
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης για το δί-
καιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην ε-
κείνων που αφορούν τη ναυσιπλοϊα»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση
του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων
που αφορούν τη ναυσιπλοΐα.

I. Επί της Συµβάσεως που κυρώνεται µε το παρόν σχέ-
διο νόµου

Α. H Σύµβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο των χρήσεων των
διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων που αφορούν τη
ναυσιπλοία αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική παγκόσµια
Σύµβαση αναφορικά µε την προστασία και τις µη ναυσι-
πλοϊκές χρήσεις διασυνοριακών υδατορευµάτων, η ο-
ποία στοχεύει στην ανάδειξη, διατήρηση, διαχείριση και
προστασία των διασυνοριακών υδατορευµάτων και στη
βιώσιµη χρήση τους. Η Σύµβαση υιοθετήθηκε από τη Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ µε την απόφασή της 51/229 το
1997 µε 103 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά (Τουρκία, Κί-
να και Μπουρούντι) και 27 αποχές. Παρά την ευρεία απο-
δοχή της, ωστόσο, δεν έχει ακόµα τεθεί σε ισχύ, διότι
δεν έχει συγκεντρώσει µέχρι στιγµής τον απαιτούµενο
αριθµό επικυρώσεων (35), ενώ επί του παρόντος την έ-
χουν επικυρώσει/αποδεχθεί /εγκρίνει ή έχουν προσχω-
ρήσει στη Σύµβαση και έτσι έχουν καταστεί Συµβαλλό-
µενα Μέρη 17 Κράτη ,ενώ 3 Κράτη είναι στη διαδικασία
να καταστούν Συµβαλλόµενα Μέρη. Από τα όµορα στην
Ελλάδα Κράτη (Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Βουλγαρία, Τουρκία) κα-
νένα δεν έχει, µέχρι στιγµής, καταστεί Συµβαλλόµενο
Μέρος στη Σύµβαση. Από τα δε Κράτη - Μέλη της EE έ-
χουν επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύµβαση η Γερµα-
νία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία
και η Σουηδία ενώ η Ισπανία και το Λουξεµβούργο είναι
στη διαδικασία να καταστούν Συµβαλλόµενα Μέρη. Ε-
ξάλλου κατά τη Σύµβαση προβλέπεται (άρθρο 35 παρ. 1)
και η συµµετοχή περιφερειακών οργανισµών οικονοµι-
κής ολοκλήρωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Σύµβαση έχει τον χαρακτήρα συνθήκης-πλαισίου
που περιγράφει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που κα-
λούνται να αναλάβουν οι χώρες οι οποίες µοιράζονται
κοινά υδατικά ρεύµατα. Κατά τον τρόπο αυτό προωθεί τη
σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που στοχεύ-
ουν στην ανάπτυξη σχέσεων διεθνούς συνεργασίας και
καλής γειτονίας, στον τοµέα της διαχείρισης υδάτων.

Β. Στην Ελλάδα το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τα
διασυνοριακά ύδατα απαρτίζεται κυρίως από τη Σύµβαση
της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (Ελσίνκι
1992) για την προστασία και χρήση διασυνοριακών υδά-
των και λιµνών, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα και
τεθεί σε ισχύ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την
Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60 και συ-
ναφείς πράξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που έχουν
ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη.

Περαιτέρω, στα διασυνοριακά ύδατα εφαρµόζονται
και δύο άλλες Συµβάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για
την Ευρώπη του ΟΗΕ µε γενικότερο πεδίο εφαρµογής,

δηλαδή η Σύµβαση του Espoo(1991) για την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό
πλαίσιο (ν. 2540/1997, ΦΕΚ 249 Α΄) και η Σύµβαση για τις
διασυνοριακές επιπτώσεις των βιοµηχανικών ατυχηµά-
των (ν. 2546/1997, ΦΕΚ 256 Α).

Γ. Η κύρωση από την Ελλάδα της εν λόγω Σύµβασης
θα συµβάλλει στο να τεθεί σε ισχύ µόλις συγκεντρωθεί ο
απαραίτητος αριθµός επικυρώσεων ή προσχωρήσεων
(35),και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να αποκτηθεί ένα
σηµαντικό εργαλείο που θα θέτει τα ελάχιστα όρια προ-
στασίας και βιώσιµης διαχείρισης του νερού σε χώρες
από τις οποίες απουσιάζει το απαραίτητο θεσµικό πλαί-
σιο προστασίας και διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων.
Κατά τον τρόπο αυτό, εν απουσία άλλων διµερών ή πο-
λυµερών Συνθηκών, θα ισχύουν οι διατάξεις της Σύµβα-
σης αυτής.

Παράλληλα, η θέση σε ισχύ της Σύµβασης θα αποτελέ-
σει τη βάση για τη συνοµολόγηση άλλων περιφερειακών
Συνθηκών και θα ενισχύσει τις υπάρχουσες. Ιδιαίτερα
στην εποχή µας, που ασκούνται ολοένα µεγαλύτερες
πιέσεις στο ζήτηµα του νερού λόγω της κλιµατικής αλ-
λαγής και απειλούνται πληθυσµοί, οικοσυστήµατα και οι-
κονοµικές δραστηριότητες που στηρίζονται στη βιώσιµη
διαχείριση νερού, η θέση σε ισχύ της Σύµβασης καθίστα-
ται αναγκαία και συµβάλλει στην βελτίωση της διεθνούς
παρουσίας της χώρας στα θέµατα αυτά.

Τέλος, συχνά οι χώρες που συνοµολογούν περιφερει-
ακές συµφωνίες µε άλλες χώρες εξυπηρετούν επιµέ-
ρους πολιτικές, γεγονός που καθιστά αναποτελεσµατική
τη διαχείριση των διεθνών υδάτων. Το ίδιο συµβαίνει ό-
ταν οι πολυµερείς και διµερείς συµφωνίες είναι ελλιπείς.
∆εδοµένου ότι η Σύµβαση έχει παγκόσµιο χαρακτήρα και
όχι απλώς πανευρωπαϊκό, όταν τεθεί σε ισχύ, θα τεθούν
σε παγκόσµιο επίπεδο οι ελάχιστες προϋποθέσεις προ-
στασίας και βιώσιµης διαχείρισης των διεθνών υδάτων.

Όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας µε τις όµορες
χώρες, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά υ-
πό µίαν έννοια ευάλωτη ως προς τα περισσότερα από τα
διεθνή της ύδατα, δεδοµένου ότι η χώρα είναι κατάντη
ως προς την ΠΓ∆Μ και τη Βουλγαρία και ανάντη ως προς
την Αλβανία. Η κύρωση από την Ελλάδα της Σύµβασης
αναµένεται να ενδυναµώσει το θεσµικό οπλοστάσιο της
χώρας όσον αφορά το ζήτηµα των υδατικών πόρων.

Από την άλλη, καθώς η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα
του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβου-
λίας για το νερό (MEDEUWI), εκ της θέσεώς της µπορεί
να υποστηρίζει την υιοθέτηση και εφαρµογή θεσµικών
εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη βιώσιµη διαχείρι-
ση διασυνοριακών υδάτων, όπως εν προκειµένω η Σύµ-
βαση. Κατά τον τρόπο αυτό, αποδεικνύει έµπρακτα το
ενδιαφέρον της για το ζήτηµα της διαχείρισης νερού, υ-
παγόµενη σε ρυθµίσεις που δεν συνεπάγονται υπέρµε-
τρες διοικητικές υποχρεώσεις, δεδοµένου ότι οι ρυθµί-
σεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας (Οδηγία πλαί-
σιο για τα νερά 2000/60) είναι αυστηρότερες και λεπτο-
µερέστερες.

IΙ. Επί των κατ’ ιδίαν άρθρων της Σύµβασης

Στο προοίµιο της Σύµβασης γίνεται µνεία στα προβλή-
µατα που επηρεάζουν πολλά διασυνοριακά υδατικά ρεύ-
µατα, και προέρχονται από την αυξηµένη ζήτηση και τη
ρύπανση. ∆ίδεται δηλαδή έµφαση τόσο στο πρόβληµα
της ποσότητας, όσο και της ποιότητας των υδάτων. Για



τον λόγο αυτό, η σύµβαση στοχεύει στη διασφάλιση της
χρησιµοποίησης, της ανάπτυξης, της διατήρησης, και
διαχείρισης των διασυνοριακών υδατορευµάτων και στη
θωράκιση της προστασίας τους συµβάλλοντας στη βέλ-
τιστη και βιώσιµη χρήση τους για τις σηµερινές και µέλ-
λουσες γενεές.

Παράλληλα, στο προοίµιο γίνεται παραποµπή στα άρ-
θρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Ε-
θνών, καθώς θεωρείται ότι η εν θέµατι Σύµβαση, ρυθµί-
ζοντας το θέµα των χρήσεων των διεθνών υδατορευµά-
των, εξαιρουµένης της ναυσιπλοΐας, δύναται να συµβάλ-
λει στην επίτευξη των στόχων της διασφάλισης της πα-
γκόσµιας ειρήνης και ανάπτυξης σχέσεων φιλίας µεταξύ
των Κρατών.

Η Σύµβαση αποτελείται από 37 άρθρα, τα οποία ταξι-
νοµούνται σε επτά µέρη και ένα Παράρτηµα, το οποίο
καθορίζει διαδικασίες για την περίπτωση που τα Κράτη
αποφασίσουν να διευθετήσουν τις διαφορές τους µέσω
διαιτησίας Συγκεκριµένα:

ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Άρθρο 1

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το πεδίο εφαρµογής της
Σύµβασης, που αφορά στις χρήσεις των διεθνών υδατο-
ρευµάτων και των υδάτων τους και στα µέτρα προστα-
σίας διατήρησης και διαχείρισης αυτών, ενώ εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής οι ναυσιπλοϊκές χρήσεις των
διεθνών υδατορευµάτων. Οι χρήσεις ναυσιπλοίας εµπί-
πτουν στο αντικείµενο της Σύµβασης µόνο στις περιπτώ-
σεις που οι χρήσεις που δεν σχετίζονται µε τη ναυσι-
πλοΐα επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα ή επηρεάζονται από
αυτή.

Άρθρο 2

Αναφέρονται οι ορισµοί κρίσιµων όρων της Σύµβασης
και οι εννοιολογικές προσεγγίσεις αυτών. Προσδιορίζο-
νται µε αυτόν τον τρόπο οι έννοιες «υδατόρευµα», «διε-
θνές υδατόρευµα», «Κράτος υδατορεύµατος» και «Ορ-
γανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης.» Ι-
διαίτερη σηµασία έχει ότι στον ορισµό της έννοιας "υδα-
τόρευµα" εντάσσονται και τα υπόγεια ύδατα, τα οποία
συνδέονται µε τα επιφανειακά. Τα υδατορεύµατα γίνο-
νται αντιληπτά ως ένα σύστηµα από επιφανειακά και υ-
πόγεια ύδατα, τα οποία, λόγω της φυσικής τους σχέσης
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, µε κατά κανόνα εκβολή
σε κοινό καταληκτικό σηµείο.

Εξάλλου διεθνές υδατόρευµα είναι ένα υδατόρευµα,
µέρη του οποίου βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη.

Άρθρο 3

Αφορά τις συµφωνίες περί υδατορευµάτων.
Συγκεκριµένα προσδιορίζεται η σχέση της Σύµβασης

µε άλλες προϋπάρχουσες ή µελλοντικές διµερείς ή πο-
λυµερείς συνθήκες περί των κοινών υδατορευµάτων ,η
δυνατότητα εναρµόνισής τους µε τις βασικές αρχές της
παρούσας Σύµβασης, καθώς και η δυνατότητα σύναψης
µιας ή περισσοτέρων συµφωνιών µεταξύ των Κρατών
των υδατορευµάτων ,καλούµενες «συµφωνίες περί υδα-
τορευµάτων»,που εφαρµόζουν και προσαρµόζουν τις
προβλέψεις της παρούσας Σύµβασης.

Εξάλλου σε περίπτωση που απαιτείται προσαρµογή

και εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης
λόγω των χαρακτηριστικών και χρήσεων ενός συγκεκρι-
µένου διεθνούς υδατορεύµατος κατά την κρίση ενός
Κράτους του υδατορεύµατος, προβλέπονται διαβουλεύ-
σεις και διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη σύναψη σχετι-
κής συµφωνίας.

Άρθρο 4

Αφορά τα συµβαλλόµενα Μέρη των συµφωνιών περί
υδατορευµάτων.

Συγκεκριµένα περιγράφεται η δυνατότητα των Κρα-
τών που µοιράζονται κοινά υδατορεύµατα να συµµετέ-
χουν στη διαπραγµάτευση και στις σχετικές διαβουλεύ-
σεις και να καταστούν συµβαλλόµενο Μέρος σε οποια-
δήποτε συµφωνία υδατορεύµατος που εφαρµόζεται στο
σύνολο ή σε τµήµα αυτού του κοινού υδατορεύµατος ή
σε συγκεκριµένο πρόγραµµα ή χρήση αυτού. Ταυτόχρο-
να δίδεται η δυνατότητα συµµετοχής στη καλόπιστη δια-
πραγµάτευση της ,µε σκοπό να καταστεί Μέρος της στο
βαθµό που η χρήση του επηρεάζεται από αυτή.

ΜΕΡΟΣ II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 5

Αφορά τη δίκαιη και εύλογη χρήση του διεθνούς υδα-
τορεύµατος.

Συγκεκριµένα στο άρθρο αυτό καταγράφεται ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της Σύµβασης, δηλαδή η υποχρέωση δί-
καιης και εύλογης χρήσης και αξιοποίησης ενός διε-
θνούς υδατορεύµατος από τα Κράτη του υδατορεύµατος
µε στόχο τη βέλτιστη και βιώσιµη χρήση αυτού και των
ωφεληµάτων του , µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ε-
παρκή προστασία του. Τα Κράτη του υδατορεύµατος
πρέπει να συµµετέχουν στη χρήση, ανάπτυξη και προ-
στασία ενός διεθνούς υδατορεύµατος µε δίκαιο και εύ-
λογο τρόπο.

Άρθρο 6

Αφορά τους παράγοντες που είναι σχετικοί µε τη δί-
καιη και εύλογη χρήση του υδατορεύµατος.

Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στους παράγοντες οι
οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψιν για τον καθορι-
σµό της εκάστοτε εύλογης και δίκαιης χρήσης των υδα-
τορευµάτων, κατά τρόπο ώστε η υποχρέωση αυτή να α-
ποσαφηνίζεται. Έτσι, η εύλογη και δίκαιη χρήση προσ-
διορίζεται µε βάση γεωγραφικούς, υδρογραφικούς, υ-
δρολογικούς, κλιµατικούς οικολογικούς κ.λ.π. παράγο-
ντες, µε βάση τις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες των ε-
µπλεκόµενων κρατών, µε βάση τον πληθυσµό που εξαρ-
τάται από το υδατόρευµα, τις συνέπειες επί ενός Κρά-
τους της χρήσης του υδατορεύµατος από άλλο Κράτος,
τις υφιστάµενες και δυνητικές χρήσεις του υδατορεύµα-
τος, της διατήρησης, προστασίας ανάπτυξης και οικονο-
µίας της χρήσης των υδατικών πόρων αυτού και του κό-
στους των µέτρων που λαµβάνονται για το σκοπό αυτό
και τέλος της διαθεσιµότητας εναλλακτικών λύσεων ισο-
δύναµης αξίας σε σχέση µε συγκεκριµένη σχεδιαζόµενη
ή υφιστάµενη χρήση. Κατά τον καθορισµό της δίκαιης
και εύλογης χρήσης εξάλλου προβλέπεται ότι όλοι αυτοί
οι παράγοντες πρέπει να εξετάζονται από κοινού και να
εξάγεται συµπέρασµα που να στηρίζεται στο σύνολο αυ-
τών.
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Άρθρο 7

Καταγράφεται η δεύτερη σηµαντική υποχρέωση των
Κρατών, που αποτελεί συµπλήρωµα της προηγούµενης,
η οποία συνίσταται στην λήψη όλων των αναγκαίων µέ-
τρων για αποφυγή πρόκλησης ουσιώδους βλάβης καθώς
και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση
πρόκλησης αυτής της σηµαντικής βλάβης. ∆ίδεται έτσι
έµφαση στην πρόληψη αλλά περιλαµβάνεται και µία σει-
ρά ρυθµίσεων και αναγκαίων µέτρων για την εξάλειψη ή
µείωση των συνεπειών µιας τέτοιας βλάβης που φτά-
νουν έως και τη δυνατότητα αποζηµίωσης.

Άρθρο 8

Περιγράφονται πτυχές της γενικής υποχρέωσης των
Κρατών για συνεργασία.

Συγκεκριµένα τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται βά-
σει της κυρίαρχης ισότητας, εδαφικής ακεραιότητας ,της
αµοιβαίας ωφέλειας και της καλής πίστης προκειµένου
να επιτύχουν τη βέλτιστη χρήση και την επαρκή προστα-
σία του διεθνούς υδατορεύµατος. Για τη διευκόλυνση
αυτής της συνεργασίας προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυ-
σης κοινών µηχανισµών και επιτροπών εάν κριθεί ανα-
γκαίο ώστε να διευκολύνουν τη λήψη σχετικών µέτρων
και διαδικασιών.

Άρθρο 9

Προσδιορίζεται η γενική υποχρέωση τακτικής ανταλ-
λαγής στοιχείων και πληροφοριών.

Συγκεκριµένα τα Κράτη του υδατορεύµατος πρέπει σε
τακτική βάση να ανταλλάσουν άµεσα διαθέσιµα στοιχεία
και πληροφορίες για την κατάσταση του υδατορεύµατος
και σε περίπτωση που ένα Κράτος καλείται από άλλο
Κράτος του υδατορεύµατος να παράσχει στοιχεία ή πλη-
ροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες τότε πρέπει να κατα-
βάλει κάθε προσπάθεια για συµµόρφωση µε τη δυνατό-
τητα να ζητήσει ως όρο την κάλυψη από το αιτούν Κρά-
τος των εύλογων δαπανών συλλογής και όπου απαιτεί-
ται επεξεργασίας αυτών των στοιχείων και πληροφο-
ριών.

Άρθρο 10

Καθορίζει τη σχέση µεταξύ παράλληλων ή συγκρουό-
µενων χρήσεων των διεθνών υδατικών ρευµάτων και συ-
γκεκριµένα προβλέπεται ότι ελλείψει αντίθετης συµφω-
νίας καµία χρήση ενός διεθνούς υδατορεύµατος δεν α-
πολαµβάνει αφ’ εαυτής προτεραιότητας έναντι άλλων
χρήσεων ,σε περίπτωση δε σύγκρουσης µεταξύ των χρή-
σεων αυτών ,αυτή θα επιλύεται βάσει των άρθρων 5 έως
7 λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις απαιτήσεις των ζωτι-
κών ανθρώπινων αναγκών.

ΜΕΡΟΣ III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Στα άρθρα του Μέρους ΙΙΙ, περιλαµβάνονται λεπτοµε-
ρείς διατάξεις για την ενηµέρωση του άλλου παρόχθιου
Κράτους και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε περίπτω-
ση που ένα Κράτος προγραµµατίζει µέτρα τα οποία εν-
δέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις σε διασυνορια-
κά υδατικά ρεύµατα. Συγκεκριµένα:

Άρθρο 11

Στο άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση των Κρατών να
ανταλλάσσουν πληροφορίες , να διαβουλεύονται και ε-
φόσον χρειάζεται να διαπραγµατεύονται για τις πιθανές
συνέπειες των µέτρων που προγραµµατίζονται, στην κα-
τάσταση ενός διεθνούς υδατορεύµατος.

Άρθρο 12

Καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται
στην έγκαιρη ειδοποίηση ενός Κράτους του υδατορεύ-
µατος προς τα άλλα Κράτη του υδατορεύµατος, πριν την
εφαρµογή των προγραµµατιζόµενων µέτρων που µπορεί
να έχουν δυσµενείς συνέπειες.

Συγκεκριµένα η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται α-
πό διαθέσιµα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες συµπερι-
λαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της µελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων.

Άρθρα 13 ,14 και 15

Στα άρθρα αυτά τίθεται κατ' αρχήν προθεσµία, εντός
της οποίας τα ειδοποιούµενα Κράτη πρέπει να απαντή-
σουν στην ειδοποίηση για προγραµµατιζόµενα µέτρα,
δυναµένη να παραταθεί, προκειµένου τα κράτη να αξιο-
λογήσουν τις πιθανές συνέπειες των µέτρων.

Εξάλλου καθορίζονται οι υποχρεώσεις του ειδοποιού-
ντος Κράτους κατά την προθεσµία απάντησης και συγκε-
κριµένα ότι πρέπει να συνεργάζεται µε τα ειδοποιούµε-
να Κράτη παρέχοντάς τους ύστερα από σχετικό αίτηµά
τους κάθε πρόσθετη πληροφορία που είναι αναγκαία και
διαθέσιµη και να επιδιώκει τη συναίνεσή τους πριν την ε-
φαρµογή των προγραµµατιζόµενων µέτρων.

Εξάλλου προβλέπεται εµπρόθεσµη απάντηση στην ει-
δοποίηση µε έγκαιρη κοινοποίηση των πορισµάτων στο
ειδοποιούν Κράτος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η ε-
φαρµογή των προγραµµατιζόµενων µέτρων είναι ασύµ-
βατη µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 7 πρέπει να
επισυνάψει µια τεκµηριωµένη έκθεση.

Άρθρο 16

Περιγράφονται τα δικαιώµατα του ειδοποιούντος κρά-
τους σε περίπτωση εκπνοής της προθεσµίας απάντησης
του άλλου κράτους, και συγκεκριµένα ότι δύναται να
προχωρήσει στην εφαρµογή των προγραµµατιζόµενων
µέτρων σύµφωνα µε την ειδοποίηση και σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις των άρθρων 5 και 7.

Εξάλλου προβλέπεται η δυνατότητα συµψηφισµού κά-
θε αξίωσης αποζηµίωσης από ένα ειδοποιούµενο Κρά-
τος, που παρέλειψε να απαντήσει εµπρόθεσµα, µε τα έ-
ξοδα στα οποία θα υποβληθεί το ειδοποιούν Κράτος ,για
δράσεις που θα αναλάβει µετά την εκπνοή της προθε-
σµίας απάντησης.

Άρθρο 17

Προσδιορίζεται η δυνατότητα διαβουλεύσεων και δια-
πραγµατεύσεων σχετικά µε προγραµµατιζόµενα µέτρα
σε περίπτωση απάντησης ότι η εφαρµογή των προγραµ-
µατιζόµενων µέτρων είναι ασύµβατη µε τα όσα προβλέ-
πονται στα άρθρα 5 ή 7 προκειµένου να καταλήξουν σε
δίκαιη επίλυση του ζητήµατος. Κατά τη διάρκεια των δια-
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βουλεύσεων ορίζεται ότι κάθε Κράτος πρέπει καλόπιστα
να λαµβάνει υπόψη τα δικαιώµατα και έννοµα συµφέρο-
ντα του άλλου Κράτους και να απέχει, εφόσον ζητηθεί α-
πό την εφαρµογή των προγραµµατιζόµενων µέτρων για
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο.

Άρθρο 18

Καθορίζονται οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε
περίπτωση που ένα Κράτος του υδατορεύµατος έχει βά-
σιµους λόγους να πιστεύει ότι άλλο Κράτος του υδατο-
ρεύµατος προγραµµατίζει µέτρα που µπορεί να έχουν
σηµαντική δυσµενή επίπτωση σε αυτό. Στην περίπτωση
αυτή το πρώτο Κράτος µπορεί να ζητήσει από το δεύτε-
ρο να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 12 που αφορά
την διαδικασία ειδοποίησης σχετικά µε τα προγραµµατι-
ζόµενα µέτρα που έχουν πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις.

Σε περίπτωση αντίθετης γνώµης του Κράτους που
προγραµµατίζει τα µέτρα προβλέπεται η δυνατότητα ε-
νηµέρωσης και υποβολής τεκµηριωµένης έκθεσης προς
το άλλο Κράτος και εφόσον αυτή δεν κριθεί ικανοποιητι-
κή από αυτό καθορίζεται υποχρέωση άµεσης προσφυγής
σε διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις µε υποχρέωση
αποχής από την εφαρµογή των µέτρων, εφόσον αυτό ζη-
τηθεί, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά.

Άρθρο 19

Περιγράφονται οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε
περίπτωση που η εφαρµογή των προγραµµατιζόµενων
µέτρων είναι κατεπείγουσα για λόγους προστασίας της
ανθρώπινης υγείας, της δηµόσιας ασφάλειας ή άλλων ε-
ξίσου σηµαντικών συµφερόντων του Κράτους που προ-
γραµµατίζει τα µέτρα.

Συγκεκριµένα το εν λόγω Κράτος µπορεί να προχωρή-
σει άµεσα στην εφαρµογή των προγραµµατιζόµενων µέ-
τρων µε την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 7 και µε άµεση
κοινοποίηση προς τα άλλα Κράτη του υδατορεύµατος
µιας επίσηµης δήλωσης του επείγοντος χαρακτήρα των
µέτρων συνοδευόµενη από τα σχετικά στοιχεία, µε την
υποχρέωση εφόσον του ζητηθεί από τα άλλα Κράτη να
προσέλθει σε διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις.

ΜΕΡΟΣ IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα άρθρα του IV Μέρους αφορούν την προστασία, δια-
τήρηση και διαχείριση των υδατορευµάτων και των οικο-
συστηµάτων τους. Συγκεκριµένα:

Άρθρο 20

Καθορίζεται η υποχρέωση προστασίας και διατήρησης
των οικοσυστηµάτων των διεθνών υδατορευµάτων από
τα Κράτη του υδατορεύµατος µεµονωµένα ή από κοινού.

Άρθρα 21 και 22

Προβλέπεται η πρόληψη, η µείωση και ο έλεγχος της
ρύπανσης ενός διεθνούς υδατορεύµατος.

Συγκεκριµένα δίδεται ο ορισµός της ρύπανσης ενός
διεθνούς υδατορεύµατος και καθορίζονται παράλληλα
τα µέτρα για την πρόληψη, µείωση και έλεγχο της ρύ-
πανσης ενός διεθνούς υδατορεύµατος που µπορεί να
προκαλέσει βλάβη σε άλλα Κράτη του υδατορεύµατος ή

στο περιβάλλον τους συµπεριλαµβανοµένης της βλάβης
στην ανθρώπινη ζωή ή ασφάλεια ,στη χρήση των υδάτων
για οποιοδήποτε ωφέλιµο σκοπό ή στους ζώντες οργανι-
σµούς.

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η υποχρέωση για τα
Κράτη του υδατορεύµατος να προσέρχονται σε διαβου-
λεύσεις εφόσον ζητηθεί από οποιοδήποτε από αυτά ,µε
σκοπό να καταλήξουν σε αµοιβαία αποδεκτά µέτρα και
µεθόδους πρόληψης ,µείωσης και ελέγχου της ρύπαν-
σης ενός διεθνούς υδατορεύµατος όπως την καθιέρωση
κοινών στόχων και κριτηρίων για την ποιότητα των υδά-
των , καθώς επίσης τεχνικών και πρακτικών για την αντι-
µετώπιση της ρύπανσης και καθιέρωσης καταλόγου ου-
σιών των οποίων η εισαγωγή στα ύδατα ενός διεθνούς
υδατορεύµατος πρέπει να απαγορεύεται, να περιορίζε-
ται να ερευνάται ή να παρακολουθείται.

Τέλος καθορίζεται η υποχρέωση λήψης των αναγκαί-
ων µέτρων για την αποτροπή εισαγωγής ξενικών ή νέων
ειδών που µπορεί να επιφέρει δυσµενείς συνέπειες στο
οικοσύστηµα του υδατορεύµατος.

Άρθρα 23 και 24

Καθορίζεται η υποχρέωση για τα Κράτη του υδατορεύ-
µατος, σε συνεργασία ή µεµονωµένα, λήψης των ανα-
γκαίων µέτρων για την προστασία και διατήρηση του θα-
λασσίου περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένων των εκ-
βολών των ποταµών.

Εξάλλου καθορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής δια-
βουλεύσεων για τη διαχείριση των διεθνών υδατορευµά-
των, οι οποίες ενδεχοµένως περιλαµβάνουν και την ε-
γκαθίδρυση ενός κοινού µηχανισµού διαχείρισης ο οποί-
ος νοείται ως ο σχεδιασµός της βιώσιµης ανάπτυξης ε-
νός διεθνούς υδατορεύµατος ,η εξασφάλιση της εφαρ-
µογής των εγκεκριµένων µέτρων και η προαγωγή µε ο-
ποιονδήποτε άλλο τρόπο της ορθολογικής και βέλτιστης
χρήσης .προστασίας και ελέγχου του.

Άρθρο 25

Καθορίζονται οι διαδικασίες ρύθµισης της ροής των υ-
δάτων από τα Κράτη του υδατορεύµατος µέσω υδραυλι-
κών έργων ή άλλων συνεχιζόµενων µέτρων που µετα-
βάλλουν,ή ελέγχουν τη ροή των υδάτων ενός διεθνούς
υδατορεύµατος ,όπου απαιτείται. Η συµµετοχή στην κα-
τασκευή συντήρηση ή χρηµατοδότηση των έργων ρύθµι-
σης από τα Κράτη του υδατορεύµατος, εκτός αντίθετης
συµφωνίας, γίνεται επί ίσοις όροις.

Άρθρο 26

Περιγράφεται η υποχρέωση κάθε Κράτους του υδατο-
ρεύµατος για διατήρηση και προστασία των υφιστάµε-
νων εγκαταστάσεων ,υποδοµών και άλλων έργων που
σχετίζονται µε το διεθνές υδατόρευµα εντός των χωρι-
κών του ορίων.

Εξάλλου προβλέπεται η δυνατότητα, σε περίπτωση αι-
τήµατος ενός από τα Κράτη του υδατορεύµατος, που έ-
χει εύλογη υπόνοια ότι µπορεί να υποστεί σηµαντικές
δυσµενείς επιπτώσεις ,για διενέργεια διαβουλεύσεων
που αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία και συντήρη-
ση καθώς και στην προστασία των εγκαταστάσεων, υπο-
δοµών ή άλλων έργων που σχετίζονται µε ένα διεθνές υ-
δατόρευµα από ενέργειες εκ προθέσεως ή εξ αµελείας ή
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από τις δυνάµεις της φύσης.

ΜΕΡΟΣ V. ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Άρθρο 27

Καθορίζεται υποχρέωση για τα Κράτη του υδατορεύ-
µατος λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων για την πρό-
ληψη ή µετριασµό πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων στα
διεθνή υδατορεύµατα, είτε αυτές προέρχονται από φυ-
σικά αίτια είτε από ανθρώπινες ενέργειες όπως πληµµύ-
ρες, παγετώνες, ξηρασία, απερήµωση κ.λπ..

Άρθρο 28

Προσδιορίζονται οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα
σε περίπτωση καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, η οποία
επέρχεται ξαφνικά από φυσικές αιτίες όπως πληµµύρες,
θραύση πάγων, σεισµούς κλπ ή από ανθρώπινες ενέργει-
ες όπως βιοµηχανικά ατυχήµατα.

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η άµεση ενηµέρωση του
άλλου παρόχθιου κράτους που πιθανόν επηρεάζεται κα-
θώς και η ενηµέρωση των αρµοδίων διεθνών οργανι-
σµών και η λήψη άµεσα όλων των ενδεδειγµένων µέ-
τρων σε συνεργασία µε τα Κράτη που πιθανόν επηρεά-
ζονται και τους διεθνείς οργανισµούς, για την πρόληψη,
το µετριασµό, και την εξάλειψη των επιβλαβών επιπτώ-
σεων της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης. ΄Οπου απαι-
τείται καθορίζεται η υποχρέωση για τα Κράτη του υδατο-
ρεύµατος να καταρτίζουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης.

ΜΕΡΟΣ VI. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Περιγράφεται η προστασία των διεθνών υδατορευµά-
των και των εγκαταστάσεών τους βάσει κανόνων και αρ-
χών του διεθνούς δικαίου σε καιρό ένοπλης σύρραξης.

Άρθρο 30

Συµφωνείται ότι η υποχρέωση συνεργασίας µεταξύ
των Κρατών του υδατορεύµατος ,στην περίπτωση που υ-
φίστανται σοβαρά εµπόδια άµεσης επαφής µεταξύ τους,
γίνεται µέσω µιας έµµεσης διαδικασίας που έχουν απο-
δεχτεί και που συµπεριλαµβάνει την ανταλλαγή στοιχεί-
ων και πληροφοριών την προειδοποίηση, την επικοινω-
νία ,τις διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις.

Άρθρο 31

Περιγράφεται η δυνατότητα των κρατών να αρνηθούν
την παροχή στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ζωτι-
κή σηµασία για την εθνική τους άµυνα και ασφάλεια και
η ταυτόχρονή υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργα-
σία µε τα άλλα Κράτη του υδατορεύµατος για παροχή
πληροφοριών.

Άρθρο 32

Θεσπίζεται η υποχρέωση για τα Κράτη του υδατορεύ-
µατος να µην κάνουν διακρίσεις, βάσει εθνικότητας, κα-
τοικίας ή τόπου πρόκλησης της βλάβης, για φυσικά ή νο-

µικά πρόσωπα, που απειλούνται σοβαρά να υποστούν
σηµαντική διασυνοριακή βλάβη από δραστηριότητες που
σχετίζονται µε ένα διεθνές υδατόρευµα, ως προς την
παροχή πρόσβασης σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες ή
ως προς το δικαίωµα αποζηµίωσής τους ή επανόρθωσης
λόγω σηµαντικής βλάβης που προκλήθηκε από τις δρα-
στηριότητες που έλαβαν χώρα στο έδαφός τους, εκτός
αντιθέτου συµφωνίας των εν λόγω Κρατών του υδατο-
ρεύµατος.

Άρθρο 33

Καθιερώνεται η επίλυση διαφορών σχετικά µε την ερ-
µηνεία ή την εφαρµογή της Σύµβασης µε ειρηνικά µέσα
µέσω διαπραγµατεύσεων που ζήτησε ένα από ενδιαφε-
ρόµενα Μέρη, και εφόσον δεν µπορέσουν να καταλή-
ξουν σε συµφωνία, µπορούν να αναζητήσουν από κοινού
την βοήθεια διαµεσολάβηση ή συµβιβασµό από ένα τρί-
το Μέρος, ή να χρησιµοποιήσουν ένα κοινό θεσµό που έ-
χουν εγκαθιδρύσει για το υδατόρευµα ή να υποβάλλουν
την διαφορά τους στη ∆ιαιτησία ή στο ∆ιεθνές ∆ικαστή-
ριο.

Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς τους µέσω
διαπραγµατεύσεων ή άλλων µέσων η διαφορά υποβάλ-
λεται σε Επιτροπή αµερόληπτης εξέτασης.

Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της εξετα-
στικής επιτροπής, ο τρόπος συγκρότησής της ,ο κανονι-
σµός λειτουργίας της, η έκδοση της έκθεσής της ,και τα
έξοδά της.

Προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία ή
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, για τα Κράτη τα ο-
ποία έχουν γνωστοποιήσει, κατά την κατάθεση του ορ-
γάνου επικύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε εφε-
ξής ότι αποδέχονται τη σχετική δικαιοδοσία του ∆ιε-
θνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης ή του διαιτητικού δικαστη-
ρίου που λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Παραρτή-
µατος.

ΜΕΡΟΣ VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στα Άρθρα 34 έως 37 ρυθµίζεται η διαδικασία υπογρα-
φής, κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στη
Σύµβαση, η διαδικασία θέσης της σε ισχύ και ορίζονται
τα αυθεντικά κείµενα της Σύµβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

Στα άρθρα 1 έως 14 του Παραρτήµατος ρυθµίζονται τα
θέµατα προσφυγής σε ∆ιαιτησία βάσει του άρθρου 33
της Σύµβασης και συγκεκριµένα:

Ρυθµίζεται η διαδικασία προσφυγής σε διαιτησία, κα-
θορίζεται η σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου και η η
διαδικασία διορισµού του Προέδρου του, ο τρόπος έκδο-
σης αποφάσεων και η θέσπιση του εσωτερικού κανονι-
σµού λειτουργίας του.

Επί πλέον δίδεται η δυνατότητα διαταγής προσωρινών
µέτρων προστασίας, κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των Με-
ρών και ορίζεται η υποχρέωση των Μερών της διαφοράς,
ως προς την διευκόλυνση του έργου του ∆ιαιτητικού ∆ι-
καστηρίου µε την παροχή όλων των σχετικών εγγράφων
και πληροφοριών και την εξουσιοδότησή του για κλήση
µαρτύρων και εµπειρογνωµόνων.

Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπα-
νών του δικαστηρίου, ρυθµίζεται η δυνατότητα παρέµβα-
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σης τρίτου Μέρους στη διαφορά, µε τη συγκατάθεση του
δικαστηρίου και δίδεται η δυνατότητα εξέτασης και έκ-
δοσης απόφασης επί ανταξιώσεων.

Τέλος ορίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ρυθµί-
ζονται θέµατα διαδικαστικά σε περίπτωση απουσίας ε-
νός εκ των Μερών της διαφοράς και τίθενται προθεσµίες
για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης.

III. Εξουσιοδοτική διάταξη και έναρξη ισχύος
Στο άρθρο δεύτερο του παρόντος σχεδίου νόµου προ-

βλέπονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις και
στο άρθρο τρίτο καθορίζεται η έναρξη ισχύος της Σύµβα-
σης και του κυρωτικού αυτής νόµου.

Συµπερασµατικά
Η Σύµβαση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών για

το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων
πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα η κύρωση της
οποίας προωθείται µε το παρόν σχέδιο νόµου, εισάγει
τις απαραίτητες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της χρή-
σης, της ανάπτυξης, της διατήρησης, της διαχείρισης και
προστασίας των διασυνοριακών υδατορευµάτων και την
προαγωγή της βέλτιστης και βιώσιµης χρησιµοποίησής
τους για τις σηµερινές και µέλλουσες γενεές. Η κύρωσή
της δηµιουργεί κατά τον τρόπο αυτό ευνοϊκές προϋπο-
θέσεις για την προστασία των υδατορευµάτων από ενδε-
χόµενες δυσµενείς επιπτώσεις, λαµβάνοντας υπ' όψιν ι-
διαίτερα τη γεωγραφική θέση της χώρας µας ως χώρας
κατάντη, σε σχέση µε τα περισσότερα διασυνοριακά υ-
δατορεύµατα.

Παράλληλα, δίδει στη χώρα µας τη δυνατότητα να α-
νταποκριθεί µε συνέπεια στις δεσµεύσεις της και να ανα-
λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανταπό-
κρισης στην παγκόσµια κρίση του νερού τόσο σε ευρω-
παϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Θέτοντας υπ' όψιν της Βουλής των Ελλήνων το εν λό-
γω σχέδιο νόµου εισηγούµαστε να τύχει της έγκρισής
της.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Γ. Α. Παπανδρέου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Λ. Κατσέλη Κ. Μπιρµπίλη

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆. Ρέππας

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο των χρήσεων
των διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων που αφο-
ρούν τη ναυσιπλοΐα

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων
που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, του Οργανισµού των Ηνω-
µένων Εθνών, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη, στις 21
Μαΐου 1997, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην
αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει
ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής αλλαγής και του κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιου Υπουργού, µπορούν να λαµβάνονται τα προ-
βλεπόµενα από τη Σύµβαση αναγκαία µέτρα, να εγκαθι-
δρύονται οι προβλεπόµενοι µηχανισµοί και επιτροπές,
να ρυθµίζονται οι προβλεπόµενες διαδικασίες καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της
Σύµβασης.

΄Αρθρο τρίτο

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 36 αυτής.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Γ.Α. Παπανδρέου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Λ. Κατσέλη Κ. Μπιρµπίλη

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆. Ρέππας

Αριθµ. 85/ 8 / 2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρου 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση της Σύµβα-
σης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευ-
µάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοία»

Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προτείνεται
η κύρωση της ανωτέρω Σύµβασης του Οργανισµού των
Ηνωµένων Εθνών, που έχει υπογραφεί στη Νέα Υόρκη
στις 21 Μαΐου 1997. Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ,
που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, η προα-
ναφερόµενη Σύµβαση, µε τις διατάξεις της οποίας προ-
βλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ I
1. Ορίζεται ότι, η κυρούµενη Σύµβαση εφαρµόζεται

στις χρήσεις των διεθνών υδατορευµάτων και των υδά-
των τους, πλην εκείνων της ναυσιπλοΐας, καθώς και στα
σχετικά, µε τις χρήσεις των υδατορευµάτων αυτών και
των υδάτων τους, µέτρα προστασίας, διατήρησης και
διαχείρισης. (άρθρο 1)

2. Καθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται
στην κυρούµενη Σύµβαση, για την εφαρµογή της.

(άρθρο 2)
3. α.Η παρούσα Σύµβαση δεν επηρεάζει τα ήδη ισχύο-

ντα από προηγούµενες συµφωνίες δικαιώµατα ή υπο-
χρεώσεις ενός Κράτους υδατορεύµατος, λαµβάνεται ό-
µως µέριµνα ώστε τα ισχύοντα από τέτοιου είδους συµ-
φωνίες να εναρµονίζονται µε τις βασικές αρχές της Σύµ-
βασης.

β. Συµφωνίες περί υδατορευµάτων, που συνάπτονται
µεταξύ των Κρατών υδατορευµάτων, πρέπει να καθορί-
ζουν τα ύδατα όπου αυτές έχουν εφαρµογή και τα Κρά-
τη του υδατορεύµατος οφείλουν να διαβουλεύονται ό-
ποτε χρειάζονται προσαρµογές της παρούσας Σύµβα-
σης, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και χρήσεων ε-
νός συγκεκριµένου διεθνούς υδατορεύµατος.

γ. Παρέχεται σε κάθε Κράτος υδατορεύµατος το δικαί-
ωµα συµµετοχής: ί) στη διαπραγµάτευση, προκειµένου
να καταστεί συµβαλλόµενο µέρος σε οποιαδήποτε συµ-
φωνία υδατορεύµατος και ίϊ) σε διαβουλεύσεις, στην πε-
ρίπτωση που η χρήση ενός διεθνούς υδατορεύµατος
µπορεί να επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό από την ε-
φαρµογή της προαναφερόµενης συµφωνίας.

(άρθρα 3 και 4)
ΜΕΡΟΣ II
Στο πλαίσιο των γενικών αρχών της Σύµβασης προ-

βλέπονται τα ακόλουθα:
1. Τα Κράτη του υδατορεύµατος οφείλουν να χρησιµο-

ποιούν το διεθνές υδατόρευµα που βρίσκεται στο έδα-
φος τους και να συµµετέχουν στη χρήση, ανάπτυξη και
προστασία αυτού, µε δίκαιο και εύλογο τρόπο, ώστε να
επιτυγχάνεται η βέλτιστη και βιώσιµη χρήση αυτού και
των ωφεληµάτων του. (άρθρο 5)

2. α. Ορίζονται οι παράγοντες και οι συνθήκες που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να εξασφα-
λίζεται η δίκαιη και εύλογη χρήση ενός διεθνούς υδατο-
ρεύµατος.

β. Οι παράγοντες αυτοί (γεωγραφικοί, υδατογραφικοί,
κλιµατικοί, πληθυσµού, κοινωνικών - οικονοµικών ανα-
γκών, υφισταµένων και δυνητικών χρήσεων κ.λπ.) πρέπει
να εξετάζονται από κοινού και το συµπέρασµα που εξά-
γεται να στηρίζεται στο σύνολο αυτών.

γ. Τα Κράτη του υδατορεύµατος οφείλουν να προσέρ-
χονται σε διαβουλεύσεις, εφόσον τούτο απαιτείται, κατ'
εφαρµογή των προαναφεροµένων διατάξεων. (άρθρο 6)

3. α. Θεσπίζεται η υποχρέωση των Κρατών του υδατο-
ρεύµατος, όταν χρησιµοποιούν ένα διεθνές υδατόρευµα,
να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να α-
ποτρέπεται η πρόκληση σηµαντικής βλάβης σε άλλα
Κράτη αυτού.

β. Σε περίπτωση πρόκλησης σηµαντικής βλάβης, τα
Κράτη που την προκαλούν πρέπει να λαµβάνουν όλα τα
αναγκαία µέτρα, προκειµένου να εξαλειφθούν ή να µειω-
θούν οι συνέπειες µιας τέτοιας βλάβης και όπου απαιτεί-
ται, να συζητείται το θέµα της αποζηµίωσης. (άρθρο 7)
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4. α. Τα Κράτη του υδατορεύµατος αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να συνεργάζονται µε βάση τις οριζόµενες
γενικές αρχές (της κυρίαρχης ισότητας, της εδαφικής α-
κεραιότητας κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη
χρήση και η επαρκής προστασία ενός διεθνούς υδατο-
ρεύµατος.

β. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, παρέχεται η
δυνατότητα στα Κράτη υδατορεύµατος να ιδρύσουν κοι-
νούς µηχανισµούς και επιτροπές για τη λήψη σχετικών
µέτρων και διαδικασιών.

γ. Τα Κράτη του υδατορεύµατος, επίσης, οφείλουν να
ανταλλάσουν άµεσα, σε τακτική βάση, στοιχεία και πλη-
ροφορίες, σχετικά µε την κατάσταση του υδατορεύµα-
τος και να λαµβάνουν µέριµνα για την όσο το δυνατόν
ταχύτερη διεκπεραίωση και επεξεργασία των ανωτέρω,
σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. (άρθρα 8 και 9)

5. Προβλέπεται ότι, καµία χρήση ενός διεθνούς υδατο-
ρεύµατος δεν απολαµβάνει αφ' εαυτής προτεραιότητα έ-
ναντι άλλων χρήσεων ελλείψει αντίθετης συµφωνίας και
σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των χρήσεων αυτού,
αυτή επιλύεται σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.

(άρθρο 10)
ΜΕΡΟΣ III
Ρυθµίζονται θέµατα, σχετικά µε τα προγραµµατιζόµε-

να µέτρα για την κατάσταση ενός διεθνούς υδατορεύµα-
τος. Ειδικότερα:

Ι.α. Τα Κράτη του υδατορεύµατος αναλαµβάνουν την
υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, πραγµατοποίη-
σης διαβουλεύσεων και αν κριθεί αναγκαίο και διαπραγ-
µατεύσεων, για τις πιθανές συνέπειες προγραµµατιζόµε-
νων µέτρων στην κατάσταση ενός διεθνούς υδατορεύ-
µατος.

β. Περαιτέρω, το Κράτος του υδατορεύµατος, πριν
προχωρήσει στην εφαρµογή των προαναφερόµενων µέ-
τρων, που µπορεί να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στα
άλλα Κράτη του υδατορεύµατος, οφείλει να προβεί σε έ-
γκαιρη σχετική ειδοποίηση, η οποία πρέπει να συνοδεύε-
ται από συγκεκριµένα στοιχεία, προκειµένου τα ειδοποι-
ούµενα Κράτη να αξιολογήσουν αναλόγως τα προγραµ-
µατιζόµενα µέτρα,

γ. Ορίζεται συγκεκριµένη προθεσµία, µε δυνατότητα
παράτασης, από το Κράτος του υδατορεύµατος στα ει-
δοποιούµενα κράτη για να µελετήσουν και να αξιολογή-
σουν τις συνέπειες από τα προγραµµατιζόµενα µέτρα.

δ. Το ειδοποιούν Κράτος υποχρεούται να συνεργάζε-
ται µε τα ειδοποιούµενα Κράτη για την παροχή πρόσθε-
των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών και να µην ε-
φαρµόζει τα προγραµµατιζόµενα µέτρα πριν τη συναίνε-
ση των Κρατών αυτών. (άρθρα 11-14)

2. α. Τα ειδοποιούµενα Κράτη υποχρεούνται να
κοινοποιούν τα πορίσµατά τους στο ειδοποιούν Κράτος,
εντός της οριζόµενης από αυτό προθεσµίας και να επι-
συνάπτουν τεκµηριωµένη έκθεση, στην περίπτωση διαπί-
στωσης παράβασης των προβλεποµένων µε την κυρού-
µενη Σύµβαση (άρθρα 5-7) υποχρεώσεων εξαιτίας της ε-
φαρµογής των προγραµµατιζόµενων µέτρων.

β. Σε περίπτωση παράλειψης απάντησης, το ειδοποι-
ούν Κράτος δύναται να προβεί στην εφαρµογή των προ-
γραµµατιζόµενων µέτρων, ενώ κάθε αξίωση αποζηµίω-
σης εκ µέρους του Κράτους, που παρέλειψε να απαντή-
σει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, δύναται να
συµψηφισθεί µε τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το

ειδοποιούν κράτος για δράσεις που θα αναλάβει µετά το
πέρας της προθεσµίας απάντησης και στις οποίες δε θα
είχε προχωρήσει εάν οι αντιρρήσεις του ειδοποιούµενου
κράτους είχαν υποβληθεί έγκαιρα. (άρθρα 15-16)

3. α. Προβλέπεται η διεξαγωγή διαβουλεύσεων και
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τα προγραµµατιζόµενα
µέτρα, σε περίπτωση που δοθεί απάντηση ασυµβίβαστη
µε τα προβλεπόµενα στην υπό κύρωση Σύµβαση, για τη
δίκαιη επίλυση του ζητήµατος, λαµβανοµένων υπόψη
των δικαιωµάτων και των εννόµων συµφερόντων των
δύο πλευρών.

β. Κατά τη διάρκεια που λαµβάνουν χώρα οι ανωτέρω
διαβουλεύσεις και εφόσον τούτο ζητηθεί, το ειδοποιούν
Κράτος απέχει ή δεν επιτρέπει την εφαρµογή των προ-
γραµµατιζόµενων εκ µέρους του µέτρων.

γ. Ένα Κράτος του υδατορεύµατος δύναται να ζητήσει
την διαδικασία της έγκαιρης ειδοποίησης, κατόπιν τεκ-
µηριωµένης σχετικής έκθεσης, εφόσον έχει βάσιµους
λόγους να πιστεύει ότι το άλλο Κράτος του υδατορεύµα-
τος, που προγραµµατίζει τα µέτρα, πρόκειται να προβεί
σε λήψη µέτρων µε σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις
στο υδατόρευµα.

δ. Σε περίπτωση που η εν λόγω έκθεση δεν κριθεί ικα-
νοποιητική τα δύο Κράτη οφείλουν να προσέλθουν σε
διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις, κατά τη διάρκεια
των οποίων το Κράτος που προγραµµατίζει τα µέτρα
πρέπει να απέχει από την εφαρµογή τους.

(άρθρα 17 και 18)
4.α. Παρέχεται η δυνατότητα στο Κράτος που προ-

γραµµατίζει τα µέτρα, να προβαίνει στην άµεση εφαρµο-
γή τους, στην περίπτωση που υπάρχει κατεπείγουσα α-
νάγκη εφαρµογής τους, για να προστατευτεί η ανθρώπι-
νη υγεία, η δηµόσια ασφάλεια ή άλλα εξίσου σηµαντικά
συµφέροντα.

β. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να κοινοποιη-
θεί στα άλλα Κράτη του υδατορεύµατος επίσηµη δήλω-
ση του επείγοντος χαρακτήρα των µέτρων, συνοδευόµε-
νη από τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες και εφόσον
ζητηθεί, το Κράτος το υδατορεύµατος να προσέρχεται
αµέσως σε διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις.

(άρθρο 19)
ΜΕΡΟΣ IV
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προστασία, διατή-

ρηση και διαχείριση των υδατορευµάτων και των οικοσυ-
στηµάτων τους. Ειδικότερα:

Ι. α. Θεσπίζεται η υποχρέωση των Κρατών του υδατο-
ρεύµατος, µεµονωµένα και όπου απαιτείται από κοινού,
να προστατεύουν και να διατηρούν τα οικοσυστήµατα
των διεθνών υδατορευµάτων, προλαµβάνοντας, µειώνο-
ντας και ελέγχοντας τυχόν ρύπανση αυτών, καθώς και ε-
ναρµονίζοντας, ανάλογα, τις πολιτικές τους.

β. Προς τούτο, τα εν λόγω Κράτη οφείλουν να προ-
σέρχονται σε διαβουλεύσεις, εφόσον ζητηθεί, προκειµέ-
νου να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτά µέτρα και µεθό-
δους πρόληψης, µείωσης και ελέγχου της ρύπανσης ε-
νός διεθνούς υδατορεύµατος, (καθιέρωση τεχνικών και
πρακτικών αντιµετώπισης της ρύπανσης, καθιέρωση κα-
ταλόγου απαγορευµένων ουσιών Κ.λπ.).

(άρθρα 20 και 21)
2. α. Θεσπίζεται, επίσης, η υποχρέωση των Κρατών

του υδατορεύµατος να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα,
για να αποτρέπεται η εισαγωγή ειδών, ξενικών ή νέων,
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σε ένα διεθνές υδατόρευµα, η οποία µπορεί να επιφέρει
δυσµενείς επιπτώσεις στο οικοσύστηµα του υδατορεύ-
µατος και κατά συνέπεια την πρόκληση σηµαντικής βλά-
βης σε άλλα Κράτη του υδατορεύµατος.

β. Τα Κράτη του υδατορεύµατος, µεµονωµένα και ό-
που απαιτείται σε συνεργασία µε άλλα Κράτη, οφείλουν
να λαµβάνουν µέτρα για την προστασία και διατήρηση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενός διεθνούς υδατορεύ-
µατος. (άρθρα 22 και 23)

3. Τα Κράτη του υδατορεύµατος, οφείλουν να:
α. προσέρχονται σε διαβουλεύσεις, εφόσον ζητηθεί,

σχετικά µε τη διαχείριση ενός διεθνούς υδατορεύµατος,
οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν την καθιέρωση ενός
κοινού µηχανισµού διαχείρισης.

β. Συνεργάζονται, σχετικά µε τη ρύθµιση της ροής των
υδάτων του διεθνούς υδατορεύµατος και εάν δεν συµ-
φωνηθεί κάτι αντίθετο, να συµµετέχουν, εξ ίσου, στην
κατασκευή και συντήρηση ή στη χρηµατοδότηση των
συµφωνηθέντων έργων ρύθµισης. (άρθρα 24 και 25)

4. α. Κάθε Κράτος του υδατορεύµατος, εντός των χω-
ρικών του ορίων, οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπά-
θεια για τη διατήρηση και προστασία των εγκαταστάσε-
ων, υποδοµών και άλλων σχετικών µε ένα διεθνές υδα-
τόρευµα έργων.

β. Τα Κράτη ενός υδατορεύµατος προσέρχονται σε
διαβουλεύσεις, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση εύλο-
γης υπόνοιας ενός εξ αυτών, ότι έχει υποστεί σηµαντι-
κές δυσµενείς συνέπειες, µε σκοπό την ασφαλή λει-
τουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, υποδοµών
και άλλων σχετικών έργων, καθώς και την προστασία αυ-
τών, από ενέργειες εκ προθέσεως ή εξ αµελείας ή από
δυνάµεις της φύσης. (άρθρο 26)

ΜΕΡΟΣ V
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση επι-

βλαβών καταστάσεων και καταστάσεων εκτάκτου ανά-
γκης. Ειδικότερα:

1. Θεσπίζεται η υποχρέωση των Κρατών του υδατο-
ρεύµατος, µεµονωµένα είτε από κοινού, να λαµβάνουν
όλα τα αναγκαία µέτρα πρόληψης ή µετριασµού των πι-
θανών επιβλαβών καταστάσεων σε ένα διεθνές υδατό-
ρευµα, είτε είναι αποτέλεσµα φυσικών αιτιών (πληµµύ-
ρες, παγετοί, ξηρασία κ.λπ.) είτε ανθρώπινων ενεργειών
(ασθένειες µεταδιδόµενες µε το νερό κ.λπ.). (άρθρο 27)

2. α. Ένα Κράτος του υδατορεύµατος, οφείλει να ειδο-
ποιήσει, αµελλητί και µε το ταχύτερο δυνατό διαθέσιµο
µέσο, τα πιθανόν επηρεαζόµενα Κράτη και τους αρµόδι-
ους διεθνείς οργανισµούς για οποιαδήποτε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης (πληµµύρες, σεισµοί, βιοµηχανικά α-
τυχήµατα κ.λπ.) συµβαίνει στο έδαφος του.

β. Κάθε Κράτος του υδατορεύµατος, στην περίπτωση
που δηµιουργείται στα χωρικά του ύδατα κάποια κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να λάβει, άµεσα, όλα
τα ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη, το µετριασµό
και την εξάλειψη των επιβλαβών επιπτώσεων της ανά-
γκης αυτής.

γ. Τα Κράτη του υδατορεύµατος, όταν απαιτείται, ο-
φείλουν, από κοινού, να καταρτίζουν σχέδια για την α-
ντιµετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε
συνεργασία µε άλλα Κράτη, που πιθανόν επηρεάζονται
και µε αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς. (άρθρο 28)

ΜΕΡΟΣ VI
1. Ορίζεται ότι, τα διεθνή υδατορεύµατα, και οι σχετι-

κές εγκαταστάσεις, υποδοµές και άλλα έργα απολαµβά-
νουν το καθεστώς προστασίας, που προβλέπεται από τις
αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που εφαρ-
µόζονται σε διεθνείς και µη, ένοπλες συρράξεις και απα-
γορεύεται η χρησιµοποίηση αυτών, κατά παράβαση των
αρχών και των κανόνων αυτών. (άρθρο 29)

2. α. Τα Κράτη του υδατορεύµατος, σε περίπτωση που
υπάρχουν σοβαρά εµπόδια στην µεταξύ τους άµεση επα-
φή, οφείλουν να συνεργάζονται, µε την ανταλλαγή στοι-
χείων και πληροφοριών, την προειδοποίηση, την επικοι-
νωνία, τις διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις.

β. Παρέχεται η δυνατότητα σ' ένα Κράτος του υδατο-
ρεύµατος να αρνηθεί την παροχή στοιχείων και πληρο-
φοριών ζωτικής σηµασίας για την εθνική του άµυνα και
ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να συνεργάζεται
καλόπιστα µε τα άλλα Κράτη του υδατορεύµατος για την
παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων και
πληροφοριών. (άρθρα 30 και 31)

3. Τα Κράτη του υδατορεύµατος δεσµεύονται να µη
προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις, µε βάση
την εθνικότητα, την κατοικία κ.λπ., σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, για την παροχή πρόσβασης σε δικαστικές ή
άλλες διαδικασίες ή για αξίωση αποζηµίωσης ή άλλου εί-
δους επανόρθωσης, εξ αιτίας σηµαντικής βλάβης που
προκλήθηκε από δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο
έδαφος τους, εκτός αν τα εν λόγω Κράτη έχουν συµφω-
νήσει διαφορετικά. (άρθρο 32)

4. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επίλυση διαφο-
ρών, που ανακύπτουν µεταξύ των Μερών, κατά την ερµη-
νεία ή την εφαρµογή της κυρούµενης Σύµβασης. Ειδικό-
τερα, προβλέπεται ότι:

α. Οι ανωτέρω διαφορές επιλύονται από τα ενδιαφε-
ρόµενα Μέρη µε ειρηνικά µέσα.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στα Μέρη, σε περίπτωση
που δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσω διαπραγµατεύ-
σεων, να αναζητήσουν από κοινού την βοήθεια, διαµεσο-
λάβηση ή τον συµβιβασµό από ένα τρίτο Μέρος, ή να
χρησιµοποιήσουν ένα κοινό θεσµό, που έχουν τυχόν ε-
γκαθιδρύσει για το υδατόρευµα ή να συµφωνήσουν στην
υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία ή στο ∆ιεθνές ∆ικα-
στήριο.

γ. Σε περίπτωση που, τα Μέρη δεν επιλύσουν, εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας και µε τις οριζόµενες ε-
πιφυλάξεις, τη διαφορά τους µε τα προαναφερόµενα µέ-
σα, η διαφορά υποβάλλεται σε εξεταστική Επιτροπή,
που συγκροτείται προς τούτο, εκτός αντιθέτου συµφω-
νίας των Μερών.

δ. Καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης της εν λόγω Ε-
πιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των απο-
φάσεων αυτής.

ε. Τα έξοδα λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν εξί-
σου τα ενδιαφερόµενα Μέρη.

στ. Παρέχεται η δυνατότητα σε ένα Μέρος, που δεν α-
ποτελεί οργανισµό περιφερειακής οικονοµικής ολοκλή-
ρωσης, να καταθέσει εγγράφως στο Θεµατοφύλακα της
κυρούµενης Σύµβασης, ότι σε περίπτωση µη επίλυσης
της διαφοράς, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, αποδέ-
χεται και αναγνωρίζει αυτοδίκαια, την υποβολή της δια-
φοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης και / ή σε διαι-
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τητικό δικαστήριο για διαιτησία.
ζ. Το εν λόγω διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται και

λειτουργεί κατά τα οριζόµενα στο συνηµµένο Παράρτη-
µα της κυρούµενης Σύµβασης, όπου µεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται ότι: ϊ) Το ανωτέρω δικαστήριο µπορεί να συ-
στήσει, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, τη λήψη των ανα-
γκαίων προσωρινών µέτρων προστασίας και να επιτρέ-
ψει την παρέµβαση τρίτου Μέρους, που τυχόν θίγεται α-
πό την απόφαση επί της υπόθεσης, ii) Τα διαφωνούντα
Μέρη υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο του διαι-
τητικού δικαστηρίου και να προστατεύουν τον εµπιστευ-
τικό χαρακτήρα κάθε απόρρητης πληροφορίας που διαβι-
βάζεται στο δικαστήριο, iii) Οι δαπάνες του δικαστηρίου
βαρύνουν, εξίσου, τα διαφωνούντα Μέρη. iv) Το διαιτητι-
κό δικαστήριο µπορεί να εκδώσει απόφαση επί ανταξιώ-
σεων, που απορρέουν άµεσα από το υπό εξέταση θέµα
της διαφοράς, ν) Η απουσία ή η παράλειψη κάποιου Μέ-
ρους να υπερασπίσει τη θέση του δεν εµποδίζει τις ερ-
γασίες του διαιτητικού δικαστηρίου, νί) Οι αποφάσεις
του δικαστηρίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών
του και είναι δεσµευτικές για τα Μέρη της διαφοράς.

(άρθρο 33, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα)

ΜΕΡΟΣ VII
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την διαδικασία υπο-

γραφής, κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
στην κυρούµενη Σύµβαση από τα Κράτη και από τους ορ-
γανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης.

(άρθρα 34 - 37)
Β. Με το άρθρο δεύτερο, παρέχεται η εξουσιοδότηση

στους συναρµόδιους Υπουργούς για τη λήψη των ανα-
γκαίων µέτρων, που προβλέπονται από την κυρούµενη
Σύµβαση, την εγκαθίδρυση των προβλεποµένων µηχανι-
σµών και επιτροπών και τη ρύθµιση κάθε σχετικής λε-
πτοµέρειας για την εφαρµογή αυτής.

Γ. Με το άρθρο τρίτο, σε συνδυασµό µε το άρθρο 36,
παρ. 1 της Σύµβασης, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος
αυτής και του υπό ψήφιση νόµου.

∆. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:

1. ∆απάνη από την:
α. Λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων εκ µέρους της

χώρας µας για την αποτροπή πρόκλησης σηµαντικής
βλάβης σε άλλα Κράτη ενός υδατορεύµατος.

(άρθρο 7 παρ.1)
β. Συµµετοχή της Ελλάδας στη χρηµατοδότηση, κατα-

σκευή και συντήρηση των συµφωνηθέντων έργων ρύθµι-
σης, (άρθρο 25 παρ.2)

γ. Ανάληψη της υποχρέωσης για διατήρηση και προ-
στασία των εγκαταστάσεων, των υποδοµών και όποιων
άλλων έργων, που σχετίζονται µε τα διεθνή υδατορεύ-
µατα. (άρθρο 26 παρ.1)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν συµµετοχή εκπρο-
σώπων της χώρας µας σε διαβουλεύσεις ή / και διαπραγ-
µατεύσεις, που λαµβάνουν χώρα, για την:

α. σύναψη, µεταξύ των Κρατών του υδατορεύµατος,
συµφωνιών για το υδατόρευµα, όταν ένα Κράτος κρίνει
ότι απαιτείται προσαρµογή και εφαρµογή των διατάξεων
της κυρούµενης Σύµβασης, (άρθρα 3 παρ.5 και 4 παρ.1)

β. Ρύθµιση θεµάτων, σχετικά µε την δίκαιη και εύλογη
χρήση των υδατορευµάτων. (άρθρο 6 παρ.2)

γ. Επίλυση συγκρούσεων που τυχόν ανακύψουν µετα-

ξύ των χρήσεων ενός διεθνούς υδατορεύµατος.
(άρθρο 10 παρ.2)

δ. Ανταλλαγή πληροφοριών για πιθανές συνέπειες α-
πό προγραµµατιζόµενα εκ µέρους της µέτρα στην κατά-
σταση ενός διεθνούς υδατορεύµατος. (άρθρο 11)

ε. Αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν
κατά την εφαρµογή προγραµµατιζόµενων µέτρων, στην
περίπτωση που: ΐ) η εφαρµογή τους είναι ασύµβατη µε
τις διατάξεις της κυρούµενης Σύµβασης, ϋ) δεν τηρήθη-
κε η διαδικασία, σχετικά µε την ειδοποίηση, iii) υπάρχει
κατεπείγουσα ανάγκη εφαρµογής των προγραµµατιζό-
µενων µέτρων, για σηµαντικούς λόγους (ανθρώπινης υ-
γείας, δηµόσιας ασφάλειας κ.λπ.)

(άρθρα 17, 18 παρ.2 και 19 παρ.2)
στ. Λήψη αµοιβαία αποδεκτών µέτρων και µεθόδων

πρόληψης, µείωσης και ελέγχου της ρύπανσης ενός διε-
θνούς υδατορεύµατος. (άρθρο 21 παρ.3)

ζ. ∆ιαχείριση ενός διεθνούς υδατορεύµατος και την
ενδεχόµενη καθιέρωση ενός κοινού προς τούτο µηχανι-
σµού, (άρθρο 24 παρ.1)

η. Ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, καθώς και την
προστασία των εγκαταστάσεων, υποδοµών και άλλων
έργων σχετικών µε ένα διεθνές υδατόρευµα.

(άρθρο 26 παρ.2)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α. Λήψη µέτρων

για την: i) µείωση ή εξάλειψη των δυσµενών επιπτώσεων
από βλάβες που τυχόν προκληθούν από τη χώρα µας σε
άλλα κράτη του υδατορεύµατος. (άρθρο 7 παρ.2), ii) απο-
τροπή της εισαγωγής ξενικών ή νέων ειδών σε ένα διε-
θνές υδατόρευµα, καθώς και των δυσµενών συνεπειών
στο οικοσύστηµα (άρθρο 22), iii) προστασία και διατήρη-
ση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και οποιαδήπο-
τε προστασία διαταχθεί από το διαιτητικό δικαστήριο,
(άρθρο 23 και άρθρο 7 του Παραρτήµατος), iv) πρόληψη,
µετριασµό ή εξάλειψη των πιθανών επιβλαβών καταστά-
σεων, καθώς και των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
στα διεθνή υδατορεύµατα από οποιαδήποτε αιτία,

(άρθρα 27 και 28)
β. Ίδρυση κοινών µηχανισµών και επιτροπών µε σκοπό

τη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών
του υδατορεύµατος για τη λήψη σχετικών µέτρων και
διαδικασιών και την εν γένει εφαρµογή της Σύµβασης,

(άρθρο 8 παρ.2 και άρθρο δεύτερο του νοµοσχεδίου)
γ. Καταβολή αποζηµίωσης, στην περίπτωση που πα-

ρέλθει άπρακτη η προθεσµία απάντησης εκ µέρους της
χώρας µας για συνέπειες προγραµµατιζόµενων µέτρων
και εφόσον δεν συµψηφίζεται µε τις δαπάνες στις οποί-
ες θα υποβληθεί για δράσεις που θα αναλάβει,

(άρθρα 13, παρ. 1 και 16 παρ.2)
δ. Αξίωση για αποζηµίωση που δύναται να προβάλει ο-

ποιοδήποτε κράτος του υδατορεύµατος έναντι της Ελ-
λάδας για δραστηριότητες αυτής στο έδαφος του, οι ο-
ποίες επέφεραν σηµαντική βλάβη σ' αυτό. (άρθρο 32)

ε. Συγκρότηση εξεταστικής Επιτροπής, στο πλαίσιο ε-
πίλυσης των διαφορών που τυχόν ανακύπτουν µεταξύ
των κρατών του υδατορεύµατος και την επιβάρυνση της
χώρας µας, κατά το µέρος που της αναλογεί από τις δα-
πάνες λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής,

(άρθρο 33 παρ.4 και 9)
στ. Αντιµετώπιση των δαπανών προσφυγής στο ∆ιε-

θνές ∆ικαστήριο της Χάγης ή / και σε διαιτητικό δικαστή-
ριο για: ί) επίλυση τυχόν διαφοράς, που προκύπτει µετα-
ξύ της χώρας µας και ενός Κράτους του υδατορεύµατος,



στην περίπτωση που αυτή δεν επιλύεται µε διαπραγµα-
τεύσεις ή συµβιβασµό, (άρθρο 33 παρ. 10), ii)οποιαδήπο-
τε αµφισβήτηση σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο ε-
φαρµογής της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου,

(άρθρο 14 παρ.4 του Παραρτήµατος)
ζ. Επιβάρυνση της χώρας µας κατά το µέρος που της

αναλογεί από τις δαπάνες λειτουργίας του διαιτητικού
δικαστηρίου για την επίλυση τυχόν διαφοράς,

(άρθρο 9 του Παραρτήµατος)
3. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τυχόν ύπαρξη α-

ξίωσης αποζηµίωσης από τη χώρα µας, έναντι οποιουδή-
ποτε Κράτους υδατορεύµατος λόγω: ϊ) παρέλευσης ά-
πρακτης της προθεσµίας απάντησης, για συνέπειες προ-
γραµµατιζόµενων µέτρων από αυτό, εφόσον δεν συµψη-
φίζεται µε τις δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί το εν
λόγω Κράτος για δράσεις που θα αναλάβει, (άρθρο 16
παρ.2) ii)δραστηριοτήτων αυτού στο έδαφος της Ελλά-
δας, οι οποίες επέφεραν σηµαντική βλάβη στη χώρα
µας. (άρθρο 32)
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Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

επί του σχεδίου νόµου «Κύρωση της Σύµβασης για το
δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην
εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι α-
κόλουθες δαπάνες:

1. ∆απάνη από την: α. Λήψη όλων των απαραίτητων
µέτρων εκ µέρους της χώρας µας για την αποτροπή πρό-
κλησης σηµαντικής βλάβης σε άλλα Κράτη ενός υδατο-
ρεύµατος. (άρθρο 7 παρ.1)

β. Συµµετοχή της Ελλάδας στη χρηµατοδότηση, κατα-
σκευή και συντήρηση των συµφωνηθέντων έργων ρύθµι-
σης, (άρθρο 25 παρ.2)

γ. Ανάληψη της υποχρέωσης για διατήρηση και προ-
στασία των εγκαταστάσεων, των υποδοµών και όποιων
άλλων έργων, που σχετίζονται µε τα διεθνή υδατορεύ-
µατα. (άρθρο 26 παρ.1)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν συµµετοχή εκπρο-
σώπων της χώρας µας σε διαβουλεύσεις ή / και διαπραγ-
µατεύσεις, που λαµβάνουν χώρα, για την:

α. σύναψη, µεταξύ των Κρατών του υδατορεύµατος,
συµφωνιών για το υδατόρευµα, όταν ένα Κράτος κρίνει
ότι απαιτείται προσαρµογή και εφαρµογή των διατάξεων
της κυρούµενης Σύµβασης, (άρθρα 3
παρ.5 και 4 παρ.1)

β. Ρύθµιση θεµάτων, σχετικά µε την δίκαιη και εύλογη
χρήση των υδατορευµάτων. (άρθρο 6 παρ.2)

γ. Επίλυση συγκρούσεων που τυχόν ανακύψουν µετα-
ξύ των χρήσεων ενός διεθνούς υδατορεύµατος.

(άρθρο 10 παρ.2)
δ. Ανταλλαγή πληροφοριών για πιθανές συνέπειες α-

πό προγραµµατιζόµενα εκ µέρους της µέτρα στην κατά-
σταση ενός διεθνούς υδατορεύµατος. (άρθρο 11)

ε. Αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν
κατά την εφαρµογή προγραµµατιζόµενων µέτρων, στην
περίπτωση που: ΐ) η εφαρµογή τους είναι ασύµβατη µε
τις διατάξεις της κυρούµενης Σύµβασης, ϋ) δεν τηρήθη-
κε η διαδικασία, σχετικά µε την ειδοποίηση, iii) υπάρχει
κατεπείγουσα ανάγκη εφαρµογής των προγραµµατιζό-
µενων µέτρων, για σηµαντικούς λόγους (ανθρώπινης υ-
γείας, δηµόσιας ασφάλειας κ.λπ.)

(άρθρα 17, 18 παρ.2 και 19 παρ.2)
στ. Λήψη αµοιβαία αποδεκτών µέτρων και µεθόδων

πρόληψης, µείωσης και ελέγχου της ρύπανσης ενός διε-
θνούς υδατορεύµατος. (άρθρο 21 παµ.3)

ζ. ∆ιαχείριση ενός διεθνούς υδατορεύµατος και την
ενδεχόµενη καθιέρωση ενός κοινού προς τούτο µηχανι-
σµού, (άρθρο 24 παρ.1)

η. Ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, καθώς και την
προστασία των εγκαταστάσεων, υποδοµών και άλλων
έργων σχετικών µε ένα διεθνές υδατόρευµα.

(άρθρο 26 παρ.2)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α. Λήψη µέτρων

για την: i) µείωση ή εξάλειψη των δυσµενών επιπτώσεων
από βλάβες που τυχόν προκληθούν από τη χώρα µας σε
άλλα κράτη του υδατορεύµατος. (άρθρο 7 παρ.2), ii) απο-
τροπή της εισαγωγής ξενικών ή νέων ειδών σε ένα διε-
θνές υδατόρευµα, καθώς και των δυσµενών συνεπειών
στο οικοσύστηµα (άρθρο 22), iii) προστασία και διατήρη-
ση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και οποιαδήπο-
τε προστασία διαταχθεί από το διαιτητικό δικαστήριο,
(άρθρο 23 και άρθρο 7 του Παραρτήµατος), iv)πρόληψη,
µετριασµό ή εξάλειψη των πιθανών επιβλαβών καταστά-
σεων, καθώς και των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
στα διεθνή υδατορεύµατα από οποιαδήποτε αιτία,

(άρθρα 27 και 28)
β. Ίδρυση κοινών µηχανισµών και επιτροπών µε σκοπό

τη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών
του υδατορεύµατος για τη λήψη σχετικών µέτρων και
διαδικασιών και την εν γένει εφαρµογή της Σύµβασης,

(άρθρο 8 παρ.2 και άρθρο δεύτερο του νοµοσχεδίου)
γ. Καταβολή αποζηµίωσης, στην περίπτωση που πα-

ρέλθει άπρακτη η προθεσµία απάντησης εκ µέρους της
χώρας µας για συνέπειες προγραµµατιζόµενων µέτρων
και εφόσον δεν συµψηφίζεται µε τις δαπάνες στις οποί-
ες θα υποβληθεί για δράσεις που θα αναλάβει,

(άρθρα 13, παρ. 1 και 16 παρ.2)
δ. Αξίωση για αποζηµίωση που δύναται να προβάλει ο-

ποιοδήποτε κράτος του υδατορεύµατος έναντι της Ελ-
λάδας για δραστηριότητες αυτής στο έδαφος του, οι ο-
ποίες επέφεραν σηµαντική βλάβη σε αυτό. (άρθρο 32)

ε. Συγκρότηση εξεταστικής Επιτροπής, στο πλαίσιο ε-
πίλυσης των διαφορών που τυχόν ανακύπτουν µεταξύ
των κρατών του υδατορεύµατος και την επιβάρυνση της
χώρας µας, κατά το µέρος που της αναλογεί από τις δα-
πάνες λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής,

(άρθρο 33 παρ.4 και 9)
στ. Αντιµετώπιση των δαπανών προσφυγής στο ∆ιε-

θνές ∆ικαστήριο της Χάγης ή / και σε διαιτητικό δικαστή-
ριο για: i) επίλυση τυχόν διαφοράς, που προκύπτει µετα-
ξύ της χώρας µας και ενός Κράτους του υδατορεύµατος,
στην περίπτωση που αυτή δεν επιλύεται µε διαπραγµα-
τεύσεις ή συµβιβασµό, (άρθρο 33 παρ. 10), ii)οποιαδήπο-
τε αµφισβήτηση σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο ε-
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φαρµογής της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου,
(άρθρο 14 παρ.4 του Παραρτήµατος)

ζ. Επιβάρυνση της χώρας µας κατά το µέρος που της
αναλογεί από τις δαπάνες λειτουργίας του διαιτητικού
δικαστηρίου για την επίλυση τυχόν διαφοράς,

(άρθρο 9 του Παραρτήµατος)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού των καθ' ύλην αρµόδιων
Υπουργείων, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Λ. Κατσέλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Κ. Μπιρµπίλη ∆. Ρέππας
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