∆ιευθύνοντος Οργάνου. Ο Γραµµατέας επικουρείται από
τους αναγκαίους συνεργάτες.

20.2

Ο Γραµµατέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

20.3

α)

να οργανώνει τις συνόδους του ∆ιευθύνοντος Οργάνου και των επικουρικών
οργάνων που µπορεί να δηµιουργηθούν και τους παρέχει διοικητική
υποστήριξη.

β)

να βοηθά το ∆ιευθύνον Όργανο στην εκπλήρωση της αποστολής του και να
εκτελεί κάθε ειδικό έργο που αποφασίζει να του αναθέσει το ∆ιευθύνον
Όργανο.

γ)

να υποβάλλει αναφορά για τις δραστηριότητές του στο ∆ιευθύνον Όργανο.

Ο Γραµµατέας κοινοποιεί σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη και στο Γενικό ∆ιευθυντή:
α)

τις αποφάσεις του ∆ιευθύνοντος Οργάνου µέσα σε διάστηµα εξήντα ηµερών
από την υιοθέτησή τους.

β)

τις πληροφορίες που λαµβάνει από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας συνθήκης.
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20.4

Ο Γραµµατέας παρέχει την τεκµηρίωση για τις συνόδους του ∆ιευθύνοντος Οργάνου
στις έξι γλώσσες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.

20.5

Ο Γραµµατέας συνεργάζεται µε τους άλλους οργανισµούς και όργανα συνθηκών,
κυρίως µε τη Γραµµατεία της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, για την
πραγµάτωση των στόχων της παρούσας συνθήκης.
Άρθρο 21 – Συµµόρφωση

Το ∆ιευθύνον Όργανο, στην πρώτη του συνεδρίαση, εξετάζει και υιοθετεί αποτελεσµατικές
διαδικασίες συνεργασίας και λειτουργικούς µηχανισµούς για την προώθηση της
συµµόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης και την αντιµετώπιση θεµάτων µη
συµµόρφωσης. Οι διαδικασίες και µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και
παροχή γνωµών ή βοηθείας, ιδιαίτερα νοµικής, αναλόγως προς τα απαιτούµενα, κυρίως υπέρ
των αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών σε µεταβατική πορεία.
Άρθρο 22 – Ρύθµιση των διαφορών
22.1

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ συµβαλλόµενων µερών που έχει σχέση µε την
ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης, τα υπόψη µέρη επιζητούν την
επίλυση µε διαπραγµατεύσεις.

22.2

Εάν τα υπόψη µέρη δεν µπορούν να φθάσουν σε συµφωνία µέσω της οδού των
διαπραγµατεύσεων, µπορούν να προσφύγουν από κοινού στις καλές υπηρεσίες ή στη
διαµεσολάβηση ενός τρίτου µέρους.

22.3

Κατά την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της παρούσας συνθήκης, ή προσχώρηση
σε αυτή, και σε κάθε επόµενη χρονική στιγµή, κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να
δηλώσει γραπτώς στο Θεµατοφύλακα ότι, σε περίπτωση διαφοράς που δεν
ρυθµίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 22.1 ή 22.2 ανωτέρω, δέχεται ως υποχρεωτικό ένα
εκ των δύο κατωτέρω, ή και τους δύο, τρόπους ρύθµισης:

22.4

α)

Τη διαιτησία σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Μέρος 1 του
παραρτήµατος II της παρούσας συνθήκης.

β)

Την υποβολή της διαφοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο.

Εάν τα µέρη δεν έχουν δεχθεί την ίδια διαδικασία ή µια οποιαδήποτε διαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 22.3 ανωτέρω, η διαφορά υποβάλλεται σε διαδικασία
συνδιαλλαγής σύµφωνα µε το Μέρος 2 του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας
συνθήκης, πλην εάν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά.
Άρθρο 23 – Τροποποιήσεις της συνθήκης

23.1

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα
συνθήκη.

23.2

Οι τροποποιήσεις της παρούσας συνθήκης υιοθετούνται σε σύνοδο του
∆ιευθύνοντος Οργάνου. Το κείµενο κάθε σχεδίου τροποποίησης κοινοποιείται στα
συµβαλλόµενα µέρη από το Γραµµατέα έξι µήνες τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο
στην οποία προτείνεται για υιοθέτηση.
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23.3

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συνθήκης µπορεί να γίνει µόνο µε τη
συναίνεση των συµβαλλόµενων µερών που παρίστανται στη σύνοδο του
∆ιευθύνοντος Οργάνου.

23.4

Κάθε τροποποίηση υιοθετούµενη από το ∆ιευθύνον Όργανο τίθεται σε ισχύ µεταξύ
των συµβαλλόµενων µερών που την έχουν επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την
ενενηκοστή ηµέρα από την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή
έγκρισης από τα δύο τρίτα τουλάχιστον των συµβαλλόµενων µερών. Στη συνέχεια, η
τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για κάθε άλλο µέρος την ενενηκοστή ηµέρα από την
κατάθεση από το συµβαλλόµενο αυτό µέρος των εγγράφων του επικύρωσης,
αποδοχής ή έγκρισης της τροποποίησης.

23.5

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έγγραφα κατατιθέµενα από οργανισµό
µέλος του FAO δεν θεωρούνται ως συµπληρωµατικά των εγγράφων που
κατατίθενται από τα κράτη µέλη του εν λόγω οργανισµού.
Άρθρο 24 - Παραρτήµατα

24.1

Τα παραρτήµατα της παρούσας συνθήκης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εν
λόγω συνθήκης και κάθε αναφορά στην παρούσα συνθήκη παραπέµπει και στα
παραρτήµατά της.

24.2

Οι διατάξεις του άρθρου 23 σχετικά µε τις τροποποιήσεις της παρούσας συνθήκης
εφαρµόζονται και στην περίπτωση τροποποιήσεων των παραρτηµάτων.
Άρθρο 25 - Υπογραφή

Η παρούσα συνθήκη είναι ανοικτή για υπογραφή στον FAO από τις 3 Νοεµβρίου 2001 έως
τις 4 Νοεµβρίου 2002 για όλα τα µέλη του FAO και όλα τα κράτη τα οποία, αν και δεν είναι
µέλη του FAO, είναι µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ενός από τους εξειδικευµένους
οργανισµούς του ή του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας.
Άρθρο 26 – Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση
Η παρούσα συνθήκη υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα µέλη και µη µέλη
του FAO που αναφέρονται στο άρθρο 25. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης
υποβάλλονται στον Θεµατοφύλακα.
Άρθρο 27 - Προσχώρηση
Η παρούσα συνθήκη είναι ανοικτή σε προσχώρηση όλων των µελών του FAO και όλων των
κρατών τα οποία, αν και δεν είναι µέλη του FAO, είναι µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, ενός από τους εξειδικευµένους οργανισµούς του ή του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Ατοµικής Ενέργειας, από την ηµεροµηνία κατά την οποία η συνθήκη δεν είναι πλέον ανοικτή
προς υπογραφή. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στον Θεµατοφύλακα.
Άρθρο 28 – Θέση σε ισχύ
28.1

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29.2, η παρούσα συνθήκη τίθεται σε
ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την κατάθεση του τεσσαρακοστού εγγράφου
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης υπό την προϋπόθεση είκοσι
τουλάχιστον από τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
έχουν κατατεθεί από µέλη του FAO.
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28.2

Για κάθε µέλος του FAO και κάθε κράτος το οποίο, αν και δεν είναι µέλος του FAO,
είναι µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ενός από τους εξειδικευµένους
οργανισµούς του ή του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και που
επικυρώνει, αποδέχεται και εγκρίνει την παρούσα συνθήκη, ή προσχωρεί σε αυτή,
µετά την κατάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 28.1, του τεσσαρακοστού εγγράφου
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η συνθήκη τίθεται σε ισχύ την
ενενηκοστή ηµέρα από την κατάθεση των εγγράφων του επικύρωσης, αποδοχής,
έγκρισης ή προσχώρησης.
Άρθρο 29 – Οργανισµοί µέλη του FAO

29.1

Όταν οργανισµός µέλος του FAO καταθέτει έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής,
έγκρισης ή προσχώρησης στην παρούσα συνθήκη, ο οργανισµός µέλος πρέπει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου II, παρ. 7 της συστατικής πράξης του FAO, να
κοινοποιήσει κάθε τυχόν αλλαγή σχετικά µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στη
δήλωση αρµοδιοτήτων που έχει υποβάλει σύµφωνα µε το άρθρο II, παρ. 5 της
συστατικής πράξης του FAO, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, λαµβανόµενης υπόψη
της αποδοχής του από την παρούσα συνθήκη. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος στην
παρούσα συνθήκη µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να ζητήσει από οργανισµό µέλος του
FAO που είναι συµβαλλόµενο µέρος στην εν λόγω συνθήκη να υποδείξει ποιος, από
τον οργανισµό µέλος ή τα κράτη µέλη του, είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή
κάποιου συγκεκριµένου θέµατος που προβλέπεται από την παρούσα συνθήκη. Ο
οργανισµός µέλος πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες αυτές µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα.

29.2

Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης ή καταγγελίας που
κατατίθενται από οργανισµό µέλος του FAO δεν θεωρούνται ως συµπληρωµατικά
των εγγράφων που κατατίθενται από τα κράτη µέλη του εν λόγω οργανισµού
µέλους.
Άρθρο 30 - Επιφυλάξεις

Ουδεµία επιφύλαξη µπορεί να υπάρξει σχετικά µε την παρούσα συνθήκη.
Άρθρο 31 – Μη µέρη
Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν κάθε κράτος µέλος του FAO ή κάθε άλλο κράτος που
δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της παρούσας συνθήκης να προσχωρήσει σε αυτή.
Άρθρο 32 - Καταγγελία
32.1

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί ανά πάσα στιγµή, µετά πάροδο δύο ετών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ γι’ αυτό η παρούσα συνθήκη, να
γνωστοποιήσει γραπτώς στον Θεµατοφύλακα την αποχώρησή του από την παρούσα
συνθήκη. Ο Θεµατοφύλακας ενηµερώνει αµέσως σχετικά όλα τα συµβαλλόµενα
µέρη.

32.2

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει ένα χρόνο από την ηµεροµηνία παραλαβής της
γνωστοποίησης.
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Άρθρο 33 - Ακύρωση
33.1

Η παρούσα συνθήκη ακυρούται αυτοµάτως εάν και τη στιγµή κατά την οποία, έπειτα
από καταγγελίες, ο αριθµός των συµβαλλόµενων µερών πέσει κάτω των σαράντα,
εκτός αν υπάρξει αντίθετη περί τούτου απόφαση των παραµενόντων
συµβαλλόµενων µερών, λαµβανόµενη µε οµοφωνία.

33.2

Ο Θεµατοφύλακας ενηµερώνει όλα τα παραµένοντα συµβαλλόµενα µέρη όταν ο
αριθµός των συµβαλλόµενων µερών πέσει στα σαράντα.

33.3

Σε περίπτωση ακύρωσης της συνθήκης, η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων
διέπεται από τις διατάξεις του χρηµατοδοτικού κανονισµού του ∆ιευθύνοντος
Οργάνου.
Άρθρο 34 - Θεµατοφύλακας

Θεµατοφύλακας της παρούσας συνθήκης είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής του FAO.
Άρθρο 35 – Αυθεντικά κείµενα
Τα κείµενα της παρούσας συνθήκης στα αγγλικά, αραβικά, κινέζικα, ισπανικά, γαλλικά και
ρωσσικά θεωρούνται ως ισοτίµως αυθεντικά.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Καλλιεργούµενα διατροφικά είδη
Καλλιεργούµενα
είδη
Αρτόδενδρο
Σπαράγγια
Βρώµη
Τεύτλα
Σύµπλεγµα από
Brassica

Γένος

Παρατηρήσεις

Artocarpus
Asparagus
Avena
Beta
Brassica et al.

Αρτόδενδρο µόνον

Cajan
Ρεβύθια
Εσπεριδοειδή

Cajanus
Cicer
Citrus

Κοκοκάρυο
Κύριες αροϊδες

Cocos
Colocasia,
Xanthosoma
Daucus
Dioscorea
Eleusine
Fragaria
Helianthus
Hordeum
Ipomoea
Lathyrus
Lens
Malus
Manihot
Musa
Oryza
Pennisetum
Phaseolus
Pisum
Secale
Solanum
Solanum
Sorghum
Triticosecale
Triticum et al.
Vicia
Vigna
Zea

Καρότα
∆ιοσκορέα
Κεχρί (eleusine)
Φράουλες
Ηλίανθος
Κριθάρι
Γλυκοπατάτα
Λάθυρος
Φακή
Μήλα
Μανιόκα
Μπανάνα
Ρύζι
Κεχρί
Φασόλια
Μπιζέλια
Σίκαλη
Πατάτες
Μελιτζάνες
Σόργο
Τριτικάλε
Σίτος
Κύαµος /Βίκος
Βίγνα κ.α.
Καλαµπόκι

Περιλαµβάνονται τα γένη: Brassica, Armoracia, Barbarea,
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium,
Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa και Sinapis. Πρόκειται για
ελαιούχα φυτά και λαχανικά όπως το λάχανο, η ελαιοκράµβη, το
σινάπι, το νεροκάρδαµο, η ρόκα, τα ραδίκια, τα γογγύλια. Το είδος
Lepidium meyenii (macα) δεν περιλαµβάνεται.

Συµπεριλαµβανοµένων, ως υποκείµενα για εµβολιασµό, των
Poncirus και Fortunella.
Κύριες αροϊδες: κολοκασία των αρχαίων (taro), colacase,
ξανθόσωµα το βελόφυλλο (chou caraibe), malanga

Αποκλειστικά Manihot esculenta.
Πλην Musa textilis.

Πλην Phaseolus polyanthus.

Συµπ/νης της Tuberosa, πλην Solanum phureja.
Συµπ/νης της Melongena.

Συµπεριλαµβανοµένων των Agropyron, Elymus και Secale.

Μη συµπ/νων των Zea perennis, Zea diploperennis και Zea
luxurians.
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Λιβαδικά φυτά
Γένος
ΨΥΧΑΝΘΗ
ΛΙΒΑ∆ΙΚΑ
Astragalus
Canavalia
Coronilla
Hedysarum
Lathyrus
Lespedeza
Lotus
Lupinus
Medicago
Melilotus
Onobrychis
Ornithopus
Prosopis
Pueraria
Trifolium

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η
ΛΙΒΑ∆ΙΚΑ
Andropogon
Agropyron
Agrostis
Alopecurus
Arrhenatherum
Dactylis
Festuca
Lolium
Phalaris
Phleum
Poa
Tripsacum

Είδος

chinensis, cicer, arenarius
ensiformis
varia
coronarium
cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
cuneata, striata, stipulacea
corniculatus, subbiflorus, uliginosus
albus, angustifolius, luteus
arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
albus, officinalis
viciifolia
sativus
affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
phaseoloides
alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense,
agrocicerum,
hybridum,
incarnatum,
pratense,
repens,
resupinatum,
rueppellianum,
semipilosum,
subterraneum,
vesiculosum

gayanus
cristatum, desertorum
stolonifera, tenuis
pratensis
elatius
glomerata
arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
aquatica, arundinacea
pratense
alpina, annua, pratensis
laxum

ΑΛΛΑ ΛΙΒΑ∆ΙΚΑ ΦΥΤΑ
Atriplex
halimus, nummularia
Salsola
vermiculata
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II
Μέρος 1
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 1
Το αιτούν µέρος γνωστοποιεί στο Γραµµατέα ότι τα υπόψη µέρη παραπέµπουν τη διαφορά
στη διαιτησία σύµφωνα µε το άρθρο 22. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται το αντικείµενο της
διαιτησίας και κυρίως τα άρθρα της συνθήκης η ερµηνεία ή η εφαρµογή των οποίων αποτελεί
το αντικείµενο της διαφοράς. Εάν τα διαφωνούντα µέρη δεν συµφωνήσουν ως προς το
αντικείµενο της διαφοράς πριν από τον ορισµό του προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου, το
αντικείµενο προσδιορίζεται από αυτό. Ο Γραµµατέας κοινοποιεί τις ούτω λαµβανόµενες
πληροφορίες σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συνθήκης.
Άρθρο 2
1.

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ δύο µερών, το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται
από τρία µέλη. Καθένα από τα διαφωνούντα µέρη ορίζει ένα διαιτητή. οι δύο ούτως
οριζόµενοι διαιτητές ορίζουν µε κοινή συµφωνία τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος
αναλαµβάνει την προεδρία. Ο τελευταίος αυτός δεν πρέπει να είναι υπήκοος ενός
από τα διαφωνούντα µέρη, ούτε να διαµένει συνήθως στο έδαφος ενός εκ των δύο
διαφωνούντων µερών, ούτε να βρίσκεται στην υπηρεσία ενός εξ αυτών, ούτε να έχει
ήδη ασχοληθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα µε την υπόθεση αυτή.

2.

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ περισσοτέρων των δύο συµβαλλόµενων µερών, τα
διαφωνούντα µέρη µε τα ίδια συµφέροντα ορίζουν διαιτητή µε κοινή συµφωνία.

3.

Σε περίπτωση µη ορισµού, το κενό καλύπτεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται για τον αρχικό ορισµό.
Άρθρο 3

1.

Εάν, σε διάστηµα δύο µηνών από τον ορισµό του δεύτερου διαιτητή, δεν έχει οριστεί
ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής του FAO προβαίνει,
µε αίτηση ενός εκ των διαφωνούντων µερών, στο ορισµό του µέσα σε νέα προθεσµία
δύο µηνών.

2.

Εάν, σε διάστηµα δύο µηνών από την παραλαβή της αίτησης, το ένα από τα
διαφωνούντα µέρη δεν έχει προβεί στον ορισµό διαιτητή, το άλλο µέρος µπορεί να
αποταθεί στο Γενικό ∆ιευθυντή του FAO ο οποίος προβαίνει στον ορισµό µέσα σε
νέα προθεσµία δύο µηνών.
Άρθρο 4

Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
συνθήκης και το διεθνές δίκαιο.
Άρθρο 5
Εκτός εάν τα διαφωνούντα µέρη αποφασίσουν διαφορετικά, το διαιτητικό δικαστήριο
καθορίζει δικούς του διαδικαστικούς κανόνες.
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Άρθρο 6
Με αίτηση ενός από τα διαφωνούντα µέρη, το διαιτητικό δικαστήριο µπορεί να προτείνει τα
αναγκαία ασφαλιστικά µέτρα.
Άρθρο 7
Τα διαφωνούντα µέρη διευκολύνουν τις εργασίες του διαιτητικού δικαστηρίου και, ιδιαίτερα,
χρησιµοποιούν όλα τα µέσα που διαθέτουν για:
α)

να παράσχουν στο δικαστήριο όλα τα αναγκαία έγγραφα, πληροφορίες και
διευκολύνσεις.

β)

να επιτρέψουν στο δικαστήριο, σε περίπτωση ανάγκης, να προβεί σε κλήση
µαρτύρων ή εµπειρογνωµόνων και να καταχωρήσει την κατάθεσή τους.
Άρθρο 8

Τα διαφωνούντα µέρη και οι διαιτητές υποχρεούνται να τηρούν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα
κάθε πληροφορίας που λαµβάνουν εµπιστευτικά κατά τη διάρκεια των ακροάσεων του
διαιτητικού δικαστηρίου.
Άρθρο 9
Εκτός κι αν το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών της υπόθεσης, τα δικαστικά έξοδα αναλαµβάνονται ισοµερώς από τα διαφωνούντα
µέρη. Το δικαστήριο τηρεί κατάσταση όλων των εξόδων του διαβιβάζοντας την τελική
κατάσταση στα διαφωνούντα µέρη.
Άρθρο 10
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος το οποίο έχει, όσον αφορά το αντικείµενο της διαφοράς,
συµφέροντα νοµικής φύσεως που µπορεί να επηρεαστούν από την απόφαση, µπορεί να
παρέµβει στη διαδικασία µε τη συγκατάθεση του δικαστηρίου.
Άρθρο 11
Το δικαστήριο µπορεί να κάνει δεκτές και να αποφασίσει για ανταγωγές που έχουν άµεση
σύνδεση µε το αντικείµενο της διαφοράς.
Άρθρο 12
Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, τόσον επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας,
λαµβάνονται µε πλειοψηφία.
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Άρθρο 13
Εάν κάποιο από τα διαφωνούντα µέρη δεν παρουσιαστεί ενώπιον του διαιτητικού
δικαστηρίου ή δεν υπερασπιστεί την υπόθεσή του, το άλλο µέρος µπορεί να ζητήσει από το
δικαστήριο να συνεχιστεί η διαδικασία και να εκδώσει την απόφασή του. Το γεγονός ότι ένα
από τα διαφωνούντα µέρη δεν παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ή δεν έκαµε χρήση
των δικαιωµάτων του δεν αποτελεί εµπόδιο στη διαδικασία. Πριν την έκδοση της οριστικής
του απόφασης, το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να βεβαιώνεται ότι η αγωγή στηρίζεται στα
γεγονότα και στο δίκαιο.
Άρθρο 14
Το δικαστήριο εκδίδει την οριστική του απόφαση το αργότερο πέντε µήνες από την
ηµεροµηνία σύστασής του, εκτός κι αν κρίνει αναγκαίο να παρατείνει την προθεσµία αυτή
για µια ορισµένη περίοδο που δεν πρέπει όµως να υπερβαίνει τους πέντε επιπλέον µήνες.
Άρθρο 15
Η οριστική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου περιορίζεται στο θέµα το οποίο αποτελεί
αντικείµενο της διαφοράς και είναι αιτιολογηµένη. Περιλαµβάνει τα ονόµατα των µελών που
συµµετείχαν στη συζήτηση και την ηµεροµηνία κατά την οποία εκδόθηκε. Κάθε µέλος του
δικαστηρίου µπορεί να επισυνάψει σε αυτή τυχόν διαφορετική ή αποκλίνουσα γνώµη του.
Άρθρο 16
Η απόφαση είναι υποχρεωτική για τα διαφωνούντα µέρη. ∆εν εφεσιβάλλεται, εκτός κι αν τα
µέρη έχουν συνεννοηθεί εκ των προτέρων σχετικά µε διαδικασία έφεσης.
Άρθρο 17
Κάθε διαφορά που µπορεί να αναφυεί µεταξύ των διαφωνούντων µερών όσον αφορά την
ερµηνεία ή την εκτέλεση της απόφασης µπορεί να υποβληθεί από ένα από τα διαφωνούντα
µέρη στο διαιτητικό δικαστήριο που την εξέδωσε.
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Μέρος 2
ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗ
Άρθρο 1
Με αίτηση ενός από τα διαφωνούντα µέρη, συστήνεται επιτροπή συνδιαλλαγής. Εκτός κι αν
τα διαφωνούντα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά, η επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη,
από τα οποία κάθε ενδιαφερόµενο µέρος ορίζει δύο ενώ ο πρόεδρος επιλέγεται µε κοινή
συµφωνία των ούτως οριζοµένων µελών.
Άρθρο 2
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ περισσοτέρων των δύο συµβαλλόµενων µερών, τα
διαφωνούντα µέρη µε τα ίδια συµφέροντα ορίζουν µέλη τους στην επιτροπή µε κοινή
συµφωνία. Όταν δύο διαφωνούντα µέρη τουλάχιστον έχουν ανεξάρτητα συµφέροντα ή όταν
διαφωνούν ως προς το να διαπιστώσουν αν τα συµφέροντά τους συµπίπτουν, ορίζουν τα µέλη
τους ξεχωριστά.
Άρθρο 3
Εάν, σε διάστηµα δύο µηνών από την αίτηση σύστασης επιτροπής συνδιαλλαγής, δεν έχει
οριστεί κανένα µέλος της επιτροπής από τα διαφωνούντα µέρη, ο Γενικός ∆ιευθυντής του
FAO προβαίνει, έπειτα από αίτηµα του διαφωνούντος µέρους που έκανε την αίτηση, στους
αναγκαίους ορισµούς µέσα σε νέο διάστηµα δύο µηνών.
Άρθρο 4
Εάν, µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από τον τελευταίο ορισµό µέλους της επιτροπής, αυτή δεν
έχει επιλέξει τον πρόεδρό της, ο Γενικός ∆ιευθυντής του FAO προβαίνει, κατόπιν αιτήσεως
ενός εκ των διαφωνούντων µερών, στον ορισµό προέδρου µέσα σε νέο διάστηµα δύο µηνών.
Άρθρο 5
Η επιτροπή συνδιαλλαγής λαµβάνει τις αποφάσεις της µε πλειοψηφία. Εκτός κι αν τα
διαφωνούντα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά, αυτή καθορίζει τη δική της διαδικασία.
Εκδίδει πρόταση ρύθµισης της διαφοράς που τα µέρη εξετάζουν µε καλή πίστη.
Άρθρο 6
Σε περίπτωση διαφωνίας στο θέµα της αρµοδιότητας της επιτροπής συνδιαλλαγής, αυτή
αποφασίζει αν είναι ή όχι αρµόδια.
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