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PREFAŢĂ
În decembrie 2005, Parlamentul Republicii Moldova prin hotărîre a aprobat Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, care
a devenit primul cadru juridic eficient de participare a publicului Moldovei
la adoptarea hotărîrilor. Graţie acestui document şi a deciziilor adoptate de
Parlament, societatea a primit un instrument modern datorită căruia a devenit
posibilă aducerea rapidă şi eficientă la cunoştinţa societăţii a proiectelor de acte
legislative primite de Parlament pentru dezbatere şi adoptare.
Prin intermediul Internetului acum oricine poate trimite propuneri concrete
comisiei parlamentare respective care este obligată să le examineze şi să adopte
decizii referitoare la soarta lor. Propunerile pot fi expediate Parlamentului prin
poşta electronică pe adresa: siap@parlament.md sau prin poşta obişnuită pe
adresa: Parlamentul Republicii Moldova, bd. Ştefan cel Mare nr.105, Chişinău
2073.
Primii doi ani de aplicare a Concepţiei au demonstrat însă că organizaţiile
neguvernamentale nu dau dovadă de un suficient activism în utilizarea posibilităţii de care dispun pentru îmbunătăţirea legislaţiei naţionale. Conform datelor
Parlamentului Republicii Moldova, în primul an – 2006 - comentarii la proiectele de legi au expediat nouă ONG-uri (93 comentarii). În cel de-al doilea an
– 2007 - de acţiune a Concepţiei la comentare au participat deja 20 ONG-uri
(circa 200 comentarii). Avînd în vedere că în Moldova sînt înregistrate circa
8000 de ONG-uri, activismul atît de slab în utilizarea acestui mecanism eficient de participare necesită explicaţie.
Între timp, participarea publicului la luarea deciziilor constituie indiciul maturităţii societăţii. Planul de Acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană” cerea de la Moldova implementarea mecanismului de participare atît la
nivel legislativ, cît şi la nivelurile executiv şi local.
La sfîrşitul anului 2008 Parlamentul a adoptat o lege “Cu privire la transparenţa procesului decizional”, care prevede consultările cu publicul a deciziilor
organelor centrale şi locale executive.
Evident că participarea la adoptarea daciziilor este de fapt o muncă benevolă şi neremunerată şi nu oricine poate fi de acord să muncească gratis. În
plus, comentarea proiectelor de legi necesită o anumită pregătire, cel puţin
cunoaşterea bazelor legislaţiei naţionale şi internaţionale. Mai este necesară şi
o anumită experienţă în comentarea proiectelor de legi care include atît crearea
de elemente ale propunerilor legislative, cît şi argumentarea lor.
Conştientizînd importanţa sprijinului organizaţiilor neguvernamentale de
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mediu din Moldova în utilizarea instrumentului de comentare a proiectelor de
legi ce se dezbat în Parlament, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS” cu sprijinul Fundaţiei Rosa Luxemburg (Berlin, Germania) publică trei volume de legislaţie de mediu ceea ce va trebui să devină
un instrument pentru examinarea legilor şi participarea eficientă la comentarea
proiectelor de legi. Volumul întîi cuprinde legile privind securitatea ecologică şi
reziduurile, precum şi codurile, cel de-al doilea volum – legile referitoare la biodiversitatea biologică şi peisagistică. Primul şi al doilea volum includ legislaţia
ecologică naţională în varianta actuală pentru august anul 2008. În plus, în curentul volumul 3 publicăm acordurile ecologice multilaterale, parte la care este
Republica Moldova. Nu sunt repetate convenţiile care deja au fost publicate în
anul 1999 în culegerea editată de Societatea Ecologică „BIOTICA”.
Proiectul, sprijinit de Fondul „Rosa Luxemburg”, include nu numai publicarea în două limbi a celor trei volume de legi, dar şi o serie de seminare pentru
ONG-uri de pregătire către comentarea proiectelor de legi.
Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS” exprimă speranţa că proiectul şi publicaţiile vor fi utile pentru dezvoltarea în
continuare a democraţiei în Moldova şi antrenarea activă a societăţii civile la
luarea deciziilor în domeniul mediului înconjurător.
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CONVENŢIA DE LA STOCKHOLM DIN 13 MAI 2001
PRIVIND POLUANŢII ORGANICI PERSISTENŢI
Părţile la această convenţie,
recunoscând faptul că poluanţii organici persistenţi au proprietăţi toxice, sunt
rezistenţi la degradare, se acumulează în organismele vii şi se transportă pe calea
aerului, apei şi prin speciile migratoare dincolo de frontierele internaţionale şi sunt
depozitate departe de locul lor de emisie, unde se acumulează în ecosisteme terestre şi acvatice,
conştiente de problemele de sănătate, în special în ţările în curs de dezvoltare,
datorate expunerii la nivel local la poluanţii organici persistenţi, în special de impactul expunerii asupra femeilor, şi, prin aceasta, asupra generaţiilor viitoare,
luând în considerare faptul că ecosistemul arctic şi în special populaţia indigenă
sunt în mod deosebit ameninţate de bioamplificarea poluanţilor organici persistenţi, iar contaminarea alimentelor lor tradiţionale constituie o problemă de sănătate publică,
conştiente de necesitatea întreprinderii unei acţiuni la nivel internaţional pentru
combaterea poluanţilor organici persistenţi,
ţinând cont de Decizia 19/13C din 7 februarie 1997 a Consiliului de Administraţie a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu de a iniţia acţiuni la nivel internaţional în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător prin adoptarea unor măsuri care să vizeze reducerea şi/sau eliminarea emisiilor şi evacuărilor
de poluanţi organici persistenţi,
amintind prevederile esenţiale ale convenţiilor internaţionale de mediu relevante, în special Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ
prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi
pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional, şi Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării
acestora, inclusiv acordurile regionale elaborate în baza art. 11 din aceasta,
reamintind, de asemenea, prevederile relevante din Declaraţia de la Rio privind
mediul şi dezvoltarea, precum şi Agenda 21,
recunoscând că această convenţie şi alte acorduri internaţionale în domeniul
comerţului şi al mediului înconjurător sunt interdependente,
reafirmând că, potrivit Cartei Naţiunilor Unite şi principiilor de drept internaţional, statele au dreptul suveran de a-şi exploata propriile resurse în conformitate cu
politicile lor de mediu şi dezvoltare şi au responsabilitatea de a asigura ca activităţile aflate sub jurisdicţia sau controlul lor să nu producă prejudicii mediului altor
state ori teritoriilor aflate în afara limitelor jurisdicţiei naţionale,
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ţinând cont de circumstanţele şi de necesităţile deosebite ale ţărilor în curs de
dezvoltare, mai ales ale celor mai slab dezvoltate şi de necesităţile ţărilor cu economie în tranziţie, în special de necesitatea de întărire a capacităţilor naţionale de
gestiune a produselor chimice, prin transfer de tehnologie, acordarea ajutorului
financiar şi tehnic şi promovarea cooperării între părţi,
ţinând pe deplin cont de Programul de acţiune pentru dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, adoptat în Barbados la 6 mai 1994,
luând în considerare capacităţile respective ale ţărilor dezvoltate şi ale ţărilor în
curs de dezvoltare, precum şi responsabilităţile comune, dar diferenţiate ale statelor, în conformitate cu Principiul 7 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi
dezvoltarea,
recunoscând contribuţia esenţială pe care sectorul privat şi organizaţiile neguvernamentale pot să o aducă în realizarea proceselor de reducere şi/sau de eliminare a emisiilor şi evacuărilor de poluanţi organici persistenţi,
subliniind importanţa asumării de către cei care produc poluanţi organici persistenţi a responsabilităţii reducerii efectelor negative ale produselor lor şi de informare a utilizatorilor, guvernelor şi publicului asupra proprietăţilor periculoase ale
acestor substanţe chimice,
conştiente de necesitatea de a lua măsuri pentru prevenirea efectelor negative
cauzate de poluanţii organici persistenţi în toate stadiile ciclului lor de viaţă,
reafirmând Principiul 16 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea,
care prevede necesitatea ca autorităţile naţionale să depună eforturi pentru promovarea internalizării costurilor de mediu şi utilizării instrumentelor economice,
luând în considerare principiul conform căruia poluatorul ar trebui, în principiu,
să suporte costul poluării, ţinând cont de interesul public şi fără a afecta comerţul
internaţional şi investiţiile,
încurajând părţile care nu dispun de planuri de reglementare şi evaluare pentru
pesticide şi substanţe chimice industriale să elaboreze asemenea planuri,
recunoscând importanţa dezvoltării şi utilizării unor procese şi substanţe chimice alternative, corespunzătoare din punct de vedere ecologic,
hotărâte să protejeze sănătatea omului şi a mediului împotriva efectelor nocive
ale poluanţilor organici persistenţi,
au convenit următoarele:
Art. 1: Obiectiv
Luând în considerare abordarea preventivă, în conformitate cu Principiul 15 al
Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, obiectivul acestei convenţii este
protejarea sănătăţii umane şi a mediului împotriva poluanţilor organici persistenţi.
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Art. 2: Definiţii
În înţelesul prezentei convenţii:
a) parte înseamnă un stat sau o organizaţie de integrare economică regională
care şi-a exprimat consimţământul de a fi legată prin prezenta convenţie şi pentru
care aceasta este în vigoare;
b) organizaţia de integrare economică regională înseamnă o organizaţie constituită de către statele suverane dintr-o anumită regiune, căreia statele sale membre
i-au transferat competenţe cu privire la aspectele reglementate prin prezenta convenţie şi care a fost pe deplin autorizată, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la această convenţie;
c) părţile prezente şi cu drept de vot înseamnă părţile prezente care îşi exercită
dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.
Art. 3: Măsuri pentru reducerea sau eliminarea evacuărilor rezultate din
producţia şi utilizarea intenţionată
1. Fiecare parte:
a) va interzice şi/sau va lua măsurile legale şi administrative necesare pentru
eliminarea:
(i)producerii şi utilizării substanţelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în această anexă; şi
(ii)importului şi exportului substanţelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în alin. 2;
b) va restricţiona producerea şi utilizarea substanţelor chimice enumerate în
anexa B în conformitate cu prevederile acelei anexe.
2. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura:
a) că orice substanţă chimică inclusă în anexa A sau B este importată doar:
(i)în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. 1 lit. d) al art. 6; sau
(ii)pentru utilizarea sau scopul permis de acea parte în baza anexei A sau B;
b) că este numai exportată o substanţă chimică prevăzută în anexa A, pentru
care orice derogare specifică de producere sau utilizare este în vigoare, ori o substanţă prevăzută în anexa B, pentru care orice derogare specifică de utilizare sau
producere ori scop acceptabil este în vigoare, luând în considerare toate prevederile
relevante din instrumentele internaţionale existente privind procedura de obţinere a
consimţământului prealabil în cunoştinţă de cauză:
(i)în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. (1) lit. d) al art. 6;
(ii)unei părţi căreia i se permite să folosească acea substanţă chimică prevăzută
în anexa A ori B; sau
(iii)unui stat care nu este parte la această convenţie şi care a furnizat o certificare
anuală părţii exportatoare. O asemenea certificare va specifica intenţia utilizării
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substanţelor chimice şi va include o declaraţie prin care, în legătură cu acea substanţă, statul importator este obligat:
a) să protejeze sănătatea omului şi a mediului înconjurător prin adoptarea măsurilor necesare pentru minimalizarea sau eliminarea evacuărilor;
b) să respecte prevederile alin. 1 al art. 6; şi
c) să respecte, acolo unde este cazul, prevederile alin. 2 din partea a II-a a anexei B.
Certificarea va include, de asemenea, documentaţia corespunzătoare de sprijinire a acesteia, cum ar fi legi, instrumente de reglementare, dispoziţii de ordin administrativ sau politic. Partea exportatoare va transmite certificatul secretariatului în
termen de 60 de zile de la data primirii;
c) ca o substanţă chimică inclusă în anexa A, ale cărei derogări specifice de producere şi utilizare nu se mai află în vigoare pentru nici o parte, să nu fie exportată
de acea parte decât în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic, aşa
cum este prevăzut în alin. 1 lit. d) al art. 6;
d) pentru o mai bună înţelegere a acestui alineat, termenul stat care nu este parte
la această convenţie înseamnă, în acest context, cu referire la o anumită substanţă
chimică, un stat sau organizaţie de integrare economică regională care nu a acceptat să fie obligat/obligată să respecte prevederile prezentei convenţii cu privire la
această substanţă chimică.
3. Fiecare parte care are una sau mai multe scheme de reglementare şi de evaluare pentru pesticidele noi şi pentru substanţele industriale noi va lua măsuri pentru
a elabora reglementări în scopul prevenirii producţiei şi utilizării noilor pesticide şi
noilor substanţe chimice industriale care, luând în considerare criteriile alin. 1 din
anexa D, prezintă caracteristicile poluanţilor organici persistenţi.
4. Fiecare parte care aplică una sau mai multe scheme de reglementare şi de
evaluare pentru pesticide şi substanţe industriale va lua în considerare, acolo unde
este cazul în cadrul acestor scheme, criteriile enunţate în alin. 1 din anexa D atunci
când va efectua evaluări ale pesticidelor sau substanţelor chimice industriale care
sunt folosite în prezent.
5. În afara cazului în care este prevăzut altfel în prezenta convenţie, alin. 1 şi 2
nu se vor aplica pentru cantităţile de substanţe chimice care urmează să fie folosite
în cercetările de laborator sau ca standard de referinţă.
6. Oricare parte care are o derogare specifică în conformitate cu anexa A sau o
derogare specifică ori un scop acceptabil în conformitate cu anexa B va lua măsurile potrivite pentru a se asigura că orice producere sau utilizare aflată sub incidenţa
acestei derogări ori scop se efectuează într-un mod care previne sau minimalizează
expunerea umană şi descărcările în mediul înconjurător. Pentru utilizări supuse
derogărilor sau scopurilor acceptabile care implică evacuări intenţionate în mediul
înconjurător în condiţii de utilizare normală, aceste evacuări vor fi într-o cantitate
cât mai redusă, luându-se în considerare standardele şi dispoziţiile aplicabile.
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Art. 4: Înregistrarea derogărilor specifice
1. Se va întocmi un registru în scopul identificării părţilor care sunt supuse derogărilor specifice prevăzute în anexa A sau B. Acesta nu va identifica părţile care
utilizează prevederile din anexa A sau B care ar putea fi exercitate de toate părţile.
Registrul va fi actualizat de către secretariat şi va fi pus la dispoziţie publicului.
2. Registrul va include:
a) o listă cu tipurile de derogări specifice prevăzute în anexele A şi B;
b) o listă cu părţile care sunt supuse unei derogări specifice menţionate în anexa
A sau B; şi
c) o listă cu datele la care expiră fiecare derogare specifică înregistrată.
3. Orice stat care devine parte poate să înregistreze printr-o notificare în scris
adresată secretariatului unul sau mai multe tipuri de derogări specifice enumerate
în anexa A sau B.
4. Dacă nu este indicată o dată anterioară în registru de către una dintre părţi sau
dacă nu se acordă o amânare conform alin. 7, toate înregistrările derogărilor specifice vor expira după un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
convenţii în ceea ce priveşte o substanţă chimică dată.
5. La prima reuniune Conferinţa părţilor va decide asupra procesului de revizuire a articolelor din registru.
6. Înainte de a revizui un articol din registru, partea implicată va prezenta un
raport secretariatului, în care să justifice necesitatea de a se înregistra în continuare
pentru o anumită derogare. Raportul va fi transmis de către secretariat tuturor părţilor. Examinarea înregistrării va fi efectuată pe baza tuturor informaţiilor disponibile. Prin urmare, Conferinţa părţilor poate face recomandări părţii interesate după
cum consideră potrivit.
7. Conferinţa părţilor poate, la cererea părţii interesate, să decidă asupra extinderii datei de expirare a unei derogări specifice până la 5 ani. În luarea deciziei,
Conferinţa părţilor va lua în considerare interesele specifice ale statelor părţi în
curs de dezvoltare şi ale statelor părţi cu economie în tranziţie.
8. O parte poate, în orice moment, să retragă o înscriere din registru cu privire la
o derogare specifică, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului. Retragerea
va produce efecte la data prevăzută în notificare.
9. Când nu mai există nici o parte înregistrată pentru un anumit tip de derogare
specifică, nu se va mai putea face nici o înregistrare nouă referitoare la această
derogare.
Art. 5: Măsuri de reducere şi eliminare a evacuărilor accidentale
Fiecare parte va lua cel puţin următoarele măsuri pentru reducerea evacuărilor
complete derivate din sursele antropice ale fiecăreia dintre substanţele menţionate
în anexa C, în scopul reducerii continue şi, acolo unde este posibil, în scopul eliminării totale:
a) elaborarea unui plan de acţiune sau, acolo unde este cazul, a unui plan de
acţiune regional ori subregional într-un interval de 2 ani de la intrarea în vigoare a
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acestei convenţii pentru partea respectivă şi implementarea ulterioară a acestora în
cadrul planului de acţiune prevăzut în art. 7 în vederea identificării, caracterizării
şi gestionării evacuărilor de substanţe chimice prezentate în anexa C şi în vederea
facilitării implementării prevederilor lit. b)-e). Planul de acţiune va cuprinde următoarele elemente:
(i)evaluarea evacuărilor actuale şi planificate, în special elaborarea şi reactualizarea inventarelor surselor şi estimărilor evacuărilor, ţinând cont de categoriile de
surse identificate în anexa C;
(ii)evaluarea eficienţei legilor şi politicilor părţii ce vizează gestiunea evacuărilor;
(iii)strategiile pentru respectarea obligaţiilor prezentate în acest alineat, luânduse în considerare evaluările incluse la pct. (i) şi (ii);
(iv)etapele pentru promovarea educării, instruirii şi conştientizării publicului cu
privire la aceste strategii;
(v)examinarea o dată la 5 ani a acestor strategii şi a succesului lor în sensul respectării obligaţiilor prevăzute în acest alineat; asemenea examinări vor fi incluse în
rapoartele prezentate în conformitate cu art. 15;
(vi)programul de implementare a planului de acţiune, inclusiv strategiile şi măsurile enunţate mai sus;
b) promovarea aplicării măsurilor disponibile şi practice prin care se poate atinge în mod rapid un nivel realist şi semnificativ de reducere a evacuărilor sau de
eliminare a surselor;
c) promovarea dezvoltării şi, acolo unde este cazul, a impunerii utilizării materialelor substituite sau modificate, a produselor şi proceselor necesare pentru prevenirea formării substanţelor enumerate în anexa C şi evacuării acestora, luându-se în
considerare dispoziţiile generale asupra măsurilor de prevenire enunţate în anexa C
şi dispoziţiile care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor;
d) promovarea şi, în conformitate cu programul de implementare a planului de
acţiune, impunerea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în
cadrul categoriilor de surse identificate de către o parte ca o garantare a unor asemenea acţiuni în planul de acţiune, punând mai întâi accentul pe categoriile de surse identificate în partea a II-a a anexei C. În orice caz, solicitarea utilizării celor mai
bune tehnici disponibile pentru noi surse în categoriile enumerate în partea a II-a a
anexei C va fi realizată progresiv cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 4 ani
de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru acea parte. Pentru categoriile
identificate, părţile vor promova utilizarea celor mai bune practici de mediu. Pentru
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu,
părţile ar trebui să ţină cont de dispoziţiile generale asupra măsurilor de prevenire
şi reducere a evacuărilor incluse în anexa C şi de dispoziţiile generale asupra celor
mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu care urmează să
fie adoptate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor;
e) promovarea, în conformitate cu planul propriu de acţiune, a utilizării celor
mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu:
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(i)pentru sursele existente, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a
II-a a anexei C şi în cadrul categoriilor de surse, cum ar fi cele enumerate în partea
a III-a a aceleiaşi anexe; şi
(ii)pentru sursele noi, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a III-a
a anexei C, pe care o anumită parte nu le-a abordat la lit. d).
Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici
de mediu, părţile ar trebui să ia în considerare dispoziţia generală asupra măsurilor
de prevenire şi de reducere a evacuărilor din anexa C, precum şi dispoziţiile asupra
celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor;
f) pentru o mai bună înţelegere a acestui alineat şi a anexei C:
(i)cele mai bune tehnici disponibile înseamnă stadiul cel mai eficient şi avansat
de dezvoltare a activităţilor şi metodelor de exploatare care indică faptul că anumite tehnici sunt corespunzătoare din punct de vedere practic pentru furnizarea bazei
pentru limitarea emisiilor, destinate să prevină şi, acolo unde este posibil, să reducă
evacuările de substanţe chimice enumerate în partea I a anexei C şi impactul lor
asupra mediului înconjurător în ansamblu. În această privinţă:
(ii)tehnici înseamnă atât tehnologia utilizată, cât şi modul în care instalaţia este
proiectată, construită, întreţinută, utilizată şi scoasă din funcţiune;
(iii)tehnici disponibile înseamnă acele tehnici accesibile utilizatorului, dezvoltate pe o scară care permite implementarea într-un anumit sector industrial, în condiţii
viabile din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând cont de costuri şi avantaje;
(iv)cele mai bune tehnici disponibile înseamnă tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general înalt de protecţie a mediului în ansamblu;
(v)cele mai bune practici de mediu înseamnă aplicarea celei mai potrivite combinaţii de măsuri şi strategii de control al mediului înconjurător;
(vi)sursă nouă înseamnă orice sursă a cărei construcţie sau modificare substanţială a început să fie făcută la cel puţin un an de la data:
- intrării în vigoare a acestei convenţii pentru partea implicată; şi
- intrării în vigoare a unui amendament la anexa C pentru partea implicată atunci
când sursa este supusă prevederilor acestei convenţii doar în baza respectivului
amendament;
g) valorile limită de evacuări sau standardele de performanţă ar putea fi folosite
de către o parte pentru îndeplinirea angajamentelor luate în legătură cu cele mai
bune tehnici disponibile în conformitate cu acest alineat.
Art. 6: Măsuri de reducere sau eliminare a evacuărilor provenite de la depozite şi deşeuri
1. În scopul de a se asigura că depozitele constituite sau care conţin substanţele
chimice enumerate în anexa A ori B şi că deşeurile, inclusiv produsele şi articolele
aflate pe punctul de a deveni deşeuri ce conţin o substanţă chimică enumerată în
anexa A, B sau C ori contaminate cu aceasta, sunt gestionate în aşa fel încât să
protejeze sănătatea umană şi mediul, fiecare parte va trebui:
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a) să elaboreze strategii adecvate pentru identificarea:
(i)depozitelor care conţin substanţele chimice enumerate în anexa A sau B; şi
(ii)produselor şi articolelor aflate în uz şi a deşeurilor care conţin sau sunt contaminate cu o substanţă chimică enumerată în anexa A, B sau C;
b) să identifice, în măsura în care este posibil, depozitele care sunt alcătuite sau
conţin substanţele chimice enumerate fie în anexa A, fie în anexa B, pe baza strategiilor menţionate la lit. a);
c) să gestioneze depozitele, într-un mod adecvat, sigur, eficient şi raţional din
punct de vedere ecologic. Depozitele de substanţe chimice enumerate în anexa A
sau B, a căror utilizare este interzisă în conformitate cu orice derogare expresă inclusă în anexa A şi cu orice derogare specifică sau într-un scop acceptabil, prezentate în anexa B, cu excepţia stocurilor al căror export este permis în conformitate
cu alin. 2 al art. 3, vor fi considerate deşeuri şi vor fi gestionate în conformitate cu
lit. d);
d) să ia măsuri în aşa fel încât deşeurile, inclusiv produsele şi articolele care sunt
pe punctul de a deveni deşeuri, să fie:
(i)manipulate, colectate, transportate şi depozitate potrivit metodelor raţionale
din punct de vedere ecologic;
(ii)eliminate astfel încât întregul conţinut de poluanţi organici persistenţi să fie
distrus sau transformat în mod ireversibil astfel încât să nu prezinte caracteristicile
poluanţilor organici persistenţi ori, în caz contrar, să fie eliminate în mod raţional
din punct de vedere ecologic atunci când distrugerea sau transformarea ireversibilă
nu reprezintă o opţiune preferabilă din punct de vedere ecologic ori atunci când
conţinutul în poluanţi organici persistenţi este scăzut, ţinându-se cont de regulile,
standardele şi dispoziţiile internaţionale, inclusiv de cele care ar putea fi elaborate
în conformitate cu alin. 2, şi de condiţiile globale şi regionale de gestionare a deşeurilor periculoase;
(iii)interzise de la operaţiile de evacuare în cazul în care s-ar putea realiza recuperarea, reciclarea, îmbunătăţirea, reutilizarea directă sau utilizarea alternativă a
poluanţilor organici persistenţi; şi
(iv)interzise de la transportul internaţional dacă nu se ţine cont de regulile, standardele şi dispoziţiile internaţionale de transport;
e) să se străduiască să elaboreze strategii potrivite pentru identificarea locurilor
contaminate cu substanţele chimice enumerate în anexa A, B sau C; dacă se întreprinde decontaminarea acestor locuri, aceasta va fi efectuată într-un mod raţional
din punct de vedere ecologic.
2. Conferinţa părţilor va coopera îndeaproape cu organismele corespunzătoare
ale Convenţiei de la Basel privind transportul peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, pentru ca, între altele:
a) să stabilească nivelurile de distrugere şi de transformare ireversibilă necesare
pentru a asigura că nu mai există nici o caracteristică a poluanţilor organici persistenţi specificaţi în alin. 1 al anexei D;
13

b) să determine metodele pe care le consideră corespunzătoare pentru eliminarea raţională din punct de vedere ecologic, menţionată mai sus; şi
c) să lucreze la stabilirea, acolo unde este cazul, a nivelurilor de concentraţie ale
substanţelor chimice enumerate în anexele A, B şi C pentru definirea conţinutului
scăzut de poluanţi organici persistenţi menţionat la pct. (ii) al lit. d) a alin. 1.
Art. 7: Planuri de implementare
1. Fiecare parte:
a) va elabora şi se va strădui să implementeze un plan pentru punerea în aplicare
a obligaţiilor stabilite prin prezenta convenţie;
b) va transmite planul său de implementare Conferinţei părţilor într-un interval
de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru partea respectivă;
şi
c) va revizui şi va actualiza acest plan la intervale regulate şi potrivit unor modalităţi specificate printr-o hotărâre a Conferinţei părţilor.
2. Părţile vor coopera în mod direct sau, dacă este cazul, prin intermediul organizaţiilor internaţionale, regionale şi subregionale şi vor consulta grupurile naţionale
de interes, inclusiv asociaţiile de femei şi organizaţiile care lucrează în domeniul
sănătăţii infantile, în vederea facilitării elaborării, implementării şi actualizării planurilor lor de implementare.
3. Părţile se vor strădui să utilizeze şi, acolo unde este necesar, să stabilească
mijloacele pentru integrarea planurilor naţionale de implementare pentru poluanţii
organici persistenţi în cadrul strategiilor lor de dezvoltare durabilă.
Art. 8: Includerea substanţelor chimice în anexele A, B şi C
1. O parte poate prezenta secretariatului o propunere de includere a unei anumite
substanţe în anexele A, B şi/sau C. Această propunere va conţine informaţiile cerute în anexa D. Pentru prezentarea unei propuneri, o parte poate fi ajutată de alte
părţi şi/sau de secretariat.
2. Secretariatul va verifica dacă propunerea cuprinde şi informaţiile cerute în
anexa D. Dacă secretariatul este satisfăcut că propunerea cuprinde informaţiile cerute, va transmite această propunere Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi, denumit în continuare Comitet de examinare.
3. Comitetul de examinare va examina propunerea şi va aplica criteriile de selecţie specificate în anexa D, luând în considerare într-un mod integrat şi echilibrat
toate informaţiile furnizate.
4. Dacă Comitetul de examinare hotărăşte că:
a) este satisfăcut de faptul că au fost îndeplinite criteriile de selecţie, va comunica propunerea şi evaluarea, prin intermediul secretariatului, tuturor părţilor şi
observatorilor şi îi va invita să prezinte informaţiile specificate în anexa E; sau
b) nu este satisfăcut de faptul că au fost îndeplinite criteriile de selecţie, va comunica propunerea şi evaluarea, prin intermediul secretariatului, tuturor părţilor,
iar propunerea va fi respinsă.
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5. Orice parte poate să retransmită Comitetului de examinare o propunere care
a fost respinsă de către acesta în conformitate cu alin. 4. Această nouă prezentare a
propunerii ar putea să includă problemele părţii, precum şi motivele de reexaminare de către Comitetul de examinare. Dacă, în urma acestei proceduri, Comitetul de
examinare respinge din nou propunerea, partea poate să conteste decizia acestuia,
iar Conferinţa părţilor poate să analizeze problema la următoarea sesiune. Conferinţa părţilor poate să decidă dacă, pe baza criteriilor de selecţie incluse în anexa
D şi luând în considerare evaluarea efectuată de către Comitetul de examinare şi
informaţiile suplimentare furnizate de către orice parte sau observator, propunerea
este admisă.
6. Atunci când Comitetul de examinare a hotărât că au fost îndeplinite criteriile
de selecţie sau când Conferinţa părţilor a hotărât că propunerea este admisă, Comitetul de examinare va examina din nou propunerea, ţinând cont de informaţiile
suplimentare pertinente primite şi va pregăti un proiect cu profilul de risc, în conformitate cu anexa E. Va comunica acest proiect, prin intermediul secretariatului,
tuturor părţilor şi observatorilor şi va primi observaţiile lor de ordin tehnic şi, pe
baza acestor observaţii, va completa profilul de risc.
7. Dacă, pe baza profilului de risc realizat în conformitate cu anexa E, Comitetul
de examinare hotărăşte că:
a) substanţa chimică, ca rezultat al transportului în mediu, pe lungă distanţă,
poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului şi/sau mediului şi
impune adoptarea unor acţiuni globale, propunerea este admisă. Lipsa argumentelor ştiinţifice nu va împiedica admiterea propunerii. Prin intermediul secretariatului
Comitetul de examinare va invita părţile şi observatorii să ofere informaţii referitoare la prevederile specifice din anexa F. Apoi va pregăti o evaluare a gestiunii
riscurilor, care să includă o analiză a măsurilor posibile de control pentru substanţa
chimică, în conformitate cu anexa respectivă; sau
b) în cazul în care propunerea nu va fi considerată admisă, prin intermediul secretariatului să se pună la dispoziţie profilul de risc tuturor părţilor şi observatorilor
şi să se respingă propunerea.
8. Pentru orice propunere respinsă, în conformitate cu alin. 7 lit. b), o parte ar
putea cere Conferinţei părţilor să examineze posibilitatea de a atribui Comitetului
de examinare sarcina de a solicita informaţii suplimentare părţii care a prezentat
propunerea şi altor părţi de-a lungul unei perioade de cel mult un an. După această
perioadă, pe baza informaţiilor primite, Comitetul de examinare va analiza din nou
propunerea, în conformitate cu alin. 6, în ordinea de prioritate ce urmează a fi hotărâtă de către Conferinţa părţilor. Dacă în urma acestei proceduri Comitetul de examinare va respinge din nou propunerea, partea poate contesta hotărârea Comitetului de examinare, iar Conferinţa părţilor va analiza problema la următoarea sesiune.
Conferinţa părţilor va decide, pe baza profilului de risc pregătit în conformitate cu
anexa E şi luând în considerare evaluarea realizată de către Comitetul de examinare
şi orice informaţie suplimentară furnizată de fiecare parte sau observator, că pro15

punerea ar trebui admisă. În cazul în care Conferinţa părţilor hotărăşte admiterea
propunerii, Comitetul de examinare va pregăti evaluarea gestionării riscului.
9. Pe baza profilului de risc menţionat în alin. 6 şi a evaluării gestionării riscului
menţionat în alin. 7 lit. a) sau alin. 8, Comitetul de examinare va recomanda dacă
substanţa chimică trebuie înscrisă de Conferinţa părţilor în anexele A, B şi/sau C.
Conferinţa părţilor, luând în considerare recomandările Comitetului de examinare,
inclusiv acele aspecte care arată incertitudinea de ordin ştiinţific, va hotărî, în mod
preventiv, includerea substanţei chimice şi specificarea măsurilor de control care se
impun în anexele A, B şi/sau C.
Art. 9: Schimbul de informaţii
1. Fiecare parte va facilita sau va efectua schimbul de informaţii relevant pentru:
a) reducerea sau eliminarea producerii, utilizării şi evacuării poluanţilor organici persistenţi; şi
b) identificarea unor alternative pentru poluanţii organici persistenţi, inclusiv
furnizarea de informaţii asupra riscurilor reprezentate de aceste substanţe, precum
şi asupra costurilor economice şi sociale.
2. Părţile vor realiza schimbul de informaţii menţionat în alin. 1 în mod direct
sau prin intermediul secretariatului.
3. Fiecare parte va desemna un punct focal naţional în vederea realizării schimbului de astfel de informaţii.
4. Secretariatul va servi drept centru de schimb al informaţiilor privind poluanţii
organici persistenţi, inclusiv al informaţiilor furnizate de către părţi şi de către organizaţiile interguvernamentale şi nonguvernamentale.
5. Pentru o mai bună înţelegere a prezentei convenţii, informaţiile asupra sănătăţii şi siguranţei oamenilor şi mediului nu vor fi considerate confidenţiale. Părţile care
realizează schimburi de alte informaţii în aplicarea prezentei convenţii vor respecta
caracterul confidenţial al informaţiilor, după cum s-a stabilit de comun acord.
Art. 10: Informarea, sensibilizarea şi educarea publicului
1. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va promova şi va facilita:
a) sensibilizarea responsabililor politici şi factorilor de decizie asupra poluanţilor organici persistenţi;
b) punerea la dispoziţie publicului a informaţiilor asupra poluanţilor organici
persistenţi, luând în considerare dispoziţiile incluse în alin. 5 al art. 9;
c) elaborarea şi implementarea, în special pentru femei, copii şi categoriile mai
puţin educate, a programelor educaţionale şi de sensibilizare a publicului referitoare la poluanţii organici persistenţi şi la efectele lor asupra sănătăţii oamenilor şi
asupra mediului înconjurător, precum şi la soluţiile de înlocuire;
d) participarea publicului la abordarea problemei reprezentate de poluanţii organici persistenţi şi de efectele lor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului
înconjurător şi la elaborarea soluţiilor adecvate, inclusiv a posibilităţilor de contribuţii la nivel naţional pentru implementarea prezentei convenţii;
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e) instruirea funcţionarilor, oamenilor de ştiinţă, profesorilor, personalului tehnic şi de conducere;
f) elaborarea şi schimbul de materiale educaţionale şi de sensibilizare a publicului la nivel naţional şi internaţional; şi
g) elaborarea şi implementarea programelor educaţionale şi de instruire a publicului la nivel naţional şi internaţional.
2. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va asigura accesul publicului la informaţiile menţionate în alin. 1 şi actualizarea informaţiilor.
3. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va încuraja utilizatorii industriali şi profesionali să promoveze şi să faciliteze furnizarea informaţiilor menţionate în alin. 1 la nivel naţional, şi, dacă este cazul, la nivel subregional, regional
şi internaţional.
4. Pentru furnizarea informaţiilor asupra poluanţilor organici persistenţi şi a înlocuitorilor acestora, părţile vor utiliza fişe tehnice de siguranţă, rapoarte, mijloace
media şi de alt tip şi vor stabili centrele de informare la nivel naţional şi regional.
5. Fiecare parte va acorda atenţia cuvenită elaborării unor mecanisme, cum ar fi
înregistrarea evacuărilor şi transferului de poluanţi, pentru colectarea şi difuzarea
informaţiilor asupra estimărilor cantităţilor anuale de substanţe chimice incluse în
anexa A, B sau C, care sunt emanate sau eliminate.
Art. 11: Cercetarea, dezvoltarea şi monitorizarea
1. În limita mijloacelor de care dispun, părţile vor încuraja şi/sau vor întreprinde, la nivel naţional şi internaţional, acţiunile corespunzătoare de cercetare-dezvoltare, monitorizare şi cooperare care vizează poluanţii organici persistenţi şi, acolo
unde este cazul, înlocuitorii sau poluanţi organici persistenţi potenţiali, furnizând
informaţii asupra:
a) surselor şi evacuărilor în mediul înconjurător;
b) prezenţei, nivelurilor şi tendinţelor de dezvoltare la oameni şi în mediul înconjurător;
c) transportului, evoluţiei şi transformării în mediul înconjurător;
d) efectelor asupra sănătăţii oamenilor şi mediului înconjurător;
e) impacturilor socioeconomice şi culturale;
f) reducerii şi/sau eliminării evacuărilor; şi
g) metodologiilor armonizate pentru realizarea inventarelor de surse generatoare şi tehnici analitice pentru măsurarea emisiilor.
2. Pentru iniţierea activităţilor în conformitate cu alin. 1, în măsura mijloacelor
de care dispun, părţile:
a) vor sprijini şi vor dezvolta în continuare, dacă este cazul, programele internaţionale, reţelele şi organizaţiile care au ca obiect definirea, realizarea, evaluarea
şi finanţarea cercetărilor, colectarea de date şi monitorizarea lor, ţinând cont de
necesitatea minimalizării dublării eforturilor;
b) vor sprijini eforturile naţionale şi internaţionale care vizează îmbunătăţirea
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capacităţilor naţionale de cercetare ştiinţifică şi tehnică, în special în ţările în curs
de dezvoltare şi în ţările cu economie în tranziţie, şi vor favoriza accesul la date şi
analize, precum şi schimbul lor;
c) vor ţine cont de preocupările şi necesităţile ţărilor în curs de dezvoltare şi ale
celor cu economie în tranziţie - în special de necesităţile în materie de resurse financiare şi tehnice - şi vor coopera pentru îmbunătăţirea capacităţilor de participare
a acestor ţări la eforturile menţionate la lit. a) şi b);
d) vor întreprinde cercetări care vizează reducerea efectelor poluanţilor organici
persistenţi asupra sănătăţii reproducerii;
e) vor pune la dispoziţie publicului rezultatele activităţilor de cercetare, dezvoltare şi monitorizare menţionate în acest alineat, la timp şi la intervale regulate; şi
f) vor încuraja cooperarea şi/sau vor iniţia cooperarea pentru stocarea şi reactualizarea informaţiilor obţinute din activităţile de cercetare, dezvoltare şi monitorizare.
Art. 12: Asistenţa tehnică
1. Părţile recunosc că furnizarea unei asistenţe tehnice adecvate în timp util la
cererea părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie este esenţială
pentru aplicarea cu succes a prezentei convenţii.
2. Părţile vor coopera pentru a furniza în timp util o asistenţă tehnică adecvată
părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, pentru a le acorda
ajutor, în funcţie de necesităţile lor, în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii mijloacelor de implementare a obligaţiilor ce le revin prin prezenta convenţie.
3. În această privinţă asistenţa tehnică care urmează a fi furnizată de către ţările
dezvoltate părţi şi de alte părţi, în măsura mijloacelor de care dispun, va cuprinde,
după cum s-a stabilit de comun acord, o asistenţă tehnică pentru construirea capacităţii privind implementarea obligaţiilor care decurg din această convenţie. Informaţii suplimentare în această privinţă vor fi furnizate de către Conferinţa părţilor.
4. Părţile vor stabili, dacă este cazul, măsuri pentru furnizarea asistenţei tehnice
şi pentru promovarea transferului de tehnologie părţilor ţări în curs de dezvoltare
sau cu economie în tranziţie, în vederea implementării prezentei convenţii. Aceste
măsuri vor include înfiinţarea unor centre regionale şi subregionale pentru construirea capacităţilor şi transferul de tehnologie în vederea sprijinirii dezvoltării
necesare părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, pentru a-şi
îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta convenţie. Informaţii suplimentare în
această privinţă vor fi furnizate de către Conferinţa părţilor.
5. În contextul acestui articol, părţile vor ţine cont pe deplin în deciziile lor ce
vizează asistenţa tehnică de nevoile specifice şi de situaţia specială a ţărilor cel mai
puţin dezvoltate şi a ţărilor în curs de dezvoltare care sunt insule mici.
Art. 13: Resurse financiare şi mecanisme de finanţare
1. Fiecare parte iniţiază furnizarea, în funcţie de mijloacele de care dispune, a
sprijinului financiar şi a stimulentelor în ceea ce priveşte activităţile întreprinse la
nivel naţional în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei convenţii, în conformitate cu planurile, priorităţile şi programele naţionale.
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2. Ţările dezvoltate care sunt părţi vor furniza noi resurse financiare suplimentare
pentru a permite părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie să
acopere costurile suplimentare ale măsurilor de implementare, prin care sunt îndeplinite obligaţiile impuse prin prezenta convenţie, după cum s-a stabilit între o
parte beneficiară şi un organism care participă la mecanismul descris în alin. 6. Alte
părţi pot oferi astfel de resurse financiare în mod voluntar şi în limita mijloacelor de
care dispun. Vor fi încurajate şi contribuţiile provenite din alte surse. Implementarea
acestor obligaţii va ţine cont de nevoia de concordanţă, anticipare, de fluxul de fonduri realizat la timp şi de importanţa împărţirii sarcinilor între părţile contribuabile.
3. Părţile ţări dezvoltate, precum şi alte părţi, în limita mijloacelor de care dispun şi în conformitate cu planurile, priorităţile şi programele naţionale, vor furniza
atât ţărilor în curs de dezvoltare, cât şi celor cu economie în tranziţie, care sunt părţi
ale prezentei convenţii, resurse financiare pentru a le ajuta în implementarea acestei
convenţii prin surse sau căi bilaterale, regionale şi multilaterale.
4. Măsura în care părţile ţări în curs de dezvoltare vor implementa efectiv obligaţiile ce le revin prin prezenta convenţie va depinde de măsura în care părţile ţări
dezvoltate îşi vor îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta convenţie în legătură cu resursele financiare, asistenţa tehnică şi transferul de tehnologie. Se va ţine
cont de faptul că dezvoltarea economică şi socială durabilă şi eliminarea sărăciei
reprezintă prioritatea absolută pentru ţările în curs de dezvoltare, precum şi de necesitatea de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător.
5. Părţile vor lua pe deplin în considerare nevoile specifice şi situaţia specială a
ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi a statelor în curs de dezvoltare care sunt insule
mici în luarea deciziilor care vizează finanţarea.
6. În prezenta convenţie se defineşte un mecanism necesar furnizării resurselor
financiare adecvate şi durabile pentru părţile ţări în curs de dezvoltare şi ţări cu
economie în tranziţie - ca subvenţie sau concesiune în vederea acordării sprijinului
pentru implementarea prezentei convenţii. Mecanismul va funcţiona sub autoritatea,
dacă este cazul, sau îndrumarea Conferinţei părţilor, căreia îi va raporta, în scopurile
prevăzute în această convenţie. Administrarea sa va fi încredinţată unuia sau mai
multor organisme, inclusiv organismelor internaţionale existente, conform hotărârilor Conferinţei părţilor. Mecanismul va include de asemenea alte organisme care
vor asigura asistenţa tehnică şi financiară la nivel multilateral, regional şi bilateral.
Contribuţiile pentru acest mecanism vor fi adăugate altor transferuri financiare către
părţile ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, după cum se menţionează în alin. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile incluse în acest alineat.
7. În conformitate cu obiectivele prezentei convenţii şi cu alin. 6, Conferinţa
părţilor va adopta la prima reuniune directive adecvate care urmează a fi aplicate
mecanismului şi va stabili organismul sau organismele participante la mecanismul
financiar, conform reglementărilor care urmează să intre în vigoare. Directivele se
vor referi, printre altele, la:
a) definirea priorităţilor în materie de politică, strategie şi programe prioritare,
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precum şi a criteriilor clare şi detaliate de eligibilitate pentru accesul la resursele
financiare şi utilizarea acestora, inclusiv monitorizarea şi evaluarea la interval regulat a unei asemenea utilizări;
b) prezentarea în atenţia Conferinţei părţilor de către un organism sau mai multe
organisme a raporturilor periodice asupra corectitudinii şi regularităţii procesului
de finanţare a activităţilor necesare pentru implementarea prezentei convenţii;
c) promovarea metodelor, mecanismelor şi dispoziţiilor de finanţare bazate pe
mai multe surse de finanţare;
d) modalităţi pentru determinarea într-un mod previzibil şi clar a sumei de resurse financiare şi disponibile pentru implementarea acestei convenţii, ţinând cont
de faptul că eliminarea poluanţilor organici persistenţi ar putea necesita finanţări
susţinute şi ţinând cont de condiţiile în care această sumă va face obiectul unei
examinări periodice;
e) modalităţi de furnizare către părţile interesate a unui ajutor pentru evaluarea
necesităţilor, informaţiilor şi surselor de finanţare disponibile şi a modurilor de
finanţare, pentru facilitarea coordonării între ele.
8. Conferinţa părţilor va examina, cel târziu la cea de-a doua reuniune şi în
continuare la intervale regulate, eficacitatea mecanismului stabilit în conformitate
cu prezentul articol, capacitatea sa de a răspunde nevoilor din ce în ce mai mari ale
părţilor ţări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie, criteriile şi dispoziţiile menţionate în alin. 7, nivelul finanţării, precum şi eficacitatea organismelor instituţionale însărcinate cu administrarea mecanismului de finanţare. Pe baza acestei
examinări, va lua măsurile necesare şi, dacă este cazul, va îmbunătăţi eficienţa
mecanismului, formulând recomandări şi dispoziţii asupra măsurilor prin care se
pot asigura finanţări adecvate şi durabile pentru satisfacerea nevoilor părţilor.
Art. 14: Proiecte financiare provizorii
Structura instituţională a Fondului Global pentru Mediu, care funcţionează în
conformitate cu Instrumentul pentru Stabilirea Fondului Global pentru Mediu Restructurat, va fi, pe bază de interimat, principalul organism însărcinat cu funcţionarea mecanismului financiar menţionat în art. 13, pe o perioadă cuprinsă între data
intrării în vigoare a prezentei convenţii şi prima reuniune a Conferinţei părţilor
sau până în momentul în care Conferinţa părţilor va hotărî structura instituţională
care va fi desemnată în conformitate cu art. 13. Structura instituţională a Fondului
Global pentru Mediu ar trebui să îndeplinească această funcţie prin intermediul
măsurilor operaţionale care vizează poluanţii organici persistenţi, ţinând cont de
eventualitatea în care vor fi necesare noi dispoziţii în această privinţă.
Art. 15: Raportarea
1. Fiecare parte va raporta Conferinţei părţilor măsurile pe care le-a luat în vederea implementării prevederilor prezentei convenţii şi eficacitatea unor asemenea
măsuri pentru realizarea obiectivelor acesteia.
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2. Fiecare parte va furniza secretariatului:
a) date statistice asupra cantităţilor totale de substanţe chimice produse, importate şi exportate, incluse în anexele A şi B, sau o evaluare realistă a acestor cantităţi;
şi
b) în măsura în care poate fi pusă în practică, lista cu statele de la care s-a importat fiecare substanţă şi cu statele care au exportat fiecare substanţă.
3. Raportările se fac periodic şi într-un format care va fi hotărât ulterior de către
Conferinţa părţilor la prima reuniune.
Art. 16: Evaluarea eficacităţii
1. La 4 ani după intrarea în vigoare a acestei convenţii şi la intervale regulate
care vor fi hotărâte de Conferinţa părţilor “ aceasta va evalua eficacitatea prezentei
convenţii.
2. În vederea facilitării unei asemenea evaluări, Conferinţa părţilor va întocmi,
la prima reuniune, proiectele prin care i se va asigura accesul la datele de monitorizare a prezenţei substanţelor chimice enumerate în anexele A, B şi C, precum şi a
propagării în mediu la nivel regional şi mondial. Aceste proiecte:
a) ar trebui implementate de către părţi la nivel regional atunci când este cazul,
în conformitate cu mijloacele tehnice şi financiare de care dispun, folosind programele şi mecanismele de monitorizare existente care favorizează armonizarea
metodelor;
b) pot fi completate acolo unde este necesar, luându-se în considerare diferenţele
dintre regiuni şi capacităţile lor de realizare a activităţilor de monitorizare; şi
c) vor include rapoarte către Conferinţa părţilor asupra rezultatelor activităţilor
de monitorizare la nivel regional şi global, la intervale care urmează a fi stabilite de
către Conferinţa părţilor.
3. Evaluarea prezentată în alin. 1 va fi realizată pe baza informaţiilor ştiinţifice,
ecologice, tehnice şi economice disponibile, inclusiv pe baza:
a) rapoartelor şi a altor date de monitorizare în conformitate cu alin. 2;
b) rapoartelor naţionale prezentate în conformitate cu art. 15; şi
c) informaţiilor referitoare la nerespectare, furnizate în conformitate cu procedurile stabilite conform art. 17.
Art. 17: Neconformarea
Conferinţa părţilor va elabora şi va aproba procedurile şi mecanismele instituţionale pentru determinarea măsurii în care dispoziţiile prezentei convenţii nu au
fost respectate şi a măsurilor care trebuie luate cu privire la părţile care nu respectă
prezenta convenţie.
Art. 18: Soluţionarea diferendelor
1. Părţile vor soluţiona orice diferend care apare între ele, legat de interpretarea
sau de aplicarea prezentei convenţii, prin negocieri sau prin orice alt mijloc paşnic,
la alegerea lor.
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2. În momentul ratificării, acceptării, aprobării ori aderării la prezenta convenţie
sau în orice alt moment ulterior, orice parte care nu este o organizaţie de integrare
economică regională poate declara în cadrul unui instrument scris transmis depozitarului că, pentru orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea prezentei
convenţii, ea recunoaşte ca obligatoriu unul sau ambele mijloace următoare de soluţionare a diferendelor în relaţia cu o parte care acceptă aceeaşi obligaţie:
a) arbitrajul, conform procedurilor care vor fi adoptate cât mai curând posibil de
către Conferinţa părţilor şi incluse într-o anexă;
b)supunerea diferendului Curţii Internaţionale de Justiţie.
3. O parte care este o organizaţie regională de integrare economică poate face
o declaraţie cu efect similar referitoare la arbitraj, în conformitate cu procedura
menţionată în alin. 2 lit. a).
4. Orice declaraţie făcută în conformitate cu alin. 2 sau 3 va rămâne în vigoare până
la data expirării termenului stipulat în conţinutul său ori până la expirarea termenului
de 3 luni de la data depunerii la depozitar a notificării scrise a revocării sale.
5. Expirarea unei declaraţii, notificarea revocării unei declaraţii sau depunerea
unei noi declaraţii nu va afecta cu nimic procedura declanşată în faţa unui tribunal
arbitrai ori în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, cu condiţia ca părţile la diferend
să nu convină altfel.
6. În cazul în care părţile implicate în diferend nu au acceptat acelaşi mijloc de
soluţionare a diferendelor sau nici una dintre soluţiile prevăzute în alin. 2 şi dacă
ele nu au putut soluţiona diferendul în termen de 12 luni de la data prezentării
notificării de către o parte către cealaltă parte cu privire la existenţa unui diferend
între ele, diferendul va fi supus unei comisii de conciliere, la cererea unei părţi la
diferend. Comisia de conciliere va prezenta un raport cu recomandări. Procedurile
suplimentare privind comisia de conciliere vor fi incluse într-o anexă adoptată de
către Conferinţa părţilor cel mai târziu la cea de-a doua reuniune.
Art. 19: Conferinţa părţilor
1. Este constituită o conferinţă a părţilor.
2. Prima reuniune a Conferinţei părţilor va fi convocată de către directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite de Mediu, nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii. Ulterior reuniunile ordinare ale Conferinţei
părţilor vor avea loc la intervale regulate stabilite de aceasta.
3. Reuniunile extraordinare ale Conferinţei părţilor vor putea avea loc în orice
moment în cazul în care aceasta consideră necesar sau la cererea scrisă a uneia
dintre părţi, cu condiţia ca această cerere să fie susţinută de cel puţin o treime din
numărul părţilor.
4. Conferinţa părţilor va hotărî şi va adopta prin consens, la prima reuniune,
regulamentul de funcţionare şi regulamentul financiar, precum şi regulamentele
oricăror organe subsidiare, precum şi dispoziţiile financiare care guvernează funcţionarea secretariatului.
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5. Conferinţa părţilor va urmări şi va evalua în permanenţă aplicarea prezentei
convenţii. Ea va îndeplini funcţiile care îi revin prin prezenta convenţie şi în acest
scop:
a) va crea, în conformitate cu alin. 6, organele subsidiare considerate necesare
pentru aplicarea prezentei convenţii;
b) va coopera, după caz, cu organizaţiile internaţionale şi organismele interguvernamentale şi neguvernamentale competente; şi
c) va revizui în mod sistematic toate informaţiile puse la dispoziţia părţilor în
conformitate cu art. 15, inclusiv evaluări ale eficacităţii, prevăzute la art. 3 alin. 2
lit. b) pct. (iii);
d) va examina şi va lua orice măsură necesară pentru realizarea obiectivelor
prezentei convenţii.
6. Conferinţa părţilor, la prima reuniune, va înfiinţa un organ auxiliar denumit
Comitet de studiu al poluanţilor organici persistenţi, care va exercita funcţiile ce îi
revin prin prezenta convenţie. În acest scop:
a) membrii Comitetului de studiu al poluanţilor organici persistenţi, denumit în
continuare Comitet de studiu, vor fi numiţi de către Conferinţa părţilor. Comitetul
de studiu va fi compus dintr-un număr limitat de specialişti în evaluarea şi gestiunea produselor chimice, desemnaţi de către guverne. Membrii Comitetului de
studiu vor fi numiţi pe baza unei repartiţii geografice echitabile pentru a se asigura
un echilibru între părţile ţări dezvoltate şi părţile ţări în curs de dezvoltare;
b) Conferinţa părţilor va hotărî mandatul, organizarea şi funcţionarea Comitetului de studiu;
c) Comitetul de studiu va depune toate eforturile în vederea adoptării recomandărilor sale prin consens. Atunci când toate eforturile pentru obţinerea consensului
rămân fără rezultate, recomandările vor fi adoptate, în ultimă instanţă, cu votul
unei majorităţi de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi care îşi exercită
dreptul de vot.
7. Conferinţa părţilor va evalua, la cea de-a treia reuniune, necesitatea continuă
a aplicării procedurii incluse în art. 3 alin. 2 lit. b) şi va include şi evaluări asupra
eficacităţii sale.
8. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice stat care nu este parte la prezenta
convenţie pot participa la reuniunile Conferinţei părţilor în calitate de observator.
Orice organ sau agenţie naţională ori internaţională, guvernamentală sau neguvernamentală, competentă în domeniile vizate de către prezenta convenţie şi care a
informat secretariatul în legătură cu dorinţa sa de a fi reprezentată la o reuniune a
Conferinţei părţilor în calitate de observator, poate fi admisă ca participant la această reuniune, cu excepţia cazului în care o treime din numărul părţilor se opune. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentul
de funcţionare adoptat de Conferinţa părţilor.
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Art. 20: Secretariatul
1. Se constituie un secretariat.
2. Funcţiile secretariatului sunt următoarele:
a) organizarea reuniunilor Conferinţei părţilor şi a organelor sale subsidiare şi
furnizarea serviciilor solicitate de către acestea;
b) facilitarea acordării de asistenţă către părţi, în special către părţile care sunt
ţări în curs de dezvoltare sau ţări cu economie în tranziţie, la cerere, în vederea
implementării acestei convenţii;
c) asigurarea coordonării necesare cu secretariatele altor organisme internaţionale competente;
d) elaborarea şi punerea la dispoziţia părţilor a rapoartelor periodice bazate pe
informaţiile primite, în conformitate cu art. 15, şi pe alte informaţii disponibile;
e) stabilirea, sub supravegherea Conferinţei părţilor, a aranjamentelor administrative şi contractuale care ar putea fi necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale
într-un mod eficient;
f) îndeplinirea altor sarcini de secretariat prevăzute în prezenta convenţie şi a
oricărei alte funcţii care i-ar putea fi încredinţată de către Conferinţa părţilor.
3. Funcţiile de secretariat al convenţiei sunt asigurate de către directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite de Mediu, cu excepţia cazului în care Conferinţa părţilor hotărăşte, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul părţilor prezente
şi care îşi exercită dreptul de vot, să încredinţeze funcţiile de secretariat uneia sau
mai multor organizaţii internaţionale.
Art. 21: Amendamentele aduse prezentei convenţii
1. Orice parte poate propune amendamente la această convenţie.
2. Amendamentele la prezenta convenţie vor fi adoptate în cadrul unei reuniuni a
Conferinţei părţilor. Textul oricărei propuneri de amendament este comunicat părţilor de către secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea reuniunii la care este prezentat
spre adoptare. Secretariatul comunică, de asemenea, propunerile de amendament
semnatarilor prezentei convenţii şi, pentru informare, depozitarului.
3. Părţile vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un acord, prin consens, asupra oricărei propuneri de amendament la prezenta convenţie. Dacă toate
eforturile în vederea atingerii consensului se dovedesc a fi inutile şi nu se ajunge la
nici un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanţă, cu votul unei majorităţi de trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi care îşi exercită dreptul de vot.
4. Depozitarul va comunica amendamentul tuturor părţilor în vederea ratificării,
acceptării sau aprobării.
5. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea unui amendament va fi notificată în scris
depozitarului. Orice amendament adoptat conform alin. 3 va intra în vigoare pentru
părţile care l-au acceptat în a 90-a zi de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau de aprobare a amendamentului de către cel puţin trei pătrimi din
numărul părţilor. Ulterior amendamentul va intra în vigoare pentru orice parte în a
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90-a zi de la data depozitării de către acea parte a instrumentului său de ratificare,
acceptare sau de aprobare a amendamentului.
Art. 22: Adoptarea şi amendamentele anexelor
1. Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta şi, dacă nu se
prevede altfel, o referire la prezenta convenţie constituie în acelaşi timp o referire
la oricare dintre anexele acesteia.
2. Orice nouă anexă se va limita la problemele de procedură şi la problemele cu
caracter ştiinţific, tehnic sau administrativ.
Următoarea procedură se va aplica propunerii, adoptării şi intrării în vigoare a
anexelor adiţionale la prezenta convenţie:
a) anexele adiţionale vor fi propuse şi adoptate conform procedurii stabilite în
alin. 1, 2 şi 3 ale art. 21;
b) orice parte care nu este în măsură să accepte o anexă adiţională va notifica în
scris acest fapt depozitarului, într-o perioadă de un an de la data comunicării de către
depozitar a adoptării anexei adiţionale. Depozitarul va informa, fără întârziere, toate
părţile asupra notificării primite. O parte poate retrage în orice moment o notificare
anterioară de neacceptare cu privire la o anexă adiţională şi anexa respectivă va intra
în vigoare începând cu acel moment, pentru această parte, conform lit. c); şi
c) la expirarea termenului de un an de la data comunicării de către depozitar a
adoptării unei anexe adiţionale, anexa respectivă va intra în vigoare pentru toate
părţile care nu au transmis o notificare în conformitate cu dispoziţiile lit. b).
3. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele A,
B şi C vor fi supuse aceloraşi proceduri ca şi propunerea, adoptarea şi intrarea în
vigoare a anexelor adiţionale la această convenţie, cu excepţia unui amendament la
anexa A, B sau C, care nu va intra în vigoare pentru o parte care a făcut o declaraţie
referitoare la amendamentele la aceste anexe în conformitate cu alin. 4 al art. 25,
caz în care un asemenea amendament va intra în vigoare pentru această parte în a
90-a zi de la data depunerii la depozitar a instrumentului de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare cu privire la acest amendament.
4. Următoarea procedură se aplică în cazul propunerii, adoptării şi intrării în
vigoare a oricărui amendament la anexa D, E sau F:
a) amendamentele vor fi propuse conform procedurii prevăzute în alin. 1 şi 2
ale art. 21;
b) părţile vor adopta hotărâri cu privire la oricare amendament la anexa D, E sau
F prin consens;
c) orice hotărâre de amendare a anexei D, E sau F este imediat comunicată părţilor de către depozitar. Acest amendament va intra în vigoare pentru toate părţile
la data indicată în hotărâre.
5. Atunci când o anexă adiţională sau un amendament adus unei anexe se referă
la un amendament la prezenta convenţie, anexa adiţională sau amendamentul respectiv nu va intra în vigoare decât atunci când amendamentul la prezenta convenţie va intra în vigoare.
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Art. 23: Dreptul de vot
1. Fiecare parte la această convenţie va dispune de un vot, cu excepţia dispoziţiilor alin. 2.
2. O organizaţie regională de integrare economică, pentru a-şi exercita dreptul
de vot în domeniile care se află în competenţa sa, va dispune de un număr de voturi
egal cu numărul de state membre care sunt părţi la prezenta convenţie. Organizaţia
nu îşi va exercita dreptul de vot dacă unul dintre statele sale membre îl exercită pe
al său şi invers.
Art. 24: Semnarea
Prezenta convenţie va fi deschisă pentru semnare tuturor statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică la Stockholm la 23 mai 2001 şi la sediul
Organizaţiei Naţiunilor Unite din New •ork între 24 mai 2001 şi 22 mai 2002.
Art. 25: Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
1. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către
statele membre şi de către organizaţiile regionale de integrare economică. Ea va fi
deschisă spre aderare statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică din
ziua următoare datei la care este închisă pentru semnare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse la depozitar.
2. Oricărei organizaţii regionale de integrare economică care devine parte la prezenta convenţie fără ca nici unul dintre statele membre să fie părţi la aceasta îi revin
toate obligaţiile menţionate în prezenta convenţie. Atunci când unul sau mai multe
state membre ale uneia dintre aceste organizaţii sunt părţi la prezenta convenţie, organizaţia şi statele sale membre convin asupra responsabilităţilor care le revin prin
prezenta convenţie. În acest caz organizaţia şi statele sale membre nu sunt abilitate
să exercite în acelaşi timp drepturile prevăzute în prezenta convenţie.
3. În instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, organizaţiile regionale de integrare economică vor indica limitele competenţei lor cu privire
la problemele reglementate în prezenta convenţie. Aceste organizaţii informează
depozitarul, care comunică, la rândul său, părţilor orice modificări importante ale
limitelor competenţei lor.
4. În instrumentul său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, orice parte poate declara că, în ceea ce o priveşte, orice amendament adus anexei A, B sau
C va intra în vigoare doar la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare,
aprobare sau de aderare cu privire la acest amendament.
Art. 26: Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii celui
de-al 50-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică care ratifică, acceptă sau aderă la prezenta convenţie după depunerea celui de-al 50-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, prezenta convenţie intră
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în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii de către acest stat sau de către această
organizaţie a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.
3. În scopul alin. 1 şi 2, instrumentul depus de către o organizaţie regională de
integrare economică nu va fi considerat drept un instrument adiţional celor depuse
de către statele membre ale organizaţiei respective.
Art. 27: Rezerve
Nici o rezervă nu poate fi făcută la prezenta convenţie.
Art. 28: Retragerea
1. Oricând după expirarea unei perioade de 3 ani de la data intrării în vigoare a
prezentei convenţii pentru o anumită parte, această parte se poate retrage din prezenta convenţie prin intermediul unei notificări scrise transmise depozitarului.
2. Retragerea va produce efecte la expirarea unei perioade de un an de la data
primirii de către depozitar a notificării de retragere sau la o dată ulterioară prevăzută în notificarea de retragere.
Art. 29: Depozitarul
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul acestei convenţii.
Art. 30: Texte autentice
Originalul acestei convenţii, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză,
franceză, spaniolă şi rusă sunt egal autentice, va fi depozitat la secretarul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi în acest sens, au semnat prezenta
convenţie.
Adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.
ANEXA A: ELIMINĂRI
PARTEA I
Substanţa chimică
Aldrin*
CAS nr.: 309-00-2

Activitate
Producere
Utilizare
Producere

Clordan*
CAS nr.: 57-74-9

Utilizare

Derogare specifică
Nici una
Ectoparazitar local insecticid
Conform autorizaţiilor acordate
Părţilor incluse în registru
Ectoparazitar local
Insecticid
Termiticid
Termiticid pentru clădiri şi baraje
Termiticid pentru drumuri
Aditiv în adezivii de placaj
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Dieldrin*
CAS nr.: 60-57-1
Endrin*
CAS nr.: 72-20-8
Heptaclor*
CAS nr.: 76-44-8

Producere
Utilizare
Producere
Utilizare
Producere
Utilizare

Producere
Hexaclorbenzen
CAS nr.: 118-74-1

Mirex*
CAS nr.: 2385-85-5
Toxafen
CAS nr.: 8001-35-2
Bifenili policloruraţi
(PCB)*

Utilizare
Producere
Utilizare
Producere
Utilizare
Producere
Utilizare

Nici una
În activităţi agricole
Nici una
Nici una
Nici una
Termiticid
Termiticid pentru şarpantele caselor
Termiticid (subteran)
Tratarea lemnului
Strat izolant pentru cablurile subterane
Conform autorizaţiilor acordate
părţilor incluse în registru
Produs intermediar
Solvent în pesticide
Intermediar într-o situaţie delimitată
într-un sistem închis
Conform autorizaţiilor acordate
părţilor incluse în registru
Termiticid
Nici una
Nici una
Nici una
Articole utilizate în conformitate cu
prevederile Părţii II a prezentei Anexe

Note:
(i) În afara cazului în care se specifică altceva în Convenţie, cantităţile de substanţă
chimică prezente în urme în produse şi articole sub formă de contaminanţi în mod accidental
nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în această Anexă;
(ii) Această notă nu va fi considerată ca derogare specifică la producere sau la utilizare
în scopurile enunţate în alineatul 2, Articolul 3. Cantităţile de substanţă chimică prezente
ca părţi componente ale articolelor fabricate sau deja utilizate înainte sau la data intrării
în vigoare a obligaţiei relevante referitoare la acea substanţă chimică, nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în această Anexă, cu condiţia ca o Parte să fi adus la
cunoştinţa Secretariatului faptul că un anumit tip de articol este în continuare utilizat pe
teritoriul acelei Părţi. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia publicului.
(iii) Această notă, care nu se aplică substanţelor chimice a căror denumire este urmată de
un asterisc în coloana “Substanţa chimică” din partea I a prezentei anexe, nu va fi considerată
derogare specifică de producere sau utilizare în vederea alineatului 2, Articolul 3. Dat fiind
faptul că este de aşteptat ca la oameni şi în mediul înconjurător să ajungă cantităţi nesemnificative din substanţa chimică, în timpul producţiei şi utilizării unui intermediar (semifabricat)
într-o situaţie delimitată (restrânsă) într-un sistem închis, Partea, care înştiinţează Secretariatul în legătură cu acest lucru, poate permite producerea şi utilizarea a cantităţilor de substanţă
chimică ca intermediar într-o situaţie delimitată într-un sistem închis, inclusă în această
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anexă transformată chimic în cursul procesului de fabricare a altor substanţe chimice, luând
în considerare criteriile enunţate în alineatul 1, Anexa D, dacă substanţa nu manifestă caracteristicile poluanţilor organici persistenţi. Această notificare include informaţii referitoare
la producţia totală şi la utilizarea acestei substanţe chimice sau o evaluare reală a acestor
informaţii, precum şi informaţii cu privire la natura procesului în situaţie limitată în circuit
închis inclusiv cantitatea de poluant organic persistent ca material iniţial netransformat şi
prezent sub formă de contaminant în urme, în mod accidental, în produsul final. Această
procedură se va aplica cu excepţia cazului în care există o dispoziţie contrară în prezenta
Anexă. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia Conferinţei Părţilor şi a publicului. Această producere sau utilizare nu este considerată derogare specifică la producere
sau la utilizare. Această producere sau utilizare încetează după o perioadă de zece ani, cu
condiţia ca partea implicată să adreseze o nouă notificare Secretariatului, situaţie în care
perioada va fi prelungită cu încă zece ani, cu excepţia cazului în care Conferinţa Părţilor,
după o examinare a producerii şi utilizării hotărăşte altfel. Această procedură de notificare
poate fi repetată.
(iv) Părţile care au înregistrat derogările în conformitate cu articolul 4 pot folosi toate
derogările specifice din această Anexă cu excepţia utilizării bifenililor policloruraţi în articolele în utilizare (exploatare), în conformitate cu prevederile Părţii a II-a a prezentei Anexe,
excepţie care trebuie aplicată de către toate Părţile.

PARTEA II: Bifenili policloruraţi
Fiecare Parte:
(a) cu privire la eliminarea utilizării bifenililor policloruraţi în echipamente (de
ex. transformatori, condensatori sau alte recipiente care conţin lichide) până în
2025, situaţie supusă examinării de către Conferinţa Părţilor, va întreprinde acţiuni
în conformitate cu următoarele priorităţi:
(i)va face eforturi susţinute pentru identificarea, etichetarea şi scoaterea din circulaţie a echipamentelor care conţin bifenili policloruraţi într-o concentraţie mai
mare de 10 la sută şi într-un volum mai mare de 5 litri;
(ii)va face eforturi susţinute pentru identificarea, etichetarea şi scoaterea din circulaţie a echipamentelor care conţin bifenili policloruraţi într-o concentraţie mai
mare de 0,05 la sută şi într-un volum mai mare de 5 litri;
(iii)se va strădui să identifice şi să scoată din circulaţie echipamentele care conţin bifenili policloruraţi într-o concentraţie mai mare de 0,005 la sută şi într-un
volum mai mare de 0,05 litri;
(b) în conformitate cu priorităţile de la litera (a), va promova următoarele măsuri pentru reducerea expunerilor şi a riscului şi pentru controlul utilizării bifenililor policloruraţi:
(i)va folosi substanţa numai în echipamente intacte care nu prezintă orificii de
scurgere şi numai în zone unde riscul de emanaţie în mediul înconjurător poate fi
minimizat sau remediat imediat;
(ii)nu va folosi substanţa în echipamente situate în locurile legate de producerea
sau tratarea alimentelor şi a furajelor;
(iii)atunci când substanţa este folosită în zone populate, inclusiv şcoli şi spitale,
se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea defecţiunilor electrice care ar
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putea provoca un incendiu, şi se vor inspecta regulat echipamentele pentru a identifica orificiile de scurgere.
(c) fără a ţine cont de alineatul 2 al articolului 3, va asigura ca echipamentele care
conţin bifenili policloruraţi, ce prezintă caracteristicile descrise la litera (a), să nu fie
exportate sau importate decât în scopul unei gestionări raţionale a deşeurilor.
(d) cu excepţia operaţiunilor de întreţinere, nu va permite recuperarea substanţelor în scopul refolosirii acestora în alte echipamente conţinând lichide cu o concentraţie de bifenili policloruraţi mai mare de 0,005 %;
(e) va face eforturi susţinute pentru realizarea unei gestiuni raţionale a deşeurilor
de lichide care conţin bifenili policloruraţi într-o concentraţie mai mare de 0,005
%, în conformitate cu alineatul 1 al articolului 6, cât mai curând posibil dar cel
târziu până în 2028, cu condiţia examinării de către Conferinţa Părţilor;
(f) în locul notei (ii) din Partea I a acestei Anexe, va încerca să identifice alte articole a căror concentraţie de bifenili policloruraţi depăşeşte 0,005 % (de exemplu
învelişuri pentru cabluri, conservarea călăfătuirii (ştemuirii), obiecte vopsite) şi le
va gestiona în conformitate cu alineatul 1 al Articolului 6.
(g) va întocmi un raport o dată la cinci ani referitor la progresul înregistrat în
eliminarea bifenililor policloruraţi şi îl va prezenta Conferinţei Părţilor în conformitate cu articolul 15;
(h) rapoartele prezentate la litera (g) vor fi examinate, dacă este cazul, de către
Conferinţa Părţilor în cadrul examinărilor bifenililor policloruraţi. Conferinţa Părţilor va examina progresul înregistrat în vederea eliminării bifenililor policloruraţi
la un interval de cinci ani sau la un interval diferit, dacă e cazul, ţinând cont de
rapoartele vizate mai sus.
ANEXA B: RESTRICŢII
PARTEA I
Substanţa chimică

Activitate

Producere
DDT (1,1,1-triclor-2,2bis(4-clorfenil)etan)
CAS nr. 50-29-3
Utilizare
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Scop acceptabil sau derogare specifică
Scop acceptabil:
Utilizarea în controlul vectorilor
maladiilor în conformitate cu Partea a
II-a a acestei Anexe
Derogări specifice:
Intermediar în producerea dicofolului
Produs intermediar
Scop acceptabil:
Controlul vectorului maladiilor în
conformitate cu Partea a II-a a acestei
Anexe.
Derogări specifice:
(ii)Producerea dicofolului
Produs Intermediar

(i) În afara cazului în care se specifică altfel în Convenţie, cantităţile de substanţă chimică
prezente în produse şi articole sub formă de contaminanţi, în urme, în mod accidental nu vor
fi luate în considerare pentru a fi incluse în această Anexă;
(ii) Această notă nu va fi considerată derogare specifică de producere sau de utilizare în
scopurile enunţate în alineatul 2 al Articolului 3. Cantităţile de substanţă chimică prezente
ca părţi componente ale articolelor fabricate sau deja utilizate înainte sau la data intrării în
vigoare a obligaţiei relevante referitoare la acea substanţă chimică, nu vor fi considerate
semnificative pentru a fi incluse în această Anexă, cu condiţia ca o Parte să fi adus la cunoştinţa Secretariatului faptul că un anumit tip de articol este în continuare utilizat pe teritoriul
acelei Părţi. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia publicului;
(iii) Această notă, care nu se aplică substanţelor chimice a căror denumire este urmată
de un asterisc în coloana “Substanţa chimică” din partea I a prezentei anexe, nu va fi considerată derogare specifică de producere sau utilizare în vederea alineatului 2, Articolul 3.
Dat fiind faptul că este de aşteptat ca la oameni şi în mediul înconjurător să ajungă cantităţi
nesemnificative din substanţa chimică, în timpul producţiei şi utilizării unui intermediar (semifabricat) într-o situaţie delimitată (restrânsă) într-un sistem închis, Partea, care înştiinţează
Secretariatul în legătură cu acest lucru, poate permite producerea şi utilizarea a cantităţilor
de substanţă chimică ca intermediar într-o situaţie delimitată într-un sistem închis, inclusă în
această anexă transformată chimic în cursul procesului de fabricare a altor substanţe chimice,
luând în considerare criteriile enunţate în alineatul 1, Anexa D, dacă substanţa nu manifestă
caracteristicile poluanţilor organici persistenţi. Această notificare include informaţii referitoare la producţia totală şi la utilizarea acestei substanţe chimice sau o evaluare reală a acestor
informaţii, precum şi informaţii cu privire la natura procesului în situaţie limitată în circuit
închis inclusiv cantitatea de poluant organic persistent ca material iniţial netransformat şi
prezent sub formă de contaminant în urme, în mod accidental, în produsul final. Această
procedură se va aplica cu excepţia cazului în care există o dispoziţie contrară în prezenta
Anexă. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziţia Conferinţei Părţilor şi a publicului.
Această producere sau utilizare nu este considerată derogare specifică la producere sau la
utilizare. Această producere sau utilizare încetează după o perioadă de zece ani, cu condiţia
ca partea implicată să adreseze o nouă notificare Secretariatului, situaţie în care perioada va fi
prelungită cu încă zece ani, cu excepţia cazului în care Conferinţa Părţilor, după o examinare
a producerii şi utilizării hotărăşte altfel. Această procedură de notificare poate fi repetată.
(iv)Părţile care au înregistrat derogările specifice, în conformitate cu articolul 4 pot folosi
toate derogările prevăzute în prezenta anexă.

PARTEA II: DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan)
1. Producerea şi utilizarea DDT-ului vor fi eliminate cu excepţia cazului în care
Părţile care au anunţat Secretariatul asupra intenţiei lor de producere şi/sau utilizare a acestuia. Părţile prezente vor întocmi un Registru cu DDT şi îl vor pune la
dispoziţia publicului. Secretariatul va ţine Registrul DDT.
2. Fiecare Parte care produce şi/sau utilizează DDT-ul va limita producerea şi/
sau utilizarea acestuia doar la combaterea vectorilor patogeni în conformitate cu
recomandările şi instrucţiunile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii referitoare la utilizarea DDT-ului şi atunci când nu există soluţii de înlocuire sigure, eficiente şi
ieftine pentru Partea în chestiune.
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3. În cazul în care fiecare Parte, care nu este inclusă în Registrul DDT, hotărăşte
că are nevoie de DDT pentru combaterea vectorilor patogeni, va anunţa Secretariatul cât mai curând posibil pentru ca numele său să fie adăugat în Registrul DDT. În
acelaşi timp va anunţa Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
4. O dată la trei ani, fiecare Parte care utilizează DDT-ul va furniza Secretariatului şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii informaţii asupra cantităţii folosite, condiţiilor de utilizare şi interesului acordat strategiei profilactice a acestei Părţi, într-un
format care va fi hotărât de către Conferinţa Părţilor în consultanţă cu Organizaţia
Mondială a Sănătăţii.
5. În scopul reducerii şi în cele din urma a eliminării utilizării DDT-ului, Conferinţa Părţilor va încuraja:
(a) elaborarea şi implementarea de către fiecare Parte, care foloseşte DDT-ul, a
unui plan de acţiune în cadrul planului de implementare specificat în Articolul 7.
Planul de acţiune va include:
i)elaborarea mecanismelor de reglementare şi de altă natură pentru a asigura că
utilizarea DDT-ului este limitată la combaterea vectorilor patogeni,
ii)utilizarea produselor, metodelor şi soluţiilor de înlocuire corespunzătoare, inclusiv a strategiilor de gestiune a rezistenţei, pentru asigurarea eficienţei continue
a acestor soluţii,
iii)măsurile pentru îmbunătăţirea mijloacelor de asigurare a sănătăţii şi reducerea riscului de apariţie a bolilor.
(b) promovarea de către Părţi, în limita mijloacelor de care dispun, a cercetării
şi dezvoltării în domeniul substanţelor chimice şi produselor nechimice, a metodelor şi soluţiilor de înlocuire sigure pentru Părţile care folosesc DDT-ul, în funcţie
de situaţia acelor ţări, în scopul reducerii problemelor de ordin uman şi economic
produse de o anumită maladie. Factorii care vor fi promovaţi, pentru studierea soluţiilor de înlocuire sau a combinaţiilor de soluţii de înlocuire, vor include riscurile
pentru sănătatea omului şi implicaţiile ecologice ale acestor soluţii de înlocuire.
Soluţiile de înlocuire a DDT-ului viabile vor prezenta un risc mai redus pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător, vor fi potrivite pentru combaterea maladiilor
în funcţie de situaţia fiecărei Părţi, şi vor fi monitorizate.
6. Începând cu prima reuniune, şi ulterior din trei în trei ani cel puţin, Conferinţa
Părţilor va evalua, în consultanţă cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, necesitatea
de a utiliza DDT-ul pentru combaterea vectorilor patogeni, pe baza informaţiilor
ştiinţifice, tehnice, ecologice şi economice disponibile, care includ:
(a) Producerea şi utilizarea DDT-ului şi condiţiile enunţate în alineatul 2.
(b) Disponibilitatea, siguranţa şi implementarea soluţiilor de înlocuire a DDT; şi
(c) Progresul realizat în îmbunătăţirea capacităţilor ţărilor de adoptare în siguranţă a acestor soluţii de înlocuire.
7. O Parte poate, în orice moment, să se retragă din Registrul DDT printr-o
notificare scrisă adresată Secretariatului. Retragerea va intra în vigoare la data specificată în notificare.
32

ANEXA C: PRODUCERE ACCIDENTALĂ
PARTEA I: Poluanţii organici persistenţi supuşi cerinţelor incluse în Articolul 5
Această anexă se aplică următorilor poluanţi organici persistenţi atunci când se
formează şi sunt emişi accidental din surse antropice:
Substanţa chimică
p-Dioxina-dibenzo-policlorurată şi dibenzofurani (PCDD/PCDF)
Hexaclorbenzen (HCB) (CAS Nr. 118-74-1)
Bifenili policloruraţi (PCB)
PARTEA II: Categoriile de surse
p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate şi dibenzofuranii, hexaclorbenzenul şi bifenilii policloruraţi se formează şi sunt emişi accidental în urma proceselor termice
în care sunt folosite materii organice şi clor ca urmare a arderii incomplete sau a
reacţiilor chimice. Următoarele categorii industriale de surse au un potenţial ridicat
de producere şi emanare a acestor substanţe în mediul înconjurător:
(a) incineratoare de deşeuri, inclusiv co-incineratoare de deşeuri municipale,
periculoase sau medicale sau cele pentru nămoluri de canalizare;
(b) cuptoare de ciment în care sunt arse deşeuri periculoase;
(c) producerea de celuloză prin folosirea clorului elementar sau a substanţelor
chimice care generează clor elementar pentru procesul de înălbire;
(d) Următoarele procese termice din industria metalurgică:
(i)Producerea secundară de cupru;
(ii)Utilajele pentru produse sinterizate din industria metalurgică;
(iii)Producerea secundară de aluminiu;
(iv)Producerea secundară de zinc.
PARTEA III: Categoriile de surse
p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate şi dibenzofuranii, hexaclorbenzenul şi bifenilii policloruraţi se pot forma şi pot fi emanaţi accidental din următoarele categorii
de surse, printre care se număra:
(a) arderea în aer liber a deşeurilor, inclusiv arderea gunoaielor depozitate;
(b) procesele termice din industria metalurgică care nu sunt menţionate în Partea II;
(c) sursele de ardere din reşedinţe;
(d) instalaţii de ardere a combustibililor fosili şi cazanele industriale;
(e) instalaţii de ardere pentru lemn şi alţi combustibili de biomasă;
(f) procese specifice de producere a substanţelor chimice în urma cărora sunt
emanaţi în mod accidental poluanţi organici persistenţi, în special producerea de
clorfenoli şi cloranil;
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(g) crematorii;
(h)vehicule cu motor, în special cele care funcţionează pe principiul arderii benzinei cu plumb;
(i) distrugerea resturilor animaliere;
(j) vopsirea textilelor sau a pieilor (cu cloranil) şi finisarea (cu extracţie alcalină);
(k) instalaţii de distrugere pentru vehiculele care şi-au încheiat ciclul de viaţă;
(l) încălzirea lentă a cablurilor de cupru;
(m) rafinării pentru deşeurile de petrol.
PARTEA IV: Definiţii
1. În scopul prezentei Anexe:
(a) “Bifenilii policloruraţi” înseamnă compuşi aromatici structuraţi în aşa fel
încât atomii de hidrogen ai moleculei de bifenil (două inele de benzen legate printro singură legătură carbon-carbon) să fie înlocuiţi de cel mult zece atomi de clor; şi
(b) “p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate” şi “dibenzofuranii policloruraţi” sunt
compuşi aromatici triciclici formaţi din două inele de benzen legate de doi atomi
de oxigen în cazul p-dioxinelor-dibenzo-policlorurate şi de un atom de oxigen şi
o legătură carbon-carbon în cazul dibenzofuranilor policloruraţi, a căror atomi de
hidrogen ar putea fi înlocuiţi de cel mult opt atomi de clor.
2. În această Anexă, toxicitatea p-dioxinelor-dibenzo-policlorurate şi a dibenzofuranilor este exprimată prin folosirea conceptului de “echivalenţă toxică” care
măsoară activitatea toxică relativă de tipul dioxină a diferitelor combinaţii de p-dioxine-dibenzo-policlorurate şi dibenzofurani şi bifenili policloruraţi coplanar faţă
de 2,3,7,8-tetraclor-dibenzo-p-dioxina. Valorile factorului de echivalenţă toxică
care urmează să fie folosit în scopurile prezentei Convenţii vor fi în conformitate
cu standardele internaţionale acceptate, începând cu valorile factorului de echivalenţă toxică pentru mamifere, stabilit de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii
pentru p-dioxinele-dibenzo-policlorurate şi dibenzofurani şi bifenilii policloruraţi
coplanar. Concentraţiile sunt exprimate în echivalenţi toxici.
PARTEA V: Dispoziţii generale privind cele mai bune tehnici disponibile
şi cele mai bune practici de mediu
Această Parte conţine dispoziţiile generale adresate Părţilor privind prevenirea
şi reducerea evacuărilor de substanţe chimice incluse în Partea I.
CAPITOLUL A: Măsuri generale de prevenire referitoare la cele mai bune
tehnici disponibile şi la cele mai bune practici de mediu
Analiza metodelor de prevenire a producerii şi evacuărilor de substanţe chimice
prevăzute în Partea I ar trebui considerată prioritară. Măsurile utile ar trebui să
includă:
(a) Utilizarea tehnologiei care produce cantităţi reduse de deşeuri;
(b) Utilizarea substanţelor cu un grad redus de periculozitate;
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(c) Promovarea recuperării şi reciclării deşeurilor şi substanţelor generate (produse) şi utilizate în cadrul unui proces;
(d) Înlocuirea de la sursă a materialelor primare, care sunt poluanţi organici
persistenţi sau acolo unde există o legătură directă între materiale şi evacuări de
poluanţi organici persistenţi;
(e) Programe de bună gestiune şi întreţinere preventivă;
(f) Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în scopul încetării arderilor acestora în
aer liber sau sub alte forme necontrolate, inclusiv în depozite de deşeuri. Atunci
când se analizează propunerile de creare a unor noi instalaţii de distrugere a deşeurilor, ar trebui să se ţină cont de soluţiile de înlocuire precum: activităţile care
vizează reducerea la minimum a producerii de deşeuri municipale şi medicale,
inclusiv recuperarea resurselor, reutilizarea, reciclarea, separarea deşeurilor şi
promovarea produselor care generează mai puţine deşeuri. În această privinţă, ar
trebui să se ia în considerare problemele de sănătate publică care ar trebui luate cu
atenţie în considerare;
(g) Reducerea la minimum a substanţelor chimice care apar drept contaminanţi
în produse;
(h) Evitarea clorului elementar, sau a substanţelor chimice care generează clor
elementar, pentru înălbire.
CAPITOLUL B: Cele mai bune tehnici disponibile
Conceptul de “cele mai bune tehnici disponibile” nu vizează prescrierea unei
anumite tehnici sau tehnologii, ci ia în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea geografică, şi condiţiile locale de mediu. Tehnicile
de control adecvate pentru reducerea evacuărilor de substanţe chimice enumerate
în Partea I sunt în general aceleaşi. Pentru determinarea celor mai bune tehnici
disponibile, ar trebui să se acorde o importanţă deosebită, atât în general cât şi în
cazuri specifice, următorilor factori, ţinând cont de costurile şi beneficiile măsurii
şi luarea în considerare a abordării precaute şi preventive:
(a) Consideraţii generale:
(i)Natura, efectele şi masa evacuărilor respective: tehnicile ar putea varia în
funcţie de dimensiunea sursei;
(ii)Datele punerii în funcţiune a instalaţiilor noi sau existente;
(iii)Timpul necesar pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
(iv)Consumul şi natura materiilor prime utilizate în procesul respectiv şi eficienţa energetică a acestui proces;
(v)Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a impactului total al evacuărilor în mediul înconjurător şi a riscurilor reprezentate de acestea;
(vi)Necesitatea prevenirii accidentelor şi reducerii la minimum a consecinţelor
asupra mediului înconjurător;
(vii)Necesitatea asigurării sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă;
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(viii)Procedee, instalaţii şi metode de utilizare comparabile care au fost testate
cu succes la scară industrială;
(ix)Progrese tehnologice şi evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice.
(b) Măsuri generale de reducere a evacuărilor: atunci când se analizează propunerile pentru crearea unor noi instalaţii sau pentru modificarea semnificativă a
instalaţiilor existente pe baza proceselor în timpul cărora se produc evacuări de
substanţe chimice - enumerate în această Anexă, ar trebui să se acorde prioritate
proceselor, tehnicilor sau metodelor de înlocuire care au utilizări similare dar care
evită formarea şi emanarea acestor substanţe chimice. În cazurile în care se vor
crea sau se vor modifica semnificativ asemenea instalaţii, pe lângă măsurile de prevenire incluse în secţiunea A din Partea V, ar trebui luate în considerare următoarele
măsuri de reducere pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile:
(i)utilizarea metodelor îmbunătăţite pentru epurarea gazelor de ardere, cum ar fi
oxidarea termică sau catalitică, precipitarea prafului sau adsorbţia
(ii)tratarea reziduurilor, a apelor uzate, a deşeurilor, a nămolurilor provenite de
la staţiile de epurare a apelor uzate fie prin incinerare fie prin transformarea lor în
materii inerte sau prin procedee chimice de detoxificare;
(iii)modificarea proceselor care duc la reducerea sau eliminarea evacuărilor,
cum ar fi recurgerea la sisteme închise;
(iv)modificarea proiectelor de procese de îmbunătăţire a arderilor şi prevenirea
formării substanţelor chimice enumerate în această Anexă, prin controlul parametrilor precum temperatura de incinerare sau timpul de retenţie.
CAPITOLUL C: Cele mai bune practici de mediu
Conferinţa Părţilor va putea elabora dispoziţii privind cele mai bune practici de
mediu.
ANEXA D: INFORMAŢIILE CERUTE ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE
1. O Parte care prezintă o propunere de înscriere a unei substanţe chimice în
anexele A, B şi/sau C va identifica această substanţă în modul prezentat la litera a)
şi va furniza informaţiile referitoare la această substanţă chimică, iar dacă e cazul,
referitoare la asupra produsele de transformare, care au legătură cu criteriile de
selecţie enunţate la literele b)-e):
a) Identitatea substanţei:
i) Denumiri comerciale, denumiri de marcă şi sinonime, numărul de înregistrare
CAS al serviciului de rezumate analitice chimice (Chemical Abstract Service), denumirea dată de Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC); şi
ii)Structura, inclusiv specificarea izomerilor, dacă e cazul, şi structura clasei chimice;
b) Persistenţa:
i) Dovezi care să arate că jumătatea perioadei de viaţă a substanţei este mai mare
de două luni în apă, sau este mai mare de şase luni în soluri sau în sedimente;
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ii) Dovezi care să arate că substanţa este suficient de persistentă pentru a justifica examinarea în cadrul prezentei Convenţii;
c) Bio-acumulare:
i) Dovezi care să arate că factorul de bioconcentrare sau factorul de bioacumulare care corespunde substanţei în speciile acvatice este mai mare de 5000 sau; în
absenţa datelor despre aceşti factori, dovezile trebuie să arate că logaritmul coeficientului de partiţie octanol-apă (log Kow) este mai mare de 5;
ii) Dovezi care să arate că există şi alte motive de preocupare în legătură cu substanţa respectivă, cum ar fi o bioacumulare ridicată în alte specii, o toxicitate sau o
ecotoxicitate ridicată; sau
iii) Date de monitorizare în biota care să indice că potenţialul de bioacumulare a
substanţei este suficient pentru a justifica examinarea în cadrul prezentei Convenţii;
d) Potenţialul de propagare pe lungă distanţă în mediul înconjurător
i)Concentraţiile de substanţă măsurate în locuri îndepărtate de sursele de emisie
sunt un posibil motiv de preocupare.
ii) Datele de monitorizare care arată că propagarea pe lungă distanţă a substanţei
cu un potenţial de transfer într-un mediu receptor e posibil să se fi produs pe calea
aerului, apei sau prin specii migratoare, sau
iii) Proprietăţile substanţei din punctul de vedere al evoluţiei sale în mediul înconjurător şi/sau rezultatele - modele care arată că substanţa se poate propaga pe
distanţă lungă în mediul înconjurător pe calea aerului, a apei sau prin speciile migratoare, şi poate ajunge într-un mediu receptor în locuri îndepărtate de sursele de
emisie. În cazul unei substanţe a cărei propagare atmosferică este semnificativă,
timpul de înjumătăţire în aer ar trebui să fie mai mare de două zile; şi
e) Efecte nocive:
i) Dovezi ale efectelor nocive asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător
care să justifice luarea în considerare a substanţei în cadrul prezentei convenţii
sau
ii) Date de toxicitate sau de ecotoxicitate care să indice potenţialul substanţei de
a provoca daune sănătăţii omului sau mediului înconjurător;
2. Partea care prezintă propunerea va pune la dispoziţie o declaraţie în care
va expune motivele de îngrijorare inclusiv, dacă e posibil, o comparaţie a datelor
de toxicitate sau de ecotoxicitate cu nivelele de concentraţie detectate sau prezise
ale substanţei chimice rezultate sau anticipate din propagarea pe distanţă lungă în
mediul înconjurător, şi o scurtă declaraţie care să indice necesitatea unui control la
nivel mondial (global).
3. Partea care prezintă propunerea, în măsura în care acest lucru este posibil
şi ţinând cont de capacităţile sale, va furniza informaţii suplimentare în vederea
sprijinirii examinării propunerii menţionate în alineatul 6, articolul 8. Pentru elaborarea unei asemenea propuneri, o Parte poate apela la competenţele tehnice ale
oricărei surse.
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ANEXA E: INFORMAŢII NECESARE PENTRU REALIZAREA
PROFILULUI DE RISC
Scopul examinării este să determine dacă substanţa, din cauza propagării sale pe
distanţă lungă în mediul înconjurător poate avea efecte nocive importante asupra
sănătăţii omului şi/sau a mediului înconjurător, care să justifice adoptarea măsurilor la nivel internaţional. În acest scop se va elabora un profil de risc care va completa şi va evalua informaţiile vizate în Anexa D şi care va conţine, pe cât posibil,
următoarele tipuri de informaţii:
a) Sursele, inclusiv, dacă e cazul, informaţii referitoare la:
i) producerea, inclusiv cantitatea şi locul;
ii) utilizări; şi
iii) degajări, precum descărcări, pierderi şi emisii.
b) Evaluarea pericolului la sfârşitul sau începutul producerii unei daune: inclusiv studiul interacţiunilor toxicologice în care sunt implicate mai multe substanţe;
c) Evoluţia în mediul înconjurător, inclusiv datele şi informaţiile referitoare la
proprietăţile chimice şi fizice ale substanţei, persistenţa sa şi legăturile cu propagarea în mediul înconjurător, transferul în interiorul sau între diversele compartimente
de mediu, precum şi informaţii referitoare la degradarea şi transformarea substanţei
în alte tipuri de substanţe. Se va pune la dispoziţie determinarea factorului de bioconcentrare sau a factorului de bioacumulare, pe baza valorilor măsurate, cu excepţia cazului în care se consideră că datele de monitorizare răspund acestei necesităţi;
d) Date de monitorizare;
e) Expunerea pe arii locale, şi în special ca rezultat al propagării pe distanţă lungă în mediul înconjurător, şi în special informaţii privind biodisponibilitatea;
f) Evaluări naţionale şi internaţionale a riscurilor, profile de risc, informaţii referitoare la etichetare şi clasificarea pericolului, în măsura în care aceste informaţii
sunt disponibile şi;
g) Statutul atribuit substanţei în convenţii internaţionale.
ANEXA F: INFORMAŢII REFERITOARE LA EFECTELE
SOCIO-ECONOMICE
Ar trebui să se realizeze o evaluare a eventualelor măsuri de control a substanţelor chimice care sunt luate în considerare pentru includere în prezenta Convenţie,
ţinând cont de toate posibilităţile, inclusiv de gestiune şi de eliminare. În acest
scop, ar trebui furnizate informaţii relevante referitoare la consideraţiile socio-economice asociate cu posibile măsuri de control pentru a permite Conferinţei Părţilor
să ia o hotărâre. Aceste informaţii ar trebui să ţină cont în mod obligatoriu de capacităţile şi situaţiile diferite ale Părţilor, şi ar trebui să includă examinarea elementelor enumerate în lista de mai jos:
a) Eficacitatea şi eficienţa măsurilor de control în realizarea obiectivului de reducere a riscurilor:
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i) Fezabilitate tehnică; şi
ii) Costuri, inclusiv costurile pentru mediu şi sănătate;
b) Alte soluţii (produse şi procese):
i) Fezabilitate tehnică;
ii) Costuri, inclusiv costurile pentru mediu şi sănătate;
iii) Eficacitate;
iv) Risc;
v) Disponibilitate şi
vi) Accesibilitate;
c) Impactele pozitive şi/sau negative asupra societăţii prin aplicarea eventualelor măsuri de control;
i) Sănătate, inclusiv sănătatea publică, a mediului şi sănătatea profesională;
ii) Agricultură, inclusiv acvacultură şi silvicultură;
iii) Biota (biodiversitate);
iv) Aspecte economice;
v) Evoluţia către o dezvoltare durabilă; şi
vi) Costuri sociale;
d) Implicaţiile deşeurilor şi a eliminării acestora (în special a stocurilor expirate
de pesticide şi decontaminarea suprafeţelor contaminate);
i) Fezabilitate tehnică; şi
ii) Costuri;
e) Accesul la informaţii şi educarea publicului;
f) Situaţia capacităţii de control şi monitorizare; şi
g) Orice acţiune de control luată la nivel naţional sau regional, inclusiv informaţiile asupra soluţiilor alternative şi alte informaţii relevante referitoare la managementul riscului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 638 din data de 15 iulie 2004
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CONVENŢIA DE LA ROTTERDAM DIN 10 SEPTEMBRIE 1998
PRIVIND PROCEDURA DE CONSIMŢĂMÂNT PREALABIL ÎN
CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ, APLICABILĂ ANUMITOR PRODUŞI
CHIMICI PERICULOŞI ŞI PESTICIDE CARE FAC OBIECTUL
COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
Părţile la convenţie,
conştiente de impactul negativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului
al anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului
internaţional,
făcând apel la prevederile Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea şi
ale cap. 19 din Agenda 21, intitulat “Gestionarea ecologică raţională a produşilor
chimici toxici, care include prevenirea traficului internaţional ilegal al produşilor
toxici şi periculoşi”,
având în vedere activităţile întreprinse de Programul Naţiunilor Unite pentru
Mediu (UNEP) şi de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), în vederea instituirii Procedurii voluntare de consimţământ prealabil în
cunoştinţă de cauză, aşa cum au fost stabilite în Instrucţiunile modificate de la Londra privind schimbul de informaţii referitoare la produşii chimici care fac obiectul
comerţului internaţional (denumite mai jos Instrucţiunile modificate de la Londra)
şi în Codul de conduită internaţională al FAO pentru distribuirea şi utilizarea pesticidelor (denumit mai jos Codul internaţional de conduită),
ţinând cont de circumstanţele şi de nevoile specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economie în tranziţie, în special de necesitatea de a întări capacităţile naţionale de gestionare a produşilor chimici, inclusiv transferul de tehnologie,
furnizarea de asistenţă tehnică şi financiară şi promovarea cooperării între părţi,
constatând că anumite ţări au cerinţe specifice în materie de informaţii referitoare la mişcările impuse de tranzit,
convenind că practicile bune de gestionare a produşilor chimici ar trebui să fie
încurajate în toate ţările, ţinând cont în special de regulile facultative de conduită
enunţate în Codul internaţional de conduită şi în Codul de etică al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu referitor la comerţul internaţional cu produşi chimici,
din dorinţa de a se asigura că produşii chimici exportaţi de pe teritoriul lor sunt
ambalaţi şi etichetaţi în aşa fel încât să se protejeze în mod convenabil sănătatea
populaţiei şi mediul, conform principiilor enunţate în Instrucţiunile modificate de
la Londra şi în Codul internaţional de conduită,
recunoscând că politicile comerciale şi cele de mediu ar trebui să fie complementare pentru a se asigura o dezvoltare durabilă,
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subliniind că nici o prevedere a prezentei convenţii nu trebuie interpretată ca
antrenând în vreun fel o modificare a drepturilor şi obligaţiilor unei părţi, rezultate
dintr-un acord internaţional în vigoare aplicabil produşilor chimici care fac obiectul comerţului internaţional sau protecţiei mediului,
înţelegând că acele consideraţii menţionate mai sus nu au ca obiect stabilirea
unei ierarhii între prezenta convenţie şi alte acorduri internaţionale,
hotărâte să protejeze atât sănătatea populaţiei, inclusiv pe cea a consumatorilor
şi a lucrătorilor, cât şi mediul, de impactul potenţial negativ pe care îl pot avea
anumiţi produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional,
au convenit cele ce urmează:
Art. 1: Scop
Prezenta convenţie are drept scop să încurajeze împărţirea responsabilităţilor
şi cooperarea dintre părţi în domeniul comerţului internaţional cu anumiţi produşi
chimici periculoşi, pentru a proteja sănătatea populaţiei şi mediul de eventuale daune şi pentru a contribui la utilizarea raţională, din punctul de vedere ecologic, a
acestor produşi, facilitând schimbul de informaţii referitoare la caracteristicile lor,
instituind un procedeu naţional de luare a deciziilor, aplicabil importului şi exportului acestora, şi asigurând comunicarea acestor decizii părţilor.
Art. 2: Definiţii
În cadrul prezentei convenţii:
a) Produs chimic este o substanţă prezentă fie izolat, fie într-un amestec sau întrun preparat, fie fabricată sau extrasă din natură şi care nu include nici un organism
viu. Această definiţie acoperă categoriile următoare: pesticide (incluzându-se şi
preparatele pesticide extrem de periculoase) şi produşi industriali.
b) Produs chimic interzis este un produs chimic pentru care toate utilizările care
intră în una sau mai multe categorii au fost interzise printr-o măsură de reglementare finală, în vederea protejării sănătăţii populaţiei sau a mediului. Intră în cadrul
acestei definiţii produsele chimice a căror omologare a fost refuzată încă de la
prima solicitare sau pe care industria le-a retras de pe piaţa internă sau cărora li s-a
respins cererea de omologare naţională, dacă s-a stabilit în mod clar că o astfel de
măsură a fost luată în vederea protejării sănătăţii populaţiei sau a mediului.
c) Produs chimic strict reglementat este produsul chimic pentru care în mod
practic toate utilizările care se încadrează în una sau mai multe categorii au fost interzise printr-o măsură de reglementare finală, în vederea protejării sănătăţii populaţiei sau a mediului, cu excepţia anumitor utilizări precise care rămân autorizate.
Intră în cadrul acestei definiţii produşii chimici a căror omologare a fost refuzată
pentru toate utilizările sau pe care industria i-a retras de pe piaţa internă ori cărora li
s-a respins cererea de omologare naţională, dacă s-a stabilit în mod clar că o astfel
de măsură a fost luată în vederea protejării populaţiei şi a mediului.
41

d) Preparat pesticid extrem de periculos este produsul chimic preparat pentru a
fi folosit ca pesticid şi care are în condiţiile utilizării efecte grave asupra sănătăţii
populaţiei sau mediului, observabile după o scurtă perioadă, după una sau mai
multe expuneri.
e) Măsură de reglementare finală este o acţiune întreprinsă de către o parte, care nu
necesită ulterior o altă acţiune de reglementare întreprinsă de către acea parte şi care
are drept scop interzicerea sau reglementarea în mod strict a produsului chimic.
f) Export şi import reprezintă mişcările unui produs chimic de pe teritoriul unei
părţi pe teritoriul altei părţi, excluzându-se operaţiile simple de tranzit.
g) Parte este un stat sau o organizaţie regională de integrare economică, care
a consimţit să se oblige prin prezenta convenţie şi pentru care convenţia este în
vigoare.
h) Organizaţia regională de integrare economică este orice organizaţie constituită din state suverane dintr-o regiune dată, căreia statele membre i-au transferat
competenţe referitoare la problemele gestionate de prezenta convenţie şi care a fost
pe deplin autorizată, conform procedurilor sale interne, să semneze, să ratifice, să
accepte, să aprobe această convenţie sau să adere la ea.
i) Comitet de studiu al produşilor chimici este un organism subsidiar conform
paragrafului 6 al art. 18.
Art. 3: Domeniul de aplicare a convenţiei
1. Prezenta convenţie se aplică:
a) produşilor chimici interzişi sau strict reglementaţi;
b) preparatelor de pesticide extrem de periculoase.
2. Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentei convenţii:
a) stupefiantele şi substanţele psihotrope;
b) materialele radioactive;
c) deşeurile;
d) armele chimice;
e) produsele farmaceutice, inclusiv medicamentele de uz uman şi uz veterinar;
f) produşii chimici utilizaţi ca aditivi alimentari;
g) produsele alimentare;
h) produşii chimici importaţi în cantităţi care nu riscă să pună în pericol sănătatea populaţiei sau mediul, cu condiţia ca ei să fie importaţi:
(i) în scopul unor lucrări de cercetare sau de analiză; sau
(ii) de către o persoană particulară pentru o utilizare personală, într-o cantitate
rezonabilă.
Art. 4: Autorităţi naţionale desemnate
1. Fiecare parte desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale abilitate să
exercite în nume propriu funcţiile administrative stabilite prin prezenta convenţie.
2. Fiecare parte caută să se asigure că autoritatea sau autorităţile sale naţionale
desemnate dispun de resurse suficiente pentru a se achita în mod eficace de sarcinile lor.
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3. Fiecare parte comunică Secretariatului, cel mai târziu până la data intrării în
vigoare a prezentei convenţii, numele şi adresa autorităţilor sale naţionale desemnate. Ea informează imediat Secretariatul despre orice modificare privind numele
sau adresa.
4. Secretariatul informează imediat părţile despre notificările pe care le-a primit
conform paragrafului 3.
Art. 5: Procedura care se aplică produşilor chimici interzişi sau strict
reglementaţi
1. Fiecare parte care a adoptat o măsură de reglementare finală trebuie să notifice în scris aceasta Secretariatului. Această notificare trebuie făcută cât mai repede
posibil, nu mai târziu de 90 de zile de la data la care măsura de reglementare finală
intră în vigoare, şi conţine informaţiile cerute conform anexei nr. I, dacă ele sunt
disponibile.
2. Fiecare parte trebuie să notifice în scris Secretariatului, la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru respectiva parte, măsurile de reglementare finale, care sunt deja în vigoare la acea dată, cu excepţia acelor părţi care au transmis
notificarea măsurilor de reglementare finale în conformitate cu Instrucţiunile modificate de la Londra sau cu cele ale Codului internaţional de conduită, considerânduse că nu mai este nevoie să se retransmită acele notificări.
3. Secretariatul trebuie să verifice, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de
6 luni după primirea unei notificări, conform paragrafelor 1 şi 2, dacă această notificare conţine informaţiile cerute conform anexei nr. I. Dacă notificarea conţine
informaţiile cerute, Secretariatul transmite imediat tuturor părţilor un rezumat al
informaţiilor primite; dacă notificarea nu conţine informaţiile cerute, Secretariatul
va informa partea notificatoare respectivă despre acest lucru.
4. Secretariatul comunică părţilor, la fiecare 6 luni, un rezumat al informaţiilor
care i-au fost transmise, conform celor prevăzute la paragrafele 1 şi 2, incluzându-se şi informaţiile care figurează în notificările care nu conţin toate informaţiile
cerute conform anexei nr. I.
5. Când Secretariatul a primit pentru un anumit produs chimic cel puţin o notificare provenită de la două regiuni diferite considerate puncte finale ale procedurii
consimţământului prealabil în cunoştinţă de cauză, transmite notificările Comitetului de studiu al produşilor chimici după ce a verificat că acestea sunt în conformitate cu prevederile anexei nr. I. Componenţa regiunilor care aplică procedura consimţământului prealabil în cunoştinţă de cauză - PIC va fi definită printr-o decizie
adoptată prin consens la prima reuniune a Conferinţei părţilor.
6. Comitetul de studiu al produşilor chimici examinează informaţiile conţinute
în astfel de notificări şi, pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. II, recomandă Conferinţei părţilor să supună sau nu produsul chimic considerat procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză şi, ca urmare, să-l înscrie sau nu în anexa
nr. III.
43

Art. 6: Procedura care se aplică preparatelor de pesticide extrem de periculoase
1. Orice parte care este ţară în curs de dezvoltare sau ţară cu economie în tranziţie şi care se confruntă cu probleme care au drept cauză utilizarea pe teritoriul
său a unui preparat pesticid extrem de periculos poate propune Secretariatului să
înscrie acest preparat în anexa nr. III. În acest scop partea în cauză poate face apel
la cunoştinţele tehnice provenite din orice sursă competentă. Propunerea trebuie să
cuprindă informaţiile cerute în prima parte a anexei nr. IV.
2. După primirea unei propuneri făcute în baza paragrafului 1, Secretariatul verifică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 6 luni, dacă propunerea
conţine informaţiile cerute conform primei părţi a anexei nr. IV. Dacă propunerea
conţine aceste informaţii, Secretariatul transmite imediat un rezumat tuturor părţilor. În cazul în care propunerea nu conţine informaţiile cerute, Secretariatul va
informa despre acest lucru partea care a trimis respectiva propunere.
3. Secretariatul adună informaţiile suplimentare cerute în a doua parte a anexei
nr. IV, referitoare la propunerile care i-au fost adresate conform paragrafului 2.
4. Dacă pentru un anumit preparat de pesticid extrem de periculos sunt îndeplinite dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 de mai sus, Secretariatul transmite propunerea
şi informaţiile conexe Comitetului de studiu al produşilor chimici.
5. Comitetul de studiu al produşilor chimici examinează informaţiile furnizate în
propunerea făcută, precum şi orice alte informaţii suplimentare, în conformitate cu
criteriile stabilite în partea a III-a a anexei nr. IV, şi recomandă Conferinţei părţilor
să supună sau nu preparatul de pesticid extrem de periculos procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză şi, drept urmare, înscrierea sau neînscrierea
în anexa nr. III.
Art. 7: Înscrierea produşilor chimici în anexa nr. III
1. Pentru fiecare dintre produşii chimici pentru care Comitetul de studiu al produşilor chimici a decis să recomande înscrierea în anexa nr. III, acesta stabileşte un
proiect de document de orientare a deciziilor. Documentul de orientare a deciziilor
cuprinde cel puţin informaţiile cerute conform anexei nr. I sau, după caz, conform
anexei nr. IV; de asemenea, documentul conţine informaţii referitoare la utilizările
produsului chimic într-o altă categorie decât cea pentru care se aplică măsura de
reglementare finală.
2. Recomandarea precizată în paragraful 1, însoţită de proiectul de document
de orientare a deciziilor, este transmisă Conferinţei părţilor. Conferinţa părţilor decide dacă produsul chimic trebuie supus procedurii de consimţământ prealabil în
cunoştinţă de cauză şi, în consecinţă, înscris în anexa nr. III şi aprobă proiectul de
document de orientare a deciziilor.
3. O dată ce Conferinţa părţilor a decis să înscrie un nou produs chimic în anexa
nr. III şi aprobă documentul corespunzător de orientare a deciziilor, Secretariatul
informează imediat despre acest fapt toate părţile.
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Art. 8: Produşii chimici supuşi procedurii voluntare de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză
Conferinţa părţilor decide la prima reuniune să înscrie în anexa nr. III orice
produs chimic, altul decât produsele înscrise în anexa nr. III, supuse procedurii
voluntare de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză înainte de data acestei
prime reuniuni, sub rezerva asigurării îndeplinirii tuturor condiţiilor cerute pentru
înscrierea în anexa nr. III.
Art. 9: Radierea produşilor chimici incluşi în anexa nr. III
1. Dacă o parte comunică Secretariatului informaţii care nu erau disponibile în
momentul deciziei de înscriere a produsului chimic în anexa nr. III şi care indică
faptul că această înscriere nu se mai justifică avându-se în vedere criteriile enunţate
în anexa nr. II sau IV, Secretariatul transmite acele informaţii Comitetului de studiu
al produşilor chimici.
2. Comitetul de studiu al produşilor chimici examinează informaţiile primite în
conformitate cu prevederile paragrafului 1. Acesta stabileşte un proiect revizuit de
document de orientare a deciziilor, pentru fiecare produs chimic, pentru care decide
recomandarea radierii din anexa nr. III pe baza criteriilor enunţate în anexa nr. II
sau, după caz, în anexa nr. IV.
3. Recomandarea cuprinsă în paragraful 2 de mai sus este transmisă Conferinţei
părţilor, însoţită de un proiect revizuit de document de orientare a deciziilor. Conferinţa părţilor decide dacă trebuie să se radieze produsul chimic din anexa nr. III şi
aprobă proiectul revizuit de document de orientare a deciziilor.
4. O dată ce Conferinţa părţilor a decis să se radieze un produs chimic din anexa
nr. III şi să se aprobe documentul revizuit de orientare a deciziilor, Secretariatul
informează imediat despre acest fapt toate părţile.
Art. 10: Obligaţiile privind importurile de produşi chimici înscrişi în anexa
nr. III
1. Fiecare parte aplică măsurile legislative sau administrative adecvate pentru a
asigura luarea deciziei în termen, în ceea ce priveşte importul de produşi chimici
înscrişi în anexa nr. III.
2. Pentru un produs dat fiecare parte trimite Secretariatului, cât de repede posibil, dar nu mai târziu de 9 luni după data expedierii documentului de orientare a
deciziilor, menţionat în paragraful 3 al art. 7, un răspuns referitor la viitorul import
al produsului. Dacă partea modifică acest răspuns, ea va prezenta imediat Secretariatului un răspuns revizuit.
3. Secretariatul, la expirarea termenului indicat în paragraful 2, adresează imediat părţii care nu a trimis răspunsul o cerere scrisă solicitând părţii să facă acest
lucru. În cazul în care partea nu este în măsură să dea un răspuns, Secretariatul o
ajută, dacă este cazul, pentru ca partea să transmită răspunsul în intervalul de timp
indicat în ultima frază a paragrafului 2 al art. 11.
4. Răspunsul conform paragrafului 2 constă în:
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a) emiterea unei decizii finale, conform măsurilor legislative sau administrative,
privind:
(i) permiterea importului;
(ii) respingerea importului; sau
(iii) permiterea importului în anumite condiţii precizate;
b) un răspuns provizoriu, care poate cuprinde:
(i) o declaraţie provizorie, prin care se consimte importul cu sau fără specificarea unor condiţii, sau nepermiterea importului în perioada provizorie;
(ii) o declaraţie care precizează că este în curs de elaborare o decizie definitivă;
(iii) o cerere privind informaţii suplimentare, adresată Secretariatului sau părţii
care a notificat deja măsura de reglementare finală;
(iv) o cerere de asistenţă adresată Secretariatului în scopul evaluării produsului
chimic.
5. Răspunsul conform paragrafului 4 lit. a) sau b) se aplică categoriei sau categoriilor indicate în anexa nr. III pentru produsul chimic considerat.
6. O decizie finală trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la măsurile
legislative sau administrative pe care se bazează această decizie.
7. Fiecare parte transmite Secretariatului, nu mai târziu de la data intrării în
vigoare a convenţiei pentru partea în cauză, răspunsurile pentru fiecare produs chimic înscris în anexa nr. III. Părţile care au transmis răspunsurile în baza versiunii
modificate a Instrucţiunilor modificate de la Londra sau a Codului internaţional de
conduită nu sunt obligate să le comunice din nou.
8. Fiecare parte pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate din
jurisdicţia sa răspunsurile, conform măsurilor sale legislative sau administrative.
9. O parte care, conform paragrafelor 2 şi 4 de mai sus şi paragrafului 2 al art.
11, ia decizia de a nu consimţi la importul unui produs chimic sau de a nu consimţi
decât în condiţii precise trebuie, dacă nu a făcut-o deja, să interzică în mod simultan sau să se supună aceloraşi condiţii:
a) importul produsului chimic considerat, indiferent de provenienţă;
b) producţia internă a produsului chimic în scopul utilizării pe piaţa internă.
10. La fiecare 6 luni Secretariatul informează toate părţile despre răspunsurile pe
care le-a primit. Secretariatul transmite în special informaţii referitoare la măsurile
legislative sau administrative pe care se bazează deciziile luate de către părţi, atunci
când aceste informaţii sunt disponibile. Pe lângă acestea Secretariatul trebuie să
semnaleze părţilor toate cazurile în care nu s-a reuşit să se transmită un răspuns.
Art. 11: Obligaţiile privind exportul de produşi chimici înscrişi în anexa
nr. III
1. Fiecare parte exportatoare trebuie:
a) să aplice măsurile legislative sau administrative specifice pentru a comunica
persoanelor interesate de sub jurisdicţia sa răspunsurile transmise de Secretariat,
conform paragrafului 10 al art. 10;
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b) să ia măsuri legislative sau administrative specifice pentru a se asigura că exportatorii din jurisdicţia sa dau curs deciziilor conţinute în fiecare răspuns, într-un
interval nu mai mare de 6 luni de la data la care Secretariatul a comunicat pentru
prima oară acest răspuns părţilor, conform paragrafului 10 al art. 10; c) să acorde
consultanţă şi să asigure asistenţă părţilor importatoare, la cerere, după cum s-a
convenit, pentru ca:
(i) părţile să poată obţine informaţii suplimentare, care să le ajute să ia măsuri în
conformitate cu paragraful 4 al art. 10 şi cu paragraful 2 lit. c) de mai jos;
(ii) părţile să-şi dezvolte capacităţile şi mijloacele în scopul gestionării în condiţii de securitate a produşilor chimici pe întreaga durată a ciclului de viaţă.
2. Fiecare parte verifică faptul ca nici un produs chimic înscris în anexa nr. III
să nu fie exportat de pe teritoriul său către oricare altă parte importatoare care, în
circumstanţe deosebite, nu şi-a comunicat răspunsul sau a comunicat un răspuns
provizoriu, dar care nu conţine şi o decizie provizorie cu privire la import, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) dacă este vorba de un produs chimic care la data importului este omologat ca
produs chimic de partea importatoare; sau
b) dacă este vorba de un produs chimic pentru care există dovada că a fost utilizat sau importat de partea importatoare şi pentru care nu s-a luat nici o măsură de
reglementare care să-i interzică utilizarea; sau
c) dacă exportatorul a cerut şi a primit un consimţământ explicit în vederea importului, prin intermediul autorităţii naţionale desemnate de partea importatoare.
Partea importatoare răspunde cererii de consimţământ în 60 de zile şi notifică rapid
decizia sa Secretariatului.
Obligaţiile părţilor exportatoare în conformitate cu prezentul paragraf intră în
vigoare la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care Secretariatul a informat
pentru prima dată părţile, conform paragrafului 10 al art. 10, care prevede că în
cazul în care o parte nu a transmis răspunsul sau a transmis un răspuns provizoriu,
care nu conţine o decizie provizorie, atunci obligaţiile părţilor continuă să se aplice
timp de un an.
Art. 12: Notificarea exportului
1. Când un produs chimic interzis sau strict reglementat de o parte este exportat
de pe teritoriul său, partea în cauză adresează o notificare a exportului părţii importatoare. Notificarea de export cuprinde informaţiile indicate în anexa nr. V.
2. Notificarea de export este trimisă pentru produsul chimic considerat înainte
de primul export, în urma adoptării măsurii de reglementare finală la care produsul
se raportează. Drept urmare, o notificare a exportului este trimisă înainte de primul
export în anul calendaristic respectiv. Cerinţa notificării înaintea exportului poate fi
amânată de către autoritatea naţională desemnată a părţii importatoare.
3. O parte exportatoare trimite o notificare a exportului actualizată după ce a
adoptat o măsură de reglementare finală care produce o schimbare importantă în
ceea ce priveşte interdicţia sau stricta reglementare a produsului chimic considerat.
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4. Partea importatoare confirmă primirea primei notificări a exportului pe care o
primeşte după adoptarea măsurii de reglementare finală. Dacă partea exportatoare
nu a primit confirmare de primire într-un interval de 30 de zile de la trimiterea notificării exportului, ea va trimite o a doua notificare. Partea exportatoare va face în
aşa fel încât cea de-a doua notificare să ajungă la partea importatoare.
5. Obligaţiile menţionate în paragraful 1 nu mai sunt valabile când:
a) produsul chimic a fost înscris în anexa nr. III;
b) partea importatoare a adresat un răspuns Secretariatului referitor la produsul
chimic considerat, conform paragrafului 2 al art. 10;
c) Secretariatul a comunicat răspunsul părţilor conform paragrafului 10 al art. 10.
Art. 13: Informaţii care trebuie să însoţească produşii chimici exportaţi
1. Conferinţa părţilor încurajează Organizaţia Mondială a Vămilor să atribuie
fiecărui produs chimic sau grup de produşi chimici înscrişi în anexa nr. III, după
caz, un cod specific din Sistemul armonizat de codificare. Fiecare parte cere ca,
atunci când s-a atribuit un cod unui produs chimic înscris în anexa nr. III, acesta să
figureze în documentul de expediere care însoţeşte exportul.
2. Fiecare parte solicită ca, fără a prejudicia condiţiile cerute de partea importatoare, produşii chimici înscrişi în anexa nr. III şi produşii chimici interzişi sau
strict reglementaţi pe teritoriul său să fie supuşi, când sunt exportaţi, regulilor de
etichetare care asigură disponibilitatea informaţiilor cu privire la riscurile şi/sau pericolele pentru sănătatea populaţiei sau pentru mediu, ţinându-se cont de normele
internaţionale aplicabile în domeniu.
3. Fiecare parte solicită ca, fără a prejudicia condiţiile cerute de partea importatoare, produşii chimici care fac obiectul unor reguli de etichetare referitoare la
sănătatea populaţiei sau la mediu pe teritoriul său să fie supuşi, când sunt exportaţi,
regulilor de etichetare capabile să asigure difuzarea informaţiilor disponibile cu
privire la riscurile sau pericolele pentru sănătatea populaţiei ori pentru mediu, ţinându-se cont de normele internaţionale aplicabile în domeniu.
4. Referitor la produşii chimici precizaţi în paragraful 2 şi destinaţi a fi utilizaţi
în scopuri profesionale, fiecare parte se asigură ca fişa tehnică de securitate, întocmită după un model internaţional recunoscut şi care cuprinde informaţiile disponibile cele mai recente, să fie transmisă fiecărui importator.
5. Informaţiile care figurează pe etichetă şi pe fişa tehnică de securitate sunt, pe
cât posibil, traduse în cel puţin una dintre limbile oficiale ale părţii importatoare.
Art. 14: Schimbul de informaţii
1. Părţile facilitează, după cum s-a convenit şi conform scopului prezentei convenţii:
a) schimbul de informaţii ştiinţifice, tehnice, economice şi juridice referitoare la
produşii chimici care intră în domeniul de aplicare a prezentei convenţii, inclusiv
schimbul de informaţii de ordin toxicologic şi ecotoxicologic şi de informaţii privind securitatea chimică;
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b) comunicarea de informaţii publice referitoare la măsurile interne de reglementare care prezintă interes pentru obiectivele prezentei convenţii;
c) comunicarea de informaţii altor părţi, în mod direct sau prin intermediul Secretariatului, referitoare la măsurile naţionale de reglementare care limitează în
mod deosebit una sau mai multe utilizări ale produsului chimic, după cum s-a convenit.
2. Părţile care schimbă informaţii conform prezentei convenţii protejează caracterul confidenţial al informaţiilor, după cum s-a convenit în mod reciproc.
3. Informaţiile următoare nu sunt considerate confidenţiale conform prezentei
convenţii:
a) informaţiile enunţate în anexele nr. I şi IV şi comunicate conform art. 5 şi 6;
b) informaţiile care figurează în fişa tehnică de securitate conform paragrafului
4 al art. 13;
c) data de expirare a produsului chimic;
d) informaţii referitoare la precauţiile ce trebuie luate, inclusiv categoria de pericol, natura riscului şi indicaţii referitoare la măsurile de securitate;
e) prezentarea sintetică a rezultatelor testelor toxicologice şi ecotoxicologice.
4. Data la care a fost obţinut produsul chimic nu este considerată confidenţială
conform prezentei convenţii.
5. Orice parte care are nevoie de informaţii legate de tranzitarea teritoriului său
de către produşii chimici înscrişi în anexa nr. III poate cere Secretariatului aceste
informaţii, iar acesta va furniza informaţiile respective tuturor părţilor.
Art. 15: Aplicarea convenţiei
1. Fiecare parte ia măsurile necesare pentru a stabili şi întări infrastructura şi instituţiile naţionale în vederea aplicării în mod eficient a prezentei convenţii. Aceste
măsuri vor include, dacă este necesar, adoptarea unei legislaţii naţionale sau a unor
măsuri administrative ori modificarea acestora, având drept scop:
a) stabilirea bazelor de date şi registrelor naţionale, care conţin informaţii despre
securitatea produşilor chimici;
b) încurajarea iniţiativelor industriei pentru promovarea securităţii chimice;
c) promovarea acordurilor liber consimţite, ţinându-se cont de dispoziţiile art. 16.
2. Fiecare parte urmăreşte, pe cât posibil, ca publicul să aibă acces, aşa cum
s-a convenit, la informaţiile privind manipularea produşilor chimici, gestionarea
situaţiilor în caz de accidente şi la informaţii despre posibilităţile de înlocuire cu
substanţe mai puţin periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediu decât produşii
chimici înscrişi în anexa nr. III.
3. Părţile convin, la nevoie, să coopereze, direct sau prin intermediul organizaţiilor internaţionale competente, pentru aplicarea prezentei convenţii la nivel subregional, regional şi mondial.
4. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu trebuie interpretată ca o limitare a
drepturilor părţilor de a lua măsuri mai stricte decât cele prevăzute în convenţie,
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pentru a proteja mai bine sănătatea populaţiei şi mediul, cu condiţia ca acestea să fie
compatibile cu dispoziţiile convenţiei şi conforme cu regulile de drept internaţional.
Art. 16: Asistenţa tehnică
Părţile, ţinând cont de cerinţele specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale
ţărilor cu o economie în tranziţie, cooperează pentru promovarea asistenţei tehnice
necesare dezvoltării infrastructurilor şi capacităţilor care să permită acestora gestionarea produşilor chimici şi aplicarea prezentei convenţii.
Părţile care dispun de programe mai avansate referitoare la reglementarea produşilor chimici ar trebui să furnizeze asistenţă tehnică, inclusiv pregătire profesională,
şi altor părţi, pentru ca acestea să poată să se doteze cu infrastructurile şi capacităţile
necesare pentru a gestiona produşii chimici pe durata întregului ciclu de viaţă.
Art. 17: Procedura care se aplică în caz de nerespectare a convenţiei
Conferinţa părţilor elaborează şi aprobă, cât mai repede posibil, procedurile şi
mecanismele instituţionale care permit determinarea cazurilor de nerespectare a
dispoziţiilor prezentei convenţii şi măsurile care trebuie luate în privinţa părţilor
contraveniente.
Art. 18: Conferinţa părţilor
1. Prin prezentele prevederi s-a instituit Conferinţa părţilor.
2. Prima reuniune a Conferinţei părţilor este convocată de directorul executiv
al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu împreună cu directorul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură în nu mai puţin de
un an de la intrarea în vigoare a convenţiei. Drept urmare, Conferinţa părţilor ţine
reuniuni ordinare la intervale regulate, aşa cum s-a stabilit.
3. Reuniunile extraordinare ale Conferinţei părţilor au loc în orice alt moment,
dacă ele sunt considerate necesare sau la cererea scrisă a unei părţi, cu condiţia ca
cel puţin o treime din numărul părţilor să susţină această cerere.
4. La prima reuniune Conferinţa părţilor hotărăşte şi îşi adoptă prin consens
regulamentul interior şi regulile sale de gestiune financiară şi pe cele ale tuturor
organismelor subsidiare, precum şi dispoziţiile financiare pentru funcţionarea Secretariatului.
5. Conferinţa părţilor evaluează şi revizuieşte în permanenţă aplicarea convenţiei. Ea îndeplineşte funcţiile care i-au fost atribuite de către convenţie şi în acest
scop:
a) creează, conform dispoziţiilor paragrafului 6 de mai jos, organisme subsidiare pe care le consideră necesare pentru bunul mers al aplicării convenţiei;
b) cooperează, dacă este necesar, cu organizaţiile internaţionale şi cu organismele neguvernamentale competente;
c) examinează şi ia toate măsurile care ar putea fi necesare pentru a realiza
obiectivele convenţiei.
6. Conferinţa părţilor, la prima sa reuniune, creează un organism subsidiar, de50

numit Comitet de studiu al produşilor chimici, care va exercita funcţiile atribuite
de convenţie. În acest scop:
a) membrii Comitetului de studiu al produşilor chimici sunt numiţi de Conferinţa părţilor. Comitetul de studiu al produşilor chimici este compus dintr-un număr
limitat de specialişti pentru gestionarea produşilor chimici, desemnaţi de guverne.
Membrii Comitetului de studiu al produşilor chimici sunt numiţi pe baza unei repartizări geografice echitabile, pentru a se asigura un echilibru între părţile ţărilor
dezvoltate şi părţile ţărilor în curs de dezvoltare;
b) Conferinţa părţilor decide asupra mandatului, organizării şi funcţionării Comitetului de studiu al produşilor chimici;
c) Comitetul de studiu al produşilor chimici depune toate eforturile pentru a
adopta recomandările prin consens. Când eforturile de atingere a consensului sunt
epuizate şi acesta nu este posibil, recomandările sunt adoptate, în ultimă instanţă,
cu majoritatea a două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanţi.
7. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, dar şi orice alt stat care nu este parte la convenţie
pot fi reprezentate la reuniunea Conferinţei părţilor ca observatori. Orice organism
sau instituţie cu caracter naţional ori internaţional, guvernamental sau neguvernamental, competentă în domeniile tratate de convenţie şi care a informat Secretariatul că vrea să fie reprezentată la o reuniune a Conferinţei părţilor ca observator,
poate fi admisă ca observator de cel puţin o treime din numărul părţilor prezente,
care nu se opun acestui fapt. Admiterea şi participarea observatorilor sunt reglementate printr-un regulament interior al Conferinţei părţilor.
Art. 19: Secretariat
1.Prin prezentele prevederi s-a instituit Secretariatul.
2. Funcţiile Secretariatului sunt următoarele:
a)să organizeze reuniunile Conferinţei părţilor şi ale organismelor subsidiare,
asigurându-le acestora şi sprijinul necesar, după cum s-a convenit;
b) să ajute părţile, în special părţile ţări în curs de dezvoltare şi părţile ţări cu
economie în tranziţie, la cerere, să aplice prezenta convenţie;
c)să asigure coordonarea necesară cu secretariatele altor organisme internaţionale competente;
d) să preia, sub supravegherea Conferinţei părţilor, dispoziţii administrative şi
contractuale de care ar putea avea nevoie pentru a-şi îndeplini în mod eficient funcţiile sale;
e) să se achite de alte sarcini de secretariat, precizate în convenţie, şi să îndeplinească orice altă funcţie care i-a fost încredinţată de Conferinţa părţilor.
3. Funcţiile Secretariatului convenţiei sunt exercitate împreună cu directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu şi de către directorul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, sub rezerva ca ei să
convină asupra dispoziţiilor, iar acestea trebuie aprobate de Conferinţa părţilor.
51

4. Conferinţa părţilor poate decide, prin votul majorităţii a trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi votante, să încredinţeze funcţii de secretariat uneia sau
mai multor organizaţii internaţionale competente, în cazul în care se estimează că
Secretariatul nu funcţionează cum s-a prevăzut.
Art. 20: Reglementările diferendelor
1. Părţile îşi reglementează toate diferendele legate de interpretarea sau aplicarea convenţiei pe calea negocierii sau prin orice alt mijloc paşnic ales de ele.
2. Când se ratifică, se acceptă sau se aprobă prezenta convenţie ori când se aderă
la aceasta sau în orice alt moment orice parte care nu este organizaţie regională de
integrare economică poate declara, printr-un document scris trimis depozitarului,
că pentru orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea convenţiei admite ca
obligatorii, în relaţiile sale cu orice parte, unul sau două moduri de reglementare a
diferendelor, care constau în:
a) a recurge la un arbitraj conform procedurilor care vor fi adoptate cât mai repede posibil de către Conferinţa părţilor într-o anexă;
b) a prezenta diferendul în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie.
3. Orice organizaţie regională de integrare economică, parte a convenţiei, poate
face o declaraţie, cu acelaşi efect, referitoare la arbitraj, conform procedurii stabilite la lit. a) a paragrafului 2.
4. Orice declaraţie făcută conform paragrafului 2 rămâne în vigoare până la expirarea perioadei stipulate în aceasta sau până la expirarea perioadei de 3 luni de la
depunerea pe lângă depozitar a notificării scrise privind revocarea sa.
5. Expirarea unei declaraţii, notificarea revocării sau depunerea unei noi declaraţii nu afectează cu nimic procedura angajată în faţa unui tribunal arbitral sau în
faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, în afara cazului în care părţile diferendului au
convenit altfel.
6. Dacă părţile diferendului nu au acceptat aceeaşi procedură sau o altă procedură prevăzută la paragraful 2 şi dacă ele nu şi-au putut rezolva diferendul într-un
interval de 12 luni după notificarea adresată de către o parte celeilalte părţi, în ceea
ce priveşte existenţa diferendului dintre ele, diferendul ajunge în faţa unei comisii
de conciliere, la cererea uneia dintre părţile diferendului. Comisia de conciliere
depune un raport care conţine recomandările sale. Procedurile adiţionale referitoare la comisia de conciliere vor figura într-o anexă pe care Conferinţa părţilor o va
adopta cel mai târziu la cea de-a doua reuniune.
Art. 21: Amendamente la convenţie
1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta convenţie.
2. Amendamentele la prezenta convenţie sunt adoptate la una dintre reuniunile
Conferinţei părţilor. Textul oricărui proiect de amendament este comunicat părţilor
prin Secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea reuniunii la care textul va fi prezentat
pentru adoptare. Secretariatul comunică, de asemenea, proiectele de amendamente
semnatarilor prezentei convenţii şi, cu titlu informativ, depozitarului.
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3. Părţile nu vor precupeţi nici un efort pentru a ajunge la un acord prin consens
asupra oricărui amendament propus la prezenta convenţie. Dacă toate eforturile
depuse în acest sens sunt epuizate şi nu a intervenit nici un acord, amendamentul
este adoptat în cele din urmă prin votul majorităţii, reprezentând trei pătrimi din
numărul părţilor prezente la reuniune cu drept de vot.
4. Depozitarul prezintă amendamentul tuturor părţilor în scopul ratificării, acceptării sau adoptării.
5. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea unui amendament este notificată în scris
depozitarului. Un amendament adoptat conform paragrafului 3 intră în vigoare
pentru părţile care l-au acceptat într-un interval de 90 de zile de la data depunerii
documentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către cel puţin trei
pătrimi din numărul părţilor. Drept urmare, amendamentul intră în vigoare pentru
orice altă parte la 90 de zile de la depunerea de către partea în cauză a instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului.
Art. 22: Adoptarea anexelor şi amendamentelor la anexe
1. Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta şi, în lipsa altor
dispoziţii contrare, orice referire la convenţie constituie în acelaşi timp şi o referire
la anexele sale.
2. Anexele sunt în mod exclusiv legate de problemele de procedură sau de ordin
ştiinţific, tehnic ori administrativ.
3. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor suplimentare la prezenta convenţie sunt reglementate de următoarea procedură:
a) anexele suplimentare sunt propuse şi adoptate conform procedurii prezentate
în paragrafele 1, 2 şi 3 ale art. 21;
b) orice parte care nu poate accepta o anexă suplimentară informează depozitarul despre acest fapt printr-o notificare scrisă, în anul care urmează după data
comunicării adoptării anexei suplimentare de către depozitar. Acesta informează
fără întârziere toate părţile despre orice notificare primită. O parte poate în orice
moment să retragă o notificare anterioară privind neacceptarea unei anexe suplimentare; în acest caz anexa intră în vigoare pentru partea în cauză, ţinându-se cont
de dispoziţiile lit. c) de mai jos;
c) la expirarea termenului de un an, socotit de la data comunicării de către depozitar a adoptării unei anexe suplimentare, anexa intră în vigoare pentru toate părţile
care nu au comunicat notificarea conform dispoziţiilor lit. b) de mai sus.
4. Cu excepţia cazului anexei nr. III, propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a
amendamentelor la anexele prezentei convenţii sunt supuse aceloraşi proceduri ca la
propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor suplimentare la convenţie.
5. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexa nr. III
se derulează după următoarea procedură:
a) amendamentele la anexa nr. III sunt propuse şi adoptate conform procedurii
enunţate în art. 5-9 şi în paragraful 2 al art. 21;
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b) Conferinţa părţilor ia decizii referitoare la adoptarea unui amendament prin
consens;
c) orice decizie de modificare a anexei nr. III este imediat comunicată părţilor
prin depozitar. Amendamentul intră în vigoare pentru toate părţile la data indicată
în decizie.
6. Dacă o anexă suplimentară sau un amendament la o anexă se raportează la un
amendament la convenţie, amendamentul sau anexa nu intră în vigoare decât când
amendamentul la convenţie intră în vigoare.
Art. 23: Dreptul de vot
1. Ţinând cont de dispoziţiile paragrafului 2 de mai jos, fiecare parte la prezenta
convenţie are drept de vot.
2. Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a-şi exercita
dreptul la vot, în domeniile pentru care sunt competente, de un număr de voturi
egal cu numărul statelor membre care sunt părţi la prezenta convenţie. Aceste organizaţii nu-şi exercită dreptul de vot dacă un stat dintre statele membre îşi exercită
dreptul său de vot şi invers.
3. În cadrul prezentei convenţii, prin părţi prezente şi votante se înţelege părţile
prezente care îşi exercită dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.
Art. 24: Semnarea
Prezenta convenţie este deschisă semnării, pentru toate statele şi organizaţiile
regionale de integrare economică, la Rotterdam pe 11 septembrie 1998 şi la sediul
Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, din 12 septembrie 1998 până pe 10
septembrie 1999.
Art. 25: Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
1. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării statelor ori
organizaţiilor regionale de integrare economică. Ea este deschisă aderării statelor
şi organizaţiilor regionale de integrare economică din ziua când ea nu mai este deschisă semnării. Documentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare
sunt depuse pe lângă depozitar.
2. Orice organizaţie regională de integrare economică, care devine parte la prezenta convenţie, fără ca nici unul dintre statele sale membre să fie parte la convenţie, are toate obligaţiile stipulate în convenţie. Când unul sau mai multe state
membre din aceste organizaţii sunt părţi la convenţie, organizaţia şi statele sale
membre convin asupra responsabilităţilor legate de obligaţiile ce le revin pe baza
convenţiei. Astfel, organizaţia şi statele sale membre nu sunt abilitate să-şi exercite
în mod concurenţial drepturile conform convenţiei.
3. În cadrul documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare
organismele regionale de integrare economică declară sfera de competenţe referitoare la problemele cerute de către convenţie. Între altele, aceste organizaţii informează depozitarul, care la rândul său comunică părţilor, despre orice modificare
pertinentă apărută în cadrul sferei de competenţă.
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Art. 26: Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie intră în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui
de-al 50-lea document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Pentru orice stat sau organizaţie regională de integrare economică care ratifică, acceptă sau aprobă convenţia sau care aderă, după depunerea celui de-al 50-lea
document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenţia va intra
în vigoare după 90 de zile de la data la care s-a depus documentul de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
3. Conform paragrafelor 1 şi 2, orice document depus de către o organizaţie
regională de integrare economică nu trebuie considerat ca un document în plus faţă
de documentele deja depuse de statele membre ale organizaţiei în cauză.
Art. 27: Condiţii
La prezenta convenţie nu se poate face nici o obiecţie.
Art. 28: Denunţarea
1. La expirarea unei perioade de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru o parte, partea respectivă poate denunţa în orice moment convenţia,
prin notificare scrisă transmisă depozitarului.
2. Orice denunţare devine valabilă la expirarea unei perioade de un an de la data
primirii notificării de denunţare de către depozitar sau la orice altă dată care va
putea fi specificată în notificarea de denunţare.
Art. 29: Depozitar
Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei
convenţii.
Art. 30: Texte autentice
Originalul prezentei convenţii în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză şi rusă este în mod egal autentic şi este depus la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Ca urmare, subsemnaţii, abilitaţi cu depline puteri, au semnat prezenta convenţie.
Întocmită la Rotterdam la 10 septembrie 1998.
ANEXA Nr. I: INFORMAŢII care trebuie să fie cuprinse în notificările
stabilite conform art. 5
Notificările trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
1. Produşi chimici: proprietăţi, identificare şi utilizare:
a) denumirea uzuală;
b) denumirea chimică în conformitate cu nomenclatura internaţională recunoscută (de exemplu: Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată - IUPAC),
acolo unde o astfel de nomenclatură există;
c) denumirile comerciale ale produşilor sau preparatelor;
d) numerele de cod: cod CAS (Chemical Abstract Service - Serviciu de prescur55

tare analitică chimică), cod din cadrul Sistemului armonizat al Codului vamal şi
alte numere de cod;
e) informaţii legate de încadrarea în categoria de periculozitate a produsului
chimic;
f) utilizarea sau utilizările produsului chimic;
g) proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice.
2. Măsura de reglementare finală:
a) informaţii legate de măsura de reglementare finală:
(i) prezentarea pe scurt a măsurii de reglementare finală;
(ii) referiri la documentul de reglementare;
(iii) data intrării în vigoare a măsurii de reglementare finală;
(iv) specificarea dacă măsura de reglementare finală a fost luată după evaluarea
riscurilor sau periculozităţii. În cazul unui răspuns afirmativ, se fac precizări în ceea
ce priveşte această evaluare şi asupra documentaţiei relevante utilizate;
(v) motivele care au determinat luarea măsurii de reglementare finală privind
sănătatea populaţiei, inclusiv cele legate de sănătatea consumatorilor şi lucrătorilor
şi cele legate de mediu;
(vi) prezentarea pe scurt a pericolelor şi riscurilor pentru sănătatea populaţiei,
inclusiv a celor legate de sănătatea consumatorilor şi a lucrătorilor şi a celor legate
de mediu şi a efectelor scontate a se obţine ca urmare a aplicării măsurii de reglementare finală;
b) categoria sau categoriile cărora li se aplică măsura de reglementare finală,
pentru fiecare categorie fiind necesar să se prezinte:
(i) utilizarea sau utilizările interzise prin măsura de reglementare finală;
(ii) utilizarea sau utilizările care sunt permise;
(iii) estimarea, când este posibil, a cantităţilor de produs chimic, produse importate, exportate şi utilizate;
c) indicarea, pe cât posibil, a interesului referitor la măsura de reglementare
finală pentru alte state şi regiuni;
d) alte informaţii utile, dintre care:
(i) evaluarea impactului socioeconomic al măsurii de reglementare finală;
(ii) informaţii disponibile despre soluţiile alternative de înlocuire şi riscurile
acestora, de exemplu:
- strategiile de combatere a substanţelor care dăunează sănătăţii populaţiei;
- metode şi procedee industriale, incluzând tehnici mai puţin poluante.
ANEXA Nr. II: CRITERII de înscriere a produşilor chimici interzişi
sau strict reglementaţi în anexa nr. III
Când examinează notificările transmise de Secretariat conform paragrafelor 5
şi 6 ale art. 5 din convenţie, Comitetul de studiu al produşilor chimici întreprinde
următoarele:
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a) confirmă că măsura de reglementare finală a fost luată pentru a proteja sănătatea populaţiei sau mediul;
b) verifică dacă măsura de reglementare finală a fost luată după o evaluare a
riscurilor. Această evaluare trebuie să se bazeze pe o analiză a datelor ştiinţifice
efectuată ţinându-se cont de contextul specific al părţii în cauză. În acest scop documentaţia furnizată trebuie să ateste că:
(i) datele au fost obţinute prin metode ştiinţifice recunoscute;
(ii) aceste date au fost analizate şi prezentate astfel încât să se respecte principiile şi metodele ştiinţifice recunoscute;
(iii) măsura de reglementare finală se bazează pe evaluarea riscurilor şi ţine cont
de contextul specific al părţii care este şi autor al măsurii;
c) stabileşte dacă măsura de reglementare finală justifică înscrierea produsului
chimic considerat în anexa nr. III după ce a stabilit că:
(i) aplicarea măsurii de reglementare finală a condus sau ar trebui să conducă
la o diminuare semnificativă a consumului de produs chimic sau a numărului de
utilizări;
(ii) aplicarea măsurii de reglementare finală a condus în mod efectiv sau ar trebui să conducă la o diminuare semnificativă a riscurilor asupra sănătăţii populaţiei
sau asupra mediului, în partea care a transmis notificarea;
(iii) consideraţiile care stau la originea măsurii de reglementare finală au în vedere aplicarea numai într-o zonă geografică limitată sau în alte cazuri limitate;
(iv) se dovedeşte că produsul chimic considerat face obiectul unor schimburi
comerciale internaţionale în curs;
d) ţine cont de faptul că o utilizare greşită intenţionată nu constituie în sine un
motiv suficient pentru înscrierea produsului chimic în anexa nr. III.
ANEXA Nr. III: PRODUŞI CHIMICI supuşi procedurii de consimţământ
prealabil în cunoştinţă de cauză
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele produsului chimic
2,4,5-T
Aldrin
Captafol
Clordan
Clordimeform
Clorobenzilat
DDT
Dieldrin
Dinoseb şi săruri de dinoseb
1, 2-Dibrometan (EDB)
Fluoroacetamidă

Numărul de cod CAS

Categoria

93-76-5
309-00-2
2425-06-1
57-74-9
6164-98-3
510-15-6
50-29-3
60-57-1
88-85-7
106-93-4
640-19-7

Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

HCH (amestec de izomeri)
Heptaclor
Hexaclorbenzen
Lindan
Compuşi ai mercurului, incluzând
compuşi anorganici şi compuşi de tip
alchil-mercurici, alchil-oxialchil şi arilmercurici
Pentaclorfenol
Monocrotofos (preparate lichide cu
conţinut de substanţă activă în soluţie
mai mult de 600 g pe litru)
Metamidofos (preparate lichide cu
conţinut de substanţă activă în soluţie
mai mult de 600 g pe litru)

Fosfamidon (preparate lichide cu
20. conţinut de substanţă activă în soluţie
mai mult de 1.000 g pe litru)
Metilparation [concentrate emulsificabile
(emulsionabile) care conţin 19,5 %,
21. 40 %, 50 % şi 60 % principiu activ şi
pulberi care conţin 1,5 %, 2 % şi 3 %
principiu activ]
Paration [toate preparatele - aerosoli,
pulberi, concentrate emulsificabile
22. (emulsionabile), granule şi pulberi
umectabile, cu excepţia suspensiilor în
capsule]
23. Crocidolit

608-73-1
76-44-8
118-74-1
58-89-9

Pesticid
87-86-5
6923-22-4
10265-92-6

298-00-0

Preparat pesticid
extrem de
periculos

56-38-2

Preparat pesticid
extrem de
periculos

12001-28-4
36355-01-8 (hexa)
27858-07-7 (octa)
13654-09-6 (deca)

25. Bifenil-policloruraţi (PCB)

1336-36-3

Terfenil-policloruraţi (PCT) [trifenilpolicloruraţi (PCT)]

27. Tris (2, 3 dibromopropil) fosfat
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Pesticid
Preparat pesticid
extrem de
periculos
Preparat pesticid
extrem de
periculos

13171-21-6 [amestec
de izomeri (E) şi (Z)]
Preparat pesticid
23783-98-4
extrem de
[izomer (Z)]
periculos
297-99-4
[izomer (E)]

24. Bifenil-polibromuraţi (PBB)

26.

Pesticid
Pesticid
Pesticid
Pesticid

61788-33-8
126-72-7

Produs cu
utilizare
industrială
Produs cu
utilizare
industrială
Produs cu
utilizare
industrială
Produs cu
utilizare
industrială
Produs cu
utilizare
industrială

ANEXA Nr. IV: INFORMAŢII ce trebuie furnizate şi criterii ce trebuie
respectate pentru înscrierea preparatelor de pesticide extrem de periculoase
în anexa nr. III
PARTEA I: Documentaţia care trebuie furnizată de partea care prezintă
propunerea
Propunerile transmise conform paragrafului 1 al art. 6 din convenţie sunt însoţite de o documentaţie care conţine următoarele informaţii:
a) numele preparatului de pesticid periculos;
b) numele ingredientelor sau ingredientului activ din preparat;
c) cantitatea corespunzătoare din fiecare ingredient activ din preparat;
d) tipul de preparat;
e) numele comercial şi numele producătorilor, dacă sunt disponibile;
f) modele recunoscute şi comune de utilizare a preparatului în cadrul părţii care
transmite propunerea;
g) o descriere clară a incidentelor legate de preparat, inclusiv efectele adverse şi
modul în care preparatul a fost utilizat;
h) orice măsură de reglementare, administrativă sau de altă natură, luată sau
care se intenţionează să fie luată de partea care propune ca răspuns la astfel de
incidente.
PARTEA II: Informaţii pe care trebuie să le colecteze Secretariatul
Secretariatul, conform paragrafului 3 al art. 6 din convenţie, colectează informaţii relevante referitoare la preparate, inclusiv:
a) proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice;
b) restricţiile privind manipularea sau utilizarea în alte state;
c) incidente pentru care preparatul a fost la originea acestora în alte state;
d) informaţii comunicate de alte părţi, de alte organizaţii internaţionale, de organizaţii neguvernamentale sau de către alte surse de informaţii pertinente, naţionale
ori internaţionale;
e) evaluarea riscurilor şi pericolelor, acolo unde sunt disponibile;
f) dacă este posibil, aspecte privind dimensiunea utilizării - număr de omologări,
volum de producţie sau de vânzare;
g) alte preparate ale pesticidului în cauză şi incidente legate de acestea, dacă
există;
h) practici alternative de control al pesticidelor;
i) orice altă informaţie considerată utilă de către Comitetul de studiu al produşilor chimici.
PARTEA III: Criterii de înscriere a preparatelor de pesticide extrem de
periculoase în anexa nr. III
Comitetul de studiu al produşilor chimici, la examinarea propunerilor care îi
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sunt comunicate de către Secretariat conform paragrafului 5 al art. 6, are în vedere
următoarele:
a) veridicitatea informaţiilor care probează că utilizarea preparatului, conform
practicilor curente sau atestate în partea care prezintă propunerea, a cauzat incidentele semnalate;
b) riscul incidentelor de acest tip în alte state în care climatul, condiţiile şi modul
de folosire a preparatului sunt analoage;
c) existenţa de restricţii referitoare la manipularea sau utilizarea preparatului,
care presupun folosirea de tehnologii sau de tehnici care nu pot fi corect aplicate ori
utilizate pe scară largă în state care nu au infrastructuri corespunzătoare;
d) importanţa efectelor semnalate în raport cu cantitatea de preparat utilizat;
e) o utilizare necorespunzătoare în mod intenţionat nu constituie în sine un motiv suficient pentru înscrierea preparatului în anexa nr. III.
ANEXA Nr. V: INFORMAŢII care ar trebui să figureze în notificările de
export
1. Notificările de export trebuie să indice:
a) numele şi adresa autorităţilor naţionale competente desemnate pentru partea
importatoare şi pentru partea exportatoare;
b) data de export prevăzută pentru partea importatoare;
c) numele produsului chimic interzis sau strict reglementat şi un rezumat al datelor cerute conform anexei nr. I, care vor fi comunicate Secretariatului conform art.
5 din convenţie. Când un amestec sau un preparat conţine mai mult de un produs
chimic de acest tip, aceste informaţii vor trebui furnizate pentru fiecare produs;
d) o declaraţie care menţionează categoria de utilizare prevăzută şi folosirea corespunzătoare în cadrul acestei categorii, de către partea importatoare, dacă acestea
sunt cunoscute;
e) măsuri de precauţie care trebuie luate pentru a reduce expunerea la un produs
chimic şi la emisiile sale;
f) în cazul unui amestec sau preparat, conţinutul de produşi chimici interzişi ori
strict reglementaţi care intră în compoziţia sa;
g) numele şi adresa importatorului;
h) toate informaţiile suplimentare de care dispune autoritatea naţională competentă desemnată a părţii exportatoare, care ar putea fi utile autorităţii naţionale
competente desemnate a părţii importatoare.
2. Alte informaţii faţă de cele solicitate la paragraful 1 de mai sus
Partea exportatoare va furniza toate informaţiile complementare specificate în
anexa nr. I care ar putea fi cerute de partea importatoare.
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CONVENTIE DIN 2 FEBRUARIE 1971 ASUPRA ZONELOR UMEDE,
DE IMPORTANTA INTERNATIONALA, ÎN SPECIAL CA HABITAT
AL PASARILOR ACVATICE RAMSAR
Partile contractante,
recunoscind interdependenta omului si mediului sau incojurator, considerind functiile ecologice fundamentale ale zonelor umede ca regulatoare ale regimului apelor,
ca habitate ale unor flore si faune caracteristice si, mai ales, ale pasarilor de apa,
convinse ca zonele umede constituie o resursa de mare valoare economica, naturala, stiintifica si recreativa, a caror disparitie ar fi ireparabila,
doritoare sa frineze, in prezent si in viitor, degradarile progresive aduse zonelor
umede si disparitia acestor zone,
recunoscind ca pasarile de apa, in migratiile lor sezoniere, pot traversa frontiere
si trebuie, in consecinta, sa fie considerate ca o resursa internationala,
fiind constiente ca, in fapt, conservarea zonelor umede, a florei si faunei lor
poate fi asigurata numai conjugind politicile nationale pe termen lung cu o actiune
internationala constanta,
au convenit asupra urmatoarelor:
Art. 1
1. In sensul prezentei conventii, zonele umede sint intinderi de balti, mlastini,
turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este
statatoare sau curgatoare, dulce, salmastra sau sarata, inclusiv intinderile de apa
marina a caror adincime la reflux nu depaseste 6 m.
2. In sensul prezentei conventii, pasarile de apa sint pasari a caror existenta depinde ecologic de zonele umede.
Art. 2
1. Fiecare parte contractanta va trebui sa desemneze zonele umede apartinind teritoriului sau care sa fie incluse in lista zonelor umede de importanta internationala,
numita in continuare lista, pe care o detine biroul instituit in virtutea art. 8.
Limitele fiecarei zone umede vor trebui descrise cu precizie si prezentate in
mod corespunzator pe o harta si ele pot include, de asemenea, zonele de ecofan sau
costiere, adiacente zonelor umede, precum si insule sau intinderi de apa marina cu
adincimea mai mare de 6 m la reflux, mai ales daca aceste zone de ecofan, insule
sau intinderi de apa au importanta ca habitat pentru pasarile acvatice.
2. Alegerea zonelor umede pentru a fi inscrise pe lista va trebui sa se bazeze
pe importanta lor internationala din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic,
limnologic sau hidrologic. Vor trebui inscrise, in primul rind, zonele umede avind
o importanta internationala pentru pasarile acvatice in toate anotimpurile.
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3. Inscrierea unei zone umede pe lista se face fara a prejudicia drepturile exclusive de suveranitate ale partii contractante pe teritoriul careia se afla situata zona.
4. Fiecare parte contractanta desemneaza cel putin o zona umeda pentru a fi
inscrisa pe lista in momentul semnarii conventiei sau depunerii instrumentului sau
de ratificare sau aderarii conform prevederilor art. 9.
5. Oricare parte contractanta are dreptul de a adauga pe lista alte zone umede
situate pe teritoriul sau, de a extinde pe cele care sint deja inscrise sau, pentru motive urgente de interes national, de a retrage de pe lista sau de a reduce intinderea
zonelor umede deja inscrise si, in cel mai scurt timp, ea informeaza despre aceste
modificari organizatia sau guvernul care raspunde de functiile biroului permanent
specificate la art. 8.
6. Fiecare parte contractanta tine cont de angajamentele sale, pe plan international, pentru conservarea, gestionarea si utilizarea rationala a populatiilor migratoare
de pasari acvatice, pe de o parte, atunci cind desemneaza zonele umede din teritoriul sau, pentru a fi inscrise pe lista, iar pe de alta parte, atunci cind isi exercita
dreptul de a modifica cele inscrise.
Art. 3
1. Partile contractante elaboreaza si aplica planurile lor de amenajare, astfel incit
sa favorizeze conservarea zonelor umede inscrise pe lista si, pe cit posibil, utilizarea rationala a zonelor umede din teritoriul lor.
2. Fiecare parte contractanta ia masurile necesare pentru a fi informata de indata
ce este posibil despre modificarile caracteristicilor ecologice ale zonelor umede
situate pe teritoriul sau si inscrise pe lista, care s-au produs, sint in curs sau susceptibile de a se produce ca urmare a evolutiilor tehnologice, a poluarii sau a unei alte
interventii umane. Informatiile privind asemenea modificari vor fi transmise fara
intirziere organizatiei sau guvernului care raspunde de functiile biroului permanent
specificate la art. 8.
Art. 4
1. Fiecare parte contractanta favorizeaza conservarea zonelor umede si pasarilor
acvatice, creind rezervatii naturale in zonele umede, acestea fiind sau nu inscrise pe
lista, si asigura in mod adecvat supravegherea lor.
2. In cazul in care o parte contractanta, pentru motive urgente de interes national, retrage o zona umeda inscrisa pe lista sau ii reduce intinderea, ea va trebui sa
compenseze, pe cit posibil, orice pierdere de resurse in zone umede si, in mod special, ea va trebui sa creeze noi rezervatii naturale pentru pasarile acvatice si pentru
protectia, in aceeasi regiune sau in alt loc, a unei parti convenabile din habitatul
lor anterior.
3. Partile contractante incurajeaza cercetarea si schimbul de date si publicatii
referitoare la zonele umede, la flora si fauna lor.
4. Partile contractante se straduiesc, prim masuri administrative, sa asigure cresterea efectivelor la populatiile de pasari acvatice in zonele umede care le apartin.
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5. Partile contractante favorizeaza formarea de personal competent pentru studierea, administrarea si supravegherea zonelor umede.
Art. 5
Partile contractante se consulta asupra indeplinirii obligatiilor decurgind din
conventie, in mod special in cazul unei zone umede care depaseste teritoriile unei
parti contractante sau in cazul cind un bazin hidrografic este impartit intre mai multe parti contractante. Ele se vor stradui in acelasi timp sa coordoneze si sa sustina
politica lor si reglementarile prezente si viitoare referitoare la conservarea zonelor
umede, a florei si faunei lor.
Art. 6
1. Partile contractante organizeaza, cind este necesar, conferinte asupra conservarii zonelor umede si pasarilor de apa.
2. Conferintele au un caracter consultativ si ele au mai ales competenta:
a) de a discuta probleme privind aplicarea conventiei;
b) de a discuta suplimentarile si modificarile aduse listei;
c) de a examina informatiile privind modificarile caracteristicilor ecologice ale
zonelor umede inscrise in lista, furnizate conform paragrafului 2 al art. 3;
d) de a face recomandari, cu caracter general sau particular, partilor contractante, privind conservarea, administrarea si utilizarea rationala a zonelor umede, a
florei si faunei lor;
e) de a solicita organismelor internationale competente intocmirea de rapoarte si
statistici asupra problemelor cu caracter international privind zonele umede.
3. Partile contractante asigura comunicarea catre cei responsabili de gestionarea zonelor umede de la toate nivelurile, precum si luarea in considerare de catre
acestia a recomandarilor conferintelor referitoare la conservarea, administrarea si
utilizarea rationala a zonelor umede, a florei si faunei lor.
Art. 7
1. Partile contractante vor trebui sa fie reprezentate la astfel de conferinte prin
persoane avind calitate de experti in problemele zonelor umede sau pasarilor de
apa, prin cunostintele si experienta dobindita in activitatea stiintifica, administrativa sau in alte functii similare.
2. Fiecare dintre partile contractante reprezentate la o conferinta beneficiaza de
un vot, recomandarile fiind adoptate cu majoritatea simpla a voturilor exprimate, sub
rezerva prezentei la scrutin a cel putin o jumatate din numarul partilor contractante.
Art. 8
1. Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii si a Resurselor sale va
indeplini functiile biroului permanent ce decurg din prezenta conventie, pina in
momentul in care o alta organizatie (sau guvern) va fi desemnata, printr-o majoritate de doua treimi a tuturor partilor contractante, sa preia aceste obligatii.
2. Functiile biroului permanent sint, printre altele:
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a) sa ajute la convocarea si organizarea conferintelor mentionate la art. 6;
b) sa detina lista zonelor umede de importanta internationala si sa primeasca de
la partile contractante informatiile prevazute la paragraful 5 al art. 2 privind toate
suplimentarile, extinderile, suprimarile sau diminuarile referitoare la zonele umede
inscrise pe lista;
c) sa primeasca de la partile contractante informatiile prevazute conform paragrafului 2 al art. 3 privind toate modificarile ecologice care survin la nivelul zonelor umede inscrise pe lista;
d) sa comunice tuturor partilor contractante toate modificarile privind lista sau
toate schimbarile privind caracteristicile zonelor umede inscrise si sa ia masrui
pentru ca aceste probleme sa fie discutate la conferinta urmatoare;
e) sa informeze partea contractanta interesata asupra recomandarilor conferintelor in ceea ce priveste modificarile listei sau schimbarile survenite in caracteristicile zonelor umede inscrise.
Art. 9
1. Conventia este deschisa pentru semnare pentru o durata nedeterminata.
2. Orice membru al Organizatiei Natiunilor Unite, al uneia din institutiile sale
specializate sau al Agentiei internationale de energie atomica, sau orice parte la
Curtea Internationala de Justitie, poate deveni parte contractanta a acestei conventii
prin:
a) semnatura fara rezerva ratificarii;
b) semnatura sub rezerva ratificarii, urmata de ratificare;
c) aderare.
3. Ratificarea sau aderarea va fi efectuata prin depunerea unui instrument de
ratificare sau aderare pe linga directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite
pentru Educatie, Stiinta si Cultura (numit in continuare depozitarul).
Art. 10
1. Conventia va intra in vigoare la patru luni dupa ce sapte state vor fi devenit
parti contractante ale convetiei, conform prevederilor paragrafului 2 al art. 9.
2. In consecinta, conventia va intra in vigoare, pentru fiecare din partile contractante, la patru luni de la data semnarii sale, fara rezerva ratificarii, sau de la
depunerea instrumentului sau de ratificare sau aderare. Prin Protocolul de la Paris
din data de 3 decembrie 1982 Conventiei sunt aduse modificarile.
Art. 10bis
1. Prezenta conventie poate fi amendata la o reuniune a partilor contractante
convocata cu acest scop in conformitate cu prezentul articol.
2. Propunerile de amendare pot fi prezentate de catre toate partile contractante.
3. Textul oricarei propuneri de amendare si motivele acestei propuneri sint comunicate organizatiei sau guvernului care indeplineste rolul de birou permanent in
sensul conventiei (numit in continuare biroul), iar acesta le comunica fara intirziere
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tuturor partilor contractante. Orice comentariu asupra textului provenind de la o
parte contractanta este comunicat biroului in termen de trei luni de la data la care
amendamentele au fost comunicate partilor contractante de catre birou. Imediat
dupa termenul limita de prezentare a comentariilor, biroul comunica partilor contractante toate comentariile primite la acea data.
4. O reuniune a partilor contractante in vederea examinarii unui amendament
comunicat in conformitate cu paragraful 3 este convocata de catre birou la cererea
scrisa a unei treimi din numarul partilor contractante. Biroul consulta partile in
ceea ce priveste data si locul reuniunii.
5. Amendamentele sint adoptate cu majoritate de doua treimi din partile contractante prezente care voteaza.
6. Atunci cind a fost adoptat, un amendament intra in vigoare, pentru partile
contractante care l-au acceptat, in prima zi a celei de-a patra luni de la data la care
doua treimi din partile contractante au depus un instrument de acceptare pe linga
depozitar. Pentru orice parte contractanta care depune un instrument de acceptare
dupa data la care doua treimi din partile contractante au depus un instrument de
acceptare, amendamentul intra in vigoare de la data depunerii instrumentului de
acceptare de catre aceasta parte.
Art. 11
1. Conventia va ramine in vigoare pe o durata nedeterminata.
2. Orice parte contractanta va putea denunta conventia dupa o perioada de cinci
ani de la data intrarii ei in vigoare pentru acea parte, facind in scris aceasta comunicare depozitarului. Denuntarea va intra in vigoare la patru luni de la data primirii
comunicarii de catre depozitar.
Art. 12
1. Depozitarul va informa cit de repede posibil toate statele semnatare ale conventiei sau care au aderat:
a) asupra semnatarilor conventiei;
b) asupra depunerilor instrumentelor de ratificare ale conventiei;
c) asupra depunerilor instrumentelor de aderare la conventie;
d) asupra datei intrarii in vigoare a conventiei;
e) asupra comunicarilor de denuntare a conventiei.
2. Atunci cind conventia va intra in vigoare, depozitarul o va inregistra la Secretariatul Natiunilor Unite conform articolului 102 al Cartei.
Fapt pentru care, subsemnatii, imputerniciti in acest scop, au semnat prezenta
conventie.
Intocmita la Ramsar, in data de 2 februarie 1971, intr-un singur exemplar, original, in limbile engleza, franceza, germana si rusa, toate textele fiind deopotriva
autentice*, care exemplar va fi incredintat depozitarului care va elibera copii certificate tuturor partilor contractante.
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*Conform articolului final al conferintei care a adoptat protocolul, depozitarul a
prezentat la a doua conferinta a partilor, versiuni oficiale ale conventiei in limbile
araba, chineza, spaniola, intocmite prin consultare cu guvernele interesate si cu
asistenta biroului.
CONVENŢIE DIN 23 IUNIE 1979 PRIVIND CONSERVAREA SPECIILOR
MIGRATOARE DE ANIMALE SĂLBATICE
(adoptată la Bonn la 23 iunie 1979)
Părţile contractante,
recunoscând că animalele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemului natural al pământului care trebuie conservat pentru
binele umanităţii,
conştiente că fiecare generaţie de oameni deţine resursele pământului pentru generaţiile viitoare şi are obligaţia de a asigura ca această moştenire să fie conservată,
iar utilizarea ei, atunci când este cazul, să se facă în mod raţional,
conştiente de valoarea din ce în ce mai mare a animalelor sălbatice din punctul
de vedere al mediului înconjurător, ecologic, genetic, ştiinţific, estetic, recreaţional,
cultural, educaţional, social şi economic,
preocupate, mai ales, de acele specii de animale sălbatice care migrează în interiorul sau în afara graniţelor de sub jurisdicţia naţională,
recunoscând că statele sunt şi trebuie să fie protectorii speciilor migratoare de
animale sălbatice care trăiesc în interiorul graniţelor lor jurisdicţionale sau trec
dincolo de acestea,
convinse că gestionarea şi conservarea efectivă a speciilor migratoare de animale sălbatice necesită acţiunea concertată a tuturor statelor în interiorul graniţelor
de sub jurisdicţia lor naţională, unde astfel de specii îşi petrec orice parte a ciclului
lor de viaţă,
invocând Recomandarea nr. 32 din Planul de acţiune adoptat de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primită cu satisfacţie la
a 27 -a (douăzeci şi şaptea) sesiune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, au
convenit, după cum urmează:
Art. I: Interpretare
1. Pentru scopul prezentei convenţii:
a) specii migratoare înseamnă întreaga populaţie sau orice parte separată geografic a populaţiei oricărei specii sau oricărui taxon inferior de animale sălbatice,
o parte semnificativă ai cărei indivizi traversează ciclic şi previzibil una sau mai
multe graniţe de sub jurisdicţii naţionale;
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b) starea de conservarea a unei specii migratoare
înseamnă ansamblul influenţelor care acţionează asupra speciei migratoare şi
care poate afecta distribuţia şi abundenţa acesteia pe termen lung;
c) starea de conservare va fi considerată favorabilă atunci când:
(1) datele privind dinamica populaţiei arată că specia migratoare se menţine pe
termen lung ca o componentă viabilă a ecosistemului din care face parte;
(2) aria de migrare a speciei migratoare nu este în reducere şi nici nu există riscul de reducere pe termen lung;
(3) există şi va exista în viitorul previzibil un habitat suficient pentru menţinerea
populaţiilor speciilor migratoare pe termen lung; şi
(4) distribuţia şi abundenţa speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire
şi de nivelurile istorice, dacă există ecosisteme potenţial favorabile şi în măsura în
care corespund unei gestionări înţelepte a vieţii sălbatice;
d) starea de conservare va fi considerată nefavorabilă, dacă oricare dintre condiţiile enunţate la lit. c) a acestui alineat nu este întrunită;
e) periclitat, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă că specia migratoare este în pericol de dispariţie în toată aria sa de migrare sau într - o parte
importantă a acesteia;
f) arie de migrare înseamnă toate zonele terestre şi acvatice pe care le populează
o specie migratoare, în care staţionează temporar, pe care le traversează sau le survolează în orice moment al rutei normale de migraţie a acesteia;
g) habitat înseamnă orice zonă din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are condiţii de viaţă potrivite pentru acea specie;
h) statele ariei de migrare, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă
orice stat (şi, după caz, orice altă parte la care se referă lit. k) a acestui alineat), care
îşi exercită jurisdicţia asupra oricărei părţi din aria de migrare a acelei specii migratoare, sau un stat ale cărui nave sub pavilion naţional sunt angajate în capturarea
acelei specii migratoare în afara limitelor de sub jurisdicţia naţională;
i) capturare înseamnă prindere, vânare, pescuit, capturare, hărţuire, omorâre intenţionată sau tentativă de angajare în orice asemenea acţiune;
j) acord înseamnă o înţelegere internaţională cu privire la conservarea uneia sau
mai multor specii migratoare, aşa cum prevăd art. IV şi V ale prezentei convenţii;
k) parte înseamnă un stat sau orice organizaţie de integrare economică regională
constituită din state suverane, care este competentă să negocieze, să încheie şi să
aplice acorduri internaţionale în problemele reglementate de prezenta convenţie,
pentru care aceasta este în vigoare.
2. În problemele care ţin de competenţa lor, organizaţiile de integrare economică regională care sunt părţi la această convenţie vor exercita, în nume propriu,
drepturile şi vor îndeplini responsabilităţile pe care prezenta convenţie le atribuie
statelor lor membre. În astfel de cazuri, statele membre ale acestor organizaţii nu
sunt îndreptăţite să exercite individual asemenea drepturi.
3. Acolo unde prezenta convenţie dispune luarea unei hotărâri fie prin majo67

ritatea de două treimi, fie prin unanimitatea părţilor prezente şi votante, aceasta
va însemna părţile prezente şi care votează printr - un vot afirmativ sau negativ.
Părţile care se abţin de la vot nu vor fi socotite printre părţile prezente şi votante în
stabilirea majorităţii.
Art. II: Principii fundamentale
1. Părţile recunosc importanţa speciilor migratoare care pot fi conservate şi a statelor ariei de migrare care vor cădea de acord să acţioneze în acest scop, oricând este
posibil şi oportun, acordând o atenţie deosebită speciilor migratoare a căror stare de
conservare este nefavorabilă şi luând, individual sau prin cooperare, măsurile adecvate şi necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor.
2. Părţile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricărei specii migratoare.
3. În mod deosebit, părţile:
a) ar trebui să promoveze, să coopereze şi să sprijine cercetările cu privire la
speciile migratoare;
b) ar trebui să se străduiască să asigure protecţia imediată pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. I;
c) ar trebui să se străduiască să încheie acorduri care să reglementeze conservarea şi gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. II.
Art. III: Speciile migratoare periclitate: anexa nr. I
1. Anexa nr. I va cuprinde lista speciilor migratoare care sunt periclitate.
2. O specie migratoare poate fi înscrisă în anexa nr. I cu condiţia ca informaţii
certe, cuprinzând cele mai corecte date ştiinţifice disponibile, să arate că specia
este periclitată.
3. O specie migratoare poate fi scoasă din anexa nr. I, dacă conferinţa părţilor
stabileşte că:
a) informaţiile certe, cuprinzând cele mai corecte date ştiinţifice disponibile,
arată că specia nu mai este periclitată;
b) nu există riscul ca specia să redevină periclitată datorită pierderii protecţiei
prin scoaterea ei din anexa nr. I.
4. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii înregistrate în anexa
nr. I se vor strădui:
a) să conserve şi, unde este posibil şi oportun, să refacă acele habitate ale speciei
care sunt importante pentru eliminarea pericolului de dispariţie a speciei;
b) să prevină, să elimine, să atenueze sau să minimalizeze, după caz, efectele
negative ale activităţilor sau obstacolelor care stânjenesc sau împiedică în mod
serios migraţia speciilor;
c) în măsura în care este posibil şi oportun, să prevină, să reducă sau să controleze factorii care periclitează ori pot periclita în continuare speciile, incluzând
controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea
speciilor exotice deja introduse.
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5.Părţile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse
în anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce aparţin unei asemenea specii.
Excepţii la această interdicţie pot fi făcute, numai dacă:
a) capturarea se face în scopuri ştiinţifice;
b) capturarea se face în scopul creşterii capacităţii de înmulţire sau de supravieţuire a speciilor afectate;
c) capturarea se face în scopul ameliorării nevoilor celor care utilizează o asemenea specie ca mijloc tradiţional de subzistenţă; sau
d) circumstanţe extraordinare o cer, cu condiţia ca asemenea excepţii să fie precise în conţinut şi limitate în spaţiu şi timp. O asemenea capturare nu trebuie să
opereze în dezavantajul speciilor.
6. Conferinţa părţilor poate recomanda părţilor, care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I, să ia măsuri suplimentare în
beneficiul speciei.
7. Părţile vor informa secretariatul, cât mai curând posibil, asupra oricărei excepţii făcute în conformitate cu alin. 5 al acestui articol.
Art. IV: Specii migratoare ce urmează să facă subiectul acordurilor:
anexa nr. II
1. Anexa nr. II va cuprinde lista speciilor migratoare care au o stare de conservare nefavorabilă şi care necesită înţelegeri internaţionale pentru conservarea şi
gestionarea lor, precum şi pe acelea care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr - o cooperare internaţională ce ar putea fi realizată printr
- un acord internaţional.
2. Dacă circumstanţele o justifică, o specie migratoare poate fi înregistrată atât
în anexa nr. I, cât şi în anexa nr. II.
3. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a speciilor migratoare înscrise în
anexa nr. II se vor strădui să încheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi în
beneficiul speciilor şi ar da prioritate acelor specii care au o stare nefavorabilă de
conservare.
4. Părţile sunt încurajate să acţioneze în vederea încheierii de acorduri pentru
orice populaţie sau orice parte a populaţiei, separată geografic, a oricărei specii sau
a oricărui taxon inferior de animale sălbatice, ai căror indivizi traversează periodic
una sau mai multe graniţe jurisdicţionale naţionale.
5. Secretariatul va primi câte o copie de pe fiecare acord încheiat, în conformitate cu prevederile acestui articol.
Art. V: Linii directoare pentru acorduri
1. Obiectul fiecărui acord va fi să refacă starea favorabilă de conservare a speciei
migratoare respective sau să o menţină într - o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui să reglementeze acele aspecte ale conservării şi gestionării speciilor migratoare
vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.
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2. Fiecare acord ar trebui să acopere întreaga arie de migrare a speciei migratoare
vizate şi să fie deschis participării tuturor statelor din aria de migrare a acestei specii,
atât celor care sunt părţi la prezenta convenţie, cât şi celor care nu sunt părţi.
3. Un acord ar trebui, oriunde este posibil, să se ocupe mai mult decât de o singură specie migratoare.
4. Fiecare acord trebuie:
a) să identifice speciile migratoare de care se ocupă;
b) să descrie aria şi ruta de migrare a speciilor migratoare;
c) să dispună, pentru fiecare parte, desemnarea autorităţii sale naţionale abilitate
cu punerea în aplicare a acordului;
d) să stabilească, dacă este necesar, mecanismul adecvat de asistenţă pentru realizarea scopului acordului, pentru supravegherea eficienţei acestuia şi pentru pregătirea rapoartelor pentru Conferinţa părţilor;
e) să prevadă procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre părţile la acord; şi
f) să interzică la minimum, în privinţa speciilor migratoare din ordinul Cetacea,
orice capturare care nu este permisă pentru acea specie migratoare, conform oricărui alt acord multilateral, şi să prevadă posibilitatea aderării la acord a statelor care
nu sunt state ale ariei de migrare a respectivei specii migratoare.
5. După caz şi posibilităţi, fiecare acord ar trebui să prevadă, dar să nu se limiteze la:
a) analiza periodică a stării de conservare a speciilor migratoare vizate şi identificarea factorilor care pot fi nocivi pentru această stare;
b) coordonarea planurilor de conservare şi gestionare;
c) cercetarea ecologiei şi dinamicii populaţiei speciei migratoare vizate, cu referire specială la migraţie;
d) schimbul de informaţii asupra speciilor migratoare vizate, o atenţie specială
fiind acordată schimbului de rezultate ştiinţifice şi datelor statistice relevante;
e) conservarea şi, acolo unde se cere şi este posibil, refacerea habitatelor cu
importanţă în menţinerea stării de conservare favorabile şi protecţia unor asemenea habitate faţă de factorii perturbatori, incluzând controlul strict al introducerii
de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse şi care sunt
dăunătoare speciilor migratoare;
f) menţinerea unei reţele de habitate potrivite, dispuse corespunzător în relaţie
cu rutele de migraţie;
g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare în habitate favorabile;
h) eliminarea, în cea mai mare măsură posibilă, sau atenuarea activităţilor şi a
obstacolelor care stânjenesc sau împiedică migraţia;
i) prevenirea, reducerea sau controlul evacuării în habitatul speciei migratoare a
unor substanţe nocive pentru aceasta;
j) măsuri bazate pe principii ecologice pentru controlul şi gestionarea capturării
speciilor migratoare;
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k) proceduri pentru coordonarea acţiunii de anihilare a capturărilor ilegale;
l) schimbul de informaţii cu privire la ameninţările reale asupra speciilor migratoare;
m) proceduri de urgenţă prin care acţiunea de conservare ar putea fi întărită
considerabil şi rapid, atunci când starea de conservare a speciei migratoare este
serios afectată; şi
n) conştientizarea publicului asupra conţinutului şi scopurilor acordului.
Art. VI: Statele ariei de migrare
1. O listă a statelor ariei de migrare a speciilor migratoare înregistrate în anexele
nr. I şi II va fi ţinută la zi de către Secretariat, care va folosi informaţiile primite de
la părţi.
2. Părţile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare înregistrate
în anexa nr. I sau în anexa nr. II, faţă de care ele se consideră a fi state ale ariei de
migrare, incluzând furnizarea de informaţii asupra navelor lor sub pavilion naţional,
angajate în capturarea speciei migratoare vizate în afara limitelor de sub jurisdicţia
naţională, şi, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.
3. Părţile care sunt state ale ariei de migrare pentru speciile migratoare înregistrate în anexele nr. I şi II vor informa Conferinţa părţilor, prin intermediul Secretariatului, cu cel puţin 6 luni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Conferinţei părţilor,
asupra măsurilor pe care le iau în aplicarea prevederilor prezentei convenţii pentru
aceste specii.
Art. VII: Conferinţa părţilor
1. Conferinţa părţilor va fi organul de decizie al prezentei convenţii.
2. Secretariatul va convoca o reuniune a Conferinţei părţilor la nu mai târziu de
2 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenţii.
3. După aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferinţei părţilor la intervale de maximum 3 ani, în afară de cazul când Conferinţa părţilor decide altfel, şi reuniuni extraordinare, de fiecare dată la solicitarea scrisă a cel puţin
o treime din numărul părţilor.
4. Conferinţa părţilor va stabili şi va ţine sub control reglementările financiare
ale prezentei convenţii. Conferinţa părţilor va adopta, la fiecare dintre reuniunile
sale ordinare, bugetul pentru perioada financiară următoare. Fiecare parte va contribui la acest buget, conform unui barem asupra căruia se va conveni de către Conferinţa părţilor. Reglementările financiare, incluzând prevederile asupra bugetului
şi baremului de contribuţii, precum şi modificările acestuia vor fi adoptate prin
votul unanim al părţilor prezente şi votante.
5. La fiecare dintre reuniunile sale, Conferinţa părţilor va analiza aplicarea prezentei convenţii şi va putea, în special:
a) să analizeze şi să evalueze starea de conservare a speciilor migratoare;
b) să analizeze progresele făcute în direcţia conservării speciilor migratoare, în
special a acelora înscrise în anexele nr. I şi II;
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c) să elaboreze acele prevederi şi să asigure acele îndrumări necesare împuternicirii Consiliului ştiinţific şi Secretariatului pentru a-şi îndeplini sarcinile;
d) să primească şi să examineze orice rapoarte prezentate de Consiliul ştiinţific,
de Secretariat, de orice parte sau de orice organ permanent stabilit conform unui
acord;
e) să facă recomandări părţilor pentru îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor migratoare şi să analizeze progresele făcute prin aplicarea acordurilor;
f) în cazurile în care nu a fost încheiat un acord, să facă recomandări privind
convocarea reuniunilor părţilor care sunt state ale ariei de migrare a speciei migratoare sau a unui grup de specii migratoare, pentru a discuta măsurile destinate
îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor;
g) să facă recomandări părţilor pentru îmbunătăţirea eficienţei prezentei convenţii; şi
h) să decidă asupra oricărei măsuri suplimentare ce trebuie luată pentru realizarea obiectivelor prezentei convenţii.
6. Fiecare reuniune a Conferinţei părţilor va stabili data şi locul desfăşurării
reuniunii viitoare.
7. Orice reuniune a Conferinţei părţilor va stabili şi adopta regulile de procedură
pentru acea reuniune. Pentru luarea deciziilor la o reuniune a Conferinţei părţilor
este necesară o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante,
cu excepţia cazurilor când nu este prevăzut altfel de prezenta convenţie.
8. Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţiile sale specializate, Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, precum şi orice stat care nu este parte la prezenta
convenţie şi, pentru fiecare acord, organele desemnate de părţile la acel acord pot fi
reprezentate de observatori la reuniunile Conferinţei părţilor.
9. Orice agenţie sau organ tehnic calificat în protecţia, conservarea şi gestionarea speciilor migratoare, din categoriile de mai jos, care a informat Secretariatul
asupra dorinţei sale de a fi reprezentat la reuniunile Conferinţei părţilor prin observatori, va fi admis cu condiţia ca cel puţin o treime din numărul părţilor prezente
să nu se opună:
a) agenţii sau organisme internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale,
şi agenţii sau organisme guvernamentale naţionale;
b) agenţii sau organisme naţionale neguvernamentale care au fost aprobate în
acest scop de statul în care se află. O dată admişi, aceşti observatori vor avea dreptul de participare, dar nu şi de vot.
Art. VIII: Consiliul ştiinţific
1. La prima sa reuniune, Conferinţa părţilor va înfiinţa un consiliu ştiinţific care
va asigura consultanţă asupra problemelor ştiinţifice.
2. Orice parte poate desemna un expert calificat ca membru al Consiliului ştiinţific. În plus, Consiliul ştiinţific va cuprinde, ca membri, experţi calificaţi, selectaţi şi
desemnaţi de Conferinţa părţilor; numărul acestor experţi, criteriile pentru selecţia
lor şi condiţiile desemnării lor vor fi stabilite de Conferinţa părţilor.
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3. Consiliul ştiinţific se va întâlni, la cererea Secretariatului, după cum va cere
Conferinţa părţilor.
4. Supus aprobării Conferinţei părţilor, Consiliul ştiinţific îşi va stabili propriul
regulament de procedură.
5. Conferinţa părţilor va stabili funcţiile Consiliului ştiinţific, dintre care:
a) asigurarea de consultanţă ştiinţifică Conferinţei părţilor, secretariatului şi,
dacă Conferinţa părţilor aprobă, oricărui organism stabilit de prezenta convenţie
sau de un acord, precum şi oricărei alte părţi;
b) recomandarea şi coordonarea cercetării asupra speciilor migratoare, evaluarea rezultatelor acestor cercetări pentru a constata starea de conservare a speciilor
migratoare şi raportarea către Conferinţa părţilor asupra acestei stări şi a măsurilor
pentru ameliorarea ei;
c) elaborarea de recomandări către Conferinţa părţilor în privinţa speciilor migratoare ce trebuie incluse în anexele nr. I şi II, indicându-se şi aria de migrare a
acestor specii migratoare;
d) elaborarea de recomandări către Conferinţa părţilor în privinţa măsurilor specifice de conservare şi gestionare ce trebuie incluse în acordurile asupra speciilor
migratoare;
e) recomandarea soluţiilor la problemele referitoare la aspectele ştiinţifice ale
aplicării prezentei convenţii, în special cu privire la habitatele speciilor migratoare,
făcută Conferinţei părţilor.
Art. IX: Secretariatul
1. Pentru scopurile prezentei convenţii va fi înfiinţat un secretariat.
2. Până la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Secretariatul este asigurat de
directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător. În
măsura în care apreciază că este necesar, el poate fi asistat, în modul pe care îl consideră corespunzător, de agenţii sau de organisme adecvate, interguvernamentale
sau neguvernamentale, internaţionale sau naţionale, calificate tehnic în protecţia,
conservarea şi gestionarea animalelor sălbatice migratoare.
3. Dacă Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător nu mai poate asigura Secretariatul, Conferinţa părţilor va conveni măsuri alternative pentru
funcţionarea acestuia.
4. Funcţiile Secretariatului vor fi:
a) să pregătească şi să notifice reuniunile:
(i)Conferinţei părţilor; şi
(ii) Consiliului ştiinţific;
b) să menţină şi să promoveze legături cu părţile şi între acestea, cu organismele
permanente stabilite prin acorduri, cu alte organizaţii internaţionale interesate de
speciile migratoare;
c) să obţină, de la orice sursă adecvată, rapoarte şi alte informaţii care promovează obiectivele şi aplicarea prezentei convenţii şi să stabilească difuzarea adecvată a unor asemenea informaţii;
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d) să atragă atenţia Conferinţei părţilor asupra oricărei probleme care se referă
la obiectivele prezentei convenţii;
e) să pregătească pentru Conferinţa părţilor rapoarte asupra activităţii secretariatului şi asupra aplicării prezentei convenţii;
f) să ţină şi să publice o listă a statelor ariei de migrare a tuturor speciilor migratoare incluse în anexele nr. I şi II;
g) să promoveze încheierea acordurilor, sub directa îndrumare a Conferinţei părţilor;
h) să ţină şi să pună la dispoziţia părţilor o listă a acordurilor şi, dacă Conferinţa
părţilor o solicită, să furnizeze orice informaţii asupra acestor acorduri;
i) să ţină şi să publice o listă a recomandărilor făcute de Conferinţa părţilor, în
conformitate cu prevederile art. VII alin. 5 lit. e), f) şi g), sau a deciziilor luate în
conformitate cu prevederile lit. h) a acestui alineat;
j) să furnizeze publicului informaţii referitoare la prezenta convenţie şi la obiectivele sale;
k) să îndeplinească orice altă funcţie încredinţată de prezenta convenţie sau de
Conferinţa părţilor.
Art. X: Amendarea convenţiei
1. Prezenta convenţie poate fi amendată la oricare reuniune ordinară sau extraordinară a Conferinţei părţilor.
2. Propunerile de amendare pot fi făcute de orice parte.
3. Textul oricărui amendament propus şi motivarea sa vor fi comunicate Secretariatului cu cel puţin 150 de zile înaintea reuniunii, textul fiind comunicat cu promptitudine de către Secretariat tuturor părţilor. Orice comentarii ale părţilor asupra
textului vor fi comunicate Secretariatului cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii
reuniunii. Imediat după ultima zi stabilită pentru transmiterea comentariilor, Secretariatul va comunica părţilor toate comentariile transmise până în acea zi.
4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul
părţilor prezente şi votante.
5. Un amendament la anexe va intra în vigoare pentru toate părţile după 90 de
zile de la reuniunea Conferinţei părţilor la care a fost adoptat, cu excepţia acelor
părţi care fac o rezervă în conformitate cu alin. (6) al acestui articol.
6. În cursul perioadei de 90 de zile, prevăzută la alin. 5 al acestui articol, orice
parte poate face, printr - o notificare scrisă la depozitar, o rezervă referitoare la
amendament. Rezerva la un amendament poate fi retrasă printr - o notificare scrisă
adresată depozitarului şi, în consecinţă, amendamentul va intra în vigoare pentru
acea parte după 90 de zile de la retragerea rezervei.
Art. XI: Amendarea anexelor
1. Anexele nr. I şi II pot fi amendate la orice reuniune ordinară sau extraordinară
a Conferinţei părţilor.
2. Propunerile de amendare pot fi făcute de către oricare parte.
3. Textul oricărui amendament propus, fundamentat pe cele mai corecte date şti74

inţifice disponibile şi însoţit de expunerea de motive, va fi transmis Secretariatului,
cu cel puţin 150 de zile înaintea reuniunii, iar Secretariatul îl va trimite neîntârziat
tuturor părţilor. Orice comentarii ale părţilor asupra textului vor fi transmise Secretariatului cu nu mai puţin de 60 de zile înainte de deschiderea reuniunii. Imediat
după ultima zi stabilită pentru trimiterea comentariilor, Secretariatul va transmite
părţilor toate comentariile primite până în această zi.
4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul
părţilor prezente şi votante.
5. Un amendament la anexe va intra în vigoare pentru toate părţile, cu excepţia
acelor părţi care au făcut o rezervă, în conformitate cu alin. 6 al acestui articol, la 90
de zile după reuniunea Conferinţei părţilor la care acel amendament a fost adoptat.
6. În cursul celor 90 de zile prevăzute la alin. 5 al acestui articol, orice parte
poate face o rezervă la amendament prin notificare scrisă adresată depozitarului.
Rezerva la un amendament poate fi retrasă prin notificare scrisă adresată depozitarului şi, ca urmare, amendamentul va intra în vigoare pentru acea parte la 90 de zile
după ce rezerva este retrasă.
Art. XII: Efecte asupra convenţiilor internaţionale şi altor reglementări
1. Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu va aduce atingere codificării şi
dezvoltării dreptului mării de către Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Dreptului
Mării, convocată în conformitate cu Rezoluţia 2.750 C (XXV) a Adunării Generale
a Naţiunilor Unite, nici revendicărilor şi poziţiilor juridice, prezente şi viitoare, ale
oricărui stat privind dreptul mării, precum şi natura şi întinderea jurisdicţiei statului
de coastă şi a statului de pavilion.
2. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor afecta în nici un fel drepturile sau obligaţiile vreunei părţi decurgând din orice tratat, convenţie sau acord, existente.
3. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor afecta în nici un fel dreptul părţilor
de a adopta reglementări interne mai stricte referitoare la conservarea speciilor
migratoare cuprinse în anexele nr. I şi II sau reglementări interne referitoare la
conservarea speciilor care nu sunt cuprinse în anexele nr. I şi II.
Art. XIII: Aplanarea diferendelor
1. Orice diferend care poate apărea între două sau mai multe părţi în legătură cu
interpretarea sau cu aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii va fi supus negocierii între părţile implicate în diferend.
2. Dacă diferendul nu poate fi aplanat în conformitate cu alin. 1 al acestui articol, părţile, de comun acord, pot supune diferendul arbitrajului, în special celui al
Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, iar părţile care au supus diferendul sunt
obligate prin decizie de arbitraj.
Art. XIV: Rezerve
1. Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor fi supuse rezervelor generale. Rezervele
specifice pot fi admise în conformitate cu prevederile acestui articol şi ale art. XI.
2. Orice stat sau orice organizaţie de integrare economică regională poate, la de75

punerea instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
să înscrie o rezervă specifică cu privire la prezenţa oricărei specii migratoare fie
în anexa nr. I sau în anexa nr. II, fie în ambele şi, prin urmare, nu va fi considerat
parte în privinţa subiectului acelei rezerve, până în a 90-a zi după ce depozitarul a
transmis părţilor notificarea că această rezervă a fost retrasă.
Art. XV: Semnarea
Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare la Bonn, pentru toate statele şi
organizaţiile de integrare economică regională, până la data de 22 iunie 1980.
Art. XVI: Ratificare, acceptare, aprobare
Prezenta convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Republicii
Federale Germania, care va fi depozitarul.
Art. XVII: Aderarea
După data de 22 iunie 1980, prezenta convenţie va fi deschisă pentru aderare
tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională care nu au semnat - o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.
Art. XVIII: Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de - a treia luni de la
data depunerii celui de - al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare la depozitar.
2. Pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare economică regională care ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenţie ori aderă la aceasta după depunerea
celui de - al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de - a treia luni
după depunerea de către un astfel de stat sau astfel de organizaţie a instrumentului
său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Art. XIX: Denunţarea
Orice parte poate denunţa oricând prezenta convenţie prin notificare scrisă adresată depozitarului. Denunţarea va fi efectivă după 12 luni de la primirea notificării
de către depozitar.
Art. XX: Depozitarul
1. Textul original al prezentei convenţii, în limbile engleză, franceză, germană,
rusă şi spaniolă, fiecare dintre aceste versiuni fiind egal autentică, va fi depus la
depozitar. Depozitarul va transmite copii certificate de pe fiecare versiune tuturor
statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională, care au semnat convenţia sau au depus instrumentele de aderare la aceasta.
2. Depozitarul, după consultarea guvernelor interesate, va pregăti versiunile oficiale ale textului prezentei convenţii, în limbile arabă şi chineză.
3. Depozitarul va informa toate statele şi organizaţiile de integrare economi-
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că regională care au semnat şi au aderat, precum şi Secretariatul, în legătură cu
semnarea, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, cu intrarea în vigoare a prezentei convenţii, cu amendamentele la aceasta,
cu rezervele specifice şi cu notificările de denunţare.
4. Imediat după ce prezenta convenţie va intra în vigoare, o copie certificată
de pe aceasta va fi transmisă de către depozitar Secretariatului Naţiunilor Unite,
pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu art. 102 al Cartei Naţiunilor
Unite. Pentru conformitate, subsemnaţii, fiind deplin împuterniciţi în acest scop,
am semnat prezenta convenţie.
Întocmită la Bonn la 23 iunie 1979.
ANEXELE Nr. I şi II la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS)
(cum au fost amendate de Conferinţa părţilor din anii 1985, 1988, 1991 şi 1994)
În vigoare de la 9 septembrie 1994
ANEXA Nr. I: INTERPRETARE
1. Speciile migratoare incluse în această anexă sunt indicate astfel:
a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau
b) ca aparţinând în totalitate speciilor migratoare incluse într - un taxon superior
sau într - o subdiviziune a acestuia.
2. Alte referinţe la taxonii superiori speciei sunt doar în scopul informării sau
al clasificării.
3. Abrevierea s.l. este folosită pentru a arăta că denumirea ştiinţifică este utilizată în înţelesul ei larg.
4. Un asterisc (*) pus în faţa numelui unei specii indică faptul că specia sau o
populaţie separată a acestei specii ori un taxon superior care cuprinde această specie este cuprins în anexa nr. II.
MAMMALIA
CHIROPTERA
Molossidae
Tadarida brasiliensis
PRIMATES
Pongidae
Gorilla gorilla beringei
CETACEA
Balaenopteridae
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaenidae
Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis{1)}
Eubalaena australis
CARNIVORA
Felidae
Panthera uncia
PINNIPEDIA
Phocidae
Monachus monachus*
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus grevyi
1) Înregistrată în trecut ca Eubalaena glacialis (s.l.).
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ARTIODACTYLA
Camelidae
Cervidae
Bovidae

PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Procellariidae
PELECANIFORMES
Pelecanidae
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ciconiidae
Threskiornithidae
ANSERIFORMES
Anatidae
FALCONIFORMES
Accipitridae
GRUIFORMES
Gruidae
Otididae
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Vicugna vicugna* (cu excepţia populaţiilor
peruviene) 1)
Cervus elaphus barbarus
Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Gazella dama
Gazella dorcas (numai populaţiile din nordvestul Africii)
Gazella leptoceros
Oryx dammah*
AVES
Diomedea albatrus
Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
Pelecanus crispus*
Pelecanus onocrotalus (numai populaţiile
palearctice)
Egretta eulophotes
Ciconia boyciana
Geronticus eremita
Chloephaga rubidiceps*
Oxyura leucocephala*
Haliaeetus albicilla*
Haliaeetus pelagicus*
Grus japonensis*
Grus leucogeranus*
Grus nigricollis*
Chlamydotis undulata* (numai populaţiile din
nord-vestul Africii)
Otis tarda* (populaţiile din Europa centrală)

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Laridae

Alcidae
PASSERIFORMES
Parulidae
Frigilidae
TESTUDINATA
Cheloniidae

Numenius borealis*
Numenius tenuirostris*
Larus audouinii
Larus leucophthalmus
Larus relictus
Larus saundersi
Synthliboramphus wumizusume
Dentdoica kirtlandii
Serinus syriacus
REPTILIA
Chelonia mydas*
Caretta caretta*
Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*
Lepidochelys olivacea*

1) Înregistrată în trecut ca Lama vicugna* (cu excepţia populaţiilor peruviene).

Dermochelyidae
Polomedusidae
CROCODYLIA
Gavialidae
SILURIFORMES
Schilbeidae

Dermochelys coriacea*
Podocnemis expansa* (numai populaţiile din bazinul
superior al Amazonului)
Gavialis gangeticus
PISCES
Pangasianodon gigas

ANEXA Nr. II: INTERPRETARE
1. Speciile migratoare incluse în această anexă sunt indicate astfel:
a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau
b) ca fiind toate speciile migratoare incluse într - un taxon superior sau
desemnate ca parte a acestuia. În afară de cazul când nu se indică altfel, oriunde referirea este făcută la un taxon superior speciei, se înţelege că toate
speciile migratoare ce aparţin acelui taxon ar putea beneficia într - o măsură
semnificativă de încheierea acordurilor.
2. Abrevierea spp., care urmează după numele unei familii sau al unui gen,
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este folosită pentru a arăta că toate speciile migratoare aparţin acelei familii
sau acelui gen.
3. Alte referinţe la taxonii superiori speciei sunt numai în scopul informării
sau al clasificării.
4. Abrevierea s.l. este folosită pentru a arăta că denumirea ştiinţifică este
utilizată în înţelesul ei larg.
5. Un asterisc (*) pus înaintea numelui unei specii sau al unui taxon superior arată că specia sau o populaţie separată a acelei specii ori una sau mai
multe specii ce aparţin acelui taxon superior sunt incluse în anexa nr. I.
CHIROPTERA
Phinolophidae
Vespertilionidae
Molossidae
CETACEA
Platanistidae
Pontoporiidae
Iniidae
Monodontidae
Phocoenidae

Delphinidae
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MAMMALIA
P. spp. (numai populaţii europene)
V. spp. (numai populaţii europene)
Tadarida teniotis
Platanista gangetica
Pontoporia blainvillei
Inia geoffresis
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoena phocoena (populaţii din Marea Nordului
şi Marea Baltică, Atlanticul de nord-vest şi din
Marea Neagră)
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Sousa chinensis
Sousa tenuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris (numai populaţii din
Marea Nordului şi din Marea Baltică)
Lagenorhynchus acutus (numai populaţii din Marea
Nordului şi din Marea Baltică)
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (numai populaţii din Marea
Nordului şi din Marea Baltică)
Tursiops truncatus (populaţii din Marea Nordului şi
Marea
Baltică, vestul Mediteranei şi din Marea Neagră)

Ziphiidae
PINNIPEDIA
Phocidae

PROBOSCIDEA
Elephantidae
SIRENIA
Dugongidae
ARTIODACTYLA
Camelidae
Bovidae
GAVIIFORMES
Gavidae

Stenella attenuata (populaţii din zona de est a
Pacificului)
Stenella longirostris (populaţii din zona de est a
Pacificului)
Stenella coeruleoalba (populaţii din zona de est a
Pacificului tropical şi din vestul Mediteranei)
Delphinus delphis (populaţii din Marea Nordului,
Marea Baltică, vestul Mediteranei, Marea Neagră şi
zona estică tropicală a Pacificului)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii (populaţie sudamericană)
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca (populaţii din Atlanticul de nord - est şi
Pacificul de nord-est)
Globicephala melas (numai populaţii din Marea
Nordului şi Marea Baltică)1)
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Phoca vitulina (numai populaţii din marea Baltică şi
Marea Wadden)
Halichoerus grypus (numai populaţii din Marea
Baltică)
Monachus monachus*
Loxodonta africana
Dugong dugon
Vicugna vicugna*2)
Oryx dammah*
Gazella gazella (numai populaţii asiatice)
AVES
Gavia stellata (populaţii palearctice occidentale)
Gavia artica artica
Gavia artica suschkini
Gavia immer immer (populaţii din Europa de nord vest)
Gavia adamsii (populaţii palearctice occidentale)
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PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Pelecanidae
CICONIIFORMES
Ardeidae

Podiceps griseigena griseigena
Podiceps auritus (populaţii palearctice occidentale)
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus* (populaţii palearctice
occidentale)
Pelecanus crispus*
Botaurus stellaris stellaris (populaţii palearctice
occidentale)
Ixobrychus minutus minutus (populaţii palearctice
occidentale)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (populaţii palearctice
occidentale)
Ardea purpurea purpurea (populaţiile care se
reproduc în
palearcticul occidental)

Denumirea anterioară: Globicephala melaena (numai populaţiile din Marea Nordului şi
Marea Baltică).
2)
Denumirea anterioară: Lama vicugna*.
1)

Ciconiidae

Threskiornithidae

Phoenicopteridae
ANSERIFORMES
Anatidae
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Mycteria ibis
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (excluzând populaţiile malgaşe)
Platalea leucorodia
Ph. spp.
A. spp.*

FALCONIFORMES
Cathartidae
Pandionidae
Accipitridae
Falconidae
GALLIFORMES
Phasianidae
GRUIFORMES
Rallidae

Gruidae
Otididae
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Dromadidae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae
Scolopacidae
Phalaropodidae
Laridae
Laridae

Sternidae

C. spp.
Pandion haliaetus
A. spp.*
F. spp.
Coturnix coturnix coturnix
Porzana porzana (populaţiile care se reproduc în
palearcticul occidental)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (populaţiile din Marea Neagră şi
Marea Mediterană)
Aenigmatolimnas marginalis
Sarothrura boehmi
Grus spp.*
Anthropoides virgo
Chlamydotis undulata* (numai populaţii asiatice)
Otis tarda*
R. spp.
Dromas ardeola
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
C. spp.
S. spp.*
P. spp.
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus*
Larus ichthyaetus (populaţiile din Eurasia
Occidentală şi Africa)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii*
Larus armenicus
Sterna nilotica nilotica (populaţiile din Eurasia
Occidentală şi Africa)
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CORACIIFORMES
Meropidae
Coraciidae
PASSERIFORMES
Muscicapidae
TESTUDINATA
Cheloniidae
Dermochelyidae
Pelomedusidae
CROCODYLIA
Crocodylidae
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
LEPIDOPTERA
Danaidae
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Sterna caspia (populaţiile din Eurasia Occidentală şi
Africa)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (populaţiile din Africa şi Asia de sudvest)
Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougallii (populaţie atlantică)
Sterna hirundo hirundo (populaţiile care se reproduc
în palearcticul occidental)
Sterna paradisaea (populaţiile atlantice)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus (populaţiile din Eurasia
Occidentală şi Africa)
Merops apiaster
Coracias garrulus
M. (s.l.) spp.
REPTILIA
C. spp.*
D. spp.*
Podocnemis expansa*
Crocodylus porosus
PISCES
Acipenser fulverscens
INSECTA
Danaus plexippus

ACORD DIN 4 DECEMBRIE 1991 PRIVIND CONSERVAREA
LILIECILOR ÎN EUROPA
(adoptat la Londra la 4 decembrie 1991)
Părţile contractante,
invocând Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, deschisă pentru semnare la Bonn la 23 iunie 1979;
recunoscând starea nefavorabilă de conservare a liliecilor în Europa şi în state
din aria de răspândire aflată în afara Europei şi, în special, pericolul grav care îi
ameninţă, rezultat din degradarea habitatului, perturbarea locurilor de adăpost şi
din utilizarea anumitor pesticide;
conştiente că pericolele cu care se confruntă liliecii în Europa şi în state din aria
de răspândire aflată în afara Europei sunt comune atât pentru speciile migratoare,
cât şi pentru cele nemigratoare şi că locurile de adăpost sunt deseori folosite împreună de speciile migratoare şi de cele nemigratoare;
evocând că prima reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, organizată la Bonn în luna octombrie 1985, a convenit să includă speciile europene de Chiroptera (Rhinolophidae şi
Vespertilionidae) în anexa nr. II la convenţie şi a dispus ca Secretariatul convenţiei
să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru elaborarea unui acord referitor la
aceste specii;
convinse că încheierea unui acord pentru aceste specii va fi foarte benefică pentru conservarea liliecilor în Europa,
au convenit cele ce urmează:
Art. I: Aria de aplicare a acordului şi interpretare
Pentru scopurile prezentului acord:
a) convenţie înseamnă Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice (Bonn, 1979);
b) lilieci înseamnă populaţiile europene de Chiroptera (Rhinolophidae şi Vespertilionidae) care trăiesc în Europa şi în state din aria de răspândire aflată în afara
Europei;
c) state din aria de răspândire înseamnă orice stat (indiferent dacă este sau nu
parte la convenţie) care îşi exercită jurisdicţia asupra oricărei părţi din aria de răspândire a unei specii aflate sub incidenţa prezentului acord;
d) organizaţie de integrare economică regională înseamnă o organizaţie constituită din state suverane, la care se referă prezentul acord şi care are competenţă
în privinţa chestiunilor reglementate prin prezentul acord şi care a fost pe deplin
împuternicită să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la acesta, în
conformitate cu procedurile sale interne;
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e) părţi înseamnă, în afară de cazul în care contextul indică altfel, părţile la
prezentul acord;
f) în Europa înseamnă continentul Europa.
Art. II: Dispoziţii generale
1. Prezentul acord este un acord în înţelesul paragrafului 3 al art. IV din convenţie.
2. Dispoziţiile prezentului acord nu dispensează părţile de realizarea obligaţiilor
pe care le au în temeiul oricărui tratat, convenţie sau acord existent.
3. Fiecare parte la prezentul acord va desemna una sau mai multe autorităţi competente, cărora le va încredinţa responsabilitatea pentru implementarea prezentului
acord. Ea va comunica numele şi adresa autorităţii sau autorităţilor sale celorlalte
părţi la prezentul acord.
4. Sprijinul administrativ şi financiar pentru prezentul acord va fi stabilit de
părţile la acord în consultare cu părţile la convenţie.
Art. III: Obligaţii fundamentale
1. Fiecare parte va interzice capturarea, deţinerea sau omorârea deliberată a liliecilor, cu excepţia cazurilor permise de autoritatea sa competentă.
2. Fiecare parte va identifica acele situri din interiorul ariei sale de jurisdicţie, care sunt importante pentru starea de conservare, inclusiv pentru adăpostul şi
protecţia liliecilor. Având în vedere, după caz, consideraţiile economice şi sociale,
fiecare parte va proteja aceste situri de distrugere sau de perturbare. În plus, fiecare
parte se va strădui să identifice şi să protejeze de distrugere sau de perturbare zonele de hrănire importante pentru lilieci.
3. Atunci când decide habitatele care să fie protejate pentru scopuri generale de
conservare, fiecare parte va da importanţa cuvenită habitatelor care sunt importante
pentru lilieci.
4. Fiecare parte va lua măsurile corespunzătoare pentru a promova conservarea
liliecilor şi va promova conştientizarea publică asupra importanţei conservării liliecilor.
5. Fiecare parte va încredinţa unui organ corespunzător responsabilităţile pentru
asigurarea de consultanţă privind conservarea şi managementul liliecilor pe teritoriul ei, în special cu privire la liliecii din clădiri. Părţile vor face schimb de informaţii din experienţa lor în această chestiune.
6. Fiecare parte va lua măsuri suplimentare similare, după cum consideră necesar, pentru a proteja populaţiile de lilieci, pe care le identifică ca fiind supuse unui
pericol, şi va raporta despre măsurile luate, în conformitate cu art. VI.
7. După caz, fiecare parte va promova programe de cercetare cu privire la conservarea şi managementul liliecilor. Părţile se vor consulta reciproc asupra acestor
programe de cercetare şi se vor strădui să coordoneze astfel de programe de cercetare şi conservare.
8. Oriunde este cazul, atunci când evaluează pesticidele pentru utilizare, fiecare
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parte va lua în atenţie efectele potenţiale ale pesticidelor faţă de lilieci şi se va strădui să înlocuiască tratamentul lemnului cu chimicale care sunt puternic toxice faţă
de lilieci cu alternative mai sigure.
Art. IV: Implementare la nivel naţional
1. Fiecare parte va adopta şi va pune în aplicare măsuri juridice şi administrative, după cum este necesar, în scopul asigurării eficienţei prezentului acord.
2. Dispoziţiile prezentului acord nu vor afecta în nici un mod dreptul părţilor de
a adopta măsuri mai stricte referitoare la conservarea liliecilor.
Art. V: Reuniunile părţilor
1. Se vor organiza reuniuni periodice ale părţilor la prezentul acord. Guvernul
Regatului Unit va convoca prima reuniune a părţilor la acord la nu mai târziu de 3
ani de la data intrării în vigoare a acordului. Părţile la acord vor adopta reguli de
procedură pentru reuniunile lor, precum şi reguli financiare, incluzând dispoziţii
cu privire la buget şi la baremul de contribuţii pentru exerciţiul financiar următor.
Aceste reguli se vor adopta cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor
prezente şi care votează. Deciziile în legătură cu regulile financiare se vor lua cu o
majoritate de trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi care votează.
2. La reuniunile lor părţile pot stabili orice grupuri de lucru ştiinţifice sau de alt
fel, după cum consideră că este corespunzător.
3. Orice stat din aria de răspândire sau orice organizaţie de integrare economică
regională care nu este parte la prezentul acord, Secretariatul convenţiei, Consiliul Europei, în calitatea sa de Secretariat al Convenţiei privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, precum şi organizaţii interguvernamentale similare pot să fie reprezentate prin observatori la reuniunile părţilor. Orice agenţie sau organism tehnic calificat în conservarea şi managementul liliecilor
poate să fie reprezentat prin observatori la reuniunile părţilor, în afară de cazurile în
care cel puţin o treime din numărul părţilor nu prezintă obiecţii. Numai părţile pot
să voteze la reuniunile părţilor.
4. Cu excepţia prevederilor paragrafului 5, fiecare parte la prezentul acord va
avea dreptul la un vot.
5. Organizaţiile de integrare economică regională care sunt părţi la prezentul
acord îşi vor exercita dreptul lor de vot în chestiunile care sunt de competenţa
lor, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părţi la
acord şi sunt prezente în momentul votului. O organizaţie de integrare economică
regională nu îşi va putea exercita dreptul său de vot dacă statele sale membre şi-l
exercită pe al lor şi viceversa.
Art. VI: Rapoarte asupra implementării
Fiecare parte va prezenta la fiecare reuniune a părţilor un raport actualizat cu
privire la modul în care implementează prezentul acord. Ea va distribui raportul
către părţi cu nu mai puţin de 90 de zile înainte de deschiderea reuniunii ordinare.
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Art. VII: Amendarea acordului
1. Prezentul acord poate fi amendat la orice reuniune a părţilor.
2. Propuneri de amendamente pot fi făcute de orice parte.
3. Textul oricărui amendament propus, însoţit de motivările acestuia, va fi comunicat depozitarului cu cel puţin 90 de zile înainte de deschiderea reuniunii. Depozitarul va transmite neîntârziat părţilor copii de pe text.
4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul
părţilor prezente şi care votează şi va intra în vigoare pentru acele părţi care l-au
acceptat la 60 de zile după transmiterea la depozitar a celui de al 5-lea instrument
de acceptare a amendamentului. După aceea acordul va intra în vigoare pentru o
parte la 30 de zile după data transmiterii la depozitar a instrumentului său de acceptare a amendamentului.
Art. VIII: Rezerve
Dispoziţiile prezentului acord nu vor fi supuse rezervelor generale. Totuşi un
stat din aria de răspândire sau o organizaţie de integrare economică regională poate
prezenta o rezervă specifică în privinţa oricărei specii particulare de lilieci în momentul când devine parte la acord în conformitate cu art. X sau XI.
Art. IX: Soluţionarea divergenţelor
Orice divergenţă care poate apărea între părţi în legătură cu interpretarea sau cu
aplicarea dispoziţiilor prezentului acord va fi supusă negocierii între părţile implicate în divergenţă.
Art. X: Semnare, ratificare, acceptare şi aprobare
Prezentul acord va fi deschis pentru semnare de către statele din aria de răspândire sau de către organizaţiile de integrare economică regională, care pot deveni
părţi:
a) prin semnare, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau
b) prin semnare, sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi transmise depozitarului.
Prezentul acord va rămâne deschis pentru semnare până la data intrării sale în
vigoare.
Art. XI: Aderarea
Prezentul acord va fi deschis pentru aderare statelor din aria de răspândire sau
organizaţiilor de integrare economică regională după data intrării sale în vigoare.
Instrumentele de aderare vor fi transmise depozitarului.
Art. XII: Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare în a 90-a zi după data la care 5 state din aria
de răspândire au devenit părţi în conformitate cu art. X. După aceea acordul va intra în vigoare pentru statul care semnează sau aderă în a 30-a zi după transmiterea
instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aderare.
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Art. XIII: Denunţarea şi încetarea acordului
Orice parte poate denunţa oricând prezentul acord prin notificare scrisă adresată
depozitarului. Denunţarea va avea efect la 12 luni după data la care depozitarul a
primit notificarea. Acordul va rămâne în vigoare pentru cel puţin 10 ani, şi după
aceea, se va stinge la data la care încetează să fie cel puţin 5 părţi la acesta.
Art. XIV: Depozitarul
Originalul acordului, în limbile engleză, franceză şi germană, fiecare versiune
fiind egal autentică, va fi depus la Guvernul Regatului Unit, care va fi depozitarul şi
care va transmite copii certificate de pe acesta tuturor statelor şi fiecărei organizaţii
de integrare economică regională care au semnat acordul ori au depus instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Depozitarul va informa toate statele din aria de răspândire şi organizaţiile de
integrare economică regională despre semnare, despre depunerea instrumentelor
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre intrarea în vigoare
a prezentului acord, a amendamentelor la acesta, despre rezervele şi notificările
denunţării.
Pentru conformitate, subsemnaţii, fiind deplin împuterniciţi în acest scop, am
semnat prezentul acord.
Adoptat la Londra la 4 decembrie 1991.
ACORD DIN 16 IUNIE 1995 PRIVIND CONSERVAREA PĂSĂRILOR
DE APĂ MIGRATOARE AFRICAN-EURASIATICE
(adoptat la Haga la 16 iunie 1995)
Părţile contractante,
reamintind că Convenţia asupra conservării speciilor migratoare de animale sălbatice, 1979, încurajează acţiunea de cooperare internaţională pentru conservarea
speciilor migratoare,
reamintind că prima reuniune a Conferinţei părţilor la convenţie, ţinută la Bonn
în octombrie 1995, a însărcinat Secretariatul convenţiei să ia măsurile corespunzătoare pentru a realiza un acord asupra anatidelor vest-palearctice,
apreciind că păsările de apă migratoare constituie o parte importantă a diversităţii biologice globale care, în concordanţă cu spiritul Convenţiei asupra diversităţii
biologice, 1992, şi al Agendei 21, trebuie să fie conservată în beneficiul generaţiilor
prezente şi viitoare,
conştiente de beneficiile economice, sociale, culturale şi recreaţionale rezultate
din capturarea anumitor specii de păsări de apă migratoare şi de valorile ambientale, ecologice, genetice, ştiinţifice, estetice, recreaţionale, culturale, educaţionale,
sociale şi economice ale păsărilor de apă în general,
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convinse că orice capturare de păsări de apă migratoare trebuie să fie făcută pe
o bază durabilă, luând în considerare starea de conservare a speciilor respective pe
întregul lor areal, precum şi a caracteristicilor lor biologice,
conştiente că păsările de apă migratoare sunt deosebit de vulnerabile din cauză
că ele migrează pe distanţe lungi şi sunt dependente de reţele de zone umede care
sunt în descreştere şi se degradează datorită activităţilor antropice nondurabile, astfel cum se arată în Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională,
în special ca habitat al păsărilor de apă, 1971,
recunoscând necesitatea de a acţiona imediat pentru oprirea declinului speciilor
de păsări de apă migratoare şi a habitatelor lor în aria geografică a sistemelor african-eurasiatice de migrare a păsărilor de apă,
convinse că încheierea unui acord multilateral şi implementarea lui prin acţiune
coordonată şi concertată vor contribui semnificativ la conservarea păsărilor de apă
migratoare şi a habitatelor lor în cea mai eficientă manieră şi vor avea beneficii
colaterale pentru multe alte specii de animale şi plante, şi
recunoscând că implementarea efectivă a unui astfel de acord va necesita asistenţa ce trebuie asigurată unor state din aria de migrare pentru cercetare, instruire şi
pentru monitorizarea speciilor de păsări de apă migratoare şi a habitatelor lor, pentru managementul acelor habitate, precum şi pentru stabilirea sau îmbunătăţirea instituţiilor ştiinţifice şi administrative în vederea implementării prezentului acord,
au convenit după cum urmează:
Art. 1: Aria de aplicare, definiţii şi interpretare
1. Aria geografică de aplicare a prezentului acord este aria sistemelor de migrare a
păsărilor de apă african-eurasiatice, astfel cum este stabilită în anexa nr. 1 la prezentul
acord, denumită în cele ce urmează aria acordului. 2. În scopul prezentului acord:
a) convenţie înseamnă Convenţia asupra conservării speciilor migratoare de animale sălbatice, 1979;
b) Secretariatul convenţiei înseamnă organismul stabilit conform art. IX din
convenţie;
c) păsări de apă înseamnă acele specii de păsări care sunt dependente ecologic
de zonele umede pentru cel puţin o parte a ciclului lor anual, au o arie de migrare
care se întinde în întregime sau parţial în interiorul ariei acordului şi care sunt înscrise în anexa nr. 2 la prezentul acord;
d) Secretariatul acordului înseamnă organismul stabilit conform art. VI paragraful 7 subparagraful b) din prezentul acord;
e) părţi înseamnă, în afară de cazul în care contextul indică altfel, părţile la
prezentul acord; şi
f) părţi prezente şi care votează înseamnă părţile prezente şi care votează pentru
sau împotrivă; părţile care se abţin de la vot nu vor fi socotite printre părţile prezente şi care votează.
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În completare, termenii definiţi în art. I paragraful 2 lit. a)-k) din convenţie vor
avea acelaşi înţeles, mutatis mutandis, în prezentul acord.
3. Prezentul acord este un acord în înţelesul art. IV paragraful 3 din convenţie.
4. Anexele la prezentul acord sunt parte integrantă a acestuia. Orice referire la
acord include o referire la anexele sale.
Art. II: Principii fundamentale
1. Părţile vor lua măsuri coordonate pentru menţinerea speciilor de păsări de
apă migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o
asemenea stare. În acest scop ele vor aplica, în limitele jurisdicţiei lor naţionale,
măsurile prescrise în art. III, concomitent cu acţiunile specifice stabilite în Planul
de acţiune prevăzut la art. IV din prezentul acord.
2. La implementarea măsurilor prescrise în paragraful 1 de mai sus părţile trebuie să ia în considerare principiul prevenţiei.
Art. III: Măsuri generale de conservare
1. Părţile vor lua măsuri pentru conservarea păsărilor de apă migratoare, acordând atenţie specială speciilor periclitate, precum şi celor care se află într-o stare
nefavorabilă de conservare.
2. În acest scop, părţile:
a) vor oferi aceeaşi protecţie strictă pentru speciile de păsări de apă migratoare
periclitate în aria acordului, astfel cum se prevede în art. III paragrafele 4 şi 5 din
convenţie;
b) vor asigura că orice utilizare a păsărilor de apă migratoare se bazează pe o
evaluare a celor mai bune cunoştinţe disponibile despre ecologia lor şi este viabilă
pentru specii, precum şi pentru sistemele ecologice care le susţin;
c) vor identifica situri şi habitate pentru păsări de apă migratoare care apar pe teritoriul lor şi vor încuraja protecţia, managementul, reabilitarea şi refacerea acestor
situri, în corelare cu acele organisme înscrise în art. IX subparagrafele a) şi b) din
prezentul acord, interesate de conservarea habitatului;
d) vor coordona eforturile lor pentru a asigura că este menţinută sau, după caz,
restabilită o reţea de habitate corespunzătoare pe întreaga arie de migrare a fiecărei
specii de păsări de apă migratoare vizate, în special acolo unde zonele umede se
extind peste un teritoriu mai mare decât al unei părţi la prezentul acord;
e) vor investiga problemele care sunt puse sau care pot fi puse de activităţile
umane şi se vor strădui să aplice măsuri de remediere, incluzând reabilitarea şi
refacerea habitatelor, şi măsuri compensatorii pentru pierderea de habitat;
f) vor coopera în situaţii de urgenţă ce necesită acţiune internaţională concertată
şi în identificarea speciilor de păsări de apă migratoare care sunt cele mai vulnerabile în aceste situaţii, precum şi în elaborarea procedurilor de urgenţă corespunzătoare pentru a asigura o protecţie crescută acelor specii în astfel de situaţii, precum
şi în pregătirea liniilor directoare care să sprijine părţile individual în abordarea
acestor situaţii;
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g) vor interzice introducerea deliberată în mediu a speciilor de păsări de apă
nonnative şi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni punerea neintenţionată în libertate a unor asemenea specii, dacă această introducere sau punere
în libertate ar prejudicia starea de conservare a florei şi faunei sălbatice; când specii
de păsări de apă nonnative au fost deja introduse, părţile vor lua toate măsurile
corespunzătoare pentru a preveni ca de la aceste specii să apară un pericol potenţial
pentru speciile indigene;
h) vor iniţia sau vor sprijini cercetările cu privire la biologia şi ecologia păsărilor de
apă migratoare, incluzând armonizarea metodelor de cercetare şi monitorizare şi, după
caz, stabilirea de programe de cercetare şi monitorizare comune sau în colaborare;
i) vor analiza necesităţile de instruire, inter alia, pentru supravegherea păsărilor
de apă migratoare, monitorizarea, inelarea şi managementul zonei umede, pentru
identificarea problemelor şi ariilor prioritare pentru instruire şi vor coopera în elaborarea şi asigurarea programelor de instruire corespunzătoare;
j) vor elabora şi vor susţine programe pentru creşterea conştientizării şi înţelegerii problemelor conservării păsărilor de apă migratoare, în general, şi în special a
obiectivelor şi prevederilor prezentului acord;
k) vor schimba informaţii şi rezultate din programele de cercetare, monitorizare,
conservare şi de educaţie; şi
l) vor coopera în privinţa sprijinirii reciproce pentru implementarea prezentului
acord, în special în domeniile cercetării şi monitorizării.
Art. IV: Plan de acţiune şi directive pentru conservare
1. Un plan de acţiune este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord. El precizează acţiunile ce trebuie întreprinse de părţi în legătură cu speciile şi cu problemele prioritare, în concordanţă cu măsurile generale de conservare precizate în art. III
din prezentul acord, pe următoarele capitole:
a)conservarea speciilor;
b) conservarea habitatului;
c) managementul activităţilor umane;
d) cercetare şi monitorizare;
e) educaţie şi informaţie; şi
f) implementare.
2. Planul de acţiune va fi examinat la fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, luându-se în considerare directivele pentru conservare.
3. Orice amendament la Planul de acţiune va fi adoptat la Reuniunea părţilor,
luându-se în considerare prevederile art. III din prezentul acord.
4. Directivele pentru conservare vor fi transmise pentru adoptare Reuniunii părţilor, în prima sa sesiune, şi vor fi examinate periodic.
Art. V: Implementare şi finanţare
1. Fiecare parte:
a) va desemna autoritatea sau autorităţile pentru implementarea prezentului
acord care, inter alia, va/vor monitoriza toate activităţile ce ar putea avea impact
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asupra stării de conservare a acelor specii de păsări de apă migratoare faţă de care
partea este un stat al ariei de migrare;
b) va desemna un punct de contact pentru alte părţi şi va comunica, fără întârziere, Secretariatului acordului numele şi adresa acestuia, pentru a fi transmise imediat
celorlalte părţi; şi
c) va pregăti pentru fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, începând cu a
doua sesiune, un raport asupra implementării acordului, cu referire specială la măsurile de conservare pe care le-a întreprins. Formatul acestor rapoarte va fi stabilit
la prima sesiune a Reuniunii părţilor şi va fi revizuit, ori de câte ori va fi necesar, la
oricare dintre sesiunile următoare ale Reuniunii părţilor. Fiecare raport va fi transmis Secretariatului acordului la nu mai puţin de 120 de zile înainte de sesiunea
ordinară a Reuniunii părţilor pentru care acesta a fost pregătit, iar copii de pe raport
vor fi transmise imediat celorlalte părţi de către Secretariatul acordului.
2. a) Fiecare parte va contribui la bugetul acordului, în conformitate cu scala
de evaluare a Naţiunilor Unite. Contribuţiile vor fi limitate la maximum 25% din
bugetul total pentru orice parte care este stat al ariei de migrare. Nici o organizaţie
de integrare economică regională nu va fi solicitată să contribuie cu mai mult de
2,5% din costurile administrative.
b) Deciziile în legătură cu bugetul şi cu orice schimbare faţă de scala de evaluare, care ar putea fi considerată necesară, vor fi adoptate la Reuniunea părţilor, prin
consens.
3. Reuniunea părţilor poate stabili un fond de conservare din contribuţii voluntare ale părţilor sau din orice alte surse, în scopul finanţării monitorizării, cercetării,
instruirii şi proiectelor în legătură cu conservarea, incluzând protecţia şi managementul păsărilor de apă migratoare.
4. Părţile sunt încurajate să asigure instruirea şi sprijinul tehnic şi financiar pentru alte părţi, pe o bază multilaterală sau bilaterală, pentru a le asista în implementarea prevederilor prezentului acord.
Art. VI: Reuniunea părţilor
1. Reuniunea părţilor va fi organul de decizie al prezentului acord.
2. Depozitarul, pe baza consultării cu Secretariatul convenţiei, va conveni o sesiune a Reuniunii părţilor nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord. După aceea Secretariatul acordului va conveni, pe baza consultării
cu Secretariatul convenţiei, sesiunile ordinare ale Reuniunii părţilor, la intervale nu
mai mari de 3 ani, în afară de cazul în care Reuniunea părţilor decide altfel. Când
este posibil, aceste sesiuni vor fi ţinute concomitent cu reuniunile ordinare ale conferinţei părţilor la convenţie.
3. La solicitarea scrisă a cel puţin unei treimi din numărul părţilor Secretariatul
acordului va conveni o sesiune extraordinară a Reuniunii părţilor.
4. Naţiunile Unite, agenţiile sale specializate, Agenţia Internaţională pentru
Energia Atomică, orice stat care nu este parte la acord şi secretariatele convenţiilor
internaţionale interesate, inter alia, de conservare, incluzând protecţia şi manage93

mentul păsărilor de apă migratoare, pot fi reprezentate prin observatori la sesiunile
Reuniunii părţilor. Orice agenţie sau organ tehnic calificat în astfel de probleme de
conservare sau în cercetarea păsărilor de apă migratoare poate, de asemenea, să fie
reprezentat la sesiunile Reuniunii părţilor prin observatori, în afară de cazul în care
cel puţin o treime din numărul părţilor nu se opune.
5. Numai părţile au dreptul să voteze. Fiecare parte va avea un vot, iar organizaţiile de integrare economică regională care sunt părţi la prezentul acord vor exercita
dreptul lor de vot, în problemele ce sunt de competenţa lor, cu un număr de voturi
egal cu numărul statelor lor membre care sunt părţi la acord. O organizaţie de integrare economică regională nu va exercita dreptul ei de vot dacă statele sale membre
şi le exercită pe ale lor şi viceversa.
6. În afară de cazul în care în prezentul acord este prevăzut altfel, deciziile Reuniunii părţilor vor fi adoptate prin consens sau, dacă consensul nu poate fi realizat,
printr-o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi care votează.
7. La prima sa sesiune Reuniunea părţilor:
a) va adopta prin consens regulile de procedură;
b) va stabili un secretariat al acordului, în cadrul Secretariatului convenţiei, pentru a îndeplini funcţiile secretariatului precizate în art. VIII din prezentul acord;
c) va stabili Comitetul tehnic prevăzut la art. VII din prezentul acord;
d) va adopta un format pentru rapoartele ce urmează să fie pregătite, în conformitate cu art. V paragraful 1 subparagraful c) din prezentul acord; şi
e) va adopta criteriile pentru definirea situaţiilor de urgenţă care necesită măsuri
urgente de conservare şi va stabili modalităţile de repartizare a responsabilităţii
pentru acţiunile ce urmează să fie întreprinse.
8. La fiecare dintre sesiunile sale ordinare Reuniunea părţilor:
a) va acorda atenţie schimbărilor reale şi potenţiale în starea de conservare a
păsărilor de apă migratoare şi a habitatelor importante pentru supravieţuirea lor,
precum şi factorilor care le-ar putea afecta;
b) va analiza progresul făcut şi orice dificultate întâmpinată în implementarea
prezentului acord;
c) va adopta un buget şi va analiza orice problemă privind aranjamentele financiare ale prezentului acord;
d) va aborda orice problemă referitoare la Secretariatul acordului şi la componenţa Comitetului tehnic;
e) va adopta un raport ce va fi comunicat părţilor la prezentul acord şi Conferinţei părţilor la convenţie; şi
f) va stabili data şi locul sesiunii următoare.
9. La orice sesiune a sa Reuniunea părţilor poate:
a) să facă recomandări părţilor, după cum apreciază necesar sau corespunzător;
b) să adopte acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea eficienţei prezentului acord
şi, după caz, măsuri de urgenţă, după cum se prevede în art. VII paragraful 4 din
prezentul acord;
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c) să analizeze şi să decidă asupra propunerilor de amendare a prezentului
acord;
d) să amendeze Planul de acţiune în conformitate cu art. IV paragraful 3 din
prezentul acord;
e) să stabilească astfel de organisme subsidiare, după cum consideră necesar
pentru sprijinirea implementării prezentului acord, în special pentru coordonarea
cu organismele stabilite de alte tratate, convenţii şi acorduri internaţionale, cu acoperire parţială geografică şi taxonomică; şi
f) să decidă asupra oricărei alte probleme referitoare la implementarea prezentului acord.
Art. VII: Comitetul tehnic
1. Comitetul tehnic va cuprinde:
a) 9 experţi reprezentând diferite regiuni ale ariei acordului, în conformitate cu
o distribuţie geografică echilibrată;
b) un reprezentant din partea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii
şi a Resurselor Naturale (IUCN), unul din partea Biroului Internaţional de Cercetări pentru Păsări de Apă şi Zone Umede (IWRB) şi unul din partea Consiliului
Internaţional pentru Conservarea Vânatului şi a Vieţii Sălbatice (CIC); şi
c) câte un expert din următoarele domenii: economia rurală, managementul vânatului şi dreptul mediului.
Procedura pentru numirea experţilor, termenul pentru numirea lor şi procedura
pentru desemnarea preşedintelui Comitetului tehnic vor fi stabilite de Reuniunea
părţilor. Preşedintele poate admite maximum 4 observatori din partea organizaţiilor
specializate internaţionale interguvernamentale şi neguvernamentale.
2. În afară de cazul în care Reuniunea părţilor decide altfel, reuniunile Comitetului tehnic vor fi convocate de Secretariatul acordului, concomitent cu fiecare
sesiune ordinară a Reuniunii părţilor şi cel puţin o dată între sesiunile ordinare ale
Reuniunii părţilor.
3. Comitetul tehnic:
a) va furniza informaţii şi avize ştiinţifice şi tehnice Reuniunii părţilor şi părţilor, prin Secretariatul acordului;
b) va face recomandări Reuniunii părţilor cu privire la Planul de acţiune, implementarea acordului şi la cercetările ce trebuie realizate în continuare;
c) va pregăti, pentru fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, un raport asupra activităţii sale, care va fi transmis Secretariatului acordului cu nu mai puţin de
120 de zile înaintea sesiunii Reuniunii părţilor, iar copii de pe acesta vor fi trimise
imediat părţilor de către Secretariatul acordului; şi
d) va îndeplini orice alte sarcini date de Reuniunea părţilor.
4. Acolo unde, în opinia Comitetului tehnic, a apărut o urgenţă care necesită
adoptarea de măsuri imediate pentru evitarea deteriorării stării de conservare a uneia sau mai multor specii de păsări de apă migratoare Comitetul tehnic poate cere
Secretariatului acordului să convoace urgent o reuniune a părţilor interesate. Aces95

te părţi se vor întâlni cât de curând posibil, după aceasta, pentru a stabili rapid un
mecanism de protecţie a speciilor identificate ca fiind supuse ameninţării deosebit
de periculoase. Când o recomandare a fost adoptată la o astfel de reuniune, părţile
interesate se vor informa reciproc, informând şi Secretariatul acordului cu privire
la măsurile pe care le-au luat pentru implementarea acestei recomandări sau cu
privire la motivele pentru care recomandarea nu a putut fi implementată.
5. Comitetul tehnic poate stabili grupe de lucru, dacă va fi necesar, pentru a se
ocupa de sarcini specifice.
Art. VIII: Secretariatul acordului
Funcţiile Secretariatului acordului vor fi:
a) să stabilească şi să notifice sesiunile Reuniunii părţilor, precum şi reuniunile
Comitetului tehnic;
b) să îndeplinească deciziile ce îi sunt adresate de Reuniunea părţilor;
c) să promoveze şi să coordoneze activităţile prevăzute de acord, inclusiv Planul
de acţiune, în conformitate cu deciziile Reuniunii părţilor;
d) să intre în legătură cu state care nu sunt părţi, situate în aria de migrare, şi
să faciliteze coordonarea între părţi şi cu organizaţiile internaţionale şi naţionale
ale căror activităţi sunt direct sau indirect relevante pentru conservarea, inclusiv
protecţia şi managementul păsărilor de apă migratoare;
e) să strângă şi să evalueze informaţiile care vor promova obiectivele şi implementarea acordului şi să acţioneze pentru diseminarea corespunzătoare a acestor
informaţii;
f) să atragă atenţia Reuniunii părţilor asupra problemelor ce ţin de obiectivele
prezentului acord;
g) să trimită fiecărei părţi, cu nu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii fiecărei sesiuni ordinare a Reuniunii părţilor, copii de pe rapoartele autorităţilor menţionate la art. V paragraful 1 subparagraful a) din prezentul acord, de pe rapoartele
Comitetului tehnic, precum şi copii de pe rapoartele pe care Secretariatul acordului
trebuie să le furnizeze, în conformitate cu subparagraful h) al acestui articol;
h) să pregătească, în fiecare an şi pentru fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, rapoarte asupra activităţii secretariatului şi asupra implementării acordului;
i) să administreze bugetul acordului şi, dacă este stabilit, fondul său de conservare;
j) să furnizeze informaţii pentru publicul larg cu privire la acord şi la obiectivele
sale; şi
k) să îndeplinească alte asemenea funcţii ce îi pot fi încredinţate în temeiul acordului sau de către Reuniunea părţilor.
Art. IX: Relaţii cu organismele internaţionale care se ocupă de păsările de
apă migratoare şi de habitatele lor
Secretariatul acordului va consulta:
a) cu regularitate Secretariatul convenţiei şi, după caz, organele însărcinate cu
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funcţii de secretariat în temeiul acordurilor relevante pentru păsările de apă migratoare, încheiate în conformitate cu art. IV paragrafele 3 şi 4 din convenţie, precum
şi în temeiul: Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în
special ca habitat al păsărilor de apă, 1971; Convenţiei asupra comerţului internaţional cu specii de faună şi floră ameninţate cu dispariţia, 1973; Convenţiei africane
asupra conservării naturii şi a resurselor naturale, 1968; Convenţiei asupra conservării vieţii sălbatice europene şi a habitatelor naturale, 1979, şi al Convenţiei asupra diversităţii biologice, 1992, în scopul cooperării Reuniunii părţilor cu părţile
la aceste convenţii în toate problemele de interes comun şi, în mod deosebit, în
dezvoltarea şi implementarea Planului de acţiune;
b) secretariatele celorlalte convenţii şi instrumente internaţionale pertinente în
privinţa problemelor de interes comun; şi
c) alte organizaţii competente în domeniul conservării, inclusiv protecţia şi managementul păsărilor de apă migratoare şi al habitatelor lor, precum şi în domeniile
cercetării, educaţiei şi creşterii conştiinţei.
Art. X: Amendarea acordului
1. Prezentul acord poate fi amendat la oricare sesiune ordinară sau extraordinară
a Reuniunii părţilor.
2. Propuneri de amendare pot să fie făcute de oricare parte.
3. Textul oricărui amendament propus şi motivele acestuia vor fi comunicate
Secretariatului acordului cu nu mai puţin de 150 de zile înainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul acordului va transmite imediat părţilor copii. Orice comentarii
din partea părţilor asupra textului vor fi comunicate Secretariatului acordului în nu
mai puţin de 60 de zile înainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul va comunica
părţilor, cât mai curând posibil după ultima zi de trimitere a comentariilor, toate
comentariile transmise până în acea zi.
4. Un amendament la acord, altul decât un amendament la anexele sale, va fi
adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi care votează
şi va intra în vigoare, pentru acele părţi care l-au acceptat, în a 30-a zi după data la
care două treimi din numărul părţilor la acord, la data adoptării amendamentului,
aveau depuse la depozitar instrumentele lor de acceptare. Pentru fiecare parte care
depune un instrument de acceptare după data la care două treimi din numărul părţilor aveau depuse instrumentele lor de acceptare amendamentul va intra în vigoare
în a 30-a zi după data la care acea parte a depus instrumentul său de acceptare.
5. Orice anexe adiţionale şi orice amendament la o anexă vor fi adoptate cu
o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi care votează şi vor
intra în vigoare pentru toate părţile în a 90-a zi după data adoptării lor de către
Reuniunea părţilor, cu excepţia părţilor care au făcut o rezervă, în conformitate cu
paragraful 6 al acestui articol.
6.În perioada de 50 de zile prevăzută în paragraful 5, oricare parte poate să facă,
prin notificare scrisă la depozitar, o rezervă cu privire la o anexă adiţională sau la un
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amendament la o anexă. O astfel de rezervă poate să fie retrasă în orice moment prin
notificare scrisă la depozitar şi, în consecinţă, anexa adiţională sau amendamentul
va intra în vigoare pentru acea parte în a 30-a zi după data retragerii rezervei.
Art. XI: Efectul prezentului acord asupra convenţiilor şi legislaţiei internaţionale
1. Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile şi obligaţiile oricărei
părţi, care decurg din tratatele, convenţiile sau acordurile internaţionale existente.
2. Prevederile prezentului acord nu vor afecta în nici un fel dreptul oricărei părţi
de a menţine sau adopta măsuri mai stricte pentru conservarea păsărilor de apă
migratoare şi a habitatelor lor.
Art. XII: Soluţionarea diferendelor
1. Orice diferend care poate apărea între două sau mai multe părţi în privinţa
interpretării ori aplicării prevederilor prezentului acord va fi supus negocierii între
părţile implicate în diferend.
2. Dacă diferendul nu poate să fie soluţionat în conformitate cu paragraful 1 al
acestui articol, părţile, prin acord reciproc, pot supune diferendul arbitrajului, în
special celui al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, iar părţile care supun
diferendul vor fi obligate prin hotărârea de arbitraj.
Art. XIII: Semnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare
1. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare oricărui stat din aria de migrare,
fie că teritoriile de sub jurisdicţia sa se găsesc sau nu în aria acordului, precum şi
oricărei organizaţii de integrare economică regională în care cel puţin un membru
este stat situat în aria de migrare, prin:
a) semnare fără rezervă în privinţa ratificării, acceptării ori aprobării; sau
b) semnare cu rezervă în privinţa ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de
ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Prezentul acord va rămâne deschis pentru semnare la Haga până la data intrării sale în vigoare.
3. Prezentul acord va fi deschis pentru aderare oricărui stat din aria de migrare
sau oricărei organizaţii de integrare economică regională menţionate în paragraful
1 de mai sus la şi după data intrării în vigoare a acordului.
4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la
depozitar.
Art. XIV: Intrarea în vigoare
1.Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după ce cel
puţin 40 de state situate în aria de migrare sau organizaţii de integrare economică
regională, cuprinzând cel puţin 7 state din Africa şi 7 state din Eurasia, au semnat
fără rezervă în privinţa ratificării, acceptării sau aprobării ori au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, în conformitate cu art. XIII din
prezentul acord.
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2. Pentru oricare stat al ariei de migrare sau oricare organizaţie de integrare
economică regională, care:
a) a semnat fără rezervă în privinţa ratificării, acceptării sau aprobării;
b) a ratificat, a acceptat sau a aprobat; ori
c) a aderat la prezentul acord după data la care numărul statelor situate în aria de
migrare şi al organizaţiilor de integrare economică regională necesar pentru intrarea în vigoare, l-a semnat fără rezervă sau l-a ratificat, l-a acceptat ori l-a aprobat,
prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după semnarea
fără rezervă sau depunerea de către stat sau organizaţie a instrumentului său de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Art. XV: Rezerve
Prevederile prezentului acord nu vor fi supuse rezervelor generale. Cu toate
acestea, o rezervă specifică în privinţa oricărei specii ocrotite de acord sau oricărei prevederi specifice a Planului de acţiune poate să fie făcută de oricare stat sau
organizaţie de integrare economică regională la semnarea fără rezerve în privinţa
ratificării, acceptării sau aprobării ori, după cum poate fi cazul, la depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. O astfel de
rezervă poate să fie retrasă în orice moment de statul sau de organizaţia de integrare
economică regională care a făcut-o, prin notificare scrisă la depozitar; un astfel de
stat sau o astfel de organizaţie nu va fi obligată prin prevederile care fac obiectul
rezervei decât la 30 de zile după data la care rezerva a fost retrasă.
Art. XVI: Denunţare
Oricare parte poate denunţa în orice moment prezentul acord prin notificare scrisă la depozitar. Denunţarea va avea efect la 12 luni după data la care depozitarul a
primit notificarea.
Art. XVII: Depozitarul
1. Originalul prezentului acord în limbile arabă, engleză, franceză şi rusă, fiecare
versiune fiind egal autentică, va fi depozitat de Guvernul Regatului Olandei, care
va fi depozitarul. Depozitarul va transmite copii autentificate de pe aceste versiuni
tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională menţionate la art.
XIII paragraful 1 din prezentul acord şi Secretariatului acordului, după ce acesta a
fost stabilit.
2. De îndată ce prezentul acord intră în vigoare, o copie autentificată de pe acesta
va fi transmisă de depozitar Secretariatului Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi
publicare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.
3. Depozitarul va informa toate statele şi organizaţiile de integrare economică
regională care au semnat sau au aderat la acord şi Secretariatul acordului despre:
a) orice semnare;
b) orice depunere de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
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c) data intrării în vigoare a prezentului acord şi a oricărei anexe adiţionale, precum şi a oricărui amendament la acord sau la anexele sale;
d) orice rezervă faţă de o anexă adiţională sau faţă de un amendament la o anexă;
e) orice notificare a retragerii unei rezerve; şi
f) orice notificare a denunţării acordului.
Depozitarul va transmite tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economică
regională care au semnat sau au aderat la prezentul acord şi la Secretariatul acordului textul oricărei rezerve, al oricărei anexe adiţionale şi al oricărui amendament
la acord sau la anexele sale.
Pentru conformitate, subsemnaţii, fiind pe deplin împuterniciţi în acest scop, am
semnat prezentul acord.
Adoptat la Haga la 16 iunie 1995.
ANEXA Nr. 1: DELIMITAREA ARIEI ACORDULUI
Limitele ariei acordului sunt stabilite astfel: de la Polul Nord spre sud, de-a
lungul meridianului de 1300 până la 750 latitudine nordică; de acolo, spre est şi sudest, prin Strâmtoarea Vicontele Melville, Intrarea Prinţul Regent, Golful Boothia,
Bazinul Foxe, Canalul Foxe şi Strâmtoarea Hudson până la un punct situat în nordvestul Atlanticului la 600 latitudine nordică şi 600 longitudine vestică; de acolo,
spre sud-est, prin nord-vestul Atlanticului până la un punct situat la 500 latitudine
nordică şi 300 longitudine vestică; de acolo, spre sud, de-a lungul meridianului
de 300 V până la 100 latitudine nordică; de acolo, spre sud-est până la intersecţia
Ecuatorului cu meridianul de 200 V; de acolo, spre sud, de-a lungul meridianului
de 200 V până la paralela de 400 S; de acolo, spre est, de-a lungul paralelei de 400
S până la 600 longitudine E; de acolo, spre nord, de-a lungul meridianului de 600
E până la paralela de 350 N; de acolo, spre est-nord-est după un mare arc de cerc
spre un punct din vestul Altaiului la 490 latitudine N şi 87027’ longitudine estică; de
acolo, spre nord-est, după un mare arc de cerc spre coasta Oceanului Arctic la 1300
longitudine E; de acolo, spre nord, de-a lungul meridianului de 1300 E până la Polul
Nord. Conturul ariei acordului este redat pe harta ataşată.
ANEXA Nr. 2: SPECII de păsări de apă pentru care se aplică prezentul acord
Gaviidae
- Gavia stellata
- Gavia arctica
- Gavia immer
- Gavia adamsii
Podicipedidae
- Podiceps grisegena
- Podiceps auritus
100

- Cufundarul cu guşă roşie (Cufundarul mic)
- Cufundarul polar
- Cufundarul mare
- Cufundarul cu cioc alb
- Corcodelul cu gât roşu
- Corcodelul urechiat (Corcodelul de iarnă)

Pelecanidae
- Pelecanus onocrotalus
- Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
- Phalacrocorax
pygmaeus
- Phalacrocorax
nigrocularis
Ardeidae
- Egretta vinaceigula
- Ardea purpurea
- Casmerodius albus
- Ardeola idae
- Ardeola rufiventris
- Ixobrychus minutus
- Ixobrychus sturmii
- Botaurus stellaris
Ciconiidae
- Mycteria ibis
- Ciconia nigra
- Ciconia episcopus
- Ciconia ciconia
Threskiornithidae
- Plegadis falcinellus
- Geronticus eremita
- Threskiornis
aethiopicus
- Platalea leucorodia
- Platalea albă
Phoenicopteridae
- Phoenicopterus ruber
- Phoenicopterus minor
Anatidae
- Dendrocygna bicolor
- Dendrocygna viduata
- Thalassornis leuconotus
- Oxyura leucocephala
- Cygnus olor
- Cygnus cygnus
- Cygnus columbianus

- Pelicanul comun (Marele pelican alb)
- Pelicanul creţ (Pelicanul dalmatic)
- Cormoranul mic
- Cormoranul de Socotra
- Egreta cenuşie
- Stârcul roşu
- Egreta mare
- Stârcul de Madagascar
- Stârcul cu burta roşcată
- Stârcul mic
- Stârcul lui Sturm
- Stârcul mare (Buhaiul de baltă)
- Barza cu ciocul galben
- Barza neagră
- Barza cu gâtul creţ
- Barza albă
- Ţigănuşul
- Ibisul chel
- Ibisul sacru
- Lopătarul eurasian
- Lopătarul african
- Flamingul mare roşu
- Flamingul mic
- Raţa de copac galbenă
- Raţa de copac cu faţa albă
- Raţa cu spatele alb
- Raţa cu cap alb (Raţa arămie)
- Lebăda mută (Lebăda cucuiată)
- Lebăda de iarnă (Lebăda cântătoare)
- Lebăda fluierătoare (Lebăda lui Bewick)
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- Anser brachyrhynchus
- Anser fabalis
- Anser albifrons
- Anser erythropus
- Anser anser
- Branta leucopsis
- Branta bernicla
- Branta ruficollis
- Alopochen aegyptiacus
- Tadorna ferruginea
- Tadorna cana
- Tadorna tadorna
- Plectropterus
gambensis
- Sarkidiornis melanotos
- Nettapus auritus
- Anas penelope
- Anas strepera
- Anas crecca
- Anas Capensis
- Anas platyrhynchos
- Anas undulata
- Numenius phaeopus
- Numenius tenuirostris
- Numenius arquata
- Tringa erythropus
- Tringa totanus
- Tringa stagnatilis
- Tringa nebularia
- Tringa ochropus
- Tringa glareola
- Tringa cinerea
- Tringa hypoleucos
- Arenaria interpres
- Calidris tenuirostris
- Calidris canutus
- Calidris alba
- Calidris minuta
- Calidris temminckii
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- Gâsca cu cioc scurt
- Gâsca de semănătură
- Gârliţa mare
- Gârliţa mică (Gârliţa moţată)
- Gâsca de vară
- Gâsca cu obraji albi (Gâsca călugăriţă)
- Gâsca neagră (Gâsca gulerată)
- Gâsca cu gât roşu
- Gâsca de Nil (Gâsca de Egipt)
- Călifarul roşu
- Călifarul sud-african
- Călifarul alb
- Gâsca mare cu pinteni (Gâsca de Gambie)
- Raţa moţată
- Gâsca pigmeu africană
- Raţa fluierătoare
- Raţa pestriţă
- Raţa mică (Sarsela de iarnă)
- Raţa de Cap (Sarsela de Cap)
- Raţa mare
- Raţa cu cioc galben
- Culicul mic
- Culicul cu cioc subţire
- Culicul mare
- Fluierarul negru
- Fluierarul cu picioare roşii
- Fluierarul de lac
- Fluierarul cu picioare verzi
- Fluierarul de zăvoi
- Fluierarul de mlaştină
- Fluierarul sur
- Fluierarul de munte
- Pietruşul
- Fugaciul mare
- Fugaciul roşu
- Nisiparul
- Fugaciul mic
- Fugaciul pitic

- Calidris maritima
- Calidris alpina
- Calidris ferruginea
- Limicola falcinellus
- Philomachus pugnax
- Phalaropus lobatus
- Phalaropus fulicaria
Laridae
- Larus leucopthalmus
- Larus hemprinchii
- Larus audouinii
- Larus armenicus
- Larus ichthyaetus
- Larus genei
- Larus melanocephalus
- Sterna nilotica
- Sterna caspia
- Sterna maxima
- Sterna bengalensis
- Sterna bergii
- Sterna sandvicensis
- Sterna dougallii
- Sterna hirundo
- Sterna paradisaea
- Sterna albifrons
- Sterna saundersi
- Sterna balaenarum
- Sterna repressa
- Chlidonias leucopterus
- Chlidonias niger
- Anas acuta
- Anas erythrorhyncha
- Anas hottentota
- Anas querquedula
- Anas clypeata
- Marmaronetta
angustirostris
- Netta rufina
- Netta erythrophthalma

- Fugaciul violet
- Fugaciul de ţărm
- Fugaciul roşcat
- Prundăraşul de nămol
- Bătăuşul
- Notătiţa cu cioc subţire
- Notătiţa gri (Notătiţa cu cioc lat)
- Pescăruşul cu ochi albi
- Pescăruşul negricios
- Pescăruşul Audouin
- Pescăruşul armean
- Pescăruşul asiatic
- Pescăruşul roz-alb
- Pescăruşul cu cap negru
- Chira de Nil
- Chira de Caspica (Pescăriţa mare)
- Chira regală
- Chira cu creastă mică
- Chira cu creastă mare
- Chira de mare
- Chira trandafirie
- Chira de baltă
- Chira arctică
- Chira mică
- Chira lui Saunders
- Chira Damara (Chira balenelor)
- Chira cu obrazul alb
- Chirighiţa cu aripi albe
- Chirighiţa neagră
- Raţa suliţar
- Raţa cu cioc roşu
- Raţa hotentota (Sarsela hotentota)
- Raţa cârâitoare
- Raţa lingurar
- Raţa porumbacă (Sarsela marmorata)
- Raţa cu ciuf
- Raţa sudică
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- Aythya ferina
- Aythya nyroca
- Aythya fuligula
- Aythya marila
- Somateria mollissima
- Somateria spectabilis
- Polysticta stelleri
- Clangula hyemalis
- Melanitta nigra
- Melanitta fusca
- Bucephala clagula
- Mergellus albellus
- Mergus serrator
- Mergus merganser
Gruidae
- Grus leucogeranus
- Grus virgo
- Grus paradisea
- Grus carunculatus
- Grus grus
Rallidae
- Sarothrura boehmi
- Porzana parva
- Porzana pusilla
- Porzana porzana
- Aenigmatolimnas
marginalis
- Fulica atra (Black Sea/
Mediterranean)
Dromadidae
- Dromas ardeola
Recurvirostridae
- Himantopus himantopus
- Recurvirostra avosetta
Glareolidae
- Glareola pratincola
- Glareola nordmanni
Charadriidae
- Pluvialis apricaria
- Pluvialis squatarola
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- Raţa cu cap castaniu
- Raţa roşie
- Raţa moţată
- Raţa cu cap negru
- Eiderul comun
- Eiderul regal (Eiderul măreţ)
- Eiderul lui Steller
- Raţa de gheţuri
- Raţa neagră
- Raţa catifelată
- Raţa sunătoare
- Ferestraşul mic (Bodârlăul mic)
- Ferestraşul moţat
- Ferestraşul mare (Bodârlăul mare)
- Cocorul siberian (Cocorul alb)
- Cocorul mic
- Cocorul paradisului
- Cocorul moţat
- Cocorul mare
- Sarothrura boehmi
- Creştetul cenuşiu (Creştetul mijlociu)
- Creştetul mic (Creştetul pitic)
- Creştetul pestriţ
- Creştetul vărgat
- Lişiţa
- Stârcul alergător
- Cataliga (Piciorongul)
- Ciocîntorsul
- Ciovlica ruginie
- Ciovlica negrie
- Ploierul auriu (eurasiatic)
- Ploierul argintiu

- Charadrius hiaticula
- Charadrius dubius
- Charadrius pecuarius
- Charadrius tricollaris
- Charadrius forbesi
- Charadrius pallidus
- Charadrius
alexandrinus
- Charadrius marginatus
- Charadrius mongolus
- Charadrius
leschenaultii
- Charadrius asiaticus
- Eudromias morinellus
- Vanellus vanellus
- Vanellus spinosus
- Vanellus albiceps
- Vanellus senegallus
- Vanellus lugubris
- Vanellus melanopterus
- Vanellus coronatus
- Vanellus superciliosus
- Vanellus gregarius
- Vanellus leucurus
Scolopacidae
- Gallinago media
- Gallinago gallinago
- Lymnocryptes minimus
- Limosa limosa
- Limosa lapponica

- Prundăraşul gulerat mare
- Prundăraşul gulerat mic
- Prundăraşul lui Kifflitz
- Prundăraşul cu trei gulere
- Prundăraşul lui Forbes
- Prundăraşul cu dungi castanii
- Prundăraşul de sărătură
- Prundăraşul cu fruntea albă
- Prundăraşul mongol
- Prundăraşul mare de nisip
- Prundăraşul asiatic
- Prundăraşul de munte
- Nagâţul
- Nagâţul sudic
- Nagâţul cu cap alb
- Nagâţul de Senegal
- Nagâţul moţat
- Nagâţul cu aripi negre
- Nagâţul încoronat
- Nagâţul cu piept maroniu
- Nagâţul de stepă
- Nagâţul cu coadă albă
- Becaţina mare
- Becaţina comună
- Becaţina mică
- Sitarul de mal
- Sitarul de mal nordic

ANEXA Nr. 3: PLAN DE ACŢIUNE
1. Domeniul de aplicare
1.1. Prezentul plan de acţiune se aplică populaţiilor de păsări de apă migratoare înscrise în
tabelul nr. 1 din prezenta anexă, denumit în cele ce urmează tabelul nr. 1.
1.2. Tabelul nr. 1 este parte integrantă a prezentei anexe. Orice referinţă la prezentul plan de
acţiune include o referinţă la tabelul nr. 1.
2. Conservarea speciilor
2.1. Măsuri juridice
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2.1.1. Părţile care au populaţii ale speciilor înscrise în coloana A din tabelul nr. 1 vor asigura
protecţie acelor specii înscrise în conformitate cu art. III paragraful 2 subparagraful a) din
prezentul acord. Aceste părţi, în mod special şi sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2.1.3
de mai jos:
a) vor interzice capturarea prin orice mijloace a păsărilor şi ouălor speciilor aflate pe
teritoriul lor;
b) vor interzice perturbarea intenţionată, în măsura în care o astfel de perturbare ar putea fi
semnificativă în ceea ce priveşte conservarea populaţiei respective; şi
c )vor interzice deţinerea, utilizarea şi comercializarea păsărilor şi ouălor capturate prin
contravenţie la interdicţiile stabilite, în conformitate cu subparagraful a),precum şi
deţinerea,utilizareaşicomercializareaoricăreipărţisauaoricăruiprodusuşor identificabil din
astfel de păsări şi din ouăle lor.
Prin excepţie de la aceste reguli şi exclusiv pentru populaţiile aparţinând categoriilor 2 şi 3
din coloana A şi marcate cu un asterisc, vânătoarea poate fi făcută în condiţiile unei utilizări
durabile, acolo unde vânătoarea la acele specii este o practică culturală tradiţională. Această
utilizare durabilă trebuie făcută pe baza prevederilor speciale ale unui plan de acţiune
convenit asupra acelor specii la nivel internaţional corespunzător.
2.1.2. Părţile cu populaţii înscrise în tabelul nr. 1 vor reglementa capturarea păsărilor şi
a ouălor tuturor populaţiilor înscrise în coloana 3 a tabelului nr. 1. Scopul unor astfel de
măsuri juridice trebuie să fie de a menţine sau de a contribui la refacerea acelor populaţii
spre o stare de conservare favorabilă şi de a se asigura, pe baza celor mai bune cunoştinţe
disponibile asupra dinamicii populaţiei, că orice capturare sau o altă utilizare este durabilă.
Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2.1.3 de mai jos, astfel de măsuri juridice, în special:
a) vor interzice capturarea păsărilor aparţinând populaţiilor respective pe durata diferitelor
perioade de reproducere şi de creştere a puilor şi pe durata întoarcerii lor spre locurile
de reproducere, în măsura în care capturarea are un impact nefavorabil asupra stării de
conservare a populaţiei respective;
b) vor reglementa modurile de capturare;
c) vor stabili, după caz, limite de capturare şi vor prevedea controale corespunzătoare pentru
a asigura că aceste limite sunt respectate; şi
d) vor interzice deţinerea, utilizarea şi comercializarea păsărilor şi a ouălor capturate prin
contravenţie la interdicţiile stabilite în conformitate cu dispoziţiile acestui paragraf, precum
şi deţinerea, utilizarea sau comercializarea oricărei părţi din aceste păsări şi din ouăle lor.
2.1.3. Părţile pot aproba derogări la interdicţiile stabilite în paragrafele 2.1.1 şi 2.1.2, fără
luarea în considerare a dispoziţiilor art. III paragraful 5 din convenţie, în cazul în care nu
există altă soluţie satisfăcătoare, pentru următoarele situaţii:
a) pentru a preveni prejudicierea gravă a culturilor, apei şi a pescăriilor;
b) în interesul securităţii aeriene sau în alte interese publice prioritare;
c) în scopul cercetării şi al educaţiei, al repopulării şi pentru reproducerea necesară în aceste
scopuri;
d) pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură
limitată, capturarea şi deţinerea sau o altă utilizare judicioasă a anumitor păsări în număr
mic; şi
e) în scopul intensificării înmulţirii şi al supravieţuirii populaţiilor respective.
Astfel de derogări trebuie să fie precise în privinţa conţinutului, să fie limitate în spaţiu şi în
timp şi nu trebuie să acţioneze în detrimentul populaţiilor înscrise în tabelul nr. 1. Părţile vor
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informa Secretariatul acordului, cât mai curând posibil, despre orice derogare aprobată în
conformitate cu această prevedere.
2.2. Planuri de acţiune pe specii
2.2.1. Părţile vor coopera în vederea elaborării şi implementării planurilor de acţiune
internaţionale pe specii pentru populaţiile înscrise în categoria 1 din coloana A a tabelului
nr. 1, ca prioritate, şi pentru acele populaţii înscrise cu un asterisc în coloana A a tabelului
nr. 1. Secretariatul acordului va coordona elaborarea, armonizarea şi implementarea acestor
planuri.
2.2.2. Părţile vor elabora şi vor implementa planuri de acţiune naţionale pe specii pentru
populaţiile înscrise în coloana A din tabelul nr. 1, în vederea ameliorării stării lor generale
de conservare. Acest plan de acţiune va include prevederi speciale pentru acele populaţii
marcate cu un asterisc. După caz, problema uciderii accidentale a păsărilor de către vânători,
din cauza incorectei identificări a speciilor, ar trebui luată în considerare.
2.3. Măsuri de urgenţă
Părţile, în strânsă cooperare, oriunde este posibil şi relevant, vor elabora şi vor implementa
măsuri de urgenţă pentru populaţiile înscrise în tabelul nr. 1 atunci când apar, oriunde în aria
acordului, condiţii nefavorabile excepţionale ori care pun în pericol acele populaţii.
2.4. Repopulări
Părţile vor acorda cea mai mare grijă situaţiilor în care repopularea speciilor înscrise în
tabelul nr. 1 se face în părţi ale ariei lor tradiţionale de răspândire în care au dispărut. Ele
se vor strădui să elaboreze şi să pună în aplicare un plan de repopulare detaliat, bazat pe
studii ştiinţifice corespunzătoare. Planurile de repopulare ar trebui să constituie o parte
integrantă a planurilor de acţiune naţionale pe specii şi, după caz, a celor internaţionale. Un
plan de repopulare ar trebui să includă evaluarea impactului asupra mediului şi va fi larg
disponibil. Părţile vor informa Secretariatul acordului, în prealabil, despre toate programele
de repopulare a speciilor înscrise în tabelul nr.1.
2.5. Introduceri
2.5.1. Dacă consideră necesar, părţile vor interzice introducerea speciilor de animale şi
plante nonindigene care pot fi dăunătoare populaţiilor înscrise în tabelul nr. 1.
2.5.2. Dacă consideră necesar, părţile vor cere luarea măsurilor de precauţie corespunzătoare
pentru evitarea scăpării accidentale a păsărilor captive aparţinând speciilor nonindigene.
2.5.3. În măsura posibilului şi în mod corespunzător părţile vor lua măsuri, inclusiv de
capturare, pentru a asigura că acolo unde au fost deja introduse specii nonindigene sau hibrizi
ai acestora acele specii sau hibrizii lor nu constituie un risc potenţial pentru populaţiile
înscrise în tabelul nr. 1.
3. Conservarea habitatelor
3.1. Inventarierea habitatelor
3.1.1. Părţile, în colaborare, după caz, cu organizaţii internaţionale competente, vor face
şi vor publica inventarieri naţionale ale habitatelor existente pe teritoriul lor, care sunt
importante pentru populaţiile înscrise în tabelul nr. 1.
3.1.2. Părţile se vor strădui, cu prioritate, să identifice toate siturile de importanţă
internaţională sau naţională pentru populaţiile înscrise în tabelul nr. 1.
3.2. Conservarea arealelor
3.2.1. Părţile se vor strădui să continue stabilirea de arii protejate pentru conservarea
habitatelor importante pentru populaţiile înscrise în tabelul nr. 1 şi să elaboreze şi să
implementeze planuri de management pentru aceste arii.
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3.2.2. Părţile se vor strădui să acorde protecţie specială acelor zone umede care îndeplinesc
criteriile de importanţă internaţională acceptate.
3.2.3. Părţile se vor strădui să realizeze o utilizare raţională şi sustenabilă a oricărei zone
umede din teritoriul lor. În special, ele se vor strădui să evite degradarea şi pierderea de
habitate care constituie loc de viaţă pentru populaţiile cuprinse în tabelul nr. 1, prin
introducerea de reglementări sau standarde corespunzătoare şi de măsuri de control. În
special, ele se vor strădui:
a) să asigure, unde este posibil, că se efectuează controale regulamentare corespunzătoare
cu privire la utilizarea chimicalelor agricole, la procedurile de combatere a dăunătorilor şi la
neutralizarea apelor uzate, în conformitate cu normele internaţionale, cu scopul minimizării
efectelor lor negative asupra populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1; şi
b) să elaboreze şi să distribuie materiale informative, în limbile corespunzătoare, cu privire
la astfel de reglementări, standarde şi măsuri de control operaţionale, precum şi la efectele
lor pozitive pentru oameni şi viaţa sălbatică.
3.2.4. Părţile se vor strădui să aplice strategii în acord cu abordarea ecosistemică, pentru
conservarea habitatelor tuturor populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1, incluzând habitatele
acelor populaţii care sunt dispersate.
3.3. Reabilitare şi refacere
Părţile se vor strădui să reabiliteze sau să refacă, acolo unde este posibil şi adecvat, zonele
care anterior au fost importante pentru populaţiile cuprinse în tabelul nr. 1.
4. Managementul activităţilor umane
4.1. Vânătoarea
4.1.1. Părţile vor coopera pentru a se asigura că legislaţia lor de vânătoare include principiul
utilizării sustenabile, astfel cum este abordat în prezentul plan de acţiune, luând în considerare
întreaga arie geografică a populaţiilor de păsări de apă respective şi caracteristicile istorice
ale existenţei lor.
4.1.2. Secretariatul acordului va fi informat de părţi cu privire la legislaţia lor referitoare la
vânarea populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1.
4.1.3. Părţile vor coopera în vederea elaborării unui sistem armonizat şi sigur pentru
colectarea datelor privind recolta de vânat, în scopul evaluării recoltei anuale din populaţiile
cuprinse în tabelul nr. 1. Dacă dispun de date, părţile vor furniza Secretariatului acordului
estimări cu privire la extragerea anuală totală din fiecare populaţie.
4.1.4. Părţile se vor strădui să elimine treptat utilizarea alicelor de plumb pentru vânătoare
în zonele umede până în anul 2000.
4.1.5. Părţile vor elabora şi vor pune în aplicare măsuri pentru reducerea şi, pe cât posibil,
eliminarea utilizării momelilor otrăvitoare.
4.1.6. Părţile vor elabora şi vor pune în aplicare măsuri pentru reducerea şi, pe cât posibil,
eliminarea capturilor ilegale.
4.1.7. După caz, părţile vor încuraja vânătorii pentru a se asocia în cluburi sau în organizaţii
la nivel local, naţional şi internaţional pentru coordonarea activităţilor lor şi pentru a ajuta
la asigurarea sustenabilităţii.
4.1.8. După caz, părţile vor promova cerinţa unui test de pricepere pentru vânători, incluzând,
între altele, şi capacitatea de a identifica o pasăre.
4.2. Ecoturismul
4.2.1. Părţile vor încuraja, acolo unde este cazul, dar nu în zonele strict protejate ale ariilor

108

protejate, elaborarea de programe de cooperare între toţi cei interesaţi de dezvoltarea unui
ecoturism receptiv şi adaptat zonelor umede care au concentrări de populaţii cuprinse în
tabelul nr. 1.
4.2.2. Părţile, în cooperare cu organizaţii internaţionale competente, se vor strădui să
evalueze costurile, beneficiile şi alte efecte ce pot rezulta din ecoturism în zonele umede
selectate, cu concentrări de populaţii cuprinse în tabelul nr. 1. Ele vor comunica rezultatele
oricărei astfel de evaluări Secretariatului acordului.
4.3. Alte activităţi umane
4.3.1. Părţile vor evalua impactul activităţilor planificate care pot conduce la conflicte între
interesele oamenilor şi ale populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1, care există în zonele la
care se face referire în paragraful 3.2, şi vor face ca rezultatele evaluării să fie disponibile
publicului.
4.3.2. Părţile vor încuraja strângerea de informaţii asupra prejudiciului cauzat, în special
culturilor agricole, de către populaţiile cuprinse în tabelul nr. 1 şi raportarea rezultatelor la
Secretariatul acordului.
4.3.3. Părţile vor coopera pentru identificarea tehnicilor corespunzătoare în măsură să
minimizeze prejudiciul sau să reducă efectele prejudiciului, în special la culturile agricole,
cauzate de populaţiile cuprinse în tabelul nr. 1, inspirându-se din experienţa obţinută oriunde
în lume.
4.3.4. Părţile vor coopera pentru elaborarea de planuri de acţiune unice pe specii pentru
populaţiile care determină prejudicii semnificative, în special culturilor agricole. Secretariatul
acordului va coordona elaborarea şi armonizarea unor astfel de planuri.
4.3.5. Părţile vor promova, pe cât posibil, standarde exigente de mediu în planificarea şi
realizarea construcţiilor pentru a minimiza impactul acestora asupra populaţiilor cuprinse
în tabelul nr. 1. Ele ar trebui să ia în considerare măsuri pentru minimizarea impactului
construcţiilor deja existente acolo unde este evident că aceste construcţii au un impact
negativ pentru populaţiile respective.
4.3.6. În cazurile în care perturbările provocate de oameni ameninţă starea de conservare
a populaţiilor păsărilor de apă cuprinse în tabelul nr. 1, părţile se vor strădui să ia măsuri
pentru limitarea gradului de pericol. Măsurile corespunzătoare ar putea include, inter alia,
stabilirea unor zone fără perturbări în arii protejate, unde accesul publicului nu este permis.
5. Cercetare şi monitorizare
5.1. Părţile se vor strădui să realizeze activităţi de supraveghere în zone puţin cunoscute,
care pot avea concentrări importante ale populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1. Rezultatele
unor astfel de supravegheri vor fi pe larg diseminate.
5.2. Părţile se vor strădui să monitorizeze populaţiile cuprinse în tabelul nr. 1. Rezultatele
unei astfel de monitorizări vor fi publicate sau trimise organizaţiilor internaţionale
corespunzătoare, pentru a face posibile analize asupra stării populaţiei şi tendinţelor
acesteia.
5.3. Părţile vor coopera pentru îmbunătăţirea sistemului de apreciere a tendinţelor populaţiei
de păsări, ca un criteriu pentru descrierea stării unei astfel de populaţii.
5.4. Părţile vor coopera pentru a identifica rutele de migraţie ale tuturor populaţiilor cuprinse
în tabelul nr. 1, utilizând cunoştinţele disponibile despre migrările sezoniere legate sau nu de
reproducere, rezultatele recensămintelor şi participând la programe coordonate de inelare.
5.5. Părţile se vor strădui să iniţieze şi să sprijine proiecte comune de cercetare în domeniul
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ecologiei şi al dinamicii populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1 şi al habitatelor lor, pentru a
identifica cerinţele lor specifice, precum şi tehnicile cele mai adecvate pentru conservarea
şi managementul lor.
5.6. Părţile se vor strădui să întreprindă studii privind efectele pierderii de zone umede,
deteriorarea şi perturbarea capacităţii de suport a zonelor umede utilizate de populaţiile
cuprinse în tabelul nr. 1, precum şi cu privire la schemele de migraţie a acestor populaţii.
5.7. Părţile se vor strădui să întreprindă studii cu privire la impactul vânătorii şi al comerţului
asupra populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1, la importanţa acestor forme de utilizare pentru
economia locală şi naţională.
5.8. Părţile se vor strădui să coopereze cu organizaţii internaţionale relevante şi să sprijine
proiectele de cercetare şi de monitorizare.
6. Educaţie şi informaţie
6.1. Părţile vor organiza, după cum este necesar, programe de instruire pentru a se asigura
că personalul responsabil pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acţiune are
cunoştinţele corespunzătoare pentru implementarea eficientă a acestuia.
6.2. Părţile vor coopera între ele şi cu Secretariatul acordului pentru elaborarea de programe
de instruire şi pentru a face schimb de materiale disponibile.
6.3. Părţile se vor strădui să elaboreze programe, materiale informative şi mecanisme pentru
ameliorarea nivelului de cunoştinţe al publicului general cu privire la obiectivele, prevederile
şi la conţinutul prezentului plan de acţiune.
6.4. Părţile se vor strădui să întreprindă campanii specifice de sensibilizare a publicului în
privinţa conservării populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1.
7. Implementare
7.1. Când implementează prezentul plan de acţiune, după caz, părţile vor da prioritate acelor
populaţii cuprinse în coloana A din tabelul nr. 1.
7.2. Acolo unde, în cazul populaţiilor cuprinse în tabelul nr. 1, mai mult decât o populaţie
a aceleiaşi specii se află pe teritoriul unei părţi, acea parte va aplica măsuri de conservare
adecvate populaţiei sau populaţiilor care au cea mai nefavorabilă stare de conservare.
7.3. Secretariatul acordului, în coordonare cu Comitetul tehnic şi cu asistenţă din partea
experţilor statelor din aria de migrare, va coordona elaborarea liniilor directoare pentru
conservare, în conformitate cu art. IV paragraful 4 din prezentul acord, pentru a asista părţile
în implementarea prezentului plan de acţiune. Secretariatul acordului va asigura, acolo unde
este posibil, corelarea cu liniile directoare aprobate în temeiul altor instrumente internaţionale.
Aceste linii directoare de conservare vor avea ca scop introducerea principiului utilizării
durabile. Ele vor include, inter alia:
a) planuri de acţiune pe specii;
b) măsuri de urgenţă;
c) elaborarea inventarelor de situri şi metode de management pentru habitate;
d) practici de vânătoare;
e) comerţul cu păsări de apă;
f) turismul;
g) reducerea prejudiciului la culturile agricole;
h) un protocol de monitorizare a păsărilor de apă.
7.4. Secretariatul acordului, în coordonare cu Comitetul tehnic şi cu părţile, va elabora o serie
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de studii internaţionale necesare în vederea implementării prezentului acord, incluzând:
a) rapoarte referitoare la starea populaţiilor şi tendinţele ei;
b) lacunele informaţionale provenite din analizele atente de teren;
c) reţelele de situri folosite de fiecare populaţie, incluzând analize privind regimul de
protecţie a fiecărui sit, precum şi măsurile de protecţie luate în fiecare caz;
d) legislaţia pertinentă din fiecare ţară, referitoare la vânarea şi la comerţul cu specii cuprinse
în anexa nr. 2 la prezentul acord;
e) stadiul pregătirii şi implementării planurilor de acţiune pe specii;
f) proiecte de renaturare; şi
g) situaţia privind speciile de păsări de apă nonnative introduse şi hibrizii acestora.
7.5. Secretariatul acordului se va strădui să asigure ca studiile menţionate în paragraful 7.4
să fie actualizate la intervale de până la 3 ani.
7.6. Comitetul tehnic va analiza liniile directoare şi studiile elaborate în conformitate cu
prevederile paragrafelor 7.3 şi 7.4 şi va formula propuneri de recomandări şi de rezoluţii
în legătură cu elaborarea, conţinutul şi cu implementarea lor, care vor fi supuse atenţiei
sesiunilor Reuniunii părţilor.
7.7. Secretariatul acordului va întreprinde periodic o analiză a mecanismelor care pot furniza
resurse adiţionale (fonduri şi asistenţă tehnică) pentru implementarea prezentului plan de
acţiune şi va face un raport pentru fiecare sesiune ordinară a Conferinţei părţilor.
I.TABELUL Nr. 1: STATUTUL populaţiilor păsărilor de apă migratoare
Criterii de clasificare
Următoarele criterii folosite în tabelul nr. 1 sunt esenţiale pentru implementarea planului de
acţiune:
Coloana A
Categoria 1:
(a) specii care sunt cuprinse în anexa nr. 1 la convenţie;
(b) specii care sunt înregistrate ca fiind periclitate în Lista roşie a animalelor periclitate,
UICN/1994 (Groombridge, 1993); sau
(c) populaţii care numără mai puţin de circa 10.000 de indivizi.
Categoria 2:
- populaţii care numără între circa 10.000 şi circa 25.000 de indivizi.
Categoria 3:
- populaţii care numără între circa 25.000 şi circa 100.000 de indivizi şi care sunt considerate
a fi expuse unui risc ca rezultat al:
(a) concentrării pe un număr mic de situri în orice perioadă a ciclului lor natural;
(b) dependenţei de un anumit tip de habitat care este sub o gravă ameninţare;
(c) manifestării unui declin semnificativ pe termen lung; sau
(d) manifestării unor fluctuaţii extreme în mărimea sau în tendinţa de evoluţie a populaţiei.
Pentru speciile cuprinse în categoriile 2 şi 3 de mai sus a se vedea paragraful 2.1.1 din
prezenta anexă.
Coloana B
Categoria 1:
- populaţii care numără între circa 25.000 şi circa 100.000 de indivizi şi care nu întrunesc
condiţiile prevăzute în coloana A, astfel cum au fost prezentate mai sus.
Categoria 2:
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- populaţii care numără mai mult de circa 100.000 de indivizi şi care sunt considerate a avea
nevoie de o atenţie specială, ca rezultat al:
(a) concentrării pe un număr mic de situri în orice perioadă a ciclului lor anual;
(b) dependenţei de un tip de habitat care este sub o ameninţare gravă;
(c) manifestării unor fluctuaţii mari în mărimea sau în tendinţa de evoluţie a populaţiei.
Coloana C
Categoria 1:
- populaţii care numără mai mult de circa 100.000 de indivizi care ar putea beneficia în mod
semnificativ din acţiunile de cooperare internaţională şi care nu întrunesc nici condiţiile
prevăzute în coloana A, şi nici în coloana B.
Revizuirea tabelului nr. 1
Acest tabel:
(a) va fi revizuit periodic de către Comitetul tehnic în conformitate cu art. VII paragraful 3
subparagraful b) din prezentul acord; şi
(b) va fi amendat, după necesităţi, de Reuniunea părţilor, în conformitate cu art. VI paragraful
9 subparagraful d) din prezentul acord, potrivit concluziilor rezultate din aceste revizuiri.
Cheia prescurtărilor şi a simbolurilor
• repr. - reproducere
• iern. - iernare
• N - nordic
• E - estic
• S - sudic
• V - vestic
• NE - nord-estic
• NV - nord-vestic
• SE - sud-estic
• SV - sud-vestic.
Precizări
1) Datele despre populaţii utilizate pentru elaborarea tabelului nr. 1 corespund în mare
măsură numărului de indivizi ai populaţiei cu potenţial de reproducere din aria acordului.
Statutul se bazează pe cele mai bune estimări, disponibile şi publicate, despre populaţii.
2) Prescurtările (repr.) sau (iern.) în listarea populaţiilor au scopul numai de a identifica
populaţia. Ele nu semnifică restricţii sezoniere pentru acţiuni în legătură cu aceste populaţii,
în conformitate cu prevederile prezentului acord şi ale planului de acţiune.

Mycteria ibis
Toată populaţia
Ciconia nigra
V Africa/V Europa
Europa Centrală şi E (repr.)
Ciconia episcopus
Africa tropicală (C.e. microscelis)
Ciconia ciconia
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A

B
1

1c
2
1

C

Africa de Sud (C.c. ciconia)
NV Africa/V Europa (repr.) (C.c. ciconia)
Europa Centrală şi E (repr.) (C.c. ciconia)
V Asia (repr.) (C.c. ciconia)
Plegadis falcinellus
Africa Subsahariană (P.f. falcinellus)
V Africa/Europa (P.f. falcinellus)
E Africa/SV Asia (P.f. falcinellus)
Geronticus eremita
Maroc
SV Asia
Threskiornis aethiopicus
Africa Subsahariană (T.a. aethiopicus)
Irak/Iran (T.a. aethiopicus)
Platalea leucorodia
E Atlantic (P.l. leucorodia)
Europa Centrală/SE (repr.) (P.l. leucorodia)
Marea Roşie (P.l. archeri)
SV/S Asia (iern.) (P.l. major)
Platalea alba
Toată populaţia
Dendrocygna bicolor
Africa
Dendrocygna viduata
Africa
Thalassornis leuconotus
E/S Africa (T.l. leuconotus)
V Africa (T.l. leuconotus)
Oxyura leucocephala
V Mediterranean
E Mediterranean/V Asia
Cygnus olor
NV Europa
Marea Neagră (iern.)
Marea Caspică (iern.)
Cygnus cygnus
Islanda (repr.)
NV Europa (iern.)
Marea Neagră (iern.)

1c
3b
3b

2*)

2c

1

11)

1a
1a
1

1c
1c
2
1c
2
2*)

1
1
2*)
1c
1a
1a
2
2
2

2d
2a şi 2d
1
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V Asia (iern.)
Cygnus columbianus
Europa (iern.)
Marea Caspică (iern.) (C.c. bewickii)
Anser brachyrhynchus
Islanda (repr.)
Svalbard (repr.)
Anser fabalis
V Taiga (repr.) (A.f. fabalis)
V Tundra (repr.) (A.f. rossicus)
Anser albifrons
NV Europa (iern.) (A.a. albifrons)
Europa Centrală (iern.) (A.a. albifrons)
Marea Neagră (iern.) (A.a. albifrons)
Marea Caspică (iern.) (A.a. albifrons)
Groenlanda (iern.) (A.a. flavirostris)
Anser erythropus
Marea Neagră/Marea Caspică (iern.)
Anser anser
Islanda (repr.) (A.a. anser)
N Europei/V Mediterană (A.a. anser)
Europa Centrală/N Africa (A.a. anser)
Marea Neagră (iern.) (A.a. anser)
V Siberia/Marea Caspică (A.a. anser)
Branta leucopsis
Groenlanda (repr.)
Svalbard (repr.)
Rusia (repr.)
Branta bernicla
Siberia (repr.) (B.b. bernicla)
Svalbard (repr.) (B.b. hrota)
Irlanda (iern.) (B.b. hrota)
Branta ruficollis
Toată populaţia
Alopochen aegyptiacus
Toată populaţia
Tadorna ferruginea
V Mediterană
E Mediterană/Marea Neagră
SV Asia
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21)
2
1c
2a
1
1

2c
2
3a*)

1
1
1

1b
1
2*)

2

1c
2

1

1
1
1
1
2b

1b
11)
1c
2

1

Tadorna cana
Toată populaţia
Tadorna tadorna
NV Europa
V Mediterană
Marea Neagră
Marea Caspică
Plectropterus gambensis
V Africa (P.g. gambensis)
S Africa (P.g. niger)
Sarkidiornis melanotos
Africa (S.m.melanotos)
Nettapus auritus
V Africa
S/E Africa
Anas penelope
NV Europa (iern.)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
SV Asia (iern.)
Anas strepera
NV Europa (iern.) (A.s. strepera)
Marea Neagră/Mediterană (iern.) (A.s.
strepera)
SV Asia (iern.) (A.s. strepera)
Anas crecca
NV Europa (iern.) (A.c. crecca)
Marea Neagră/Mediterană (iern.) (A.c.
crecca)
SV Asia (iern.) (A.c. crecca)
Anas capensis
Toată populaţia
Anas platyrhynchos
NV Europa (iern.) (A.p. platyrhynchos)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
(A.p. platyrhynchos)
SV Asia (iern.) (A.p. platyrhynchos)
Anas undulata
S Africa (A.u. undulata)
Anas acuta
V Africa (iern.)

1
2

2a
1
1
1

1
11)

1c

11)
2c
2c

1

1
1
1
1
1
2c
11)
2c

1
1

1
1
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NV Europa (iern.)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
SV Asia/E Africa (iern.)
Anas erythrorhyncha
S/E Africa
Anas hottentota
V Africa
S/E Africa
Anas querquedula
V Africa (iern.)
E Africa/Asia (iern.)
Anas clypeata
NV Europa (iern.)
V Mediterană (iern.)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
SV Asia (iern.)
Marmaronetta angustirostris
V Mediterană
E Mediterană
SV Asia
Netta rufina
SV/Europa Centrală
SE Europa
SV Asia
Netta erythrophthalma
S/E Africa (N.e. brunnea)
Aythya ferina
NV Europa (iern.)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
SV Asia (iern.)
Aythya nyroca
Africa (iern.)
Europa (iern.)
SV Asia
Aythya fuligula
NV Europa (iern.)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
SV Asia (iern.)
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1
2c

1
1

1c1)

11)
1
1
1
2a

1
1

1b
1b
1b
2*)
3c

1
11)
2c
2c
2c1)

1c
3c
1c
1
1
1

Aythya marila
E Atlantic (iern.) (A.m. marila)
Marea Neagră/Marea Caspică (iern.) (A.m.
marila)
Somateria mollissima
Europa (S.m. mollissima)
Somateria spectabilis
NE Europa
Polysticta stelleri
NE Europa (iern.)
Clangula hyemalis
Islanda/Groenlanda (repr.)
NV Europa (iern.)
Marea Caspică (iern.)
Melanitta nigra
NV Europa (iern.) (M.n. nigra)
Melanitta fusca
NV Europa (iern.) (M.f. fusca)
Marea Neagră/Marea Caspică (M.f. fusca)
Bucephala clangula
NV Europa (iern.) (B.c. clangula)
Marea Neagră/Mediterană (iern.) (B.e.
clangula)
Marea Caspică (iern.) (B.c. clangula)
Mergellus albellus
NV Europa (iern.)
Marea Neagră/Mediterană (iern.)
SV Asia (iern.)
Mergus serrator
NV Europa (iern.) (M.s. serrator)
Marea Neagră/Mediterană (M.s. serrator)
SV Asia (iern.) (M.s. serrator)
Mergus merganser
NV Europa (iern.) (M.m. merganser)
Marea Neagră/Mediterană (iern.) (M.m.
merganser)
SV Asia (iern.) (M.m. merganser)

1

1

1
1
2
2c
1c

1

2a
1c

2a
1

2*)
2
3a

1
1

1c
1c
1c

1

1

2

1) Statutul populaţiei nu este cunoscut. Starea de conservare este estimată.
*) A se vedea paragraful 2.1.1.

117

CONVENŢIE
PRIVIND CONSERVAREA VIEŢII SĂLBATICE ŞI A HABITATELOR
NATURALE DIN EUROPA
(Adoptată la Berna la 19 septembrie 1979)
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei
convenţii,
considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsã
uniune între membrii sãi,
luând în considerare dorinţa de cooperare a Consiliului Europei cu alte state în
domeniul conservării naturii,
recunoscând că flora şi fauna sãlbaticã constituie un patrimoniu natural de
valoare esteticã, ştiinţificã, culturalã, recreativã, economicã şi intrinsecã, care
trebuie protejat şi transmis generaţiilor viitoare,
recunoscând rolul esenţial al florei şi faunei sălbatice în menţinerea echilibrului
ecologic,
constatând diminuarea efectivelor a numeroase specii de florã şi faunã sãlbaticã
şi pericolul nimicirii care le ameninţã pe unele,
conştienţi că, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele
esenţiale ale protecţiei ocrotirii florei şi faunei sălbatice,
recunoscând că, conservarea florei şi faunei sãlbatice ar trebui luatã în
considerare de cãtre guverne în obiectivele şi programele lor naţionale şi că o
cooperare internaţională ar trebui să se instaureze pentru ocrotirea în special a
speciilor migratoare,
conştienţi de numeroasele cereri de a acţiona în comun făcute de guvern şi instanţe
internaţionale, în special cele exprimate la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra
mediului din 1972 şi de către Adunarea Consultativă a Consiliului Europei,
dorind să urmeze, în special în domeniul conservãrii vieţii sãlbatice,
recomandãrile Rezoluţiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinţe ministeriale europene
asupra mediului,
au căzut de acord asupra urmãtoarelor:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
1. Prezenta convenţie are ca obiect asigurarea conservării florei şi faunei
sălbatice şi habitatelor lor naturale, în special a speciilor şi habitatelor a cãror
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conservare necesitã cooperarea mai multor state, şi promovarea unei astfel de
cooperãri.
2. O atenţie deosebită este acordată speciilor, inclusiv speciilor migratoare,
ameninţate cu nimicirea şi vulnerabile.
ART. 2
Părţile contractante vor lua mãsurile necesare pentru menţinerea sau adaptarea
populaţiilor de floră şi faună sălbatice la un nivel corespunzãtor mai ales
exigenţelor ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinând cont de exigenţele economice
şi recreaţionale şi de nevoile subspeciilor, varietăţilor sau formelor ameninţate pe
plan local.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile necesare pentru punerea în aplicare a
politicilor naţionale de conservare a florei şi faunei sãlbatice şi habitatelor naturale,
acordând o atenţie deosebită speciilor ameninţate cu nimicirea şi vulnerabile, mai
ales speciilor endemice şi habitatelor ameninţate, în conformitate cu dispoziţiile
prezentei convenţii.
2. Fiecare parte contractantã se angajeazã ca, în politica sa de amenajare şi de
dezvoltare şi în mãsurile de luptã contra poluãrii, sã ia în considerare conservarea
florei şi faunei sãlbatice.
3. Fiecare parte contractantã va încuraja procesul educaţional şi difuzarea
informaţiilor generale privind necesitatea conservării speciilor de floră şi faună
sãlbatice ca şi a habitatelor lor.
CAP. 2
Protecţia habitatelor
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile legislative şi administrative potrivite
şi necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sãlbatice de florã şi faunã, în
special a acelora enumerate în anexele nr. I şi II şi pentru salvgardarea habitatelor
naturale ameninţate.
2. Pãrţile contractante vor ţine cont, în politicile lor de amenajare şi de dezvoltare,
de necesitatea conservării zonelor protejate avute în vedere la paragraful precedent,
în scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.
3. Pãrţile contractante se angajeazã sã acorde o atenţie deosebitã protecţiei
zonelor care au importanţă pentru speciile migratoare enumerate în anexele nr. II şi
III şi care sunt situate într-un mod adecvat în raport cu căile de migraţie ca: zone de
iernare, de aglomerare, de hrãnire, de reproducere sau de nãpârlire.
4. Pãrţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile în funcţie de
necesităţi pentru protejarea habitatelor naturale avute în vedere de prezentul articol
în cazul în care acestea sunt situate în regiuni care se întind de o parte şi de alta a
frontierei.
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CAP. 3
Conservarea speciilor
ART. 5
Fiecare parte contractantã va lua mãsurile legislative şi administrative adecvate
şi necesare pentru asigurarea conservãrii, în special, a speciilor de florã sãlbaticã
enumerate în anexa I.
Vor fi interzise culegerea, recoltarea, tãierea sau dezrãdãcinarea intenþionatã
a plantelor avute în vedere. Fiecare parte contractantã va interzice, la nevoie,
deţinerea sau comercializarea acestor specii.
ART. 6
Fiecare parte contractantã va lua mãsurile legislative şi administrative adecvate
şi necesare pentru a asigura conservarea, în special, a speciilor de faunã sãlbaticã
enumerate în anexa nr. II. Se va interzice, în special, pentru aceste specii:
a) orice formã de capturare intenþionatã, de deþinere şi de ucidere intenţionată;
b) degradarea sau distrugerea intenþionatã a locurilor de reproducere sau a
zonelor de repaus;
c) perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere,
de dependenţă şi de hibernare în aşa fel încât perturbarea sã aibã un efect semnificativ
în ce priveşte obiectivele prezentei convenţii;
d) distrugerea sau culegerea intenþionatã a ouãlor în naturã sau deţinerea lor,
chiar goale;
e) deþinerea sau comercializarea internã a acestor animale vii sau moarte, inclusiv
a animalelor naturalizate, şi a oricãrei pãrţi sau produs al lor, uşor identificabil,
obţinut din animal, când această măsurã contribuie la eficacitatea dispoziţiilor
prezentului articol.
ART. 7
1. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile legislative şi administrative
adecvate şi necesare pentru protejarea speciilor de faunã sãlbaticã enumerate în
anexa nr. III.
2. Orice exploatare a faunei sãlbatice enumerate în anexa nr. III va fi reglementatã
în vederea menţinerii acestor populaţii în afara oricărui pericol, ţinând cont de
dispoziţiile art. 2.
3. Aceste mãsuri vor cuprinde în special:
a) instituirea perioadelor de prohibiþie şi/sau alte mãsuri reglementare de
exploatare;
b) interzicerea temporarã sau localã a exploatãrii, dacã este cazul, pentru a
permite populaţiilor existente sã revinã la un nivel satisfãcãtor;
c) reglementarea, dacã este cazul, a vânzãrii, deţinerii, transportului sau ofertei
în scop de vânzare a animalelor sãlbatice, vii sau moarte.
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ART. 8
În privinţa capturării sau uciderii speciilor de faună sălbaticã enumerate în anexa
nr. III şi în cazurile în care se fac derogãri conform art. 9 în ce priveşte speciile
enumerate în anexa nr. II, pãrţile contractante vor interzice utilizarea tuturor
mijloacelor neselective de capturare şi de ucidere şi a mijloacelor susceptibile sã
ducã pe plan local la disparişia sau sã tulbure grav liniºtea populaşiilor unei specii,
în special a mijloacelor enumerate în anexa nr. IV.
ART. 9
1. Cu condiţia să nu existe o altă soluţie satisfăcătoare şi derogarea sã nu dãuneze
supravieţuirii populaţiei implicate, fiecare parte contractantă poate să facã derogãri
de la dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a mijloacelor avute în
vedere la art. 8:
- în interesul protecţiei florei şi faunei;
- pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, şeptelului,
pãdurilor, fondului piscicol, apelor şi altor forme de proprietate;
- în interesul sãnãtãţii şi securitãţii publice, securitãţii aeriene sau altor interese
publice prioritare;
- în scopuri de cercetare şi de educaţie, de repopulare, de reintroducere ca şi
pentru creştere;
- pentru a permite, în condiţii strict controlate, pe o bază selectivă şi într-o
anumită mãsurã, capturarea, deţinerea sau orice altã exploatare judicioasã a
anumitor animale şi plante sãlbatice în numãr redus.
2. Pãrţile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual
asupra derogãrilor fãcute în virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie
sã menţioneze:
- populaţiile care fac obiectul sau au făcut obiectul derogărilor şi, dacă este
posibil, numãrul specimenelor implicate;
- mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;
- condiţiile de risc, circumstanţele de timp şi de loc în care au intervenit aceste
derogări;
- autoritatea abilitatã sã declare cã aceste condiţii au fost îndeplinite, sã ia
decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, şi la persoanele
însãrcinate, cu excepţia acestora;
- controalele operate.
CAP. 4
Dispoziţii speciale privind speciile migratoare
ART. 10
1. Pe lângã mãsurile indicate prin art. 4, 6, 7 şi 8, pãrţile contractante se angajeazã
sã-şi coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în
anexele nr. II şi III şi a cãror arie de repartiţie se întinde pe teritoriul lor.
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2. Pãrţile contractante vor lua mãsuri în vederea asigurãrii ca perioadele
de prohibiţie şi/sau alte mãsuri reglementare de exploatare instituite în virtutea
paragrafului 3 lit. a) al art. 7 sã corespundã necesitãţilor speciilor migratoare
enumerate în anexa nr. III.
CAP. 5
Dispoziţii suplimentare
ART. 11
1. În aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, părţile contractante se
angajează:
a) sã coopereze de fiecare datã când va fi necesar, mai ales când aceastã cooperare
ar putea spori eficacitatea mãsurilor luate, conform altor articole ale prezentei
convenţii;
b) sã încurajeze şi sã coordoneze activitãţile de cercetare în funcţie de obiectivele
acestei convenţii.
2. Fiecare parte contractantã se angajeazã:
a) sã încurajeze reintroducerea speciilor indigene de florã şi faunã sãlbaticã dacã
aceastã mãsurã ar putea sã contribuie la conservarea unei specii ameninţate cu
nimicirea, cu condiţia de a se proceda în prealabil, şi ţinând cont de experienţa
celorlalte părţi contractante, la un studiu pentru a stabili dacă o astfel de reintroducere
ar fi eficace şi acceptabilă;
b) sã controleze strict introducerea speciilor neindigene.
3. Fiecare parte contractantã va informa Comitetul permanent asupra speciilor
care beneficiazã de o protecţie totalã pe teritoriul sãu şi care nu figureazã în anexele
nr. I şi II.
ART. 12
Părţile contractante pot adopta pentru conservarea florei şi faunei sãlbatice şi
a habitatelor lor naturale mãsuri mai riguroase decât cele prevãzute în prezenta
convenţie.
CAP. 6
Comitetul permanent
ART. 13
1. Se constituie, în scopul prezentei convenţii, un Comitet permanent.
2. Orice parte contractantã poate fi reprezentatã în cadrul Comitetului permanent
printr-unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare delegaţie va dispune de un singur vot.
În limitele competenţelor sale, Comunitatea Economică Europeană îşi exercită
dreptul de vot cu un numãr de voturi egal numãrului statelor sale membre care
sunt pãrţi contractante ale prezentei convenţii; Comunitatea Economică Europeană
nu-şi va exercita dreptul de vot în situaţiile în care statele membre implicate şi-l
exercită pe al lor şi reciproc.
3. Orice stat membru în Consiliul Europei care nu este parte contractantã la
convenţie poate fi reprezentat în comitet printr-un observator.
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Comitetul permanent poate, în unanimitate, sã invite orice stat nemembru al
Consiliului Europei care nu este parte contractantã la convenţie sã fie reprezentat
printr-un observator la una dintre reuniunile sale.
Orice organism sau orice instituţie calificată tehnic în domeniul protecţiei,
conservării sau gestionãrii florei şi faunei sãlbatice şi a habitatelor lor, ºi aparşinând
uneia din categoriile urmãtoare:
a) organisme sau instituţii internaţionale, fie guvernamentale fie
nonguvernamentale sau organisme sau instituţii naţionale guvernamentale;
b) organisme sau instituţii naţionale nonguvernamentale care au fost desemnate
în acest scop de către statul în care sunt stabilite pot informa Secretarul general al
Consiliului Europei, cel puţin cu 3 luni înainte de reuniunea comitetului, despre
intenţia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu
excepţia cazului când, cu cel puţin o lună înaintea reuniunii, o treime dintre părţile
contractante au informat secretarul general că se opun la aceasta.
4. Comitetul permanent este convocat de cãtre secretarul general al Consiliului
Europei. El îşi va şine prima reuniune în termen de un an începând de la data
intrãrii în vigoare a convenţiei. În continuare, el se va reuni cel puţin o dată la 2 ani
şi oricând majoritatea părţilor contractante o solicită.
5. Majoritatea pãrţilor contractante formeazã cvorumul necesar pentru þinerea
unei reuniuni a Comitetului permanent.
6. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii, Comitetul permanent îşi va
stabili propriul regulament interior.
ART. 14
1. Comitetul permanent este însãrcinat sã urmãreascã aplicarea prezentei
convenţii. El poate, în special:
- sã revizuiascã în mod permanent prevederile prezentei convenţii, inclusiv
anexele sale, şi sã examineze modificãrile care s-ar impune;
- sã facã recomandãri pãrţilor contractante asupra mãsurilor care trebuie luate
pentru aplicarea prezentei convenţii;
- sã recomande mãsuri adecvate pentru asigurarea informãrii publicului asupra
lucrãrilor întreprinse în cadrul prezentei convenţii;
- sã facã recomandãri Comitetului Miniştrilor cu privire la invitarea statelor
nemembre ale Consiliului Europei sã adere la prezenta convenţie;
- sã facã orice propunere în scopul îmbunãtãţirii eficacitãţii prezentei convenţii
şi cuprinzând propuneri de încheiere, cu state care nu sunt părţi contractante la
convenţie, de acorduri care sã sporeascã eficacitatea conservãrii speciilor sau
grupelor de specii.
2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie
iniţiativă, să organizeze reuniuni de grupuri de experţi.
ART. 15
După fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite
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Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei un raport asupra lucrãrilor şi
funcţionãrii convenţiei.
CAP. 7
Amendamente
ART. 16
1. Orice amendament la articolele prezentei convenţii, propus de o parte
contractantã sau de Comitetul de Miniştri, este comunicat secretarului general
al Consiliului Europei şi transmis prin grija sa cu cel puţin douã luni înainte de
reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecãrui
semnatar, fiecãrei pãrţi contractante, fiecãrui stat invitat sã semneze prezenta
convenţie conform dispoziþiilor art. 19 şi tuturor statelor invitate sã adere la
aceasta, conform dispoziţiilor art. 20.
2. Orice amendament propus, conform dispoziţiilor paragrafului precedent, va fi
examinat de cãtre Comitetul permanent, care:
a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de
trei sferturi din voturile exprimate acceptãrii pãrţilor contractante;
b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate
de trei sferturi din voturile exprimate aprobãrii Comitetului de Miniştri. Acest text
este comunicat, dupã aprobarea sa, pãrţilor contractante în vederea acceptãrii.
3. Orice amendament va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi dupã ce toate
pãrţile contractante l-au informat pe secretarul general cã ele l-au acceptat.
4. Prevederile paragrafelor 1, 2 a) şi 3 ale prezentului articol sunt aplicabile şi
în cazul adoptãrii de noi anexe la prezenta convenţie.
ART. 17
Orice amendament la anexele prezentei convenţii, propus de către o parte
contractantă sau de către Comitetul de Miniştri va fi comunicat secretarului general
al Consiliului Europei şi transmis prin grija sa cu cel puşin douã luni înaintea
reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecãrui
semnatar, fiecãrei pãrţi contractante, fiecãrui stat invitat sã semneze prezenta
convenţie, conform dispoziţiilor art. 19, şi tuturor statelor invitate să adere la
aceasta, conform dispoziţiilor art. 20.
2. Orice amendament propus conform dispoziţiilor paragrafului precedent va
fi examinat de către Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate
de două treimi dintre părţile contractante. Textul adoptat va fi comunicat pãrţilor
contractante.
3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de cãtre Comitetul
permanent, şi cu excepţia cazului în care o treime dintre pãrţile contractante au
notificat obiecţii, orice amendament intră în vigoare pentru acele pãrţi contractante
care nu au notificat obiecţii.
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CAP. 8
Reglementarea diferendelor
ART. 18
1. Comitetul permanent se va strãdui sã faciliteze rezolvarea amiabilã a oricãror
dificultãţi pe care aplicarea convenţiei le-ar putea genera.
2. Orice diferend între pãrţile contractante cu privire la interpretarea sau
aplicarea prezentei convenţii, care nu s-a rezolvat pe baza dispoziţiilor paragrafului
precedent sau pe calea negocierii între părţile în diferend, şi cu excepţia cazului
în care pãrţile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusã arbitrajului.
Fiecare dintre pãrţi va desemna un arbitru şi cei doi arbitri vor desemna un al
treilea arbitru. Dacã, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol,
într-un interval de 3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre pãrţi nu şi-a
desemnat arbitrul, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului va proceda,
la cererea celeilalte părţi, la desemnarea sa într-un nou interval de 3 luni. Aceeaşi
procedurã se va aplica şi în cazul în care cei doi arbitri nu se pot pune de acord
asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, într-un interval de 3 luni socotite de la
desemnarea primilor doi arbitri.
3. În cazul diferendului între douã pãrţi contractante, dintre care una este un stat
membru al Comunitãţii Economice Europene, ea însãşi parte contractantã, cealaltã
adreseazã cererea de arbitraj simultan acestui stat membru şi comunitãţii, care-i va
notifica concomitent, într-un interval de douã luni de la primirea cererii, dacã statul
membru sau comunitatea sau statul membru şi comunitatea împreunã se constituie
parte la diferend. În lipsa unei astfel de notificãri în intervalul numit, statul membru
şi comunitatea sunt considerate o singurã şi aceeaşi parte la diferend în vederea
aplicãrii dispoziţiilor care guverneazã constituirea şi procedura Curşii de arbitraj.
Acelaşi lucru când statul membru şi comunitatea se constituie împreunã parte la
diferend.
4. Curtea de arbitraj îşi va stabili propriile norme procedurale. Hotãrârile se vor
lua cu majoritate de voturi. Sentinţa sa este definitivã şi obligatorie.
5. Fiecare parte la diferend suportã cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat
şi pãrţile suportã, în mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca şi celelalte
cheltuieli antrenate de arbitraj.
CAP. 9
Dispoziţii finale
ART. 19
1. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare statelor membre ale
Consiliului Europei şi statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca şi
Comunitãţii Economice Europene.
Pânã la data intrãrii sale în vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisã pentru
semnare oricãrui alt stat invitat de cãtre Comitetul de Miniştri.
Convenţia va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobãrii. Instrumentele de
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ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângã Secretariatul General al
Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 3 luni după data la care cinci state, dintre care cel puţin patru state
membre ale Consiliului Europei, îşi vor exprima consimţământul de a se supune
convenţiei conform dispoziţiilor paragrafului precedent.
3. Ea va intra în vigoare faţă de orice stat semnatar sau al Comunităţii
Economice Europene, care-şi vor exprima ulterior consimţământul de a se supune
ei, în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni dupã data
depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
ART. 20
1. Dupã intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei va putea, după consultarea părţilor contractante, să invite să
adere la convenţie orice stat nemembru al consiliului care, invitat să o semneze
conform prevederilor art. 19, nu o va fi fãcut încã, şi oricare alt stat nemembru.
2. Pentru orice alt stat care aderã, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii
care urmeazã expirãrii unei perioade de trei luni dupã data depunerii instrumentelor
de aderare pe lângã Secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 21
1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul depunerii
instrumentului sãu de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sã precizeze
teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenţie.
2. Orice parte contractantã poate, în momentul depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau în orice alt moment care urmeazã sã
extindã aplicarea prezentei convenţii prin declaraţie adresată secretarului general
al Consiliului Europei şi la alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia-i asigură
relaţiile internaţionale sau pentru care ea este abilitată să o stipuleze.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă,
în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceastã declaraţie, prin notificare
adresatã secretarului general. Retragerea va deveni efectivã începând cu prima zi a
lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de şase luni dupã data primirii notificãrii
de cãtre secretarul general.
ART. 22
1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul depunerii
instrumentului sãu de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sã formuleze una
sau mai multe observaţii cu privire la anumite specii enumerate în anexele nr. II
şi III şi/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate în observaţia sau
observaţiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vânătoare şi alte forme
de exploatare menţionate în anexa nr. IV.
Observaþiile cu caracter general nu sunt admise.
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2. Orice parte contractantã care extinde aplicarea prezentei convenţii la un teritoriu
menţionat în declaraţia prevăzută în paragraful 2 al art. 21 poate să formuleze
una sau mai multe observaţii conform dispoziţiilor paragrafului precedent pentru
teritoriul respectiv.
3. Nici o altã observaţie nu este admisã.
4. Orice parte contractantã care a formulat o observaţie în virtutea paragrafelor
1 şi 2 ale prezentului articol o poate retrage în totalitate sau parţial, adresând o
notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivã
la data primirii notificãrii de cãtre secretarul general.
ART. 23
1. Orice parte contractantã poate, în orice moment, sã denunţe prezenta convenţie
adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 6 luni dupã data primirii notificãrii de cãtre secretarul general.
ART. 24
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale
Consiliului Europei, fiecãrui stat semnatar, Comunitãţii Economice Europene
semnatare a prezentei convenţii şi fiecărei părţi contractante:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice datã de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform art. 19 ºi 20;
d) orice informaţie comunicată în virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13;
e) orice raport stabilit în aplicarea art. 15;
f) orice amendament sau nouã anexã adoptatã conform art. 16 şi 17 şi data la
care acest amendament sau aceastã nouã anexã intrã în vigoare;
g) orice declaraţie făcută în virtutea paragrafelor 2 şi 3 ale art. 21;
h) orice observaţie formulată în virtutea dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 22;
i) retragerea oricãrei observaţii exprimate în virtutea dispoziţiilor paragrafului
4 al art. 22;
j) orice notificare fãcutã în virtutea dispoziţiilor art. 23 şi data la care denunţarea
va deveni efectivă.
Drept care, subsemnaţii autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.
Redactată la Berna, la 19 septembrie 1979, în limbile francezã şi englezã, ambele
texte fiind identice şi alcãtuind un singur exemplar care va fi depus în arhivele
Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecãruia
dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecãrui stat, precum şi Comunitãţii
Economice Europene semnatare ca şi fiecãrui stat invitat sã semneze prezenta
convenţie sau sã adere la ea.
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ANEXA 1
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Darieu ex Milde
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pitularia minuta Durieu ex Braun
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All.
GYMNOSPINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B. Mathew & Baytop
APOCYNACEAE
Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC.
ARACEAE
Arum purpureospathum Boyce
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia samsunensis Davis
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
Ceropegia chrysantha Svent.
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
BORAGINACEAE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis rehsteineri Wartm.
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LEGUMINOSAE
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
Austragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun - Blanquet
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Glycyrrhiza iconica Hub. - Mor.
Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Thermopsis turcica Kit Tan. Vural & Kucukodu
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub. - Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez
Vicia dennesiana H. C. Watson
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Androcymbium psammophilum Svent.
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker - Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa praecox Ten.

Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss & Heldr.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Campanula damboldtiana Davis
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A. DC.
Musschia aurea (L. f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater
Halliday Dianthus rupicola Biv.
Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritimã Link
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub. - Mor.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Husskn.
Silene hifacensis Rouy ex Wilk.
Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub. - Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODICEAE
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen
CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE
Anacyclus latealatus Hub. - Mor.
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Tulipa sprengeri Baker
LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M. Bieb.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos.
Myrica rivas-martinezii Santos.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Goodyera macrophylla Lowe
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Orchis scopulorum Summerh.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.)
Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia parnassica Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
PLUMBAGINACEAE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
Limonium tamaricoides Bokhari
POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams
POLYGONACEAE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula egaliksensis Wormsk.

129

Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Argyranthemum lidii Humphries.
Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe subsp.
succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France.
Aster sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy &
Hayek)
Centaurea balearica J. D. Rodriguez
Centaurea borjae Valdes - Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea hermannii F. Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis
(Kunze) Willd.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lactuca watsoniana Trelease
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Sonchus erzincanicus Matthews
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
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Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Soldanella villosa Darracq
RANUNCULACEAE
Aconitum corsicum Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood)
Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis, Heywood)
Consolida samia P. H. Davis
Delphinium caseyi B. L. Burtt
Pulsattila patens (L.) Miller
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
Reseda decursiva Forssk. Gibraltar
ROSACEAE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Crataegus dikmensis Pojark
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Pyrus anatolica Browicz
RUBIACEAE
Galium globuliferum Hub. - Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
RUTACEAE
Ruta microcarpa Svent.
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
Thesium ebracteatum Hayne
SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia azorica H. C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Euphrasia marchesetti Wettst. ex Marches.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.

Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A. Dietr.
Convolvulus pulvinatus Sa'ad.
Pharbitis preauxii Webb
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B. L. Burtt
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum
(Lapevr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez - Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.)
Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Murbeckiella sousae Rothm.
Parolinia schizogynoides Svent.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P. W. Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A. Carlstrom
CYPERACEAE
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DIPSACACEAE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) A. D. Webb
EUPHORBIACEAE
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GENTIANACEAE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. P. Warburg
GERANIACEAE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez - Gonzalez & Izco
Erodium rupicola Boiss.
Geranium maderense Yeo

Verbascum afyonense Hub. - Mor.
Verbascum basivelatum Hub. - Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum stepporum Hub. - Mor.
Veronica oetaea L. - A. Gustavsson
SELAGINACEAE
Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.
Solanum lidii Sunding
THYMELAEACEAE
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho
TRAPACEAE
Trapa natans L.
TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Llyod
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H. Pesmen
Ferula latipinna Santos
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle
CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
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GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus psammophilus P. M. Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R. Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero - Zanco Cabezudo
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Stipa styriaca Martinovsky
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman
GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli
HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter)
N. K. B. Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub. - Mor.
IRIDACEAE
Crocus abantensis T. Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C. D. Brickell
Iris marsica Ricci & Colasante
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus
cordifolium Montr. & A)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr.
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Huber - Morath & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis marmorea Bolle
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.
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CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.
GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb.
JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.
RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.
BRYOPSIDA: MUSCI
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. &
Nestl.
DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw.
ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid.
POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill
SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid.
SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.
THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio

ANEXA 2. SPECII DE FAUNÃ STRICT PROTEJATE
Vertebrate
Mamifere
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinacus (Aethechinus) algirus
Soricidae
Crocidura ariadne
Crocidura cypria
Crocidura canariensis
Talpidae
Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)
MICROCHIROPTERA
Toate speciile, cu excepþia:
Pipistrellus pipistrellus
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus anomalus
Citellus citellus
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Alopex lagopus
Ursidae
Toate speciile
Mustelidae
Lutreola (Mustela) lutreola
Lutra lutra
Gulo gulo
Felidae
Felis silvestris (catus)
Lynx pardina (pardellus)
Panthera pardus
Panthera tigris
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Rupicapra rupicapra ornata
Ovibos moschatus
CETACEA
Delphinidae
Orcinus orca
Pseudoroa crassidens
Grampus griseus
Globicephala melaena
Delphinus delphis
Tursiops truncatus (tursio)

Păsări (prelungirea
Muscicapinae
Toate speciile
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
Toate speciile
Sittidae
Toate speciile
Certhiidae
Toate speciile
Emberizidae
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza cirlus
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza aureola
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Fringillidae
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus
Serinus pusillus
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Loxia leucoptera
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea
Ploceidae
Petronia petronia
Montrifringilla nivalis
Sturnidae
Sturnus unicolor
Sturnus roseus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus
Reptile
TESTUDINES
Testudinidae
Tesdudo hermanni
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Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Phocaenidae
Phocaena phocaena
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon mirus
Mesoplodon bidens
Ziphius cavirostris
Balaenopteridae
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)
Balaenidae
Eubalaena glacialis
Balaena mysticetus
Pãsãri
GAVIIFORMES
Gaviidae
Toate speciile
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps griseigena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
Toate speciile
Procellariidae
Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus assimilis bareli
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae
Toate speciile
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Casmerodius albus (Egretta albã)
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Bulbucus (Ardeola) ibis
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Cicomidae
Toate speciile
Threskiornithidae
Toate speciile
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Anser erythropus
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Testudo graeca
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
SAURIA
Gekkonidae
Tarentola delalandii
Tarentola boettgeri
Tarentola angustimentalis
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Cyrtodactylus kotschyi
Agamidae
Agama stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides nigropunctatus
Algyroides moreoticus
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Ophisops elgans
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta agilis
Lacerta monticola
Lacerta bedriagae
Lacerta horvathi
Lacerta graeca
Lacerta dugesi
Gallotia (Lacerta) simonyi
Gallotia galloti
Gallotia stehlini
Podarcis muralis
Podarcis lilfordi
Podarcis filfolensis
Podarcis pityusensis
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Podarcis melisellensis
Podarcis taurica
Podarcis erhardii
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides ocellatus
Chalcides bedriagai
Chalcides viridianus
Chalcides sexlineatus

Branta leucopsis
Branta ruticollis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Toate speciile
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Toate speciile
Rallidae
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otitidae
Toate speciile
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Arenaria interpres
Scolopacidae
Gallinago media
Numenius tenuirostris
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa cinerea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris alba
Limicola falcinellus
Recurvirostridae
Toate speciile
Phalaropodidae
Toate speciile
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Toate speciile
Laridae
Pagophila eburnea

Chalcides occidentalis
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber hippocrepis
Coluber najadum
Coluber viridiflavus
Coluber gemonensis
Coluber jugularis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Natrix tessellata
Coronella austriaca
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera ursinii
Vipera latasti
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi
Amfibieni
CAUDATA
Salamandridae
Salamandra atra
Salamandra (Mertensiella) luschani
Salamandrina terdigitata
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus italicus
Triturus carnifex
Triturus dobrogicus
Triturus karelinii
Plethodontidae
Hydromantes genei
Hydromantes flavus
Hydromantes supramontes
Hydromantes imperialis
Hydromantes italicus
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae
Bombina variegata
Bombina bombina
Discoglossus pictus
Discoglossus galganoi
Discoglossus sardus
Discoglossus jeanneae
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobate fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Bufonidae
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Larus audouinii
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna dougallii
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
Toate speciile
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
Toate speciile
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Toate speciile
APODIFORMES
Apodidae
Apus pallidus
Apus melba
Apus caffer
Apus unicolor
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops
PICIFORMES
Toate speciile
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Galerida theklae
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Hirundinidae
Toate speciile
Motacilidae
Toate speciile
Pycnonotidae
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Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana latastei
Rana iberica
Rana italica
Peúti
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
Nevertebrate
Artropode
INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Calopteryx syriaca
Sympecma braueri
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Aeshna viridis
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Gomphus graslinii
Ophiogomphus cecilia
Lindenia tetraphylla
Cordulegaster trinacrinae
Oxygastra curtisii
Macromia splendens
Brachythemis fuscopalliata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Carabus olympiae
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Buprestis splendens
Cucujus cinnaberinus
Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Lepidoptera
Papilio hospiton
Papilio alexanor

Pycnonotus barbatus
Laniidae
Toate speciile
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae
Cinclus cinclus
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Prunellidae
Toate speciile
Muscicapidae
Turdinae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Saxicola dacotiae
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe finschii
Cercotrichas galactotes
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Tarsiger cyanurus
Irania gutturalis
Sylviinae
Toate speciile
Regulinae
Toate speciile

Zerynthia polyxena
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Apatura metis
Fabriciana elisa
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Melanargia arge
Erebia christi
Erebia sudetica
Erebia calcaria
Coenonympha hera
Coenonympha oedippus
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Plebicula golgus
Hypodryas maturna
Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Proserpinus prosperpina
ARACHNIDA
Arancae
Macrothele calpeiana
Molluses/Mollusques
GASTROPODA
Srylommatophora
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Geomalacus maculosus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Discus guerinianus
Discus defloratus
Elona quimperiana
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera auricularia

ANEXA 3. SPECII DE FAUNÃ PROTEJATE
Vertebrate
Mamifere
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
Toate speciile
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
Lepus capensis (europacus)
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridae
Castor fiber
Gliridae
Toate speciile
Microtidae
Microtus ratticeps (oeconomus)

CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponensis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus

Peúti, prelungirea
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Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
Lepus capensis (europacus)
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridae
Castor fiber
Gliridae
Toate speciile
Microtidae
Microtus ratticeps (oeconomus)
Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus cabrerae
CETACEA
Toate speciile care nu sunt menþionate în anexa nr. II
CARNIVORA
Mustelidae
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Martes martes
Martes foina
Vormela peregusna
Viverridae
Toate speciile
Felidae
Lynx lynx
Phocidae
Phoca vitulina
Pusã (Phoca) hispida
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Cystophora cristata
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
Toate speciile
Bovidae
Ovis aries (musimon, ammon)
Capra ibex
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra
Pãsãri
Toate speciile care nu sunt menþionate în anexa nr. II, cu
excepþia:
Larus marinus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba palumbus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Covus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone and/et cornix)
Reptile
Toate speciile care nu sunt menþionate în anexa nr. II
Amfibieni
Toate speciile care nu sunt menþionate în anexa nr. II
Peúti
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicus
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
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Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponensis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudo phoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Puntitius platygaster
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel zingel

Larus argentatus
Columba palumbus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Covus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone and/et cornix)
Reptile
Toate speciile care nu sunt menþionate în anexa nr. II
Amfibieni
Toate speciile care nu sunt menþionate în anexa nr. II
Peúti
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicus
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Huso huso
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus
Toate speciile
Thymallidae
Thymallus thymallus
Salmonidae
Hucho hucho
Salmo salar*)
----------------*) Prevederile din acestã anexã nu vor fi aplicate la aceastã
specie din apele mãrilor.

Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Puntitius platygaster
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel zingel
Zingel streber
Blenntidae
Blennius fluviatilis
Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrmun
Gobius thressalus
Padogobius panizzai
Padogobius martensi
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus
Nevertebrate
Artropode
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia isabellae
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus
Austropotamobius pailipes
Austropotamobius torrentium
Moluúte
GASTROPODA
Srylommatophora
Helix pomatia
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera margaritifera
Unio clongatulus
Microcondylaea compressa
Annelids/annelides
HIRUDINEA
Arhynchordellae
Hirudo medicinalis
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ANEXA 4
MIJLOACE ŞI METODE DE VÂNÃTOARE ŞI ALTE FORME DE 		
EXPLOATARE INTERZISE
Mamifere
Lanţuri
Animale vii utilizate ca apelanţi, orbite sau mutilate
Înregistratoare de sunete
Aparate electrice capabile sã ucidã
Surse luminoase artificiale
Oglinzi şi alte obiecte orbitoare
Dispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine
electronic pentru tirul de noapte
Exploziv ^1)
Fileuri ^2)
Curse sau capcane ^2)
Otravã şi momealã otrãvite sau tranchilizante
Cazare şi afumare
Arme semiautomate sau automate al cãror încãrcãtor poate conţine mai mult de douã
cartuşe
Avioane
Vehicule automobile în deplasare
Pãsãri
Lanţuri ^3)
Cleiuri
Cârlige
Pãsãri vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate
Înregistratoare
Aparate electrice capabile sã ucidã
Surse luminoase artificiale
Oglinzi şi alte obiecte orbitoare
Dispozitive pentru iluminarea þintelor
Dispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine
electronic pentru tirul de noapte
Exploziv
Fileuri
Curse sau capcane
Otravã şi momealã otrãvite sau tranchilizante
Arme semiautomate sau automate al cãror încãrcãtor poate conţine mai mult de douã
cartuşe
Avioane
Vehicule automobile în deplasare
----------------^1) Exceptat pentru vânãtoarea balenei.
^2) Dacã se aplicã pentru capturarea sau uciderea masivã sau neselectivã.
^3) Face excepþie Lagopus la nord de latitudinea de 58 grade.
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CONVENŢIE PRIVIND COMERTUL INTERNATIONAL CU SPECII
SALBATICE DE FAUNA ŞI FLORA PE CALE DE DISPARITIE
(adoptata la Washington la 3 martie 1973)
Statele contractante,
recunoscind ca fauna si flora salbatice constituie, prin frumusetea si varietatea
lor, un element de neinlocuit al sistemelor naturale, care trebuie sa fie protejat de
catre generatiile prezente si viitoare,
constiente de valoarea estetica, stiintifica, culturala, recreativa si economica mereu crescinda a faunei si florei salbatice,
recunoscind ca popoarele si statele sint si ar trebui sa fie cei mai buni protectori
ai faunei si florei lor salbatice,
recunoscind, in plus, ca cooperarea internationala este esentiala pentru protectia
anumitor specii ale faunei si florei salbatice impotriva unei exploatari excesive, ca
urmare a comertului international,
convinse ca trebuie luate masuri urgente in acest scop, au convenit asupra urmatoarelor:
ART. 1. Definitii
În temeiul prezentei conventii si cu exceptia contextelor care presupun o alta
acceptie, expresiile urmatoare inseamna:
a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populatiile lor izolate geografic;
b) individ:
(i) orice animal sau planta, vii sau moarte;
(ii) in cazul unui animal: pentru speciile inscrise in anexele nr. I si II, orice parte
sau orice produs provenit de la un animal, usor de identificat, iar pentru speciile
inscrise la anexa nr. III, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, usor
de identificat, atunci cind sint mentionate in respectiva anexa;
(iii) in cazul unei plante: pentru speciile inscrise in anexa nr. I, orice parte sau
orice produs provenit de la o planta, usor de identificat, iar pentru speciile inscrise
in anexele nr. II si III, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, usor de
identificat, atunci cind sint mentionate in anexele respective;
c) comert: exportul, reexportul, importul si introducerea de provenienta marina;
d) reexportul: exportul oricarui individ importat in prealabil;
e) introducerea de provenienta marina: transportul intr-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturati in mediul marin care nu este sub jurisdictia unui stat;
f) autoritate stiintifica: o autoritate stiintifica nationala, desemnata conform art. 9;
g) organ de gestiune: o autoritate administrativa nationala, desemnata conform
art. 9;
h) parte: un stat pentru care a intrat in vigoare prezenta conventie.
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ART. 2. Principii fundamentale
1. Anexa nr. I cuprinde toate speciile amenintate de disparitie, care sint sau ar
putea fi afectate de comert. Comertul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei
reglementari foarte stricte in scopul de a nu le mai pune in pericol supravietuirea si
nu trebuie autorizat decit in conditii exceptionale.
2. Anexa nr. II cuprinde:
a) toate speciile care, cu toate ca nu sint inca neaparat amenintate de disparitie,
ar putea deveni in cazul in care comertul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus
unei reglementari stricte, avind drept scop evitarea unei exploatari incompatibile
cu supravietuirea lor;
b) anumite specii care trebuie sa faca obiectul unei reglementari, in scopul de
a face eficient controlul comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. II,
prin aplicarea prtevederilor alin. a).
3. Anexa nr. III cuprinde toate speciile pe care o parte le declara supuse, in limitele competentei sale, unei reglementari avind ca scop impiedicarea sau restringerea lor si necesitind cooperarea celorlalte parti pentru controlul comertului.
4. Partile nu permit comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexele nr. I, II
si III decit in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.
ART. 3. Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. I
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. I trebuie sa fie
conform dispozitiilor prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. I necesita eliberarea
si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca
urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului exportator va emite avizul ca acest export nu
dauneaza supravietuirii speciei in cauza;
b) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a
fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei , in vigoare
in acest stat;
c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu
se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite
riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever;
d) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca s-a acordat un
permis de import pentru individul respectiv.
3. Importul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. I necesita eliberarea
si prezentarea prealabila a unui permis de import si fie a unui permis de export, fie
a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie sa satisfaca urmatoarele
conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului importator va emite avizul ca obiectivele importului nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
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b) o autoritate stiintifica a statului importator va detine dovada ca, in cazul unui
individ viu, destinatarul are instalatiile adecvate pentru a-l pastra si a-l ingriji corespunzator;
c) un organ de gestiune al statului importator va detine dovada ca individul nu
va fi utilizat in scopuri mai ales comerciale.
4. Reexportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. I necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui
sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca individul a
fost importat in acest stat in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii;
b) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca orice individ
viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se
evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever;
c) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca s-a acordat
un permis de import pentru orice individ viu.
5. Introducerea de provenienta marina a unui individ al unei specii inscrise in
anexa nr. I necesita eliberarea unui certificat de catre organul de gestiune al statului
in care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului in care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus individul va detine
dovada ca, in cazul unui individ viu, destinatarul are instalatiile adecvate pentru a-l
pastra si ingriji corespunzator;
c) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus individul va detine dovada ca individul nu va fi folosit in scopuri in special comerciale.
ART. 4. Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. II
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. II trebuie sa fie in
conformitate cu dispozitiile prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. II necesita eliberarea
si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca
urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului exportator va emite avizul ca acest export nu
dauneaza supravietuirii speciei in cauza;
b) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a
fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei in vigoare
in acest stat;
c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu
se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite
riscurile de ranire, de imbolnivire sau de tratament sever.
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3. Pentru fiecare parte, o autoritate stiintifica va supraveghea continuu eliberarea, de catre partea respectiva, a permiselor de export pentru indivizii speciilor
inscrise in anexa nr. II, precum si exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci cind
o autoritate stiintifica constata ca exportul uneia dintre specii ar trebui sa fie limitat,
pentru a conserva in intreaga ei arie de distributie, la un nivel care sa fie, in acelasi
timp, conform cu rolul sau in ecosistemele in care ea este prezenta si net superior
celui care ar duce la inscrierea acestei specii in anexa nr. I, autoritatea va informa
organul de gestiune competent in legatura cu masurile corespunzatoare care trebuie sa fie luate pentru limitarea eliberarii permiselor de export pentru comertul cu
indivizi din specia respectiva.
4. Importul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. II necesita prezentarea, in prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.
5. Reexportul uni individ al unei specii inscrise in anexa nr. II necesita eliberarea
si prezentarea prealabila a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa
satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca individul a
fost importat in acest stat in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii;
b) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca orice individ
viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se
evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
6. Introducerea de provenienta marina a unui individ al unei specii inscrise in
anexa nr. I necesita eliberarea unui certificat de catre organul de gestiune al statului
in care a fost introdus individul. Certificatul resectiv trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului in care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus va detine dovada ca
orice individ viu va fi tratat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu
avizul autoritatii stiintifice, luat dupa consultarea celorlalte autoritati stiintifice nationale si, daca este cazul, a autoritatilor stiintifice internationale pentru numarul
total de indivizi a caror introducere este autorizata pentru perioade ce nu vor depasi
un an.
ART. 5. Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa
nr.III
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. III trebuie sa fie
conform dispozitiilor prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. III, de catre orice stat
care a inscris specia respectiva in anexa nr. III, necesita eliberarea si prezentarea
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prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele
conditii:
a) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a
fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei , in vigoare
in acest stat;
b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ
viu se afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite
riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
3. Cu exceptia cazurilor prevazute in paragraful 4 al prezentului articol, importul
oricarui individ al unei specii inscrise in anexa nr. III necesita prezentarea, in prealabil, a unui certificat privind originea si, in cazul unui import care provine de la un
stat care a inscris specia respectiva in anexa nr. III, a unui permis de export.
4. Atunci cind este vorba de un reexport, un certificat eliberat de catre organul
de gestiune al statului reexportator, care sa precizeze ca individul a fost transformt
in acest stat sau ca va fi reexportat in aceeasi stare, va face dovada pentru statul
importator ca dispozitiile prezentei conventii au fost respectate pentru indivizii respectivi.
ART. 6. Permise si certificate
1. Permisele si certificatele eliberate in baza dispozitiilor din art. III, IV si V
trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.
2. Un permis de export trebuie sa contina informatiile precizate in modelul reprodus in anexa nr. IV; el nu va fi valabil pentru export decit pentru o perioada de
6 luni, cu incepere de la data eliberarii.
3. Orice permis sau certificat se refera la titlu prezentei conventii; el contine
numele si stampila organului de gestiune care l-a eliberat si un numar de control
atribuit de catre organul de gestiune.
4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberata de catre un organ
de gestiune, trebuie sa fie clar specificata ca atare si nu poate fi folosita in locul
originalului unui perfmis sau al unui certificat decit daca se stipuleaza acest lucru
pe copie.
5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de
indivizi.
6. Daca este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ
pastreaza si anuleaza permisul de export sau certificatul de reexport si orice permis
de import corespunzator, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.
7. Atunci cind se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. In acest scop, termenul marcaj desemneaza orice amprenta de nesters, plumb sau alt mijloc corespunzator, care sa
permita identificarea unui individ si care sa fie conceputa in asa fel incit orice
contrafacere sa fie cit mai dificila posibil.
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ART. 7. Derogari si alte dispozitii speciale privind comertul
1. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica la tranzitul sau transbordarea indivizilor
pe teritoriul unei parti atunci cind acesti indivizi ramin sub controlul vamal.
2. Atunci cind un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator detine
dovada ca individul a fost achizitionat inainte ca dispozitiile prezentei conventii sa
se aplice individului respectiv, dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica acestui individ, cu conditia ca organul de gestiune respectiv sa elibereze un certificat in acest
scop.
3. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aolica indivizilor care sint obiecte personale sau
cu folosinta casnica. In consecinta, aceste derogari nu se aplica:
a) daca este vorba de indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. I, atunci cind
ei au fost achizitionati de catre proprietarul lor in afara statului sau de resedinta
permanenta si sint importati in acest stat;
b) daca este vorba de indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. II, (i) atunci
cind ei au fost achizitionati de catre proprietarul lor in timpul unui sejur in afara
statului sau de resedinta obisnuita, intr-un stat cu mediu salbatic, unde a avut loc
capturarea sau recoltarea;
(ii) atunci cind ei sint importati in statul de resedinta obisnuita a proprietarului;
si (iii) atunci cind statul in care a avut loc capturarea sau recoltarea solicita eliberarea prealabila a unui permis de export, in afara cazului in care un organ de gestiune
detine dovada ca acesti indivizi au fost achizitionati inainte ca dispozitiile prezentei
conventii sa se aplice indivizilor respectivi.
4. Indivizii unei specii animale inscrise in anexa nr. I, crescuti in captivitate in
scopuri comerciale, sau ai unei specii de planta inscrisa in anexa nr. I, reprodusa
in mod artificial in scopuri comerciale, vor fi considerati ca indivizi ai speciilor
inscrise in anexa nr. II.
5. Atunci cind un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca un
individ al unei specii animale a fost crescut in captivitate sau ca un individ al unei
specii de planta a fost reprodus in mod artificial sau ca este vorba de o parte a unui
astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un
certificat eliberat de catre organul de gestiune in acest scop va fi acceptat in locul
permiselor si certificatelor necesare, conform dispozitiilor art. 3, 4 si 5.
6. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica la imprumuturi, donatii si schimburi
in scopuri necomerciale intre oameni de stiinta si institutii stiintifice care sint inregistrate de catre un organ de gestiune al statului lor , de indivizi de ierbar si de
alti indivizi de muzeu, conservati, uscati etc. si de plante vii, care poarta o eticheta
eliberata sau aprobata de catre un organ de gestiune.
7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogari de la obligatiile
prevazute in art. 3, 4 si 5 si poate autoriza, fara permise sau certificate, mutarea
indivizilor care fac parte dintr-o gradina zoologica, dintr-un circ, dintr-o menajerie,
dintr-o expozitie de animale sau de plante, care se deplaseaza, cu conditia ca:
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a) exportatorul sau importatorul sa declare caracteristicile complete ale acestor
indivizi organului de gestiune;
b) acesti indivizi sa intre intr-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al
prezentului articol;
c) organul de gestiune sa detina dovada ca orice individ viu va fi transportat si
tratat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament
sever.
ART. 8. Masuri ce vor fi luate de catre parti
1. Partile vor lua masurile corespunzatoare in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei conventii, precum si pentru interzicerea comertului cu indivizi
care incalca aceste dispozitii. Aceste masuri includ:
a) sanctiuni penale privind fie comertul, fie detinerea unor astfel de indivizi sau
amindoua;
b) confiscarea sau returnarea in statul exportator a unor astfel de indivizi.
2. In afara masurilor luate in baza paragrafului 1 al prezentului articol, o parte
poate, atunci cind considera necesar, sa prevada orice procedura de rambursare interna a cheltuielilor pe care le-a riscat si care rezulta din confiscarea indivizilor care
au facut obiectul unui comert ce incalca masurile luate prin aplicarea dispozitiilor
prezentei conventii.
3. In limitele posibilului, partile vor proceda in asa fel incit formalitatile necesare pentru comertul cu indivizi sa fie efectuate in termen cit mai scurt.
In vederea facilitarii acestor formalitati, fiecare parte va putea desemna porturi
de iesire si porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentati pentru a fi scosi din
vreme. Partile vor proceda, de asemenea, in asa fel incit orice individ viu, in timpul
tranzitului, manipularii sau transportului, sa fie tratat corespunzator, astfel incit sa
se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
4. In cazul confiscarii unui individ viu, rezultind din aplicarea dispozitiilor din
paragraful 1 al prezentului articol, se aplica modalitatile urmatoare:
a) individul este incredintat unui organ de gestiune al statului care a procedat la
aceasta confiscare;
b) organul de gestiune, dupa ce a consultat statul expoortator, ii returneaza individul, pe cheltuiala lui, sau il trimite la un centru de ocrotire sau in orice loc pe care
acest organ il considera adecvat si compatibil cu obiectivele prezentei conventii;
c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate stiintifica sau poate consulta Secretariatul de fiecare data cind considera necesar, in scopul facilitarii deciziei la care se refera alin. b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire.
5. Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4 al prezentului
articol, este o institutie desemnata de catre un organ de gestiune pentru a ingriji
indivizii vii, in special pe cei care au fost confiscati.
6. In legatura cu comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexele nr. I, II si
III, fiecare parte va detine un registru care sa contina:
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a) numele si adresa importatorilor si exportatorilor;
b) numarul si natura persmiselor si certificatelor eliberate; statele cu care a avut
loc comertul; numarul sau cantitatile si tipurile de indivizi, numele speciilor acelora inscrise in anexele nr. I, II si III si, daca este cazul, dimensiunile si sexul indivizilor respectivi.
7. Fiecare parte va intocmi rapoarte periodice privind punerea in aplicare de
catre aceasta parte a conventiei si va transmite Secretariatului:
a) un raport anual care sa contina un rezumat al informarilor mentionate la alin.
b) din paragraful 6 al prezentului articol;
b) un raport bianual asupra masurilor legislative, regulamentare si administrative luate pentru aplicarea prezentei conventii.
8. Informatiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului articol vor fi
tinute la dispozitia publicului, in masura in care acest lucru nu este incompatibil cu
dispozitiile legislative si regulamentare ale partii interesate.
ART. 9. Organe de gestiune si autoritati stiintifice
1. In termenii prezentei conventii, fiecare parte va desemna:
a) unul sau mai multe organe de gestiune competente pentru a elibera permise si
certificate in numele acestei parti;
b) una sau mai multe autoritati stiintifice.
2. In momemntul depunerii instrumentelor de ratificare, de aderare, de aprobare
sau de acceptare, fiecare stat va comunica guvernului depozitar numele si adresa
organului de gestiune insarcinat sa comunice cu organele de gestiune desemnate de
celelalte parti, precum si cu Secretariatul.
3. Orice modificare la specificarile facute, privind aplicarea dispozitiilor prezentului articol, trebuie sa fie comunicata de catre partea interesata Secretariatului si
transmisa celorlalte parti.
4. Organul de gestiune citat la paragraful 2 al prezentului articol trebuie, la cererea Secretariatului sau a organului de gestiune al uneia dintre parti, sa le comunice
amprenta sigiililor si stampilelor pe care le foloseste pentru autentificarea certificatelor si a permiselor sale.
ART. 10
Comertul cu state care nu fac parte din prezenta conventie In cazul exportului
sau reexportului catre un stat care nu este parte a prezentei conventii sau al importului provenind de la un astfel de stat, partile pot, in locul permiselor si certificatelor cerute prin prezenta conventie, sa accepte documente similare, eliberate de
autoritatile competente ale statului respectiv; aceste documente trebuie, in esenta,
sa se conformeze conditiilor necesare pentru eliberarea permiselor si a certificatelor respective.
ART. 11. Conferinta partilor
1. Secretariatul va convoca o sesiune a conferintei partilor cel mai tirziu la 2 ani
de la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
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2. Apoi Secretariatul va convoca sesiuni ordinare ale conferintei, cel putin o
data la 2 ani, cu exceptia cazului in care conferinta nu va decide altfel, si sesiuni
extraordinare atunci cind a fost facuta cererea, in scris, in acest sens , de catre cel
putin o treime din numarul partilor.
3. In timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare ale acestei conferinte, partile
vor proceda la un examen de ansamblu al aplicarii prezentei conventii si pot:
a) sa ia orice dispozitie necesara pentru a permite Secretariatului sa-si indeplineasca functiile;
b) sa examineze amendamentele la anexele nr. I si II si sa le adopte in conformitate cu art. 15;
c) sa examineze progresele realizate pe calea restaurarii si conservarii speciilor
care figureaza in anexele I, II si III;
d) sa permita si sa examineze orice raport prezentat de catre Secretariat sau de
catre orice parte;
e) daca este cazul, sa faca recomandari care sa vizeze amelioararea aplicarii
prezentei conventii.
4. La fiecare sesiune, partile pot fixa data si locul pentru viitoarea sesiune ordinara care se va tine conform dipozitiilor din paragraful 2 al prezentului articol.
5. In fiecare sesiune, partile pot stabili si adopta regulamentul interior al sesiunii.
6. Organizatia Natiunilor Unite, institutiile sale specializate, Agentia Internationala pentru Energie Atomica, precum si orice stat care nu face parte din prezenta
conventie pot fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori care au dreptul sa participe la sesiune fara drept de vot.
7. Orice organism sau orice institutie calificata din punct de vedere tehnic in
domeniul protectiei, conservarii sau administrarii faunei si florei salbatice , care
au informat Secretariatul in legatura cu dorinta lor de a fi reprezentate la sesiunile
conferintei prin observatori, vor fi admise - cu exceptia cazului in care cel putin o
treime din numarul partilor se opune la acest lucru - cu conditia ca ele sa apartina
uneia dintre urmatoarele categorii:
a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, sau organisme sau institutii nationale guvernamentale;
b) organisme sau institutii nationale neguvernamentale, care au fost aprobate in
acest scop de catre statul in care acestea sint stabilite. O data admisi, acesti observatori au dreptul sa participe la sesiuni fara drept de vot.
ART. 12. Secretariatul
1. Din momentul intrarii in vigoare a prezentei conventii, un secretariat va fi
asigurat de catre directorul general al Programului Natiunilor Unite pentru Mediul
Inconjurator. In masura in care acesta considera oportun, el poate beneficia de concursul organismelor internationale sau nationale corespunzatoare , guvernamentale
sau neguvernamentale, competente in materie de protectie, conservare si administrare a faunei si florei salbatice.
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2. Atributiile Secvretariatului sint urmatoarele:
a) sa organizeze conferintele partilor si sa furnizeze serviciile aferente acestora;
b) sa indeplineasca functiile care ii sint incredintate in virtutea dispozitiilor art.
15 si 16 ale prezentei conventii;
c) sa intreprinda in conformitate cu programele fixate de catre conferinta partilor, studiile stiintifice si tehnice care vor contribui la aplicarea prezentei conventii,
inclusiv studiile referitoare la normele care trebuie respectate pentru starea corespunzatoare si transportul adecvat al indivizilor vii si la mijloacele de identificare a
acestor indivizi;
d) sa studieze rapoartele partilor si sa ceara partilor orice informatie suplimentara pe care o considera necesara pentru asigurarea aplicarii prezentei conventii;
e) sa atraga atentia partilor asupra oricarei probleme ce ar avea legatura cu
obiectivele prezentei conventii;
f) sa publice periodic si sa comunice partilor listele aduse la zi ale anexelor nr, I,
II si III, precum si orice alte informatii scrise la aceste anexe;
g) sa intocmeasca rapoarte anuale pentru parti asupra propriilor lucrari si asupra
aplicarii prezentei conventii, precum si orice alt raport pe care partile respective
l-ar putea solicita in timpul sesiunilor conferintei;
h) sa faca recomandari pentru urmarirea obiectivelor si punerea in aplicare a
dispozitiilor prezentei conventii, inclusiv schimburile de informari de natura stiintifica sau tehnica;
i) sa indeplineasca orice alta functie pe care partile i-ar putea-o incredinta.
ART. 13. Masuri internationale
1. Atunci cind, in urma informatiilor primite, Secretariatul considera ca o specie
inscrisa in anexele nr. I sau II este amenintata prin comertul cu indivizi ai speciilor
respective sau ca dispozitiile prezentei conventii nu sint de fapt aplicate, acesta va
avertiza organul de gestiune competent al partii sau partilor interesate.
2. Cind o parte, primeste comunicarea faptelor indicate la paragraful 1 al prezentului articol, ea va informa Secretariatul, cit mai urgent posibil si in masura in care
legislatia sa permite acest lucru, in legatura cu toate faptele la care se refera si, daca
este cazul, va propune masuri corective. Cind partea apreciaza ca ar fi cazul sa se
deschida o ancheta, aceasta poate fi efectuata de catre una sau mai multe persoane
special imputernicite de catre partea respectiva.
3. Informatii furnizate de catre o parte sau care rezulta din orice ancheta, prevazuta in paragraful 2 al prezentului articol, vor fi examinate in timpul urmatoarei
sesiuni a conferintei partilor care poate adresa partii respective orice recomandare
pe care aceasta ar considera-o adecvata.
ART. 14. Incidenta conventiei asupra legislatiilor interne si asupra conventiilor
internationale
1. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza dreptul partilor de a adopta:
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a) masuri interne mai stricte in legatura cu conditiile la care sint supuse:
comercializarea, capturarea sau recoltarea, detinerea sau transportarea indivizilor din speciile inscrise in anexele nr. I, II si III, aceste masuri putind merge pina la
interzicerea totala a acestora;
b) masuri interne care limiteaza sau interzic comercializarea, capturarea sau recoltarea, detinerea sau transportarea speciilor inscrise in anexele nr. I, II si III.
2. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza masurile interne si obligatiile
partilor care rezulta din tratate, conventii sau acorduri internationale referitoare la
alte aspecte ale comercializarii indivizilor, care sint sau vor putea intra in vigoare
privitor la fiecare parte, in special, toate masurile referitoare la vami, igiena publica, stiinta veterinara sau la carantina plantelor.
3. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza dispozitiile sau obligatiile care
rezulta dintr-un tratat, conventie sau acord international, incheiate sau in curs de a
fi incheiate intre state, care au ca scop crearea unei uniuni sau a unei zone comerciale regionale, care permit instituirea sau mentinerea controalelor comune vamale
externe si suprimarea contralelor vamale interne, in masura in care ele se refera la
comertul dintre statele membre ale respectivei uniuni sau zone.
4. Un stat parte la prezenta conventie, care este in acelasi timp parte la un alt
tratat, conventie sau acord international in vigoare in momentul intrarii in vigoare
a prezentei conventii, ale caror dispozitii acorda protectie speciilor marine inscrise
in anexa nr. II, va fi absolvit de obligatiile impuse in virtutea dispozitiilor prezentei
conventii in ceea ce priveste comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr.
II care sint capturate de nave inmatriculate in acest stat si conform dispozitiilor
respectivului tratat, acord sau conventii internationale.
5. In pofida dispozitiilor art. III, IV si V ale prezentei conventii, exportul unui
individ detinut la bord conform paragrafului 4 al prezentului articol nu necesita
decit un certificat eliberat de un organ al administratiei statului in in care acesta
a fost transportat, din care se reiasa ca individul a fost prins conform dispozitiilor
altor tratate, conventii sau acorduri inetrnationale.
6. Nici o dispozitie a prezentei conventii nu prejudiciaza codificarea si elaborarea dreptului marii de catre Conferinta Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii
convocata in virtutea Rezolutiei nr. 2750 (XXV) a Adunarii generale a Natiunilor
Unite, nici revendicarile si functiile juridice prezente sau viitoare ale oricarui stat
interesat de dreptul marii si de natura si intinderea jurisdictiei sale de coasta si de
juridisctia pe care o exercita asupra navelor aflate sub pavilionul sau.
ART. 15. Amendamente la anexele nr. I si II
1. Dispozitiile urmatoare se aplica referitor la amendamentele aduse anexelor nr.
I si II, in momentul desfasurarii sesiunilor conferintei partilor:
a) Fiecare parte poate propune in amendament la anexele nr. I si II, spre examinare, in cadrul sesiunii urmatoare a conferintei. Textul propunerii amendamentului este comunicat Secretariatului cu cel putin 150 de zile inainte de a avea loc
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sesiunea conferintei. Secretariatul consulta celelalte partii si organe interesate de
subiectul amendamentului, conform dispozitiilor alin. b) si c) al paragrafului 2 al
prezentului articol si comunica raspunsul tuturor partilor cu cel putin 30 de zile
inaintea sesiunii conferintei.
b) Amendamentele sint adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante. Parti prezente si votante inseamna partile prezente si care
se pronunta afirmativ sau negativ. Nu se tine cont de abtineri in calculul majoritatii
celor doua treimi necesare pentru adoptarea amendamentului.
c) Amendamentele adoptate la o sesiune a conferintei intra in vigoare la 90 de
zile dupa respectiva sesiune pentru toate partile, cu exceptia celor care au o rezerva,
conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol.
2. Dispozitiile urmatoare se aplica referitor la amendamentele aduse anexelor nr.
I si II in intervalul dintre sesiunile conferintei partilor:
a) Fiecare parte poate sa propuna un amendament la anexele nr. I si II, spre examinare, in intervalul dintre sesiunile conferintei partilor prin procedura de vot prin
corespondenta, stipulata in prezentul paragraf.
b) Pentru speciile marine, Secretariatul, imediat ce primeste textul cu propunerea amendamentului, il comunica tuturor partilor. Consulta, totodata, organismele
interguvernamentale competente, mai ales in vederea obtinerii tuturor datelor stiintifice pe care acestea sint in masura sa le furnizeze si pentru a asigura coordonarea
oricarei masuri de conservare, indeplinita de aceste organisme. Secretariatul comunica partilor in timp util punctele de vedere exprimate si datele furnizate de aceste
organisme, precum si propriile sale concluzii si recomandari.
c) Pentru alte specii decit cele marine, Secretariatul, imediat ce primeste textul
cu propunerea de amendament, il comunica partilor si apoi le transmite propriile
sale recomandari in timp util.
d) Fiecare parte poate, in termen de 60 de zile de la data la care Secretariatul
a transmis recomandarile sale partilor, prin aplicarea dispozitiilor alin. b) sau c)
de mai sus, sa transmita numitului Secretariat toate comentariile referitoare la subiectul propunerii de amendament, precum si toate datele si informatiile stiintifice
necesare.
e) Secretariatul comunica partilor, in timp util, raspunsurile primite, insotite de
propriile recomandari.
f) Daca Secretariatul nu a primit nici o obiectie la propunerea de amendament
intr-un termen de 30 de zile de la data la care a transmis raspunsurile si recomandarile primite, in virtutea dispozitiilor alin. e) al prezentului paragraf, amendamentul
intra in vigoare dupa 90 de zile pentru toate partile, cu exceptia celor care au avut o
rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 4 al prezentului articol.
g) Daca Secretariatul a primit o obiectie a unei parti, propunerea de amendament
trebuie sa fie supusa unui vot prin corespondenta conform dispozitiilor alin. h), i)
si j) ale prezentului paragraf.
h) Secretariatul anunta partile ca s-a primit o obiectie.
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i) In cazul in care Secretariatul n-a primit voturile afirmative sau negative sau
obiectiile a cel putin jumatate din numarul partilor in termen de 60 de zile de la
data notificarii, conform dispozitiilor alin. h) al prezentului paragraf, propunerea
de amendament va fi trimisa spre o noua examinare in cadrul sesiunii urmatoare a
conferintei partilor.
j) Daca numarul voturilor primite rezulta din partea a cel putin jumatate din
numarul partilor, propunerea de amendament este adoptata cu o majoritate de doua
treimi din numarul partilor care si-au exprimat un vot afirmativ sau negativ.
k) Secretariatul informeaza partile asupra rezultatului scrutinului.
l) Daca propunerea de amendament este adoptata, ea intra in vigoare dupa 90 de
zile de la data notificarii de catre Secretariat a acceptarii sale, pentru toate partile,
cu exceptia celor care au o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol.
3. In timpul perioadei de 90 de zile prevazuta la alin. c) al paragrafului 1 sau
la alin. 1) al paragrafului 2 al prezentului articol, fiecare parte poate, prin notificare scrisa trimisa guvernului depozitar, sa exprime o rezerva asupra subiectului
amendamentului. Atit timp cit respectiva rezerva nu este retrasa, aceasta parte este
considerata ca stat care nu se constituie ca parte la prezenta conventie in ceea ce
priveste comertul cu speciile vizate.
ART. 16. Anexa nr. III si amendamentele la aceasta anexa
1. Fiecare parte poate oricind sa depuna la Secretariat o lista cu speciile pe care
aceasta le declara ca facind obiectul, in limitele competentei sale, al unei reglementari in termenii vizati in paragraful 3 al art. II. Anexa nr. III cuprinde numele partii
care a facut inscrierea speciei, denumirile stiintifice ale respectivelor specii, partile
(organele) animalelor si plantelor respective si produsele obtinute din acestea, care
sint expres mentionate conform dispozitiilor alin. b) al art. I.
2. Fiecare lista inaintata conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol este comunicata partilor imediat dupa primirea sa la Secretariat. Lista va intra
in vigoare, ca parte integranta a anexei nr. III la 90 de zile de la data comunicarii.
Dupa comunicarea listei respective, fiecare parte poate, prin notificarea scrisa trimisa guvernului depozitar, sa formuleze o rezerva in legatura cu o anumita specie,
parte sau produs obtinut din animalele sau plantele respective si, atita vreme cit
aceasta rezerva nu a fost retrasa, statul nu este considerat ca stat parte la prezenta
conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile, partile sau produsele obtinute
din animalele sau plantele respective.
3. O parte care a inscris o specie in anexa nr. III poate efectua retragerea acesteia
prin notificare scrisa, trimisa la Secretariat, care informeaza toate partile despre aceasta. Aceasta retragere intra in vigoare la 30 de zile de la data acestei comunicari.
4. Orice parte care supune o lista a speciilor, in virtutea dispozitiilor paragrafului
1 al prezentului articol, trimite Secretariatului o copie a tuturor legilor si reglementarilor interne in vigoare privind protectia speciilor, insotita de un comentariu com153

plet, pe care partea le considera necesare sau pe care le poate solicita Secretariatul.
Atit timp cit speciile respective ramin inscrise in anexa nr. III, partea comunica
orice amendament adus la aceste legi si reglementari sau orice nou comentariu, din
momentul adoptarii lor.
ART. 17. Amendamente la conventie
1. Secretariatul convoaca o sesiune extraordinara a conferintei partilor, daca cel
putin o treime din numarul partilor cere acest lucru in scris, in scopul examinarii si
adoptarii amendamentelor la prezenta convetie. Aceste amendamente sint adoptate
cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante. In termenii
prezentei conventii, parti prezente si votante inseamna partile prezente si care se
exprima afirmativ sau negativ. Nu se tine seama de abtineri in calculul majoritatii
celor doua treimi necesare adoptarii amendamentului.
2. Textul oricarei propuneri de amendament este comunicat partilor de catre
Secretariat cu cel putin 90 de zile inaintea sesiunii conferintei partilor.
3. Un amendament intra in vigoare, pentru partile care l-au adoptat, din a 60a
zi de la depunerea de catre cele doua treimi din numarul partilor a unui instrument
de aprobare a amendamentului, pe linga guvernul depozitar. Drept urmare, amendamentul intra in vigoare, pentru celelalte parti, dupa 60 de zile de la depunerea de
catre partea respectiva a actului de aprobare a amendamentului.
ART. 18. Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend care intervine intre doua sau mai multe parti la prezenta convenitie referitor la interpretarea sau aplicarea dispozitiilor respectivei conventii va
face obiectul negocierilor intre partile in discutie.
2. Daca acest diferend nu poate fi rezolvat in maniera prevazuta de paragraful 1
de mai sus, partile pot, de comun acord, sa supuna diferendul arbitrajului, in special
celui de la Curtea Permanenta de Arbitraj de la Haga; partile care au supus diferendul vor fi legate de decizia de arbitraj.
ART. 19
Semnarea Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare la Washington pina la
30 aprilie 1973 si, dupa aceasta data, la Berna, pina la 31 decembrie 1974.
ART. 20. Ratificarea, acceptarea, aprobarea Prezenta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe linga
Guvernul Confederatiei Elvetiene, care este guvernul depozitar.
ART. 21
Aderarea Prezenta conventie va fi deschisa indefinit pentru aderare. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe linga guvernul depozitar.
ART. 22. Intrarea in vigoare
1. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa 90 de zile de la depunerea celui
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de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, pe
linga guvernul depozitar.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de-al 10-lea instrument de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta conventie va intra in
vigoare dupa 90 de zile de la depunerea de catre acest stat a instrumentului sau de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
ART. 23 Rezerve
1. Prezenta conventie nu poate face obiectul unor rezerve generale. Nu pot fi
formulate decit rezerve speciale, conform dispozitiilor prezentului articol si ale art.
15 si 16.
2. Fiecare stat poate, in urma depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa formuleze o rezerva speciala cu privire la:
a) oricare specie inscrisa in anexele nr. I, II sau III;
sau b) oricare parte sau produs animalier sau vegetal apartinind unei specii inscrise in anexa nr. III.
3. Atita vreme cit statul parte la prezenta conventie nu-si retrage rezerva formulata in virtutea dispozitiilor acestui articol, statul respectiv nu este considerat
ca parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile, partile sau
produsele obtinute dintr-un animal sau dintr-o planta specificate in respectiva rezerva.
ART. 24. Retragere
Orice parte va putea sa se retraga din prezenta conventie prin notificare scrisa
adresata guvernului depozitar.
Retragerea va intra in vigoare dupa 12 luni de la primirea acestei notificari de
catre guvernul depozitar.
ART. 25. Depozitarul
1. Originalul prezentei conventii, ale carui texte in limbile engleza, chineza ,
spaniola, franceza si rusa sint egal valabile, va fi depus pe linga guvernul depozitar,
care va transmite copii legalizate statelor care l-au semnat sau care au depus instrumente de aderare la respectiva conventie.
2. Guvernul depozitar informeaza statele semnatare si care au aderat la prezenta
conventie si Secvretariatul, in legatura cu semnaturile, depunerea instrumentelor
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre prezentarea sau retragerea rezervelor, despre intrarea in vigoare a prezetei conventii, despre amendamentele sale si despre notificarile de retragere.
3. Imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, un exemplar legalizat
conform respectivei conventii va fi transmis de catre guvernul depozitar Secretariatului Natiunilor Unite spre inregistrare si publicare, conform art. 102 al Cartei
Natiunilor Unite.
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Pentru conformitate, plenipotentiarii subsemnati, deplin autorizati, am semnat
prezenta conventie.
Intocmita la Washington la data de 3 martie 1973.
CONVENŢIE EUROPEANĂ A PEISAJULUI
(adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000)
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, denumite în continuare părţi,
considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai bună cooperare între membrii săi în vederea protejării şi promovării idealurilor şi principiilor
care constituie patrimoniul lor comun şi că acest scop este atins, în particular, prin
acorduri în domeniul economic şi social,
preocupate să ajungă la o dezvoltare durabilă bazată pe o relaţie echitabilă şi
armonioasă între necesităţile sociale, activităţile economice şi mediu,
constatând că peisajul participă într-o manieră importantă la interesul general în
ceea ce priveşte domeniile: cultural, ecologic, de mediu şi social şi că el constituie
o resursă favorabilă pentru activitatea economică, ale cărui protecţie, management
şi amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă,
conştiente că peisajul contribuie la formarea culturilor locale şi că acesta este
o componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural european, contribuind la
bunăstarea umană şi la consolidarea identităţii europene,
recunoscând că peisajul este o parte importantă a calităţii vieţii pentru oamenii
de pretutindeni: în areale urbane sau rurale, în areale degradate sau în cele care se
prezintă într-o stare perfectă, în spaţii recunoscute ca fiind de o frumuseţe deosebită, precum şi în cele obişnuite,
ţinând seama că evoluţiile tehnicilor de producţie agricolă, silvică, industrială
şi minieră şi politicile în materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport,
infrastructură, turism şi agrement, precum şi schimbările economice mondiale continuă în multe cazuri să accelereze transformarea peisajelor,
dorind să răspundă voinţei publice de a se bucura de o calitate crescută a peisajelor şi să joace un rol activ în transformarea lor, convinse fiind că peisajul este un
element esenţial al bunăstării sociale şi individuale şi că protecţia, managementul
şi amenajarea acestuia implică drepturi şi responsabilităţi pentru fiecare,
ţinând seama de sursele legale existente la nivel internaţional în domeniul protecţiei şi managementului patrimoniului natural şi cultural, de amenajarea teritoriului, de autonomia locală şi cooperarea transfrontieră, în special de Convenţia
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privind protecţia habitatelor naturale şi a vieţii sălbatice din Europa (Berna, 19
septembrie 1979), Convenţia privind protecţia patrimoniului arhitectural european
(Granada, 3 octombrie 1985), Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului
arhitectural european (revizuită) (La Valletta, 16 ianuarie 1992), Convenţia-cadru
europeană privind cooperarea transfrontieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) şi de protocoalele adiţionale la aceasta, Carta europeană a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Convenţia privind
diversitatea biologică (Rio, 5 iunie 1992), Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (Paris, 16 noiembrie 1972) şi de Convenţia privind
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),
recunoscând că diversitatea şi calitatea peisajelor europene constituie o resursă comună pentru protecţia, managementul şi amenajarea cărora este necesară cooperarea,
dorind să instituie un instrument nou, consacrat în mod exclusiv protecţiei, managementului şi amenajării tuturor peisajelor europene,
au căzut de acord asupra următoarelor:
CAPITOLUL I. Prevederi generale
ARTICOLUL 1. Definiţii
În sensul prezentei convenţii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al
cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani;
b) politica peisajului este o expresie prin care autorităţile publice competente desemnează principii generale, strategii şi linii directoare care permit adoptarea de
măsuri specifice care au ca scop protecţia, managementul şi amenajarea peisajului;
c) obiectiv de calitate peisajeră desemnează formularea de către autorităţile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspiraţiilor populaţiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viaţă;
d) protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa
patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de intervenţia umană;
e) managementul peisajelor cuprinde acţiunile vizând, într-o perspectivă de
dezvoltare durabilă, întreţinerea peisajului în scopul direcţionării şi armonizării transformărilor induse de evoluţiile sociale, economice şi de mediu;
f) amenajarea peisajului reprezintă acţiunile cu caracter de perspectivă ce au ca
scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje.
ARTICOLUL 2. Arie de aplicare
Subiect al prevederilor art. 15, această convenţie se aplică pentru întregul teritoriu al părţilor şi acoperă areale naturale, rurale, urbane şi suburbane. Sunt incluse
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suprafeţe terestre, ape interioare şi areale marine. Se referă la peisaje care pot fi
considerate deosebite, precum şi la peisaje obişnuite sau degradate.
ARTICOLUL 3. Obiective
Obiectivele prezentei convenţii sunt: promovarea protecţiei peisajelor, managementul şi amenajarea acestora şi organizarea cooperării europene în acest domeniu.
CAPITOLUL II. Măsuri naţionale
ARTICOLUL 4. Împărţirea responsabilităţilor
Fiecare parte va implementa prezenta convenţie, în particular prevederile art.
5 şi 6, în conformitate cu propria repartizare a competenţelor, cu principiile constituţionale şi cu reglementările sale administrative şi respectând principiul subsidiarităţii, ţinând seama de Carta europeană a autonomiei locale. Fiecare parte va
armoniza implementarea prezentei convenţii prin politici proprii şi fără derogări de
la prevederile acesteia.
ARTICOLUL 5. Măsuri generale
Fiecare parte se angajează:
a) să recunoască juridic peisajele ca o componentă esenţială a cadrului de viaţă
pentru populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi
fundament al identităţii acesteia;
b) să stabilească şi să implementeze politicile peisajului care au ca scop protecţia, managementul şi amenajarea acestuia, prin adoptarea de măsuri specifice
menţionate în prezenta convenţie;
c) să stabilească proceduri de participare pentru publicul larg, autorităţi regionale şi locale, precum şi pentru alţi factori interesaţi la definirea şi implementarea
politicilor peisajere menţionate la lit. b);
d) să integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism şi
în cele culturale, de mediu, agricole, sociale şi economice, precum şi în alte politici
cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.
ARTICOLUL 6. Măsuri specifice
A. Mărirea gradului de conştientizare
Fiecare parte se obligă să mărească gradul de conştientizare a societăţii civile,
organizaţiilor private şi autorităţilor publice în ceea ce priveşte valoarea peisajelor
şi rolul transformării lor.
B. Formare şi educare
Fiecare parte se obligă să promoveze:
a) formarea de specialişti în cunoaşterea intervenţiei asupra peisajelor;
b) programe pluridisciplinare de formare în politica, protecţia, managementul
şi amenajarea peisajului, destinate profesioniştilor din sectorul privat şi public şi
asociaţiilor interesate;
158

c) cursuri şcolare şi universitare care în cadrul disciplinelor de specialitate să
abordeze probleme privind valorile legate de peisaj şi protecţia, managementul şi
amenajarea acestuia.
C. Identificare şi evaluare
1. Mobilizând factorii interesaţi, conform art. 5 lit. c), şi în vederea unei mai
bune cunoaşteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajează:
a) (i) să identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu;
(ii) să analizeze caracteristicile acestora, precum şi dinamica şi factorii perturbanţi;
(iii) să urmărească transformările;
b) să evalueze peisajele astfel identificate, ţinând seama de valorile particulare
atribuite lor de către părţile interesate şi de populaţia implicată.
2. Această identificare şi procedurile de evaluare vor fi dirijate prin schimbul de
experienţă şi metodologie, organizat între părţi, la nivel european, în conformitate
cu prevederile art. 8.
D. Obiective de calitate peisajeră
Fiecare parte se obligă să definească obiective de calitate a peisajului pentru
peisajele identificate şi evaluate, după consultarea publică în conformitate cu art.
5 lit. c).
E. Implementare
Pentru ca politicile peisajului să aibă efect fiecare parte se obligă să introducă
instrumente care au ca scop protecţia, managementul şi/sau amenajarea peisajului.
CAPITOLUL III. Cooperare europeană
ARTICOLUL 7. Politici şi programe internaţionale
Părţile se obligă să coopereze în vederea introducerii dimensiunii peisajere în
programele şi politicile internaţionale şi să recomande ca, acolo unde este cazul,
consideraţiile referitoare la peisaj să fie incluse.
ARTICOLUL 8. Asistenţă mutuală şi schimb de informaţi
Părţile se obligă să coopereze pentru întărirea eficacităţii măsurilor luate în conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi, în special:
a) să ofere asistenţă tehnică şi ştiinţifică mutuală, prin acumulare şi schimb de
experienţă şi de lucrări de cercetare ştiinţifică în materie de peisaj;
b) să promoveze schimbul de specialişti în probleme privind peisajul, în special
pentru informare şi instruire;
c) să schimbe informaţii asupra tuturor problemelor acoperite de prevederile
prezentei convenţii.
ARTICOLUL 9. Peisaje transfrontiere
Părţile trebuie să încurajeze cooperarea transfrontieră la nivel local şi regional şi
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ori de câte ori este necesar să pregătească şi să implementeze programe comune de
punere în valoare a peisajului.
ARTICOLUL 10. Monitorizarea implementării convenţiei
1. Comitetele de experţi competenţi existenţi, stabiliţi la art. 17 din Statutul
Consiliului Europei, sunt însărcinate de către Comitetul de Miniştri al Consiliului
Europei să fie responsabile cu monitorizarea implementării convenţiei.
2. După fiecare reuniune a Comitetului de Experţi secretarul general al Consiliului Europei va transmite Comitetului de Miniştri un raport asupra lucrărilor şi
funcţionării convenţiei.
3. Comitetele de experţi propun Comitetului de Miniştri criteriile de atribuire
şi de reglementare privind acordarea unui premiu al peisajului de către Consiliul
Europei.
ARTICOLUL 11. Premiul peisajului acordat de către Consiliul Europei
1. Premiul peisajului acordat de către Consiliul Europei este o distincţie
care poate fi atribuită autorităţilor locale şi regionale şi grupărilor lor care, în
cadrul politicilor peisajere ale unei părţi la prezenta convenţie, au pus în practică politici sau măsuri de protecţie, management şi/sau amenajare a peisajelor,
care s-au dovedit a avea efect de lungă durată şi astfel au putut servi ca exemplu pentru alte autorităţi teritoriale în Europa. Această distincţie poate fi, de
asemenea, conferită organizaţiilor neguvernamentale care au avut contribuţii
particulare remarcabile la protecţia, managementul sau amenajarea peisajului.
2. Candidaturile pentru premiul peisajului acordat de Consiliul Europei vor fi
transmise comitetelor de experţi menţionate la art. 10 de către părţi. Autorităţile
transfrontiere locale şi regionale şi alte grupări ale autorităţii locale şi regionale interesate pot fi candidate ale unui management comun al peisajului în cauză.
3. La propunerea comitetelor de experţi menţionate la art. 10 Comitetul de Miniştri
trebuie să definească şi să publice criteriile pentru atribuirea premiului peisajului de către Consiliul Europei, să adopte regulamentul şi să decerneze premiul.
4. Atribuirea premiului peisajului de către Consiliul Europei are ca scop încurajarea celor care îl primesc pentru a asigura protecţia, managementul şi amenajarea
durabilă a peisajelor la care se face referire.
CAPITOLUL IV. Clauze finale
ARTICOLUL 12. Relaţia cu alte instrumente
Prevederile prezentei convenţii nu vor prejudicia prevederile mai stricte privind
protecţia, managementul şi amenajarea peisajului, conţinute în alte instrumente legale naţionale sau internaţionale, existente sau care vor intra în vigoare.
ARTICOLUL 13. Semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie este deschisă semnării pentru statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de
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ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului
Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei şi-au
exprimat consensul de a adera la aceasta în conformitate cu prevederile paragrafului precedent.
3. Pentru toţi semnatarii care îşi vor exprima ulterior consimţământul de a adera
la prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează
expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare,
acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 14. Aderarea
1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea invita Comunitatea Europeană şi oricare alt stat european care nu este membru al Consiliului Europei să adere la aceasta, prin decizia
majorităţii, aşa cum este prevăzut la art. 20 din Statutul Consiliului Europei, şi
prin vot unanim al statelor părţi cu drept de semnătură din Comitetul de Miniştri.
2. Pentru oricare stat care aderă sau pentru Comunitatea Europeană, în caz de aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care s-a făcut depunerea instrumentului de
aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15. Aplicarea în teritoriu
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, în momentul semnării sau când
îşi depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să specifice
teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.
2. Orice parte poate la oricare dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenţii
oricărui alt teritoriu specificat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare pentru
acel teritoriu în prima zi care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data
primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente şi privind
orice teritoriu menţionat într-o asemenea declaraţie poate să fie retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni
efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data
primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 16. Denunţarea
1. Orice parte poate să denunţe oricând prezenta convenţie prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei
perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 17. Amendamente
1. Orice parte sau comitetele de experţi menţionate la art. 10 pot propune amendamente la prezenta convenţie.
2. Orice propunere de amendament va fi înaintată secretarului general al Consiliului Europei, care o va comunica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte părţi şi oricărui stat european nou membru al Consiliului Europei care a
fost invitat să adere la această convenţie în conformitate cu prevederile art. 14.
3. Orice propunere de amendament este examinată de comitetele de experţi menţionate
la art. 10, care supun textul adoptat majorităţii de trei pătrimi din numărul reprezentanţilor părţilor Comitetului de Miniştri, pentru adoptare. După adoptarea sa de către
Comitetul de Miniştri cu majoritatea prevăzută la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului
Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor părţi care au dreptul de a-şi exercita activitatea în Comitetul de Miniştri, textul va fi transmis părţilor pentru acceptare.
4. Orice amendament care va intra în vigoare după acceptarea lui de către părţi în
prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 3
dintre statele membre ale Consiliului Europei au informat secretarul general despre
acceptarea sa. Pentru celelalte părţi care l-au acceptat ulterior acest amendament
va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni
de la data la care partea respectivă l-a informat pe secretarul general al Consiliului
Europei despre acceptarea sa.
ARTICOLUL 18. Notificări
Secretarul general al Consiliului Europei va înştiinţa statele membre ale Consiliului Europei, orice stat sau Comunitatea Europeană, care a aderat la această
convenţie, privind:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii în conformitate cu art.
13, 14 şi 15;
d) orice declaraţie făcută în virtutea art. 15;
e) orice denunţare făcută în virtutea art. 16;
f) orice propunere de amendare, orice amendament adoptat conform art. 17 şi
data la care intră în vigoare;
g) orice alt act, notificare, informare sau comunicare referitoare la prezenta convenţie
Pentru conformitate subsemnaţii autorizaţi în acest scop au semnat prezenta
convenţie.
Întocmită la Florenţa la 20 octombrie 2000, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi păstrat în arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii
legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi fiecărui stat sau Comunităţii Europene, invitate să adere la prezenta convenţie.
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PROTOCOL DE LA CARTAGENA PRIVIND BIOSECURITATEA LA
CONVENŢIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ (SEMNATĂ LA
5 IUNIE 1992 LA RIO DE JANEIRO)
(adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000)
Părţile la acest protocol,
fiind părţi la Convenţia privind diversitatea biologică, denumită în continuare
convenţie,
reamintind paragrafele 3 şi 4 din art. 19, art. 8 g) şi art. 17 din convenţie,
reamintind, de asemenea, Decizia N/5 din 17 noiembrie 1995, adoptată la Conferinţa părţilor la convenţie, de a elabora un protocol pentru prevenirea riscurilor
biotehnologice, care se va referi în special la mişcarea transfrontieră a oricărui organism modificat genetic rezultat din biotehnologiile moderne care ar putea avea efecte
adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, luând în considerare, în particular, proceduri adecvate pentru un acord în cunoştinţă de cauză,
reafirmând abordarea cu precauţie conţinută în principiul 15 al Declaraţiei de la
Rio privind mediul şi dezvoltarea,
conştiente de expansiunea rapidă a biotehnologiei moderne şi de creşterea interesului public faţă de potenţialele efecte adverse asupra diversităţii bilogice, ţinând,
de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană,
recunoscând că biotehnologia modernă reprezintă, în cazul în care este dezvoltată şi folosită în condiţii adecvate de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană,
un potenţial considerabil pentru bunăstarea populaţiei,
recunoscând, de asemenea, importanţa crucială pentru umanitate a centrelor de
origine şi centrelor de diversitate genetică,
ţinând cont de capacitatea limitată a mai multor state, mai ales a celor în curs
de dezvoltare, de a face faţă naturii şi importanţei riscurilor cunoscute şi potenţiale
asociate organismelor modificate genetic,
recunoscând că acordurile de mediu şi comerţul trebuie să se susţină reciproc în
vederea realizării dezvoltării durabile,
accentuând faptul că acest protocol nu implică o schimbare în ceea ce priveşte
drepturile şi obligaţiile unei părţi în virtutea altor acorduri internaţionale în vigoare,
înţelegând că acest preambul nu intenţionează să subordoneze acest protocol
altor acorduri internaţionale,
au convenit următoarele:
ARTICOLUL 1. Obiectiv
În conformitate cu abordarea cu precauţie conţinută în principiul 15 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, obiectivul acestui protocol este de a
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contribui la asigurarea unui nivel adecvat de protecţie pentru siguranţa transferului,
manipulării şi utilizării organismelor modificate genetic, rezultate din biotehnologia modernă şi care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile
a diversităţii biologice, ţinându-se, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea
umană şi concentrându-se în special asupra mişcării lor transfrontiere.
ARTICOLUL 2. Prevederi generale
1. Fiecare parte trebuie să adopte măsuri potrivite juridice, administrative sau
orice altă măsură necesară pentru implementarea obligaţiilor din acest protocol.
2. Părţile trebuie să se asigure că producerea, manipularea, transportul, utilizarea, transferul şi eliberarea oricărui organism modificat genetic se realizează într-o
manieră care previne sau reduce riscurile pentru diversitatea biologică, ţinând, de
asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană.
3. Acest protocol nu poate afecta în nici un fel suveranitatea statelor în cadrul
apelor lor teritoriale stabilite în conformitate cu legile internaţionale, drepturile
suverane şi jurisdicţia pe care statele o exercită în zonele lor economice exclusive
şi pe platoul continental, în conformitate cu dreptul internaţional, sau exercitarea
de către navele şi avioanele tuturor statelor a drepturilor şi libertăţilor navigaţionale conferite de legile internaţionale şi reflectate în instrumente internaţionale
relevante.
4. Acest protocol nu trebuie să fie interpretat ca o restricţie a drepturilor unei
părţi de a acţiona în mod cât mai riguros pentru conservarea diversităţii biologice
şi utilizarea durabilă a resurselor sale care sunt prevăzute în acest protocol, cu condiţia ca o asemenea acţiune să fie compatibilă cu obiectivele şi prevederile acestui
protocol şi în concordanţă cu celelalte obligaţii impuse respectivei părţi prin dreptul internaţional.
5. Părţile sunt încurajate să ţină cont în mod adecvat de experienţa disponibilă, instrumentele existente şi eforturile întreprinse de forurile internaţionale ce au
competenţă în domeniul riscului pentru sănătatea umană.
ARTICOLUL 3. Definiţii
În textul acestui protocol:
a) prin Conferinţa părţilor se înţelege Conferinţa părţilor la convenţie;
b) prin utilizare în mediu închis se înţelege toate operaţiile realizate într-un
dispozitiv, instalaţie sau altă structură fizică, care implică organismele modificate
genetic, reglementate de măsuri specifice, şi limitează efectiv contactul cu mediul
exterior şi impactul asupra acestuia;
c) prin export se înţelege mişcarea transfrontieră intenţionată având ca stat de
provenienţă o parte şi ca stat de destinaţie o altă parte;
d) prin exportator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, care, în confor164

mitate cu jurisdicţia părţii exportatoare, dispune exportul unui organism modificat
genetic;
e) prin import se înţelege mişcarea transfrontieră intenţionată având ca stat de
provenienţă o parte şi ca stat de destinaţie o altă parte;
f) prin importator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, care, în conformitate cu jurisdicţia părţii exportatoare, dispune importul unui organism modificat
genetic;
g) prin organism modificat genetic se înţelege totalitatea organismelor vii care
au o nouă combinaţie de material genetic obţinută cu ajutorul biotehnologiei moderne;
h) prin organism viu se înţelege orice entitate biologică, capabilă să transfere
sau să reproducă material genetic, inclusiv organisme sterile, viruşi şi viroizi;
i) prin biotehnologie modernă se înţelege:
a. aplicarea tehnicilor in vitro cu acizi nucleici, incluzând recombinarea acidului dezoxiribonucleic (ADN) şi introducerea directă a acidului nucleic în celule ori
organite; sau
b. fuziunea celulară a organismelor care nu aparţin aceleiaşi familii taxonomice,
care străbat barierele naturale ale fiziologiei de reproducere sau de recombinare şi
care nu sunt tehnici utilizate pentru reproducerea şi selecţia tipurilor clasice;
j) prin organizaţia regională a integrării economice se înţelege o organizaţie
constituită din state suverane dintr-o regiune dată, căreia statele membre i-au transferat competenţa privind toate problemele guvernate de acest protocol şi care a fost
corespunzător autorizată, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze,
să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la acesta.
k) prin mişcare transfrontieră se înţelege mişcarea unui organism modificat
genetic de la o parte la alta, cu precizarea că la art. 17 şi 24 se va înţelege mişcarea
acestora între un stat parte şi un stat care nu este parte.
ARTICOLUL 4. Scop
Acest protocol se aplică mişcărilor transfrontiere, tranzitului, manipulării şi
utilizării tuturor organismelor vii modificate genetic care pot avea efecte adverse
asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinându-se, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană.
ARTICOLUL 5. Produse farmaceutice
Acest protocol nu se aplică - în pofida art. 4 şi fără a prejudicia dreptul unei părţi
de a supune toate organismele modificate genetic unei evaluări a riscurilor înainte
de a lua decizia privind importul lor - mişcărilor transfrontiere a organismelor modificate genetic care sunt produse farmaceutice destinate populaţiei şi care cad sub
incidenţa altor acorduri sau organisme internaţionale relevante.
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ARTICOLUL 6. Tranzitul şi utilizarea în mediu închis
1. Prevederile acestui protocol privind procedura de acord prealabil în cunoştinţă de cauză nu se aplică organismelor modificate genetic în tranzit, în pofida
prevederilor art. 4 şi fără a prejudicia dreptul unei părţi de tranzit de a reglementa
transportul pe teritoriul său al organismelor modificate genetic şi de a aviza Centrul
de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice despre orice
decizie, luată în conformitate cu paragraful 3 al art. 2, privind tranzitul pe teritoriul
său al unui organism modificat genetic.
2. Prevederile acestui protocol privind procedura de acord prealabil în cunoştinţă de cauză nu se aplică organismelor modificate genetic destinate utilizării în
mediu închis, în conformitate cu standardele părţii importatoare, în pofida prevederilor art. 4 şi fără a prejudicia dreptul unei părţi de a supune toate organismele
modificate genetic unei evaluări a riscurilor înainte de a lua decizia privind importul lor şi de a fixa norme aplicabile pentru utilizarea în mediu închis în cadrul
jurisdicţiei părţii respective.
ARTICOLUL 7. Aplicarea procedurii de acord prealabil în cunoştinţă de
cauză
1. Sub rezerva art. 5 şi 6, procedura de acord prealabil în cunoştinţă de cauză
prevăzută în art. 8, 9, 10 şi 12 se aplică înaintea primei mişcări transfrontiere intenţionate a organismelor modificate genetic destinate introducerii intenţionate în
mediul părţii importatoare.
2. Introducerea intenţionată în mediu, menţionată în paragraful 1 de mai sus,
nu se referă la organismele modificate genetic destinate a fi utilizate direct pentru
alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare.
3. Art. 11 se aplică înainte de prima mişcare transfrontieră a organismelor modificate genetic destinate a fi utilizate direct pentru alimentaţia umană sau animală
ori pentru procesare.
4. Procedura de acord prealabil în cunoştinţă de cauză nu se aplică mişcării
transfrontiere intenţionate a organismelor vii care, într-o decizie a Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol, sunt definite ca puţin susceptibile de a avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii
biologice, luându-se în considerare şi riscurile pentru sănătatea umană.
ARTICOLUL 8. Notificarea
1. Partea exportatoare trebuie să anunţe sau să ceară exportatorului să trimită o
notificare scrisă autorităţii naţionale competente a părţii importatoare, înainte de
mişcarea transfrontieră intenţionată a unui organism modificat genetic care este
vizat în paragraful 1 al art. 7. Notificarea trebuie să conţină cel puţin informaţiile
specificate în anexa nr. I.
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2. Partea exportatoare trebuie să se asigure că există o responsabilitate juridică
în ceea ce priveşte exactitatea informaţiilor furnizate de către exportator.
ARTICOLUL 9. Confirmarea primirii notificării
1. Partea importatoare trebuie să confirme autorului notificării primirea acesteia, în scris, în decurs de 90 de zile de la primire.
2. Confirmarea trebuie să indice:
a) data primirii notificării;
b) dacă notificarea conţine la prima vedere informaţii vizate în art. 8;
c) dacă s-a procedat în conformitate cu cadrul legal naţional al părţii importatoare sau în conformitate cu prevederile specificate în art. 10.
3. Cadrul legal naţional la care se face referire în paragraful 2 lit. c) de mai sus
trebuie să fie conform protocolului.
4. Dacă o parte importatoare nu confirmă primirea notificării, acest fapt nu implică consimţământul acesteia pentru o mişcare transfrontieră intenţionată.
ARTICOLUL 10. Procedura de decizie
1. Deciziile părţii importatoare trebuie să fie în conformitate cu prevederile art. 15.
2. Partea importatoare trebuie, în perioada menţionată în art. 9, să informeze în
scris notificatorul şi Centrul de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor
biotehnologice dacă mişcarea transfrontieră poate continua:
a) numai după ce partea importatoare şi-a dat consimţământul scris;
b) la nu mai puţin de 90 de zile, fără alt consimţământ scris.
3. În termen de 270 de zile de la data primirii notificării partea importatoare
trebuie să comunice în scris notificatorului şi Centrului de schimb de informaţii
pentru prevenirea riscurilor biotehnologice decizia la care se face referire în paragraful 2 lit. a) de mai sus:
a) aprobarea importului cu sau fără condiţii, indicând modul în care decizia se
va aplica importurilor ulterioare de organisme modificate genetic de acelaşi fel;
b) interzicerea importului;
c) solicitarea de informaţii adiţionale relevante în conformitate cu cadrul legislativ naţional sau cu anexa nr. I; numărul zilelor trecute de la momentul în care
partea importatoare cere informaţiile suplimentare până când le primeşte nu va fi
luat în calcul; sau
d) informarea notificatorului că perioada specificată în acest paragraf este prelungită pe o durată nedefinită.
4. Numai în cazul unui consimţământ necondiţionat deciziile menţionate la paragraful 3 de mai sus trebuie să indice motivele pe care acesta se bazează.
5. Dacă partea importatoare nu comunică decizia luată în termen de 270 de zile
de la data primirii notificării, acest fapt nu implică consimţământul acesteia pentru
o mişcare transfrontieră intenţionată.
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6. Lipsa unei certitudini ştiinţifice, datorată informaţiilor şi cunoştinţelor ştiinţifice insuficient de relevante privind proporţiile potenţialelor efecte adverse ale organismelor modificate genetic asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii
biologice în statul parte importator, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru
sănătatea umană, nu împiedică partea respectivă să ia o decizie, după cum socoteşte de cuviinţă, cu privire la importul organismelor modificate genetic în cauză,
astfel cum este indicat în paragraful 3 de mai sus, în scopul evitării sau reducerii la
minimum a potenţialelor efecte adverse.
7. Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol trebuie
să decidă la prima întrunire asupra procedurilor şi mecanismelor potrivite pentru
facilitarea luării deciziilor de către partea importatoare.
ARTICOLUL 11. Procedura de urmărire a organismelor modificate genetic destinate a fi utilizate direct în alimentaţia umană şi animală sau pentru
procesare
1. O parte care ajunge la o decizie definitivă privind utilizarea pe teritoriul naţional, inclusiv desfacerea pe piaţă a unui organism modificat genetic, care poate fi
subiectul mişcării transfrontiere pentru utilizare directă în alimentaţia umană sau
animală ori pentru procesare, trebuie, în termen de 15 zile de la luarea acestei decizii, să informeze celelalte părţi prin intermediul Centrului de schimb de informaţii
pentru prevenirea riscurilor biotehnologice. Această informare trebuie să conţină
cel puţin informaţiile specificate în anexa nr. II. Partea trebuie să pună la dispoziţie
o copie, în scris, a informaţiilor punctului central naţional al fiecărei părţi, care va
informa în avans secretariatul că nu are acces la Centrul de schimb de informaţii
pentru prevenirea riscurilor biotehnologice. Această prevedere nu se aplică deciziilor privind analiza pe teren.
2. Partea care ajunge la o decizie în conformitate cu paragraful 1 de mai sus
trebuie să se asigure că există dispoziţii legale care să garanteze exactitatea informaţiilor furnizate de aplicant.
3. Orice parte poate solicita informaţii adiţionale de la autoritatea identificată la
lit. b) din anexa nr. II.
4. O parte poate lua o decizie asupra importului de organisme modificate genetic utilizate direct în alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu obiectivele acestui protocol.
5. Fiecare parte trebuie să pună la dispoziţie Centrului de schimb de informaţii pentru
prevenirea riscurilor biotehnologice copiile oricărei legii reglementări sau directive naţionale aplicabile importului de organisme modificate genetic, utilizate direct în alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare, dacă acestea sunt disponibile.
6. Toate ţările în curs de dezvoltare sau părţi cu economie în tranziţie pot, în
absenţa cadrului naţional legal la care s-a făcut referire în paragraful 4 de mai sus
şi sub jurisdicţia naţională, să declare prin Centrul de schimb de informaţii pentru
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prevenirea riscurilor biotehnologice că decizia lor, prealabilă primului import al
unui organism modificat genetic destinat utilizării directe în alimentaţia umană sau
animală ori pentru procesare, asupra căruia au fost furnizate informaţii în paragraful 1 de mai sus, va fi luată în conformitate cu următoarele:
a) o evaluare a riscului întreprinsă conform anexei nr. III; şi
b) o decizie adoptată într-un interval de timp predictibil care să nu depăşească
270 de zile.
7. Dacă o parte nu comunică decizia luată în conformitate cu paragraful 6 de
mai sus nu înseamnă că aceasta a consimţit să importe sau a refuzat importul unui
organism modificat genetic destinat utilizării directe în alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare, în afară de cazul în care partea anunţă acest lucru.
8. Lipsa unei certitudini ştiinţifice, datorată informaţiilor şi cunoştinţelor ştiinţifice insuficient de relevante privind proporţiile potenţialelor efecte adverse ale organismelor modificate genetic asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii
biologice în statul parte importator, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru
sănătatea umană, nu împiedică partea respectivă să ia o decizie, după cum socoteşte de cuviinţă, cu privire la importul organismelor modificate genetic destinate
utilizării directe în alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare, în scopul
evitării sau reducerii potenţialelor efecte adverse.
9. O parte poate indica necesităţile sale pentru asistenţa tehnică şi financiară şi
întărirea cadrului instituţional necesar cu privire la organismele modificate genetic,
destinate utilizării directe în alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare. Părţile vor coopera pentru a răspunde acestor necesităţi în conformitate cu art. 22 şi 28.
ARTICOLUL 12. Revizuirea deciziilor
1. O parte importatoare poate, în orice moment, în lumina noilor informaţii
ştiinţifice privind potenţialul efect advers asupra conservării şi utilizării durabile
a diversităţii biologice, ţinând cont, de asemenea, şi de riscurile pentru sănătatea
umană, să revadă şi să schimbe o decizie privind mişcarea transfrontieră intenţionată. În asemenea caz, în decurs de 30 de zile ea va informa autorii notificărilor
anterioare, precum şi Centrul de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor
biotehnologice despre mişcarea organismelor modificate genetic vizate şi va indica
motivele care stau la baza deciziei sale.
2. O parte exportatoare sau autorul unei notificări poate solicita părţii importatoare revizuirea deciziilor luate în conformitate cu art. 10, în care partea exportatoare sau autorul notificării estimează:
a) că există o schimbare de circumstanţe care poate influenţa asupra rezultatelor
evaluării riscurilor care au stat la baza deciziei; sau
b) informaţii relevante ştiinţifice sau tehnice au devenit disponibile.
3. Partea importatoare trebuie să răspundă în scris unei asemenea cereri în decurs de 90 de zile, indicând motivele deciziei sale.
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4. Partea importatoare poate oricând solicita o evaluare a riscurilor pentru importurile ulterioare.
ARTICOLUL 13. Procedura simplificată
1. O parte importatoare poate să notifice în prealabil Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, cu condiţia ca măsurile adecvate să fie aplicate pentru a asigura siguranţa mişcării transfrontiere intenţionate a
organismelor modificate genetic şi în conformitate cu obiectivele acestui protocol,
următoarele:
a) cazuri în care mişcarea transfrontieră intenţionată către partea respectivă poate avea loc în acelaşi timp în care mişcarea este notificată părţii importatoare; şi
b) importurile de organisme modificate genetic către partea respectivă sunt scutite de procedura de acord prealabil în cunoştinţă de cauză. Notificările menţionate
la lit. a) de mai sus se pot aplica mişcărilor similare ulterioare către aceeaşi parte.
2. Informaţiile privind mişcarea transfrontieră intenţionată care vor fi furnizate
în notificările menţionate în paragraful 1 lit. a) de mai sus sunt cele indicate în
anexa nr. I.
ARTICOLUL 14. Acorduri şi înţelegeri bilaterale, regionale şi multilaterale
1. Părţile pot încheia acorduri şi înţelegeri bilaterale, regionale şi multilaterale
privind mişcarea transfrontieră intenţionată a organismelor modificate genetic, în
conformitate cu obiectivele acestui protocol şi cu condiţia ca asemenea acorduri şi
înţelegeri să furnizeze un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel al protocolului.
2. Părţile se vor informa reciproc, prin Centrul de schimb de informaţii pentru
prevenirea riscurilor biotehnologice, despre orice acorduri şi înţelegeri bilaterale,
regionale şi multilaterale care au fost încheiate înainte sau după intrarea în vigoare
a acestui protocol.
3. Prevederile acestui protocol nu vor afecta mişcarea transfrontieră intenţionată care are loc în virtutea unui astfel de acord sau înţelegere între părţile la acest
acord sau înţelegere.
4. Orice parte poate decide ca reglementările sale naţionale să fie aplicate pentru
diferite importuri specifice care îi sunt destinate şi va notifica decizia sa Centrului
de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice.
ARTICOLUL 15. Evaluarea riscurilor
1. Evaluarea riscurilor întreprinse în virtutea prezentului protocol va fi realizată
după metode ştiinţifice cunoscute, în conformitate cu anexa nr. III şi luându-se în
considerare metodele de evaluare a riscurilor cunoscute. Această evaluare a riscurilor se va baza cel puţin pe informaţiile furnizate în conformitate cu art. 8 şi cu
alte evidenţe ştiinţifice disponibile care permit identificarea şi evaluarea posibilelor
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efecte adverse ale organismelor modificate genetic asupra conservării şi utilizării
durabile a diversităţii biologice, ţinându-se, de asemenea, cont de riscurile pentru
sănătatea umană.
2. Partea importatoare trebuie să se asigure că a fost făcută o evaluare a riscurilor, pentru a lua o decizie în conformitate cu art. 10. Ea poate solicita exportatorului
evaluarea riscurilor.
3. Costurile evaluării riscurilor revin autorului notificării dacă partea importatoare cere acest lucru.
ARTICOLUL 16. Managementul riscurilor
1. În conformitate cu prevederile art. 8 lit. g) din convenţie, părţile vor stabili şi
vor menţine mecanisme adecvate, măsuri şi strategii pentru reglementarea, gestiunea şi controlul riscurilor identificate în prevederile protocolului privind evaluarea
riscurilor asociate cu utilizarea, manipularea şi mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic.
2. Măsurile bazate pe evaluarea riscurilor vor fi solicitate ca măsură necesară pentru prevenirea efectelor adverse ale organismelor modificate genetic asupra
conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinându-se, de asemenea,
cont de riscurile pentru sănătatea umană pe teritoriul părţii importatoare.
3. Fiecare parte va adopta măsuri adecvate pentru prevenirea mişcării transfrontiere neintenţionate a organismelor modificate genetic, incluzând măsuri care solicită evaluarea riscurilor înainte de prima eliberare a unui organism viu modificat.
4. Fără a aduce prejudicii paragrafului 2 de mai sus, fiecare parte trebuie să se
asigure că orice organism modificat genetic, importat sau de provenienţă locală, a
depăşit o perioadă de observaţie adecvată care este proporţională cu ciclul său de
viaţă sau cu perioada de formare înainte de utilizarea sa preconizată.
5. Părţile vor coopera în vederea:
a) identificării organismelor modificate genetic sau a trăsăturilor specifice acestora, care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană; şi
b) adoptării măsurilor adecvate privind tratamentul acestor organisme modificate genetic sau al trăsăturilor specifice acestora.
ARTICOLUL 17. Mişcarea transfrontieră neintenţionată şi măsuri de urgenţă
1. Fiecare parte trebuie să adopte măsuri adecvate pentru a anunţa statele afectate sau posibil a fi afectate, Centrul de schimb de informaţii pentru prevenirea
riscurilor biotehnologice şi, acolo unde este necesar, organizaţiile relevante internaţionale, în cazul unui incident din jurisdicţia sa, rezultat din eliberarea şi ca o
consecinţă din mişcarea transfrontieră neintenţionată a organismelor modificate
genetic, posibil a avea efecte adverse semnificative asupra conservării şi utilizării
durabile a diversităţii biologice, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru să171

nătatea umană în aceste state. Notificarea va fi transmisă imediat ce partea va lua
cunoştinţă de această situaţie.
2. Fiecare parte va pune la dispoziţie Centrului de schimb de informaţii pentru
prevenirea riscurilor biotehnologice, nu mai târziu de data intrării în vigoare, în
ceea ce o priveşte, a acestui protocol, detalii relevante care stabilesc coordonatele
persoanei abilitate să primească notificările primite în virtutea prezentului articol.
3. Orice notificare primită în virtutea paragrafului 1 de mai sus trebuie să conţină:
a) toate informaţiile pertinente disponibile asupra cantităţilor estimative şi caracteristicile şi/sau trăsăturile relevante ale organismelor modificate genetic;
b) informaţii asupra circumstanţelor şi datei estimative a eliberării, precum şi
asupra utilizării organismelor modificate genetic în partea de origine;
c) orice informaţie disponibilă asupra potenţialului efect advers asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană, precum şi de toate informaţiile disponibile privind
măsurile posibile de management al riscurilor;
d) orice altă informaţie relevantă; şi
e) un punct de contact pentru informaţiile viitoare.
4. Pentru a reduce la minimum orice efect advers semnificativ asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană, fiecare parte sub a cărei jurisdicţie se realizează
eliberarea organismelor modificate genetic la care s-a făcut referire în paragraful
1 de mai sus va consulta imediat statele afectate sau potenţial afectate pentru a le
permite determinarea intervenţiilor adecvate şi pentru a iniţia măsurile necesare,
inclusiv pe cele de urgenţă.
ARTICOLUL 18. Manipulare, transport, ambalare şi identificare
1. Pentru a evita efectele adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană,
fiecare parte va lua măsurile necesare, pentru a se asigura că organismele modificate genetic, subiect al mişcării transfrontiere internaţionale în conformitate cu
prevederile acestui protocol, sunt manipulate, ambalate şi transportate în condiţii
de siguranţă, luând în considerare regulile şi normele pertinente internaţionale.
2. Fiecare parte va lua măsuri pentru solicitarea documentaţiei însoţitoare pentru:
a) organismele modificate genetic destinate utilizării directe pentru alimentaţia
umană sau animală ori pentru procesare, care indică în mod clar că acestea “pot
conţine” organisme modificate genetic şi nu sunt destinate introducerii intenţionate
în mediu şi să indice punctele de contact pentru alte informaţii;
b) organismele modificate genetic destinate utilizării în mediu închis, indicând
clar că este vorba de organisme modificate genetic; se specifică orice reguli pentru siguranţa manipulării, depozitării, transportului şi utilizării, punctul de contact
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pentru alte informaţii care să conţină numele şi adresa persoanei şi instituţiei căreia
îi sunt expediate;
c) organismele modificate genetic destinate introducerii intenţionate în mediul
părţii importatoare şi orice alt organism modificat genetic vizat în protocol, identificate clar ca organisme modificate; se specifică identitatea şi trăsăturile şi/sau
caracteristicile relevante, orice reglementare privind siguranţa manipulării, depozitării, transportului şi utilizării, coordonatele punctului central naţional şi, dacă este
cazul, adresa importatorului şi exportatorului; documentaţia va conţine o declaraţie
în care se certifică conformitatea mişcării cu protocolul aplicabil exportatorului.
3. Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol consideră elaborarea, dacă este necesar, a unor norme de identificare, de manipulare, de
ambalare şi de transport, după consultarea cu alte organisme internaţionale competente în domeniu.
ARTICOLUL 19. Autorităţile naţionale competente şi puncte centrale naţionale
1. Fiecare parte va desemna un punct central naţional responsabil pentru legătura
cu secretariatul. Fiecare parte va desemna şi una sau mai multe autorităţi naţionale
competente care vor fi responsabile pentru executarea funcţiilor administrative din
acest protocol şi care trebuie să fie autorizate să acţioneze în conformitate cu aceste
funcţii. O parte trebuie să desemneze o singură entitate care să îndeplinească funcţiile cumulate ale punctului central naţional şi autorităţii naţionale competente.
2. Fiecare parte trebuie să notifice secretariatului numele şi adresa punctului său
central naţional şi ale autorităţii sau autorităţilor competente, până la data intrării în
vigoare a acestui protocol. Dacă o parte desemnează mai mult de o autoritate naţională competentă, ea va trebui să transmită secretariatului împreună cu o notificare
informaţii relevante asupra responsabilităţilor acestor autorităţi. Acolo unde este
aplicabil, asemenea informaţie trebuie să specifice care autoritate este responsabilă
pentru fiecare tip de organism modificat genetic. Fiecare parte trebuie să notifice
imediat secretariatului cu privire la orice schimbare în desemnarea punctului central naţional, în coordonatele şi responsabilităţile autorităţii sau autorităţilor naţionale competente.
3. Secretariatul trebuie să informeze imediat părţile asupra notificărilor primite
în conformitate cu paragraful 2 de mai sus, punând în acelaşi timp la dispoziţie
Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice aceste informaţii.
ARTICOLUL 20. Schimbul de informaţii şi centrul de schimb de informaţii
pentru prevenirea riscurilor biotehnologice
1. Un schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice este deci
stabilit ca parte a mecanismului privind schimbul de informaţii, în conformitate cu
art. 18 paragraful 3 din convenţie, pentru:
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a) a facilita schimbul de informaţii ştiinţifice, tehnice, de mediu sau legale în
ceea ce priveşte organismele modificate genetic, precum şi experienţele cu acestea;
şi
b) a asista părţile în implementarea protocolului, ţinând cont de necesităţile speciale ale părţilor în curs de dezvoltare, în particular ale celor mai puţin dezvoltate
dintre ele şi ale micilor state insulare şi ţărilor cu economie în tranziţie, precum şi
ale ţărilor care sunt centre de origine şi centre de diversitate genetică.
2. Schimbul de informaţii privind biosecuritatea va servi ca mijloc prin care
informaţia este pusă la dispoziţie în scopul menţionat în paragraful 1 de mai sus.
Acest schimb poate furniza acces la informaţia pusă la dispoziţie de către părţile
relevante pentru implementarea protocolului şi, acolo unde este posibil, la alte mecanisme internaţionale de schimb de informaţii privind biosecuritatea.
3. Fiecare parte va pune la dispoziţie Centrului de schimb de informaţii pentru
prevenirea riscurilor biotehnologice orice informaţie solicitată în conformitate cu
acest protocol şi:
a) orice lege, reglementare sau directive naţionale în vigoare care vizează aplicarea protocolului, precum şi informaţiile solicitate de părţi în cadrul procedurii de
acord prealabil în cunoştinţă de cauză;
b) toate acordurile sau aranjamentele bilaterale, regionale sau multilaterale;
c) un rezumat al evaluării riscurilor sau studiilor de mediu privind organismele
modificate genetic, generat de reglementări proprii şi realizat în conformitate cu
art. 15, incluzând, acolo unde este cazul, informaţii relevante privind produsele derivate şi anume materiale procesate ce au ca origine organisme modificate genetic
care conţin combinaţii noi, detectabile, de material genetic replicabil obţinut prin
utilizarea biotehnologiei moderne;
d) decizia finală privind importul sau eliberarea organismelor modificate genetic; şi
e) rapoarte înaintate în virtutea art. 33, inclusiv asupra implementării procedurii
de acord prealabil în cunoştinţă de cauză.
4. Modalităţile de funcţionare a Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, inclusiv rapoartele sale de activitate sunt examinate
şi se va decide asupra lor în Conferinţa părţilor, la prima întrunire din cadrul reuniunii părţilor la acest protocol, fiind apoi revizuite.
ARTICOLUL 21. Informaţii confidenţiale
1. Partea importatoare va autoriza autorul notificării să identifice informaţiile
comunicate în aplicarea procedurilor acestui protocol sau solicitate de partea importatoare în cadrul procedurii de acord prealabil în cunoştinţă de cauză a protocolului, care sunt considerate confidenţiale. În aceste cazuri justificarea este adusă
la cerere.
2. Partea importatoare va consulta autorul notificării dacă decide că informaţia
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considerată confidenţială de către notificator nu corespunde unui asemenea tratament şi va informa notificatorul despre decizia sa înainte de a divulga informaţia,
furnizând, la cerere, motivele, precum şi oportunităţile pentru consultare şi pentru
revizuirea internă a deciziei.
3. Fiecare parte va proteja informaţiile confidenţiale primite în virtutea acestui
protocol, inclusiv orice informaţie primită în contextul procedurii de acord prealabil în cunoştinţă de cauză a protocolului. Fiecare parte se va asigura că dispune
de posibilităţi de protecţie a acestor informaţii şi se va asigura de confidenţialitatea
lor într-o manieră tot atât de favorabilă ca şi tratamentul informaţiilor confidenţiale
privind organismele autohtone modificate genetic.
4. Partea importatoare nu va folosi aceste informaţii în scopuri comerciale dacă
nu are consimţământul scris al notificatorului.
5. Dacă notificatorul retrage sau a retras notificarea, partea importatoare va
respecta confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale, incluzând informaţiile privind cercetarea şi dezvoltarea, precum şi pe cele a căror confidenţialitate
face obiectul unui dezacord între parte şi notificator.
6. Fără a aduce prejudicii paragrafului 5 de mai sus, următoarele informaţii nu
vor fi considerate confidenţiale:
a) numele şi adresa notificatorului;
b) o descriere generală a organismelor sau organismelor modificate genetic;
c) un rezumat al evaluării riscurilor în urma impactului asupra conservării şi
utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând, de asemenea, cont şi de riscurile
pentru sănătatea umană;
d) metode şi planuri pentru intervenţii de urgenţă.
ARTICOLUL 22. Dezvoltarea capacităţilor
1. Părţile trebuie să coopereze pentru dezvoltarea şi/sau întărirea resurselor
umane şi capacităţilor instituţionale în biosecuritate, incluzând biotehnologiile, în
măsura în care este util pentru prevenirea riscurilor biologice în scopul implementării efective a acestui protocol, în statele părţi în curs de dezvoltare, în particular
cele mai puţin dezvoltate şi în statele mici insulare şi în părţile cu economie în
tranziţie, inclusiv prin intermediul instituţiilor şi organizaţiilor existente, globale,
regionale, subregionale şi naţionale şi, dacă este cazul, prin facilitarea implicării
sectorului privat.
2. În scopul implementării paragrafului 1 de mai sus în ceea ce priveşte cooperarea, sunt luate în considerare în crearea de capacităţi pentru prevenirea riscurilor
biotehnologice necesităţile în materie de resurse financiare, accesul la tehnologie
şi la informaţie şi transferul de tehnologie şi informaţie între statele părţi în curs
de dezvoltare, în particular cele mai puţin dezvoltate şi mici state insulare şi statele
părţi cu economie în tranziţie. Cooperarea pentru dezvoltarea capacităţilor cuprinde, cu rezerva diferenţelor existente între diferite situaţii, capacitatea şi solicitările
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fiecărei părţi, formare ştiinţifică şi tehnică pentru managementul raţional şi sigur
al biotehnologiilor şi utilizarea evaluării de risc şi managementului de risc pentru
biosecuritate şi îmbunătăţirea capacităţilor tehnologice şi instituţionale în biosecuritate. Necesităţile părţilor cu economie în tranziţie trebuie, de asemenea, luate în
considerare pentru dezvoltarea capacităţilor în biosecuritate.
ARTICOLUL 23. Conştientizarea şi participarea publicului
1. Părţile:
a) vor promova şi vor facilita conştientizarea publicului, instruirea şi participarea sa în ceea ce priveşte transferul, manipularea şi utilizarea în siguranţă a organismelor modificate genetic, în vederea conservării şi utilizării durabile a diversităţii
biologice, ţinând cont în acelaşi timp de riscurile pentru sănătatea umană. Pentru
aceasta părţile vor coopera cu alte state şi organisme internaţionale;
b) se vor strădui să se asigure că educaţia şi conştientizarea publică cuprind
accesul la informaţii privind organismele modificate genetic ce pot fi importate în
conformitate cu acest protocol.
2. Părţile, în conformitate cu legile şi reglementările lor, vor consulta publicul
în procesul de luare a deciziilor în ceea ce priveşte organismele modificate genetic
şi vor pune aceste decizii la dispoziţie publicului, respectând în acelaşi timp confidenţialitatea informaţiilor în conformitate cu art. 21.
3. Fiecare parte se va strădui să informeze publicul privind accesul acestuia la
mecanismul de schimb de informaţii pentru biosecuritate.
ARTICOLUL 24. Non-părţi
1. Mişcarea transfrontieră între părţi şi non-părţi a organismelor modificate
genetic trebuie să se desfăşoare în conformitate cu prevederile acestui protocol.
Părţile pot încheia cu statele non-părţi acorduri bilaterale, regionale şi multilaterale
privind mişcarea transfrontieră.
2. Părţile trebuie să încurajeze statele non-părţi să adere la acest protocol şi să
comunice Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice orice informaţie privind organismele modificate genetic eliberate, importate
sau exportate în sau din arealele aparţinând jurisdicţiei lor.
ARTICOLUL 25. Mişcarea transfrontieră ilegală
1. Fiecare parte trebuie să adopte măsuri interne adecvate ce au ca scop prevenirea şi, dacă este cazul, penalizarea mişcării transfrontiere a organismelor modificate genetic, desfăşurată în contradicţie cu măsurile interne pentru implementarea
acestui protocol. Aceste mişcări vor fi considerate mişcări transfrontiere ilegale.
2. În cazul mişcării transfrontiere ilegale partea afectată poate solicita părţii de
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origine să dispună repatrierea sau distrugerea, după caz, pe cheltuială proprie, a
organismelor modificate genetic în cauză.
3. Fiecare parte va pune la dispoziţie Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice informaţii privind cazurile de mişcare
transfrontieră ilegală care o privesc.
ARTICOLUL 26. Consideraţii socioeconomice
1. Părţile vor lua în considerare la adoptarea unei decizii de import, conformă
cu acest protocol sau cu măsurile implementate şi în virtutea obligaţiilor lor interne,
consideraţiile socioeconomice rezultate din impactul organismelor modificate genetic asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, în special cu privire
la valoarea diversităţii biologice pentru populaţia indigenă şi comunităţile locale.
2. Părţile sunt încurajate să coopereze în ceea ce priveşte cercetarea şi schimbul
de informaţii privind orice impact socioeconomic al organismelor modificate genetic, în special asupra populaţiei indigene şi comunităţilor locale.
ARTICOLUL 27. Răspundere şi reparaţii
Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol va adopta
la prima întrunire un procedeu de elaborare a regulilor şi procedurilor internaţionale în domeniul răspunderii şi reparaţiei în cazul daunelor survenite din mişcarea
transfrontieră a organismelor modificate genetic, analizând şi luând în considerare
procedeele în curs de derulare din dreptul internaţional, şi se va strădui să finalizeze
acest procedeu în decurs de 4 ani.
ARTICOLUL 28. Mecanisme şi resurse financiare
1. În examinarea resurselor financiare pentru implementarea acestui protocol
părţile vor lua în considerare prevederile art. 20 din convenţie.
2. Mecanismul financiar stabilit în art. 21 din convenţie devine, prin intermediul structurii internaţionale care asigură funcţionarea, mecanismul financiar pentru acest protocol.
3. În ceea ce priveşte crearea capacităţii la care se face referire în art. 22 al
acestui protocol, Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol va ţine cont şi va examina necesităţile financiare ale statelor părţi dezvoltate,
precum şi ale celor cu economie în tranziţie şi ale statelor insulare în curs de dezvoltare în furnizarea liniilor directoare referitoare la mecanismele financiare la care
se face referire în paragraful 2 de mai sus.
4. În contextul paragrafului 1 de mai sus, părţile vor ţine, de asemenea, cont
de necesităţile statelor în curs de dezvoltare, în particular ale statelor mai puţin
dezvoltate şi ale statelor mici insulare şi ale părţilor cu economie în tranziţie, de
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eforturile lor depuse în identificarea şi implementarea cerinţelor de dezvoltare a
capacităţilor în scopul implementării acestui protocol.
5. Liniile directoare pentru mecanismul financiar al convenţiei, furnizate în deciziile pertinente ale Conferinţei părţilor, inclusiv acele acorduri încheiate înainte
de adoptarea acestui protocol, se vor aplica prevederilor acestui articol.
6. Statele părţi dezvoltate pot, de asemenea, să furnizeze resurse financiare şi
tehnologice pentru aplicarea dispoziţiilor protocolului în cadrul aranjamentelor bilaterale, regionale şi multilaterale, de care se pot folosi părţile în curs de dezvoltare
şi cele cu economie în tranziţie.
ARTICOLUL 29. Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la
acest protocol
1. Conferinţa părţilor serveşte ca reuniune a părţilor la protocol.
2. Părţile la convenţie care nu sunt părţi la acest protocol pot participa ca observatori la lucrările oricărei întruniri a Conferinţei părţilor în calitate de reuniune
a părţilor la acest protocol. Atunci când Conferinţa părţilor serveşte ca întrunire
a părţilor la acest protocol, deciziile vor fi luate în virtutea protocolului numai de
părţile la acesta.
3. Atunci când Conferinţa părţilor serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, orice membru al biroului Conferinţei părţilor care reprezintă o parte la convenţie, dar în acelaşi timp nu este parte la acest protocol va fi înlocuit de un nou
membru ales de părţile la acest protocol şi care face parte din acestea.
4. Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol trebuie
să revizuiască în permanenţă implementarea acestui protocol şi va lua în cadrul
mandatului său decizii necesare pentru promovarea implementării lui efective. Ea
va îndeplini funcţiile care îi revin în conformitate cu acest protocol:
a) să facă recomandări asupra problematicii necesare pentru implementarea
protocolului;
b) să stabilească organisme subsidiare despre care consideră că sunt necesare
pentru implementarea acestui protocol;
c) să găsească şi să facă apel acolo unde este necesar la servicii, cooperări şi informaţii furnizate de organizaţiile internaţionale, organismele interguvernamentale
şi neguvernamentale competente;
d) să stabilească forma şi intervalul de transmitere a informaţiilor care vor fi
comunicate în conformitate cu art. 33 şi să examineze aceste informaţii, precum şi
rapoartele înaintate de organismele sale subsidiare;
e) să examineze şi să adopte, în funcţie de necesităţi, amendamentele la acest
protocol şi anexele sale, precum şi orice anexe adiţionale la acest protocol pe care
le consideră necesare pentru implementarea acestuia;
f) să exercite alte îndatoriri care ar putea fi necesare pentru implementarea protocolului.
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5. Regulamentul interior al Conferinţei părţilor şi regulile financiare ale convenţiei vor fi aplicate în conformitate cu acest protocol, în afară de cazul în care se
adoptă în consens altă decizie de către Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a
părţilor la acest protocol.
6. Prima întrunire a Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la
acest protocol va fi convocată de secretariat în acelaşi timp cu prima reuniune a
Conferinţei părţilor care va avea loc după data intrării în vigoare a protocolului,
întrunirile ulterioare ale Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la
acest protocol vor avea loc în acelaşi timp cu reuniunile obişnuite ale Conferinţei
părţilor, dacă nu se decide altfel de către Conferinţa părţilor în calitate de reuniune
a părţilor la acest protocol.
7. Reuniunile extraordinare ale Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol vor avea loc oricând se va considera necesar de către Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol sau la solicitarea scrisă
a oricărei părţii dacă aceasta este susţinută de cel puţin o treime dintre părţi, într-o
perioadă de 6 luni care urmează comunicării sale făcute de secretariat părţilor.
8. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice stat membru sau observator nonparte la convenţie pot fi reprezentaţi în calitate de observatori la reuniunea Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol. Orice organism
sau instituţie, naţională sau internaţională, guvernamentală sau neguvernamentală,
competentă în domeniul vizat de acest protocol şi care a informat secretariatul în
legătură cu dorinţa sa de a fi reprezentată la o întrunire a Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol ca observator, poate fi admisă în această
calitate dacă cel puţin o treime a părţilor nu se opune. Admiterea şi participarea observatorilor sunt reglementate în regulamentele interioare menţionate în paragraful
5 de mai sus, dacă nu există o prevedere contrară în acest articol.
ARTICOLUL 30. Organisme subsidiare
1. Orice organism subsidiar stabilit prin sau în virtutea prevederilor convenţiei poate duce la îndeplinire prevederile protocolului, în baza deciziei Conferinţei
părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol, caz în care reuniunea
părţilor va specifica funcţiile exercitate de acest organism.
2. Părţile la convenţie care nu sunt părţi la acest protocol pot participa ca observatori la lucrările oricăror organisme subsidiare. Atunci când un organism subsidiar
al convenţiei funcţionează ca organism subsidiar la acest protocol, deciziile trebuie
adoptate sub protocol numai de către statele părţi.
3. Când un organism subsidiar al convenţiei îşi exercită funcţiile cu privire la
problematica protocolului, orice membru al biroului acelui organism subsidiar care
reprezintă o parte la convenţie, dar în acelaşi timp nu este parte la protocol, va fi
înlocuit de un membru care va fi ales de către şi dintre părţile la protocol.
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ARTICOLUL 31. Secretariatul
1. Secretariatul stabilit prin art. 24 din convenţie va funcţiona ca secretariat la
acest protocol.
2. Paragraful 1 din art. 24, privitor la îndatoririle secretariatului, se aplică prezentului protocol.
3. Datorită faptului că sunt diferite, costurile serviciilor secretariatului pentru
acest protocol vor fi suportate de părţi. Conferinţa părţilor în calitate de reuniune
a părţilor la acest protocol va decide la prima întrunire asupra bugetului necesar
pentru aceasta.
ARTICOLUL 32. Relaţiile cu convenţia
Prevederile convenţiei referitoare la protocoalele sale se aplică prezentului protocol, dacă nu se specifică altfel în acesta.
ARTICOLUL 33. Urmărirea şi stabilirea rapoartelor
Fiecare parte va monitoriza implementarea obligaţiilor sale din acest protocol şi
va raporta Conferinţei părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol, la
intervale determinate de aceasta, măsurile adoptate pentru implementarea acestui
protocol.
ARTICOLUL 34. Respectarea obligaţiilor
Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol va examina
şi va aproba la prima sa întrunire modalităţi de cooperare şi mecanisme instituţionale de promovare a respectării prevederilor acestui protocol şi de rezolvare
a cazurilor de nerespectare a acestora. Aceste proceduri şi mecanisme trebuie să
includă prevederi prin care se oferă asistenţă acolo unde este cazul. Ele trebuie să
fie distincte de procedura şi mecanismele de reglementare a diferendelor stabilite
în art. 27 din convenţie şi să nu le prejudicieze.
ARTICOLUL 35. Evaluare şi revizuire
Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol va proceda,
5 ani după intrarea în vigoare a protocolului şi cel puţin la 5 ani după aceea, la evaluarea eficacităţii acestuia, inclusiv la o evaluare a procedurilor şi anexelor sale.
ARTICOLUL 36
Semnarea
Acest protocol va fi deschis pentru semnare statelor şi organizaţiilor regionale
de integrare economică la Oficiul Naţiunilor Unite de la Nairobi, între 15-26 mai
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2000, şi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, între 5 iunie 2000
şi 4 iunie 2001.
ARTICOLUL 37. Intrarea în vigoare
1. Acest protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi după data depozitării
celui de-al 50-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare
a statelor sau organizaţiilor de integrare economică regională care sunt părţi la
convenţie.
2. Protocolul va intra în vigoare pentru un stat sau o organizaţie regională de integrare economică ce ratifică, acceptă sau aprobă acest protocol ori aderă la acesta
după intrarea sa în vigoare, în conformitate cu paragraful 1 de mai sus, în a 90-a zi
de la data la care statul sau organizaţia regională de integrare economică depune
instrumentul său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare ori la data
la care convenţia intră în vigoare pentru acel stat sau organizaţie de integrare economică regională, ultima dată dintre cele două fiind cea reţinută.
3. În conformitate cu paragrafele 1 şi 2 de mai sus, orice instrument depozitat de
către o organizaţie regională de integrare economică nu este considerat ca adiţional
celor depozitate de statele membre ale unei astfel de organizaţii.
ARTICOLUL 38. Rezerve
Prezentul protocol nu poate face obiectul unor rezerve.
ARTICOLUL 39. Retragere
1. La expirarea perioadei de 2 ani de la data la care protocolul a intrat în vigoare
pentru o parte, aceasta se poate retrage din protocol prin notificare scrisă adresată
depozitarului.
2. Această retragere îşi produce efectele la expirarea unei perioade de un an
de la data primirii notificării de către depozitar sau la o dată ulterioară ce poate fi
specificată în notificarea respectivă.
ARTICOLUL 40. Autenticitatea textelor
Originalul acestui protocol, ale cărui texte în limbile engleză, arabă, chineză,
spaniolă, franceză şi rusă sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi, au semnat acest protocol.
Întocmit la Montreal la 29 ianuarie 2000.
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ANEXA Nr. I. INFORMAŢII, ce trebuie incluse în notificările privitoare la art.
8, 10 şi 13
a) numele, adresa şi coordonatele exportatorului;
b) numele, adresa şi coordonatele importatorului;
c) numele şi identitatea organismelor modificate genetic, precum şi clasificarea
în funcţie de gradul de securitate biologică în statul exportator;
d) data sau datele la care se intenţionează efectuarea exportului, dacă acestea
sunt cunoscute;
e) statutul taxonomic, numele comun, punctul de colectare sau achiziţie şi caracteristicile organismului-receptor ori ale organismelor parentale în legătură cu
biosecuritatea;
f) centrele de origine şi centrele de diversitate genetică ale organismului-receptor, dacă acestea sunt cunoscute, şi/sau organismelor parentale, precum şi o
descriere a habitatelor în care organismele pot persista sau prolifera;
g) statutul taxonomic, numele comun, punctul de colectare sau achiziţie şi caracteristicile organismului donor ori ale organismelor în legătură cu biosecuritatea;
h) descrierea acidului nucleic sau a modificării introduse, tehnicile utilizate şi
noile caracteristici ale organismului modificat genetic;
i) utilizarea intenţionată a organismelor modificate genetic sau a produselor derivate din acestea, şi anume a materialului transformat ce are la origine un organism
modificat genetic şi care conţine combinaţii noi, detectabile, de material genetic
replicabil obţinut prin utilizarea biotehnologiei moderne;
j) cantitatea sau volumul organismelor modificate genetic care vor fi transferate;
k) un raport existent privind evaluarea riscurilor în conformitate cu anexa nr.
III;
l) metode propuse pentru manipularea, depozitarea, transportul şi utilizarea în
condiţii de siguranţă, inclusiv ambalarea, etichetarea, documentarea, metode de
eliminare şi proceduri de urmat în caz de urgenţă, acolo unde este cazul;
m) statutul organismului modificat genetic din punct de vedere al reglementărilor în statul exportator (spre exemplu, dacă este interzis în statul exportator, dacă
există alte restricţii sau dacă a fost autorizată punerea sa în circulaţie la modul
general);
n) rezultate şi obiectivul tuturor notificărilor adresate de către exportator altor
state în ceea ce priveşte transferul organismelor modificate genetic;
o) o declaraţie care certifică exactitatea informaţiilor de mai sus.
ANEXA Nr. II. INFORMAŢII necesare în ceea ce priveşte organismele modificate genetic destinate a fi utilizate direct
în alimentaţia umană sau animală ori pentru procesare, în conformitate cu
art. 11
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a) numele şi coordonatele persoanelor care solicită o autorizaţie utilizabilă pe
teritoriul naţional;
b) denumirea şi coordonatele autorităţii responsabile;
c) denumirea şi identitatea organismului modificat genetic;
d) descrierea modificării genetice, tehnicii utilizate şi a caracteristicilor rezultate ale organismului modificat genetic;
e) orice identificare proprie a organismelor modificate genetic;
f) statutul taxonomic, numele comun, punctul de achiziţie sau colectare şi caracteristicile organismului-recipient sau organismelor parentale potrivite pentru
prevenirea riscurilor biotehnologice;
g) dacă sunt cunoscute, centrele de origine şi centrele de diversitate genetică
a organismului-recipient şi/sau organismelor parentale şi o descriere a habitatelor
unde organismele pot persista sau prolifera;
h) statutul taxonomic, numele comun, punctul de colectare şi achiziţie şi caracteristicile organismului donor sau ale organismelor potrivite pentru prevenirea
riscurilor biotehnologice;
i) utilizarea autorizată a organismelor modificate genetic;
j) un raport privind evaluarea riscurilor în conformitate cu anexa nr. III;
k) metode propuse pentru a asigura manipularea, depozitarea, transportul şi
utilizarea în condiţii de siguranţă, inclusiv ambalarea, etichetarea, documentarea,
metode de eliminare şi proceduri de urmat în caz de urgenţă, dacă este cazul.
ANEXA Nr. III. EVALUAREA RISCULUI
Obiectiv
1. Obiectivul evaluării riscului, în cazul prezentului protocol, este identificarea
şi evaluarea potenţialelor efecte adverse ale organismelor modificate genetic asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice într-un mediu potenţial
receptor, ţinându-se, de asemenea, cont de riscurile asupra sănătăţii umane.
Utilizarea evaluării riscului
2. Evaluarea riscului este folosită de către autorităţile competente pentru a adopta decizii în cunoştinţă de cauză privitoare la organismele modificate genetic.
Principii generale
3. Evaluarea riscului trebuie să fie efectuată după metode ştiinţifice aprobate şi
în manieră transparentă şi poate să ţină cont de părerea experţilor şi liniile directoare realizate de organizaţii internaţionale relevante.
4. Din lipsa cunoştinţelor ştiinţifice sau a consensului ştiinţific nu va rezulta
neapărat un anumit nivel al riscului, absenţa riscului sau un risc acceptabil.
5. Riscurile asociate cu organismele modificate genetic sau produse derivate
din acestea, şi anume materiale transformate ce provin din organisme modificate
genetic conţinând noi combinaţii detectabile de material genetic replicabil, obţinut
prin utilizarea biotehnologiilor moderne, trebuie luate în considerare în contextul
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riscurilor asumate de către organismele receptoare sau organismele parentale nemodificate în mediul potenţial receptor.
6. Evaluarea riscurilor trebuie să fie realizată pas cu pas. Natura şi gradul informaţiei solicitate pot varia după caz, în funcţie de organismul modificat genetic
implicat, utilizarea acestuia şi de mediul potenţial receptor.
Metode
7. Evaluarea riscurilor poate necesita informaţii suplimentare asupra subiectelor specifice care pot fi identificate şi solicitate cu ocazia evaluării, în timp ce
informaţiile asupra altor subiecte pot fi în unele cazuri nerelevante.
8. Pentru a-şi atinge obiectivul, evaluarea riscurilor va cuprinde, dacă este cazul, următoarele etape:
a) identificarea oricăror noi caracteristici genotipice şi fenotipice asociate cu
organismele modificate genetic, care pot avea efecte adverse asupra diversităţii biologice într-un mediu potenţial receptor, ţinându-se, de asemenea, cont de riscurile
pentru sănătatea umană;
b) evaluarea probabilităţilor apariţiei acestor efecte defavorabile ţinând cont de
gradul şi tipul de expunere în mediul potenţial receptor a organismului modificat
genetic;
c) o evaluare a consecinţelor care permit apariţia acestor efecte;
d) o estimare a riscului general reprezentat de organismele modificate genetic,
bazată pe evaluarea probabilităţii şi consecinţelor eventualelor efecte adverse identificate;
e) o recomandare care să menţioneze dacă riscurile sunt acceptabile sau se pot
controla, incluzând, acolo unde este necesar, identificarea strategiilor de control ale
acestor riscuri;
f) acolo unde există o incertitudine privind nivelul de risc, se pot solicita informaţii suplimentare asupra punctelor specifice de interes sau a implementării
strategiilor potrivite de management al riscului şi/sau monitorizării organismelor
modificate genetic în mediul receptor.
Puncte de luat în considerare
9. În funcţie de caz, evaluarea riscului ia în considerare detalii ştiinţifice şi tehnice relevante privind caracteristicile următoarelor subiecte:
a) organisme-receptoare sau parentale. Caracteristicile biologice ale organismelor-receptoare sau parentale, incluzând informaţii asupra statutului taxonomic,
numelui comun, originii, centrelor de origine şi centrelor de diversitate genetică,
dacă sunt cunoscute, şi o descriere a habitatului în care organismele pot persista
sau prolifera;
b) organism sau organisme donoare. Statutul taxonomic şi numele comun, sursa
şi caracteristicile biologice relevante ale organismelor donoare;
c) vector. Caracteristicile vectorului, inclusiv identitatea acestuia, iar dacă există sursa de origine, şi aria de răspândire a gazdei;
d) inserare sau inserări şi/sau caracteristicile modificării. Caracteristicile gene184

tice ale acidului nucleic inserat şi funcţia care îl determină şi/sau caracteristicile
modificării introduse;
e) organism modificat genetic. Identitatea organismului modificat genetic şi diferenţele dintre caracteristicile biologice ale acestuia şi ale organismului-recipient
sau organismelor parentale;
f) detectarea şi identificarea organismelor modificate genetic. Metodele de detectare şi de identificare propuse şi specificitatea acestora, precizie şi fiabilitate;
g) informaţii privind utilizarea. Informaţii privind utilizarea organismelor modificate genetic, incluzând o nouă utilizare sau o utilizare diferită faţă de a organismului-receptor sau parental; şi
h) mediul receptor. Informaţii privind localizarea, caracteristicile geografice,
climatice şi ecologice, inclusiv informaţii relevante asupra diversităţii biologice şi
centrelor de origine a mediului potenţial receptor.
CONVENŢIA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIE, JUSTIŢIE
ŞI PARTICIPAREA PUBLICULUI LA ADOPTAREA DECIZIILOR
ÎN DOMENIUL MEDIULUI
Statele Părţi la prezenta Convenţie.
în concordanţă cu principiul 1 al Declaraţiei de la Stockholm privind problemele
mediului,
precum şi în concordanţă cu principiul 10 al Declaraţiei de la Rio de Janeiro cu
privire la mediu şi dezvoltare,
în concordanţă. în continuare. cu rezoluţia Asambleei Generale nr.37/7 din 28
octombrie 1982 privind Carta Mondială a Naturii şi nr. 45/94 din 14 decembrie
1990 privind necesitatea asigurării calităţii mediului în interesele bunăstării oamenilor,
în concordantă cu Carta Europeană pentru mediu şi ocrotirea sănătăţii, adoptată
la prima Conferinţă Europeană «Mediul înconjurător şi sănătatea» a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii din Frankfurt am Main, Germania, din 8 decembrie, 1989,
confirmînd necesitatea de a proteja şi conserva mediul ambiant, de a ameliora
calitatea acestuia, de a asigura o dezvoltare stabilă şi sigură din punct de vedere
ecologic,
recunoscînd că protecţia adecvată a mediului e necesară în scopul asigurării bunăstării omului şi al realizării drepturilor lui de bază, inclusiv a dreptului la viaţă,
recunoscînd. de asemenea. că fiecare om are dreptul de a vieţui într-un mediu
prielnic sănătăţii şi bunăstării lui şi este obligat, atît individual cît şi în colaborare
cu ceilalţi, să întreprindă acţiuni de ameliorare a calităţii mediului întru binele actualei şi viitoarelor generaţii,
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considerînd. ca scop asigurarea posibilităţii de a-şi revendica acest drept şi a îndeplini această obligaţiune, cetăţenii trebuie să beneficieze de accesul la informaţie,
de dreptul de a participa la procesul adoptării deciziilor, precum şi cel de a acţiona
în judecată în problemele privind mediul şi recunoscînd, în legătură cu aceasta, că
cetăţenii ar putea avea nevoie de ajutor pentru a-şi realiza aceste drepturi,
recunoscînd. că problemele referitoare la mediu, perfecţionarea accesului la informaţie şi participarea publicului la procesul adoptării deciziilor asigură o mai
bună calitate a acestor decizii şi a procesului realizării lor, contribuie la îmbunătăţirea informării publicului privind problemele ecologice, acordă publicului posibilitatea de a-şi exprima îngrijorarea şi permite organelor statale să ţină cont, în modul
cuvenit, de aceste interese,
aspirînd. în acest mod, să contribuie la informarea publicului şi la transparenţă
în luarea deciziilor, asigurînd astfel o mai mare susţinere de către public a deciziilor
în domeniul mediului ambiant,
recunoscînd necesitatea transparenţei în toate ramurile gestionării statale, şi propunînd organelor legislative să realizeze principiile prezentei Convenţii în activitatea acestora,
recunoscînd, de asemenea. că cetăţenii trebuie să fie informaţi despre procedurile participării la procesul de adoptarea deciziilor referitoare la mediu, să aibă acces
liber la ele, să ştie cum să se folosească de acestea,
recunoscînd. în continuare, rolul important pe care îl pot juca, în ocrotirea mediului, anumiţi cetăţeni, organizaţiile neguvernamentale şi sectorul privat,
considerînd drept opţională contribuţia la instruirea ecologică în scopurile unei
mai profunde înţelegeri a proceselor legate de mediu şi de dezvoltarea durabilă,
precum şi stimularea informării publicului privind deciziile referitoare la mediu
şi dezvoltarea durabilă, precum şi a participării ei la procesul adoptării acestor
decizii,
remarcînd, în legătură cu aceasta, rolul important al mijloacelor mass-media,
inclusiv electronice sau de altă natură posibile să apară în viitor,
recunoscînd că la luarea deciziilor la nivel guvernamental este foarte important
să se ţină cont de toate concepţiile ecologice şi, prin urmare, că organele de stat
trebuie să dispună de informaţii exacte, complexe şi cele mai recente,
recunoscînd. că organele de stat deţin informaţia ecologică în interesul publicului,
considerînd, că mecanismele judiciare eficiente trebuie să fie accesibile pentru
public, inclusiv pentru organizaţii, în scopul asigurării ocrotirii intereselor legitime
ale acestora şi aplicării legii,
remarcînd importanţa furnizării informaţiei necesare a consumatorilor despre
produse, pentru a le asigura acestora posibilitatea unei alegeri fundamentate şi ţinînd cont de interesele ocrotirii naturii,
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recunoscînd neliniştea publicului în legătură cu eliminarea premeditată în mediul înconjurător a organismelor modificate genetic şi necesitatea lărgirii informării
şi participării mai largi a publicului în procesul de luare a deciziilor în această
problemă,
fiind convinşi. că realizarea prezentei Convenţii va contribui la consolidarea
democraţiei în regiunea Comisiei Economice Europene (C.E.E.) a Organizaţiei
Naţiunilor Unite,
recunoscînd rolul pe care, în acest domeniu, îl joacă C.E.E. şi în concordanţă cu principiile de care se conduce C.E.E. pentru a asigura accesul publicului la
informaţia ecologică şi la procesul de luarea deciziilor în domeniul ocrotirii mediului, principii aprobate în Declaraţia miniştrilor la cea de-a treia Conferinţă a
miniştrilor«Mediul pentru Europa» din 25 octombrie 1995 la Sofia, Bulgaria,
luînd în considerare prevederile respective ale Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo, Finlanda, la
25 februarie 1991, ale Convenţiei privind efectele avariilor industriale transfrontaliere, şi ale Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere, şi a lacurilor internaţionale adoptate la Helsinki la 17 martie 1992, precum şi
ale altor convenţii regionale,
recunoscînd că adoptarea prezentei Convenţii va contribui la consolidarea în
continuare a procesului «Mediul pentru Europa» şi la completarea totalurilor Conferinţei a IV- a a miniştrilor ţinute la Aarhus, Danemarca, în iunie 1998,
am convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1. OBIECTIVELE
Pentru a contribui la protecţia drepturilor fiecărei persoane din generaţia actuală
şi cea viitoare de a trăi într-un mediu înconjurător prielnic sănătăţii şi bunăstării
sale, fiecare Parte garantează accesul publicului la informaţie, dreptul acestuia de
a participa la procesul adoptării deciziilor şi cel de a apela la justiţie în problemele
referitoare la mediu conform prevederilor prezentei Convenţii.
Articolul 2. DEFINIŢII
în scopul prezentei Convenţii:
1. «Parte» înseamnă, dacă în text nu se prevede altfel, Partea Contractantă a
prezentei Convenţii;
2. «Autoritate de Stat» semnifică:
a) administraţia la nivel naţional, regional şi alt nivel;
b) persoane juridice şi fizice cu funcţii administrative de stat prevăzute de legislaţia naţională, aceste funcţii incluzînd obligaţiuni concrete, activităţi sau servicii
care se referă la mediul ambiant;
c) orice alte persoane fizice sau juridice care execută funcţii sau obligaţiuni de
stat sau prestează populaţiei servicii, ce ţin de problemele mediului înconjurător şi
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se efectuează sub controlul autorităţii sau persoanei indicate în alineatele a) sau b)
de mai sus;
d) instituţiile oricărei organizaţii de integrare economică regională specificată în
articolul 17 care constituie o Parte a prezentei Convenţii.
Această definiţie nu include organele sau instituţiile care activează cu titlu legislativ sau judiciar.
3. «Informaţie ecologică» înseamnă orice informaţie scrisă, audiovizuală, electronică sau în oricare altă formă materială privind:
a) starea elementelor mediului, cum sînt: aerul şi atmosfera, apa, solul, pămîntul,
landşaftul şi obiectele naturii, diversitatea biologică şi componentele ei, inclusiv
organismele genetic modificate, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente;
b) factorii cum sînt: substanţele, energia, zgomotul şi radiaţia, precum şi acţiunile sau măsurile, inclusiv cele administrative, acordurile privind mediul ambiant,
politica, legislaţia, planurile şi programele, care influenţează sau sunt capabile de a
influenţa elementele mediului indicate în subalineatul a) precum şi analiza cheltuielilor, a rezultatelor, altă analiză economică şi ipoteze aplicate la adoptarea deciziilor în probleme de mediu;
c) starea sănătăţii şi a securităţii oamenilor, condiţiile lor de viaţă, starea obiectelor de menire culturală, a clădirilor şi construcţiilor în măsura, în care asupra lor
influenţează ori poate influenţa starea elementelor de mediu sau, prin intermediul
acestor elemente, factorii, acţiunile ori măsurile enunţate în subalineatul b) de mai
sus.
4. «Public» înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice, care corespund legislaţiei naţionale sau practicii asocierii, organizării ori grupării lor.
5. «Public cointeresat» înseamnă publicul, care este implicatori poate fi implicat
în procesul luării de decizii în problemele referitoare la mediu sau care este cointeresată în acest proces; în sensul acestei definiţii organizaţiile neguvernamentale,
care contribuie la protecţia mediului şi corespund oricăror cerinţe, prevăzute de
legislaţia naţională, se consideră organizaţii cointeresate.
Articolul 3. DISPOZIŢII GENERALE
1. Părţile vor lua măsurile necesare legislative şi de reglementare, alte măsuri,
inclusiv în vederea obţinerii compatibilităţii principiilor, ce reglementează modul
de executare a prevederilor prezentei Convenţii ce fac obiectul informării, participării publicului şi a dreptului de a acţiona în justiţie, precum şi a măsurilor cuvenite
pentru asigurarea aplicării acestora, în vederea creării şi menţinerii unei structuri
bine organizate, deschise şi coordonate pentru implementarea prevederilor prezentei Convenţii
2. Părţile tind să asigure, ca persoanele în funcţie de răspundere şi autorităţile de
stat să acorde publicului ajutor, asigurîndu-i orientarea cuvenită în vederea obţinerii accesului la informaţie, facilitîndu-i participarea la procesul de luare a deciziilor
şi realizarea dreptului de a apela la justiţie în problemele referitoare la mediu.
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3. Părţile contribui la instruirea ecologică şi ridicarea nivelului de informare
a publicului în problemele mediului, în “special în vederea obţinerii accesului la
informaţie, participarea la adoptarea deciziilor şi realizarea dreptului de a acţiona
în judecată în problemele privind mediul ambiant.
4. Părţile vor asigura recunoaşterea asociaţiilor, organizaţiilor sau grupurilor ce
contribuie la protecţia mediului, le vor susţine şi vor asigura corespunderea sistemului juridic naţional acestei obligaţiuni.
5. Prevederile prezentei Convenţii nu aduc atingere dreptului nici uneia dintre
Părţi de a continua realizarea sau luarea unor măsuri, care prevăd un acces mai larg
la informaţie, participarea mai activă a publicului la procesul de adoptare a deciziilor şi de acţionare în judecată în problemele, referitoare la mediu, comparativ cu
cele prevăzute în prezenta Convenţie.
6. Prezenta Convenţie nu implică limitarea drepturilor de acces la informaţie, de
participare a societăţii la adoptarea deciziilor şi de apelare în justiţie în probleme
de mediu.
7. Fiecare parte contribuie la aplicarea principiilor prezentei Convenţii în procesele internaţionale de adoptare a deciziilor şi, în cadrul organizaţiilor internaţionale
în problemele referitoare la mediu,
8. Părţile vor asigura exercitarea de către persoane a drepturilor ce decurg din
prevederile prezentei Convenţii, să nu fie supuse unor sancţiuni, urmăriri sau constrîngeri de orice formă pentru activitatea desfăşurată. Prezentul regulament nu
aduce atingere atribuţiilor judecătoriilor naţionale de a lua decizii privind acoperirea unor cheltuieli rezonabile de judecată.
9. în cadrul unor prevederi ale prezentei Convenţii, publicul beneficiază de accesul la informaţie, de posibilitatea de a participa la aprobarea de decizii şi de
dreptul de a apela în justiţie în problemele de mediu, fără discriminare bazată pe
criteriu de cetăţenie, naţionalitate sau loc de trai şi, în cazul persoanei juridice, fără
discriminare bazată pe criteriul locului de înregistrare sau centrului de desfăşurare
a activităţii.
Articolul 4. ACCESUL LA INFORMAŢIA ECOLOGICĂ
1. Părţile vor asigura, ca, în condiţiile respectării următoarelor alineate ale prezentului articol, autorităţile de stat, ca răspuns la cererea de a prezenta informaţia
ecologică, să prezinte publicului, în cadrul legislaţiei naţionale, această informaţie,
în cazul existenţei cererii şi în conformitate cu subalineatul (b) de mai jos, copiile
actelor efective, ce conţin sau includ această informaţie:
a) fără necesitatea de a formula cointeresarea sa;
b) în forma solicitată, numai dacă:
(i) autoritatea de stat nu are motiv de a o prezenta în altă formă, în acest caz
trebuie să fie indicat motivul, ce ar justifica prezentarea informaţiei astfel; sau
(ii) informaţia nu a fost deja prezentată publicului în altă formă.
2. Informaţia ecologică, despre care se menţionează în alineatul 1 de mai sus, se
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prezintă în termeni maxim restrînşi, cel tîrziu peste o lună de la depunerea cererii,
numai dacă volumul şi complexitatea informaţiei corespunzătoare nu justifică prelungirea acestei perioade pînă la două luni de la depunerea cererii. Autorul cererii
este informat despre orice prelungire şi motive ce ar justifica adoptarea acestei
decizii.
3. Cererea de prezentare a informaţiei ecologice poate fi respinsă dacă:
a) autoritatea de stat, căreia i se înaintează rugămintea, nu dispune de informaţia
ecologică solicitată;
b) cererea este neîntemeiată sau formulată într-un mod prea general; sau
c) cererea face obiectul materialelor, aflate la etapa de definitivare sau în cadrul
corespondenţii interne a autorităţilor de stat, în cazurile cînd o astfel de excepţie
este prevăzută de legislaţia naţională ori de practica acumulată, dar în cazul acesta
se va ţine cont şi de interesul publicului de a beneficia de această informaţie.
4. Cererea privind prezentarea informaţiei ecologice poate fi refuzată dacă denunţarea acestei informaţii va influenţa în mod negativ:
a) confidenţialitatea activităţii autorităţilor de stat în acele cazuri, cînd această
confidenţialitate e prevăzută de legislaţia naţională;
b) relaţiile internaţionale, apărarea naţională sau securitatea statului;
c) exercitarea justiţiei, posibilitatea persoanelor de a fi supuse unui proces judiciar echitabil sau capacitatea autorităţilor de stat de a efectua cercetări cu caracter
penal sau disciplinar;
d) confidenţialitatea informaţiei comerciale şi industriale în acele cazuri, cînd o
asemenea confidenţialitate este protejată de lege în scopul ocrotirii intereselor economice legitime. în acest cadru informaţia privind evacuarea reziduurilor şi care
implică protecţia mediului, urmează a fi dezvăluită;
e) dreptul proprietăţii individuale;
f) confidenţialitatea datelor despre persoane şi/sau a arhivelor referitoare la persoana fizică, atunci cînd persoana respectivă nu a dat acordul de a prezenta publicului această informaţie, bazîndu-se pe reglementările legislaţiei naţionale;
g) interesele terţei părţi, ce prezintă informaţia solicitată, dacă această parte nu
este legată de obligaţiuni legitime de a proceda în aşa mod sau dacă această parte
nu poate fi obligată să procedeze astfel şi în cazul, cînd această parte nu dă acordul
la divulgarea materialului corespunzător; sau
h) mediul ambiant, la care se referă această informaţie, de exemplu, locurile de
înmulţire a speciilor rare. Motivele menţionate pentru refuz vor fi interpretate limitat
ţinînd seamă de interesul publicului în descoperirea acestei informaţii şi de faptul
dacă informaţia solicitată se referă la evacuarea reziduurilor în mediul înconjurător.
5. în cazurile, cînd autoritatea de stat nu dispune de informaţia ecologică solicitată, această autoritate de stat în termene maxim restrînse informează autorul cererii despre autoritatea de stat, căreia, după opinia sa, poate fi adresată rugămintea de
a prezenta informaţia, sau transmite această rugăminte acestei autorităţi, informînd
în mod corespunzător despre aceasta şi autorul cererii.
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6. Părţile vor asigura, că în acele cazuri, cînd informaţia nu poate fi divulgată
în conformitate cu alineatele 3(c) şi 4 de mai sus, dar poate fi separatâ de cealaltă
informaţie fără a prejudicia confidenţialitatea informaţiei ce nu poate fi divulgată,
autorităţile de stat să prezinte cealaltă parte a informaţiei ecologice solicitate.
7. Dacă cererea privind prezentarea informaţiei a fost expediată scris sau dacă
autorul cererii solicită aceasta, atunci refuzul va fi redactat în scris. Refuzul va
indica motivele şi va prezenta informaţia respectivă privind accesul la procedura
de examinare a deciziei luate în conformitate cu articolul 9. Refuzul de a prezenta
informaţia solicitată se prezintă în termene restrînse, dar cel târziu peste o lună,
dacă complexitatea informaţiei nu justifică prelungirea acestui termen pînă la două
luni din momentul înaintării cererii. Autorul cererii este informat despre orice prelungire a acestui termen şi motivul.
8. Părţile pot permite autorităţilor sale de stat să încaseze plată pentru prezentarea informaţiei cu condiţia, că această plată nu va depăşi un nivel rezonabil. Autorităţile de stat, ce intenţionează să încaseze plată pentru prezentarea informaţiei,
comunică autorilor de cereri tarifele care pot fi încasate pentru informaţii şi indică
circumstanţele, ce prevăd încasarea ori scutirea de plată, precum şi cazurile, cînd
informaţia se prezintă cu condiţia achitării în avans a taxei stabilite.
Articolul 5. CULEGEREA Şl DIFUZAREA INFORMAŢIEI ECOLOGICE
1. Părţile vor asigura:
a) autorităţile de stat să dispună de informaţia ecologică ce face obiectul atribuţiilor sale;
b) crearea de sisteme care vor asigura informarea obligatorie a autorităţilor de
stat privind activităţile planificate sau desfăşurate care pot avea un impact considerabil asupra mediului înconjurător;
c) în caz de apariţie a oricărui pericol pentru sănătatea omului sau pentru mediu,
ca rezultat al activităţii omului sau cauzat de fenomene naturale, toată informaţia
de care dispune autoritatea de stat şi care ar putea permite publicului să ia măsuri
în vederea prevenirii sau diminuării consecinţelor prejudiciului ce apare în legătură
cu acest pericol, să fie difuzată fără întîrziere printre membrii societăţii potenţial
atinşi de pericol;
2. Părţile vor asigura în cadrul legislaţiei naţionale, ca procedurile prin care autorităţile de stat furnizează publicului informaţii ecologice să fie clare şi informaţia
ecologică să fie uşor accesibilă, prin:
a) punerea la dispoziţia publicului a unei informaţii suficiente privind tipul şi volumul informaţiei ecologice, deţinute de autorităţile de stat respective şi condiţiile
de bază ce determină posibilitatea furnizării acestei informaţii şi a accesului la ea,
precum şi privind procedura de primire a acesteia;
b) organizarea şi realizarea unor astfel de acţiuni practice, cum sînt:
i) asigurarea accesului publicului la liste, registre sau arhive;
ii) stabilirea atribuţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere de a acorda pu191

blicului sprijin în obţinerea accesului la informaţie în conformitate cu prezenta
Convenţie; şi
iii) puncte de legătură; şi
c) acordarea gratuită a accesului la informaţia ecologică din liste, registre sau
arhive, conform cu subalineatele b), I) de mai sus.
3. Părţile asigură creşterea treptată a volumului de informaţie ecologică în baza
electronică de date care este uşor accesibilă pentru public prin reţelele publice de
legătură. Informaţia, accesibilă în aşa formă, trebuie să includă:
a) rapoartele despre starea mediului, enunţate în alineatul 4 de mai jos;
b) textele actelor legislative în problema mediului sau în legătură cu acestea;
c) în cazuri indicate, actele privind problemele politice, planurile şi programele
în domeniul mediului ambiant sau legate de acesta precum şi contractele privind
protecţia naturii; şi d) altă informaţie în măsura, în care prezenţa ei în această formă
facilitează aplicarea legislaţiei naţionale pentru realizarea prezentei Convenţii
cu condiţia că această informaţie este deja în formă electronică.
4. Părţile la intervale egale de timp, ce nu vor depăşi 3-4 ani publică şi răspîndeşte raportul naţional privind starea mediului, inclusiv informaţia despre calitatea
mediului ambiant şi informaţia privind gradul de solicitare a mediului.
5. Părţile adoptă în cadrul legislaţiei sale, măsuri ce au ca scop difuzarea în
particular:
a) a actelor legislative şi documentelor de directivă, cum sunt acţiunile strategice, actele politice, programele şi planurile de activitate în domeniul mediului ambiant şi rapoartele despre realizarea lor, întocmite la diferite niveluri de gestionare
statală;
b) a contractelor internaţionale, convenţiilor şi contractelor privind problemele
mediului ambiant; şi
c) în cazurile corespunzătoare, a altor acte internaţionale importante în problemele privind la mediul ambiant.
6. Părţile îi stimulează pe operatori, activitatea cărora are o influenţă considerabilă asupra mediului,săinformezeregulat,publiculdespreefectulactivităţiilorşia produselor asupra mediului, făcînd aceasta, în cazurile corespunzătoare, în cadrul aplicării
sistemelor de ecomarcare şi a expertizei ecologice, sau cu ajutorul altor mijloace.
7. Părţile:
a) publică informaţia efectivă şi analiza ei, pe care le consideră oportune şi importante pentru elaborarea unor propuneri esenţiale în problemele politicii ecologice;
b) publică ori asigură prin alte metode accesul la materialele informative de
care dispune, referitoare la contactele sale cu publicul în problemele, ce intră sub
incidenţa prezentei Convenţii;
şi
c) prezintă, în formă cuvenită, informaţia privind activitatea autorităţilor de stat
de toate nivelurile în vederea exercitării funcţiilor statale sau a prestării de servicii
populaţiei ce ţin de domeniu! mediului.
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8. Părţile elaborează mecanismele asigurării publicului cu informaţie suficientă
despre produse astfel încît consumatorii să poată alege argumentat, ţinînd cont de
interesele protecţiei mediului ambiant.
9. Părţile, ţinînd cont în cazurile cuvenite de procesele realizate la nivel internaţional ia măsuri în vederea desfăşurării unui sistem unificat naţional cadastral sau a
unor registre ale poluării cu aplicarea unei baze de date structurate, computerizate
şi accesibile pentru public, întocmite în baza sistemului standardizat de prezentare
a dărilor de seamă. Acest sistem poate include intrarea, evacuarea şi strămutarea,
în diferite sfere ale mediului, precum şi în sectoarele de tratare şi evacuare aflate în
zonele obiectelor industriale sau în afara acestor zone, a unor substanţe şi produse,
ca rezultat al unor domenii concrete de activitate în procesul utilizării apei, energiei
şi resurselor.
10. Nimic din prezentul articol nu poate prejudeca dreptul Părţilor de a refuza
publicitatea unor anumite informaţii ecologice în conformitate cu alineatele 3 şi 4
ale articolului 4.
Articolul 6. PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR
PRIVIND DOMENIILE CONCRETE DEACTIVITATE
1. Părţile:
a) aplică prevederile prezentului articol cu privire la deciziile în problema autorizării activităţilor preconizate, menţionate în anexa 1;
b) în corespundere cu legislaţia naţională, aplică, de asemenea prevederile prezentului articol faţă de deciziile privind activităţile propuse, care nu figurează în
anexa 1, dar care pot influenţa considerabil asupra mediului ambiant. în acest scop
Părţile determină, dacă prezentele prevederi cuprind tipurile de activitate preconizate de prezentul Regulament; şi:
c) poate, dacă aceasta este prevăzut de legislaţia naţională, să ia în fiecare caz
aparte decizia de a nu aplica prevederile prezentului articol faţă de activitatea preconizată, care serveşte scopurile apărării naţionale, dacă Partea respectivă consideră, că o atare aplicare va influenţa negativ realizarea scopurilor propuse.
2. Publicul interesat este informat în mod adecvat, la timp şi eficient, în dependenţă de circumstanţe, în comun sau individual, la etapa iniţială a procedurii de
luare a deciziilor în problemele referitoare la mediu inclusiv:
a) despre genul de activitate preconizat şi cererea în baza căreia s-a luat decizia;
b) despre caracterul deciziilor posibile sau proiectul hotărîrii;
c) despre autoritatea de stat, responsabilă pentru luarea deciziei;
d) despre procedura prevăzută, inclusiv faptul în ce mod şi cînd poate fi prezentată informaţia:
i) despre începutul procedurii;
ii) despre posibilitatea participării publicului;
iii) despre timpul şi locul audierii publice prevăzute;
193

iv) despre existenţa unei autorităţi de stat, care poate furniza informaţia corespunzătoare, precum şi transmiterea acestei informaţii pentru a fi examinate de public;
v) despre existenţa autorităţii de stat respectiv sau oricărei altei autorităţi oficiale, căreia i se pot prezenta observaţiile sau întrebările, precum şi despre termenele
prevăzute pentru prezentarea acestor observaţii şi întrebări, şi
vi) despre informaţia acumulată privind mediul, ce se referă la genul de activitate preconizat; şi
e) despre faptul dacă acest gen de activitate este prevăzut de procedura naţională
sau de cea transfrontieră cu evaluarea influenţei asupra mediului.
3. Procedurile de participare a publicului prevăd termene raţionale de desfăşurare a diferitelor etape, care acordă timp suficient pentru informarea publicului
în corespundere cu alineatul 2, să pregătească şi să asigure participarea efectivă a
publicului la procesul de adoptare a deciziilor în problemele, referitoare la mediu.
4. Părţile asigură participarea publicului deja la etapa incipientă, cînd există
toate posibilităţile pentru examinarea diverselor variante şi cînd poate fi asigurată
o participare eficientă.
5. Părţile, în caz de necesitate, urmează să stimuleze din timp solicitanţii potenţiali, să obţină permisiunea pentru cercurile de public’ interesate, de a întreţine
discuţii şi a prezenta informaţii privind scopurile cererii lor.
6. Părţile cer de la autorităţile de stat abilitate să asigure cercurilor publice interesate, atunci cînd acestea solicită informaţii şi cînd aceasta este prevăzut de legislaţia naţională, acces gratuit la orice informaţie referitoare la procesul de luare a
deciziilor, menţionate în acest articol şi disponibile în momentul realizării procedurii de informare a publicului în scopul studierii ei şi pe măsura accesului la această
informaţie să nu afecteze dreptul Părţilor de a interzice accesul la informaţii în
corespundere cu alineatele 3 şi 4 ale articolului 4. Informaţia respectivă, în cel mai
rău caz şi fără pagubă pentru prevederile articolului 4 trebuie să includă:
a) descrierea obiectului industrial, caracteristicile fizice şi tehnice ale activităţilor propuse, inclusiv evaluarea presupuselor deşeuri şi a evacuării reziduurilor în
mediu;
b) descrierea influenţei considerabile a acţiunilor preconizate asupra mediului;
c) descrierea măsurilor prevăzute pentru a preveni şi/ori diminua influenţele,
inclusiv ale cazurilor de evacuare a reziduurilor în mediu;
d) rezumatul fără o descriere tehnică a celor indicate mai sus;
e) planul alternativelor de bază examinat de ofertant; şi
f) în corespundere cu legislaţia naţională rapoartele de bază şi recomandările,
trimise autorităţii de stat, în cazurile cînd publicului interesat i se va prezenta informaţia în corespundere cu alineatul 2 de mai sus.
7. Procedurile de participare a publicului îi permit să prezinte în scris sau, în caz
de necesitate, în procesul audierii publice sau al examinării problemei cu participarea ofertantului a diverselor observaţii, informaţii, analize sau opinii, care, se referă
la activitatea preconizată.
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8. Părţile asigură, ca în decizia respectivă să fie reflectate în competent rezultatele participării publicului.
9. Părţile asigură, ca după luarea deciziei de către autoritatea de stat publicul trebuie să fie informat fără întîrziere în corespundere cu procedurile stabilite. Părţile
prezintă publicului textul pentru luarea deciziei urmat de indicarea motivelor şi a
considerentelor, care au servit ca baza acestor decizii.
10. Părţile asigură, ca la revizuirea sau reînnoirea de către autoritatea de stat a
condiţiilor de exercitare a activităţilor despre care se menţionează în alineatul 1,
prevederile alineatelor 2-9 ale prezentului articol să se aplice mutatis mutandis,
precum şi în cazurile cînd este raţional.
11. Părţile, în cadrul legislaţiei naţionale aplică în măsura posibilităţilor şi în
mod cuvenit prevederile prezentului articol la luarea deciziilor pentru eliberarea
permisiunilor privind eliminarea premeditată în mediul ambiant a organismelor
modificate genetic.
Articolul 7. PARTICIPAREA PUBLICULUI LA ADOPTAREA DECIZIILOR PRIVIND PLANLIRILE. PROGRAMELE Şl POLITICA LEGATE DE
MEDIUL AMBIANT
Părţile includ prevederi respective practice şi/sau alte principii privind participarea publicului în cadrul unei structuri accesibile şi corecte, la procesul pregătirii
planurilor şi programelor, legate de mediul ambiant, prezentînd publicului informaţia necesară. în cadrul acestei structuri se aplică alineatele 3, 4 şi 8 ale articolului
6. Autoritatea respectivă de stat, luînd în considerare scopurile prezentei Convenţii,
determină cercurile publice, care pot lua parte la acest proces.
În dependenţă de posibilităţi, fiecare Parte depune eforturi pentru a asigura publicului posibilitatea de a participa )a elaborarea politicii mediului.
Articolul 8. PARTICIPAREA PUBLICULUI LA PREGĂTIREA ACTELOR NORMATIVE, CARE AU PUTERE EXECUTIVĂ NEMIJLOCITĂ ŞI/
SAU A ACTELOR NORMANIVE JURIDICE OBLIGĂTORII DE UZ GENERAL
Părţile depun eforturi pentru a contribui la participarea efectivă a publicului, la o
anumită etapa , cît sînt accesibile posibilităţile de participare, la pregătirea de către
autorităţile de stat a actelor normative cu putere executivă independentă şi a altor
norme juridice obligatorii de uz general, care pot exercita influenţă considerabilă
asupra mediului ambiant. în acest scop se aplică următoarele măsuri:
a) se stabilesc termenele, privind asigurarea participării efective;
b) proiectele se publică sau se prezintă publicului în alt mod; şi
c) publicului i se oferă posibilitatea de a prezenta observaţiile independent sau
prin autorităţile consultative reprezentative.
Rezultatele participării publicului se iau în considerare în maximă măsură posibilă.
195

Articolul 9. ACCESUL LA JUSTIŢIE
1. Părţile în cadrul legislaţiei naţionale asigură, fiecărei persoane, ce consideră,
că cererea ei privind accesul la informaţie, înaintată în conformitate cu articolul 4,
nu este examinată, este respinsă nelegitim, fie parţial sau complet, nu este satisfăcută în mod adecvat sau dacă faţă de această cerere a fost manifestată o atitudine care nu corespunde prevederilor articolului indicat, să aibă acces la procedura
dezbaterii deciziei acţionate în judecată sau de o altă autoritate, independentă şi
nepărtinitoare, constituită în conformitate cu legea.
în acele cazuri, cînd se prevede o atare examinare a deciziei în judecată, Partea
asigură, ca persoana respectivă să aibă de asemenea acces la procedura urgentă,
stabilită legitim şi care prevede sau nu prevede o plată minimală, pentru a fi reexaminată de către o autoritate de stat sau pentru a fi examinată de către o autoritate
independentă şi nepărtinitoare şi care nu este o instanţă judecătorească.
Prevederile definitive, adoptate în conformitate cu prezentul alineat 1, au un
caracter obligatoriu pentru autoritatea de stat, care dispune de informaţia corespunzătoare. Motivele se indică în scris în situaţia, cînd cerere privind prezentarea
informaţiei este respinsă în conformitate cu prezentul alineat.
2. Părţile în cadrul legislaţiei naţionale asigură, ca reprezentanţii respectivi ai
publicului,
a) care manifestă o interesare suficientă sau în calitate de variantă de alternativă,
b) care consideră, că a avut loc încălcarea unui sau altui drept, cînd acesta este
condiţionat de normele procesuale administrative ale Părţii corespunzătoare, să
aibă acces la procedura de examinare a deciziilor acţionate în judecată şi/sau de o
altă autoritate independentă şi nepărtinitoare, constituită în conformitate cu legea,
pentru a contesta din punct de vedere juridic şi procesual, legalitatea oricărei decizii, acţiuni sau inacţiuni cu condiţia respectării prevederilor articolului 6 şi, acolo
unde se prevede de legile naţionale, dar fără prejudicii pentru alineatul 3 de mai jos,
a altor prevederi corespunzătoare ale prezentei Convenţii.
Existenţa unei interesări suficiente şi încălcarea unui sau altui drept sînt determinate în baza prevederilor legislaţiei naţionale şi în conformitate cu scopul de a
asigura publicului interesat un acces larg la justiţie în cadrul prezentei Convenţii.
în legătură cu aceasta în scopul respectării subalineatului a) de mai sus este suficientă interesarea oricărei organizaţii neguvernamentale care corespunde cerinţelor
indicate în alineatul 5 al articolului 2.
în scopul respectării subalineatului b) de mai sus o asemenea organizaţie are de
asemenea dreptul de a anunţa despre încălcarea drepturilor sale.
Prevederile alineatului 2 nu exclud posibilitatea de a aplica procedura de examinare preliminară de către autoritatea administrativă şi nu presupune condiţii privind
epuizarea procedurilor administrative de examinare pînă la apelarea la procedurile
judiciare de examinare, în cazurile cînd o atare cerinţă este prevăzută de legislaţia
naţională.
3. Pe lîngă aceasta şi fără a aduce prejudicii procedurilor de examinare, indicate
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în alineatele 1 şi 2 de mai sus, fiecare Parte asigură reprezentanţilor publicului care
corespund criteriilor prevăzute de legislaţia naţională, în cazul cînd există asemenea criterii, acces la procedurile administrative şi judiciare pentru a contesta acţiunile sau inacţiunea persoanelor particulare şi a autorităţilor statale, care încalcă
prevederile legislaţiei naţionale privind mediul.
4. Pe lîngă aceasta şi fără a prejudicia alineatul 1 de mai sus, procedurile menţionate mai sus în alineatele 1, 2 şi 3, trebuie să asigure mijloace adecvate şi eficiente
de apărare judiciară, inclusiv, în caz de necesitate, a unor mijloace de apărare judiciară sub formă de interdicţii juridice, precum şi să fie echitabile, nepărtinitoare,
oportune şi să nu fie însoţite de cheltuieli considerabile. Deciziile luate în conformitate cu prezentul articol sînt pronunţate sau fixate în scris. Publicul are acces la
deciziile judecătoriilor şi, în caz de necesitate, şi a altor autorităţi.
5. Pentru a spori eficienţa prevederilor prezentului articol, fiecare Parte asigură
publicului oferirea informaţiei privind accesul la procedurile administrative şi judiciare de examinare a deciziilor, şi examinează problema privind formarea unor
mecanisme respective de oferire a ajutorului pentru înlăturarea sau diminuarea piedicilor financiare sau de alt ordin în calea accesului la justiţie.
Articolul 10. REUNIUNI ALE PĂRŢILOR
1. Părţile convoacă prima conferinţă nu mai tîrziu decît peste un an din ziua
intrării în vigoare a prezentei Convenţii. Ulterior conferinţele ordinare ale Părţilor
se reunesc, cel puţin o dată la doi ani, numai dacă Părţile nu iau o altă hotărîre sau
în rezultatul cererii scrise a oricărei dintre Părţi cu condiţia, că pe parcursul a şase
luni din ziua înştiinţării tuturor Părţilor în această problemă de către Secretarul
Executiv al Comisiei Economice Europene ea va fi susţinută de cel puţin de o treime a membrilor Părţilor.
2. La conferinţe Părţile verifică în permanenţă procesul executării prevederilor
prezentei Convenţii în baza informaţiei, care soseşte în mod regulat de la Părţi şi
în acest scop:
a) efectuează trecerea în revistă a politicii şi a modurilor de abordare metodologică şi juridică a problemelor accesului la informaţie, ale participării publicului în
procesul luării deciziilor şi accesului la justiţie în problemele, ce se referă la mediu,
în scopul perfecţionării lor în continuare.
b) fac schimb de informaţii, privind experienţa acumulată în domeniul încheierii
şi executării acordurilor bilaterale şi multilaterale precum şi alte înţelegeri, ce ţin
de scopurile prezentei Convenţii şi participanţi ai cărora sînt una sau câteva dintre
Părţi;
c) în caz de necesitate, apelează la serviciile respective ale CEE, precum şi ale altor organisme internaţionale competente şi ale comitetelor speciale în vederea examinării tuturor aspectelor, referitoare la atingerea scopurilor prezentei Convenţii;
d) în caz de necesitate înfiinţează orice autoritate auxiliară;
e) în caz de necesitate pregătesc protocoale la prezenta Convenţie;
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f) examinează şi aprobă propunerile privind includerea unor modificări în prezenta Convenţie în conformitate cu prevederile articolului 14;
g) examinează şi adoptă orice măsuri suplimentare , care pot fi necesare pentru
realizarea scopurilor prezentei Convenţii;
h) la prima lor Conferinţă examinează şi adoptă prin consens, regulile de procedură ale propriilor consfătuiri şi ale consfătuirilor autorităţilor auxiliare;
i) la prima consfătuire se examinează experienţa acumulată în domeniul executării prevederilor alineatului 9, al articolului 5 şi se soluţionează problema privind
întreprinderea măsurilor în scopul dezvoltării de mai departe a sistemului indicat
în acest alineat, ţinînd cont de procesele şi schimbările ce au loc la nivel internaţional, incluzînd elaborarea documentului respectiv, privitor la poluarea mediului,
registrelor sau cadastrelor de transfer, care ar putea fi incluse în anexă prezentei
Convenţii.
3. Conferinţa Părţilor, în caz de necesitate, poate să examineze problema stabilirii prin consens a unor situaţii financiare.
4. ONU, instituţiile ei specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice stat sau organizaţie regională de integrare economică, care,
în conformitate cu articolul 17 au dreptul să semneze prezenta Convenţie, dar nu
sînt Părţi ale prezentei Convenţii precum şi orice organizaţie interguvernamentală,
competentă în domeniile propuse de prezenta Convenţie, au dreptul să participe la
conferinţele Părţilor în calitate de observatori.
5. Orice organizaţie neguvernamentală, competentă în domeniile propuse de
prezenta Convenţie şi care a informat secretarul executiv al Comisiei Economice
Europene despre dorinţa sa de a fi prezentată la conferinţa Părţilor, are dreptul să
participe în calitate de observator,cu acordul a cel puţin o treime din membrii Părţilor, prezenţi la conferinţă.
6. Pentru alineatele 4 şi 5 de mai sus regulile de procedură menţionate în alineatul 2 h), prevăd mecanisme practice referitoare la procedura admiterii, precum şi
alte condiţii corespunzătoare.
Articolul 11. DREPTUL LA VOT
1. Cu excepţia cazurilor prevăzute, în alineatul 2 al acestui articol, fiecare Parte
a prezentei Convenţii dispune de un vot.
2. Organizaţiile regionale de integrare economică îşi realizează dreptul de vot în
problemele, ce ţin de competenţa lor, dispunînd de un număr de voturi, egal cu numărul ţărilor-membre care sunt Părţi ale prezentei Convenţii. Aceste organizaţii îşi
pierd dreptul la vot dacă statele membre îşi realizează dreptul la vot şi viceversa.
Articolul 12. SECRETARIATUL
în atribuţiile secretarului executiv al Comisiei Economice Europene intră:
a)
convocarea şi pregătirea conferinţelor Părţilor;
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b) transmiterea rapoartelor şi altor informaţii, primite în conformitate cu regulamentele prezentei Convenţii Părţilor, şi
c) exercitarea altor funcţii stabilite cu acordul Părţilor.
Articolul 13. ANEXE
Anexele formează o parte integrantă a prezentei Convenţii.
Articolul 14. AMENDAMENTE
1. Părţile pot propune amendamente la prezenta Convenţie.
2. Textul unei propuneri de amendament la prezenta Convenţie va fi prezentat în
scris Secretarului Executiv al Comisiei Economice Europene; acesta îl expediază
tuturor Părţilor, cu cel puţin nouăzeci de zile înainte de începutul conferinţei unde
va fi propus acest amendament.
3. Părţile depun toate eforturile pentru a conveni asupra aprobării oricărei propuneri de amendament la prezenta Convenţie pe calea consensului. Dacă toate mijloacele pentru atingerea consensului s-au epuizat, fără a se ajunge la o înţelegere,
atunci în calitate de ultimă măsură, amendamentul va fi adoptat printr-o majoritate
de trei pătrimi din numărul de voturi ale Părţilor, prezente la conferinţă şi care
participă la votare.
4. Depozitarul aduce la cunoştinţa tuturor Părţilor amendamentele la prezenta
Convenţie, făcute în conformitate cu alineatul 3 de mai sus, pentru a fi ratificate,
aprobate sau adoptate. Amendamentele la prezenta Convenţie, pe lîngă corectările
la anexe, intră în vigoare pentru Părţile care le-au ratificat, aprobat sau adoptat,
la 90 de zile după ce Depozitarul a fost informat despre ratificarea, aprobarea sau
adoptarea lor prin votul pozitiv al majorităţii Părţilor (adică prin votul a trei pătrimi). În continuare pentru oricare dintre Părţi amendamentele intră în vigoare la
90 de zile după depunerea instrumentelor de ratificare sau acceptare de către Părţi.
5. Partea care nu poate aproba un amendament oarecare la anexa prezentei Convenţii, anunţă despre aceasta Depozitarul în scris în termen de 12 luni după data
primirii informaţiei cu privire la efectuarea amendamentului. Depozitarul, neîntîrziat, informează toate Părţile despre primirea unui asemenea aviz. Orice Parte poate accepta amendamentele în orice moment, dezicîndu-se de declaraţiile anterioare
şi, după depunerea instrumentelor de acceptare la Depozitar.
6. După expirarea termenului de 12 luni de la data anunţării de către Depozitar,
precum e menţionat în alineatul 4 de mai sus, amendamentul la anexa intră în vigoare pentru acele Părţi care n-au prezentat informaţia Depozitarului în conformitate cu prevederile alineatului 5 de mai sus, cu condiţia că nu mai mult de o treime
din numărul Părţilor să fi prezentat un asemenea aviz.
7. în prezentul articol prin «Părţile prezente şi participante la votare» se subînţeleg Părţile, prezente şi care au votat «pro» sau «contra».
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Articolul 15. RESPECTAREA PREVEDERILOR
Conferinţa Părţilor determină în baza de consens, măsurile facultative cu caracter neconfrontaţional, nejudiciar şi consultativ în vederea examinării respectării
prevederilor prezentei Convenţii. Aceste măsuri asigură participarea activă a populaţiei şi oferă posibilitatea de a examina comunicările reprezentanţilor publicului în
problemele ce se referă la prezenta Convenţie.
Articolul 16. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR
1. Diferendele pot apărea între două sau mai multe Părţi privind interpretarea
sau aplicarea prezentei Convenţii vor fi soluţionate prin negocieri sau prin orice alt
mijloc de reglementare a diferendului, acceptabil pentru Părţile în diferend.
2. La semnarea, ratificarea, adoptarea, aprobarea prezentei Convenţii sau la aderarea la ea, precum şi în orice alt moment Partea poate să expedieze Depozitarului
o cerere în scris privitor la diferendul, care nu a fost soluţionat în conformitate cu
prevederile alineatului 1 de mai sus, ea recunoaşte unul sau ambele mijloace de reglementare a diferendelor, considerate obligatorii pentru fiecare dintre Părţi, care-şi
asumă acest angajament:
a) transmiterea spre soluţionare a diferendului la Curtea Internaţională de Justiţie;
b) arbitrajul în conformitate cu procedura stabilită în anexa II.
3. Dacă Părţile implicate au acceptat ambele mijloace de soluţionare a diferendului, prevăzute de alineatul 2 de mai sus, atunci diferendul poate fi transmis spre
soluţionare la Curtea Internaţională de Justiţie, dacă Părţile nu au ajuns la o altă
înţelegere.
Articolul 17. SEMNAREA
Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru semnare la Aarhus (Danemarca) la 25
iunie 1998, iar mai apoi în instituţiile centrale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite din
New-York pînă la 21 decembrie 1998 de către ţările-membre ale Comisiei Economice Europene, precum şi de statele cu un statut consultativ pe lîngă Comisia
Economică Europeană în conformitate cu alineatele 8 şi 11 ale rezoluţiei 36 (IV) a
Consiliului Economic şi Social din 28 martie 1947 şi de organizaţiile regionale de
integrare economică, create de statele suverane - membre ale Comisiei Economice
Europene, cărora statele-membre pe care le reprezintă le-au dat împuterniciri în
problemele, reglementate de actuala Convenţie, inclusiv împuterniciri de a încheia
contracte în problemele luate în dezbatere.
Articolul 18. DEPOZITAR
Secretarul General al ONU este desemnat ca Depozitar al prezentei Convenţii.
Articolul 19. RATIFICARE, ADOPTARE, APROBARE Şl ADERARE
1. Prezenta Convenţie urmează a fi ratificată, adoptată sau aprobată de către statele şi organizaţiile regionale de integrare economică care au semnat-o.
2. Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru aderarea statelor şi organizaţiilor
regionale de integrare economică, indicate în articolul 17, începînd cu 22 decembrie 1998.
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3. Orice alt stat, neidentificat în alineatul 2 de mai jos, membru al ONU, poate
să adereze la Convenţie cu acordul Conferinţei Părţilor.
4. Orice organizaţie menţionată în art.17, care devine Parte a prezentei Convenţii, îşi asumă condiţia, că nici una din ţările-membre pe care le reprezintă nu e Parte
a prezentei Convenţii, respectă toate angajamentele prevăzute de prezenta Convenţie. în cazul cînd unul sau mai multe state-membre ale unei asemenea organizaţii
sînt Părţi ale prezentei Convenţii, organizaţia în cauză şi statele-membre pe care le
reprezintă iau decizie despre responsabilitatea acesteia pentru
îndeplinirea angajamentelor acestei Convenţii. în asemenea cazuri această organizaţie şi statele-membre pe care le reprezintă nu pot profita concomitent de
drepturile prevăzute prin prezenta Convenţie.
5. în documentele lor despre ratificare, adoptare, aprobare sau aderare organizaţiile regionale de integrare economică, menţionate în art.17, anunţă despre limitele
competenţei lor în problemele reglementate de prezenta Convenţie. Aceste organizaţii informează de asemenea Depozitarul despre orice modificare esenţială a
limitei competenţei lor.
Articolul 20. ÎNTRAREA ÎN VIGOARE
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la 90 de zile după data depunerii celui
de-al 16-lea instrument de ratificare, adoptare, aprobare sau aderare.
2. în scopurile prevederilor alineatului 1 de mai sus, orice instrument depus de o
organizaţie regională de integrare economică, nu se examinează drept supliment al
instrumentelor depuse de către ţările-membre ale unei asemenea organizaţi.
3. Pentru fiecare stat sau organizaţie care sînt indicate în art. 17 şi care ratifică,
adoptă sau aprobă prezenta Convenţie sau aderă la ea după data depunerii celui
de-al 16-lea instrument de ratificare, adoptare, aprobare sau aderare, prezenta Convenţie va intră în vigoare în a 90-a zi după data depunerii instrumentelor lorde
ratificare, aprobare sau aderare.
Articolul21. RETRAGEREA DIN CONVENŢIE
în orice moment, dupâ expirarea termenului de 3 ani de la intrarea în vigoare a
prezentei Convenţii orice Parte poate să se retragă din Convenţie, anunţînd în scris
despre aceasta Depozitarul. Retragerea devine efectivă la expirarea intervalului de
90 de zile de la notificarea adresată Depozitarului.
Articolul 22. TEXTE AUTENTICE
Originalul prezentei Convenţii, ale cărei texte în limbile engleză, rusă şi franceză sînt deopotrivă autentice, va fi depus la Secretarul General al ONU.
DREPT CARE SUBSEMNAŢII, fiind în mod cuvenit autorizaţi în acest scop,
au semnat prezenta Convenţie.
FĂCUTĂ la Aarhus (Danemarca) la douăzeci şi cinci iunie, una mie nouă sute
nouăzeci şi opt.
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Anexa1. GENURILE DE ACTIVITATE, MENŢIONATE LA ALINEATUL
1 (A), ART. 6.
1. Energetică:
- uzine de prelucrare a gazelor şi petrolului;
- instalaţii de gazeificare şi lichefiere a gazului;
- centrale termoelectrice şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică de alimentare de 50 mW şi mai mult;
- cuptoare de cocsificare;
- centrale nuclearo-electrice şi alte reactoare nucleare, inclusiv demontarea sau
scoaterea din funcţiune a unor asemenea centrale electrice sau reactoare (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi conversia materialelor fisionabile
şi regenerabile, puterea maximă a căror nu depăşeşte 1 kW cu sarcina termică permanentă;
- instalaţii pentru prelucrarea combustibilului nuclear iradiat;
- instalaţii:
•
pentru producerea sau concentrarea combustibilului nuclear;
•
pentru prelucrarea combustibilului nuclear iradiat sau a deşeurilor cu rădioactivitate sporită;
•
pentru evacuarea definitivă a combustibilului nuclear iradiat;
•
exclusiv pentru evacuarea definitivă a deşeurilor radioactive;
•
exclusiv pentru păstrarea (planificată pentru o perioadă de peste 10 ani)
combustibilului nuclear iradiat sau a deşeurilor radioactive în alte locuri, decît pe
teritoriul obiectivului de producţie.
2. Producţia şi prelucrarea metalelor:
- instalaţii pentru prăjirea sau aglomerarea minereurilor metalice (inclusiv a minereului sulfuros)
- instalaţii pentru producerea fontei afinate sau a oţelului (materiale brute sau
la a doua topire), inclusiv turnarea continuă cu o capacitate de producţie de peste
2.5 t/h;
instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase:
(i) laminoare de laminare la cald cu o capacitate de producţie de peste 20 t/h de
oţel brut;
(ii) ciocane de forjare, energia cărora depăşeşte 50 kJ pentru un singur ciocan,
iar puterea consumată termică depăşeşte 20 mW;
(iii) aplicarea acoperirilor metalice de protecţie prin pulverizare cu o capacitate
de peste 2Vh de oţel brut;
turnarea metalelor feroase cu o capacitate de producţie de peste 20 t/d;
- instalaţii pentru:
(i)
producerea metalelor neferoase nedezoxidate din minereu, concentrate
sau din materii prime secundare prin aplicarea proceselor metalurgice, chimice sau
electrolitice;
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(ii) topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, a produselor recuperate (rafinare, turnare etc.) cu o capacitate de topire de peste 4 t/d pentru plumb şi cadmiu sau
20 t pentru celelalte metale;
- instalaţii pentru prelucrarea suprafeţei metalelor şi materialelor plastice cu
aplicarea proceselor electrolitice sau chimice al căror bazine pentru prelucrare depăşesc volumul de 30 m3.
3. Industria de prelucrare a materiei minerale:
- instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative de prăjire cu o capacitate de peste 500 t/h, sau de varîn cuptoare de păjire rotative cu o
capacitate de producţie de peste 50 t/d sau în alte cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 t/d;
- instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor ce conţin azbest;
- instalaţii pentru producerea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă, cu o capacitate
de topire de peste 20 t/d;
- instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 t/d;
- instalaţii pentru fabricarea produselor din ceramică prin ardere, în special a
ţiglei de învelitori, a cărămizii, cărămizii refractare, ceramicii de piatră sau a articolelor de faianţă, cu o capacitate de producţie ce depăşeşte zilnic 751 şi sau cu o
capacitate de producţie a cuptoarelor de prăjire de peste 4 m3, şi densitatea încărcăturii în cuptoare de prăjire mai mare de 300 kg/m3.
4. Industria chimică: producţie în sensul genurilor de activitate ce se conţin în
prezentul alineat înseamnă producţie pe scara industrială obţinută din prelucrarea
chimică a substanţelor sau a unui grup de substanţe, specificate în alineatele a) - g):
a) instalaţii chimice pentru producerea principalelor substanţe chimice organice:
(i) mononohidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, aciclice sau
aromatice)
(ii) hidrocarburi ce conţin oxigeni, cum sînt alcoolul, aldehidele, cetonele, acizii
carboxilici, esterii, eterii, acetaţii, peroxizii, răşinele epoxidice;
(iii) hidrocarburi sulfuroase;
(iv) hidrocarburi de azot, cum sînt aminele, amidele, compuşii de azot, nitro- şi
nitrato-compuşii, nitrilii, cianitele, izocianitele;
(v) hidrocarburi ce conţin fosfor;
(vi) hidrocarburi halogenizate;
(vii) compuşi organometalici;
(viii)principalele materiale plastice (polimerii, fibrele sintetice şi fibre pe bază
de celuloză);
(ix) cauciuc sintetic;
(x) vopsele şi pigmenţi;
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(xi) agenţii activi de suprafaţă;
b) instalaţii chimice pentru producerea principalelor substanţe neorganice:
(i) gaze cum sînt:-amoniacul, clorul sau acidul clorhidric, fluorul sau acidul fluorhidric, oxidul de hidrogen, oxidul de azot, hidrogenul, dioxidul sulfuric,oxiclorura
de carbon;
(ii) acizi cum sînt: acidul cromic; acidul fluorhidric; acidul fosforic; acidul azotic; acidul clorhidric; acidul sulfuric; oleumul, acidul sulfuros;
(iii) baze cum sînt: hidroxidul de amoniu, hidroxidul de caliu, hidroxidul de
natriu;
(iv) săruri cum sînt clorură de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, carbonatul de sodiu, perboratul, nitratul de argint;
(v) Nemetale, oxizi de metal sau alţi compuşi neorganici cum sînt: carbura de
calciu, siliciul, carbura de siliciu;
c) instalaţii chimice pentru producerea îngrăşămintelor minerale cu fosfor, cu
azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse);
d) instalaţii chimice pentru fabricarea principalelor produse pentru cultivarea
plantelor şi a biocidelor;
e) instalaţii la care se aplică procese chimice sau biologice pentru fabricarea
principalelor produse farmaceutice;
f) instalaţii chimice pentru producerea substanţelor explozive;
g) instalaţii chimice la care procesele chimice sau biologice se aplică pentru
fabricarea adaosurilor nutritive proteice, a fermenţilor şi altor substanţe proteice.
5. Prelucrarea şi evacuarea deşeurilor:
- instalaţii pentru arderea, recuperarea, prelucrarea chimică sau înmormîntarea
deşeurilor periculoase;
- instalaţii pentru arderea deşeurilor menajere cu o productivitate de peste 3 t/h;
- instalaţii pentru evacuarea deşeurilor inofensive cu o productivitate de peste
50 t/h;
- gunoişti, unde se aduc zilnic peste 101 de deşeuri, sau cu o capacitate de peste
250001, cu excepţia gunoiştilor de deşeuri inerte.
6. Instalaţii pentru epurarea apelor reziduale cu o productivitate ce depăşeşte
echivalentul populaţiei în număr de 150 000 de oameni.
7. Instalaţii industriale pentru:
a) producerea celulozei din lemn sau materiale din fibre analogice;
b) producerea hîrtiei şi a cartonului cu o capacitate de producţie de peste 20
t/d.
8. a) Construcţia căilor ferate de trafic la mare distanţă şi a aeroporturilor cu o
lungime a pistei principale de decolare - aterizare de 2100 m sau mai mult;
b) construcţia automagistralelor şi a drumurilor de mare viteză;
c) construcţia unor noi drumuri cu patru şi mai multe benzi de circulaţie sau
reconstrucţia şi/ sau lărgirea drumurilor existente cu două sau mai puţine benzi de
circulaţie în scopul de a crea patru sau mai multe benzi de circulaţie acolo unde
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drum construit din nou sau reconstruit şi/sau sectorul lărgit al drumului vor avea o
lungime neîntreruptă de 10 km sau mai mulţi.
9. a) Căile navigabile interioare şi porturi pentru navigaţie interioară, care permit trecerea navelor cu un deplasament de peste 1350 t.;
b) porturi comerciale, dane de încărcare şi descărcare, legate cu porturile de
ţărm şi cele de mare (cu excepţia debarcaderelor podurilor plutitoare) care pot primi nave cu un deplasament de peste 1350 t.
10. Captarea apelor subterane sau alimentarea artificială a apelor subterane cu
un volum anual de apă utilizată sau captată echivalentă cu sau de peste 10 mln.m3.
11. a) Lucrări de transvazare a resurselor de apă între bazinele fluviale, cînd
această transvazare se efectuează pentru a preveni un eventual deficit de apă şi
volumul apei transvazate este de peste 100 mln.m3 pe an;
b) în toate celelalte cazuri lucrările de transvazare a resurselor de apă între bazinele fluviale cu un debit mediu multianual de captare a apei din bazin ce depăşeşte 2000
mln.m3 pe an, la care volumul de apă transvazată depăşeşte 5 % din acest şuvoi.
în ambele cazuri se exclude transvazarea apei potabile de apeduct.
12. Extracţia de petrol şi de gaz natural în scopuri comerciale, cînd cantitatea
extrasă de petrol depăşeşte 500 t/d şi 500 000 m3 t/d.
13. Baraje şi alte obiecte, destinate pentru acumularea sau păstrarea permanentă
a apei, cînd cantitatea nouă sau suplimentară de apă acumulată sau depozitată depăşeşte 10 mln.m3.
14. Conducte pentru transportul gazelor, petrolului sau a substanţelor chimice cu
un diametru mai mare de 800 mm şi o lungime de peste 40 km.
15. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcinelor, prevăzute pentru mai mult de:
a) 40 000 locuri pentru păsări;
b) 2.000 locuri pentru porci puşi la îngrăşat (cu o masă de peste 30 kg); sau
c) 750 locuri pentru scroafe de prăsilă.
16. Cariere şi extracţia în carieră a mineralelor de pe terenuri cu o suprafaţă de
peste 25 ha, sau extracţia turbei de pe terenuri cu o suprafaţă de peste 150 ha.
17. Construcţia liniilor aeriene de transport electrice aerian cu tensiunea de 220
kW şi mai mult şi cu o lungime de peste 15 km.
18. Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice cu o capacitate de 200001 şi mai mult.
19. Alte genuri de activitate:
- instalaţii pentru prelucrarea preliminară (inclusiv operaţii de spălare, înălbire,
mercerizare) sau vopsire a fibrelor sau a textilelor) cu o capacitate de producţie de
peste 10 t/d;
- instalaţii pentru tăbăcirea pieilor, pieilor brute, capacitatea de producţie a cărora este de peste 12 t/d de produse prelucrate;
a) abatoare cu o capacitate de prelucrare a carcaselor de vită tăiată ce depăşeşte
501/ d;
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b) prelucrarea şi alte procese de producţie în scopul fabricării produselor alimentare din:
(i) materie-primă animalieră (cu excepţia laptelui) cu o capacitate de producţie
finită de peste 75 t/d;
(ii) materie primă vegetală cu o capacitate de producţie de peste 300 t/d producţie finită (indicele mediu trimestrial)
c) prelucrarea şi fabricarea laptelui a cărui cantitate depăşeşte 200 t/d (indicele
mediu anual);
- instalaţii pentru înlăturarea sau reciclarea carcaselor de animale domestice tăiate sau a rămăşiţelor animaliere cu o capacitate de producţie de peste 10 t/d;
- instalaţii pentru prelucrarea superficială a substanţelor, obiectelor sau produselor prin tratarea cu dizolvanţi organici, în special pentru acoperire, finisare, imprimare, degresare, hidroizolare, calibrare, vopsire, curăţire sau impregnare cu o
capacitate de producţie de peste 150 kg/h pe oră sau de peste 2001;
- instalaţii pentru producerea carbonului (cocsului natural) sau a electrografitului prin ardere sau grafitizare.
20. Orice gen de activitate neprevăzut în alineatele 1-19 de mai sus în cazurile în
care participarea publicului se prevede în cadrul procedurii de apreciere a influenţei
asupra mediului în conformitate cu legislaţia naţională.
21. Prevederile alineatului 1 a) articolul 6 al prezentei Convenţii nu se aplică la
nici unul din proiectele sus menţionate, realizate exclusiv sau în special în scopuri
de cercetare, elaborare şi verificare a noilor metode sau produse pe parcursul a cel
puţin de doi ani, în cazul în care nu există posibilitatea unei afectări foarte dăunătoare a acestora asupra mediului sau sănătăţii.
22. Orice modificare sau extindere a activităţii care corespunde criteriilor valorilor de prag indicaţi în această anexă, cade sub acţiunea alineatului 1 a) art. 6
al prezentei Convenţii. Orice altă modificare sau extindere a activităţii cade sub
acţiunea alineatului 1 b) art.6 al prezentei Convenţii.
NOTE:
1. Centralele nuclearo-electrice şi alte reactoare, încetează de a mai fi astfel de
instalaţii cînd toate elementele combustibile nucleare şi alte elemente radioactive
poluante sunt îndepărtate definitiv din zona industrială a instalaţiei.
2. Pentru scopurile prezentei Convenţii «aeroport» înseamnă orice aeroport,
care corespunde definiţiei înscrise în Convenţia de la Chicago din 1944, prin care a
fost constituită Organizaţia internaţională a Aviaţiei Civile (Anexa 14).
3.
Pentru scopurile prezentei Convenţii «drum de mare viteză» înseamnă
orice drum, care corespunde definiţiei înscrise în Acordul European privind Automagistralele Internaţionale din 15 noiembrie 1975.
Anexa II. ARBITRAJUL
1. în cazul transmiterii diferendului spre soluţionare pe calea arbitrajului în
conformitate cu prevederile alineatului 2 art.16 al prezentei Convenţii Partea sau
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Părţile vor notifica secretariatul despre obiectul procedurii de arbitraj şi vor indica, în special, articolele prezentei Convenţii la interpretarea sau aplicarea cărora
au apărut diferende. Secretariatul va transmite informaţia primită tuturor Părţilor
prezentei Convenţii.
2. Tribunalul arbitral este alcătuită din trei membri. Atît Partea reclamantă sau
Părţile reclamante, cît şi cealaltă Parte sau celelalte Părţi, aflate în diferend, numesc
cîte un arbitru, iar cei doi arbitri vor numi de comun acord, pe cel de-al treilea arbitru, care va îndeplini funcţia de preşedinte al Tribunalului arbitral. Ultimul nu poate
fi cetăţean al uneia dintre Părţile în diferend şi nu poate avea drept loc de reşedinţă
teritoriul uneia dintre aceste Părţi, nu poate fi în serviciul acestora sau în orice altă
calitate faţă de această chestiune.
3. Dacă în termen de două luni după numirea celui de-al doilea arbitru nu este
numit preşedintele Tribunalului arbitral, atunci la cererea oricărei Părţi în diferend,
Secretarul executiv al Comisiei Economice Europene îl numeşte pe acesta în termen de două luni.
4. Dacă una dintre Părţile în diferend n-a numit propriul arbitru în termen de
două luni după primirea cererii, cealaltă Parte poate să informeze despre acest fapt
Secretarul executiv al Comisiei Economice Europene, care numeşte preşedintele
Tribunalului arbitral în termen de două luni. După numirea sa preşedintele Tribunalului arbitral cere Părţii, care încă nu şi-a numit arbitrul, să facă acest lucru în
termen de două luni.
Dacă ea nu îndeplineşte acest deziderat în termenul indicat preşedintele informează Secretarul executiv al Comisiei Economice Europene, care numeşte acest
arbitru în următoarele două luni.
5. Tribunalul arbitral îşi anunţă decizia luată în conformitate cu dreptul internaţional şi prevederile prezentei Convenţii.
6. Tribunalul de arbitral constituit în conformitate cu prevederile prezentei anexe, elaborează propriile reguli de procedură.
7. Deciziile Tribunalului arbitral, atît cele privind problemele de procedură, cît
şi cele privind esenţa diferendului, se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor
ei.
8. Tribunalul poate lua orice măsuri pentru a constatarea faptelor.
9. Părţile în diferend acordă asistenţă activităţii Tribunalului arbitraj, utilizînd
toate mijloacele disponibile:
a) prezintă toate documentele, condiţiile şi informaţiile corespunzătoare,
b) în funcţie de necesităţi, acordă posibilitatea de a cita martori sau experţi şi de
a audia declaraţiile.
10. Părţile în diferend şi membrii Tribunalului arbitral respectă confidenţialitatea oricărei informaţii, primită în mod confidenţial în timpul dezbaterilor în Tribunalul arbitral.
11. Tribunalul arbitral la cererea uneia dintre Părţi poate să recomande luarea
unor măsuri temporare de apărare.
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12. Dacă una dintre Părţile în diferend nu se prezintă la Tribunalul arbitral sau
nu participă la dezbaterile cauzei sale, Partea opusă poate să ceară Tribunalul să
prelungească dezbaterile şi să pronunţe decizia sa definitivă. Absenţa uneia dintre
Părţi de la proces sau neparticiparea uneia dintre Părţi la dezbaterile cauzei sale nu
serveşte drept motiv de neprelungire a dezbaterilor.
13. Tribunalul arbitral poate să pună în dezbatere acţiuni reconvenţionale, apărute nemijlocit din obiectul diferendului şi să adopte o decizie asupra lui.
14. Dacă Tribunalul arbitral nu va lua o altă decizie, reieşind din circumstanţe
concrete, cheltuielile de judecată, inclusiv plata pentru prestarea serviciilor membrilor Tribunalului arbitral vor fi achitate de ambele Părţi egal. Tribunalul arbitral
înregistrează toate cheltuielile sale şi prezintă Părţilor în diferend un raport definitiv privind aceste cheltuieli.
15. Fiecare Parte a prezentei Convenţii, care are faţă de diferend un interes cu
caracter juridic şi poate fi lezată prin decizia asupra chestiunii în cauză, poate participa la dezbateri cu acordul instanţei organului arbitral.
16. Tribunalul arbitral adoptă decizia sa în termen de 5 luni de la data constituirii
sale, dacă nu va considera oportun să prelungească acest termen pentru o perioadă
ce nu va depăşi cinci luni.
17. Deciziile Tribunalului arbitral sînt însoţite de note explicative. Această decizie este definitivă şi obligatorie pentru toate Părţile în diferend. Tribunalul arbitral
expediază decizia către Părţile în diferend şi secretariat. Secretariatul transmite
informaţia primită tuturor Părţilor prezentei Convenţii.
18. Orice diferend ce poate apărea între Părţi privind interpretarea sau aplicarea
deciziei Tribunalului arbitral, poate fi transmis de oricare dintre Părţi Tribunalului
arbitral, care a pronunţat această decizie, ori, în cazul imposibilităţii beneficierii
de serviciile acestuia din urmă, îl poate transmite în altă instanţă arbitral, creată în
acest scop şi în acelaşi mod ca şi prima.
CONVENŢIE DIN 13 NOIEMBRIE 1979
ASUPRA POLUĂRII ATMOSFERICE TRANSFRONTIERE
PE DISTANŢE LUNGI
Părţile la prezenta convenţie,
hotărîte să promoveze relaţiile şi cooperarea în domeniul protecţiei mediului
înconjurător,
conştiente de importanţa activităţilor Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa în ceea ce priveşte întărirea acestor relaţii şi a acestei cooperări, în special în
domeniul poluării atmosferice, inclusiv transportul pe distanţe lungi al poluanţilor
atmosferici,
recunoscînd contribuţia Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa la apli208

carea multilaterală a dispoziţiilor pertinente din Actul final al Conferinţei pentru
securitate şi cooperare în Europa,
ţinînd seama de apelul conţinut în capitolul Actului final al Conferinţei pentru
securitate şi cooperare în Europa privind mediul înconjurător, de a coopera în vederea combaterii poluării aerului şi a efectelor acestei poluări, în special transportul
poluanţilor atmosferici pe distanţe lungi şi elaborarea, pe calea cooperării internaţionale, a unui program vast de supraveghere şi de evaluare a transportului pe distanţe lungi al poluanţilor aerului, începînd cu dioxidul de sulf şi trecînd, eventual,
apoi la alţi poluanţi,
luînd în considerare dispoziţiile corespunzătoare ale Declaraţiei Conferinţei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător şi în special principiul 21, care exprimă
convingerea comună că, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu principiile
dreptului internaţional, statele au dreptul suveran să exploateze propriile lor resurse
potrivit propriilor politici în domeniul mediului şi datoria să evite ca prin activităţile exercitate în limitele jurisdicţiei lor şi sub controlul lor să provoace pagube
mediului înconjurător al altor state sau în regiuni care nu intră sub nici o jurisdicţie
naţională,
recunoscînd posibilitatea ca poluarea aerului, inclusiv poluarea atmosferică
transfrontiere, să provoace efecte păgubitoare în termene mai scurte sau mai lungi,
îngrijorate că sporirea nivelului prevăzut al emisiunilor de poluanţi atmosferici
în regiune ar putea duce la creşterea acestor efecte păgubitoare,
recunoscînd necesitatea studierii incidenţelor transportului poluanţilor atmosferici pe distanţe lungi şi a căutării soluţiilor la problemele identificate,
afirmînd hotărîrea lor de a întări cooperarea internaţională activă pentru elaborarea politicilor naţionale necesare şi, prin schimburi de informaţii, consultări şi activităţi de cercetare şi supraveghere, să coordoneze măsurile luate pentru combaterea
poluării aerului, inclusiv poluarea atmosferică transfrontiere pe distanţe lungi,
au convenit asupra celor ce urmează:
Definiţii. ART. 1
În sensul prezentei convenţii:
a) expresia poluare atmosferică desemnează introducerea în atmosferă de
către om, direct sau indirect, de substanţe sau energie care au o acţiune nocivă de
natură să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să deterioreze bunurile materiale şi să aducă atingere sau să păgubească
valorile de agrement şi alte utilizări legitime ale mediului înconjurător, expresia
“poluant atmosferic” fiind înţeleasă în acelaşi sens;
b) expresia poluarea atmosferică transfrontiere pe distanţe lungi desemnează
poluarea atmosferică a cărei sursă fizică este cuprinsă total sau parţial în zona supu-

209

să jurisdicţiei naţionale a unui stat şi care are efecte dăunătoare într-o zonă supusă
jurisdicţiei unui alt stat la o distanţă la care nu este în general posibil să se distingă
contribuţiile surselor individuale sau ale grupurilor de surse de emisie.
Principii fundamentale. ART. 2
Părţile contractante, ţinînd seama de faptele şi problemele în cauză, sînt hotărîte să
protejeze omul şi mediul său înconjurător contra poluării atmosferice şi se vor strădui
să limiteze şi, în măsura posibilului, să reducă în mod treptat şi să prevină poluarea
atmosferică, inclusiv poluarea atmosferică transfrontiere pe distanţe lungi.
ART. 3
În cadrul prezentei convenţii, părţile contractante vor elabora cît mai curînd posibil, pe calea schimbului de informaţii, consultaţii şi activităţi de cercetare şi de supraveghere, politici şi strategii care le vor servi să combată dejecţiile de poluanţi atmosferici, ţinînd seama de eforturile deja întreprinse la nivel naţional şi internaţional.
ART. 4
Părţile contractante vor face schimburi de informaţii şi păreri asupra politicilor
lor, activităţilor lor ştiinţifice şi măsurilor tehnice care au drept scop combaterea în
toată măsura posibilului a dejecţiilor de poluanţi atmosferici care pot avea efecte
dăunătoare şi reducerea în acest fel a poluării atmosferice, inclusiv poluarea atmosferică transfrontiere pe distanţe lungi.
ART. 5
La cerere, vor avea loc consultaţii la intervale scurte între, pe de o parte, partea
sau părţile contractante afectate în mod efectiv de poluarea atmosferică transfrontiere pe distanţe lungi sau care sînt expuse la un risc semnificativ de o astfel de poluare şi, pe de altă parte, partea sau părţile contractante pe teritoriul şi sub jurisdicţia
cărora este creat sau ar putea fi creat un aport substanţial la poluarea atmosferică
transfrontiere pe distanţe lungi şi care rezultă din activităţi care sînt întreprinse sau
prevăzute a se realiza.
Controlul calităţii aerului. ART. 6
Ţinînd seama de art. 2-5, de cercetările în curs de realizare, de schimburile de
informaţii şi de activităţile de supraveghere şi rezultatele lor, de costul şi de eficacitatea măsurilor locale de remediere şi a altor măsuri pentru combaterea poluării
atmosferice, în special a celei provenind din instalaţiile noi sau transformate, fiecare parte contractantă se angajează să elaboreze cele mai bune politici şi strategii,
inclusiv sisteme de control al calităţii aerului şi, în cadrul acestor sisteme, măsuri
de control care să fie compatibile cu o dezvoltare echilibrată, recurgînd în special
la cele mai bune tehnologii disponibile şi aplicabile din punct de vedere economic
şi la tehnici care produc puţine sau nici un fel de deşeuri.
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Cercetare – dezvoltare. ART. 7
Părţile contractante, potrivit nevoilor, vor întreprinde activităţi concertate de
cercetări şi/sau de dezvoltare în domeniile următoare:
a) tehnici existente şi propuse de reducere a emisiunilor de compuşi sulfuroşi şi
a altor poluanţi atmosferici principali, inclusiv al realizării lor tehnice şi rentabilităţii acestor tehnici şi repercursiunile lor asupra mediului înconjurător;
b) tehnici instrumentare şi alte tehnici care permit supravegherea şi măsurarea
nivelului emisiunilor şi concentraţiilor ambiante de poluanţi atmosferici;
c) modele îmbunătăţite pentru înţelegerea mai bună a transportului de poluanţi
atmosferici transfrontiere pe distanţe lungi;
d) efectele compuşilor sulfuroşi şi ale altor poluanţi atmosferici principali asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător, inclusiv agricultura, silvicultura, resursele materiale, ecosistemele acvatice şi altele, vizibilitatea, în vederea stabilirii
pe o bază ştiinţifică a determinării relaţiei doză/efect în scopul protecţiei mediului
înconjurător;
e) evaluarea economică, socială şi ecologică a altor măsuri care să permită atingerea obiectivelor referitoare la mediul înconjurător, inclusiv reducerea poluării
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi;
f) elaborarea de programe de învăţămînt şi de formare privind poluarea mediului
înconjurător prin compuşi sulfuroşi şi alţi poluanţi atmosferici principali.
Schimbul de informaţii
ART. 8
Părţile contractante vor schimba, în cadrul organului executiv prevăzut la art. 10
sau pe cale bilaterală, şi în interesul lor comun informaţii:
a) asupra nivelului emisiilor, potrivit unei periodicităţi ce va fi stabilită, a poluanţilor atmosferici conveniţi, începînd cu bioxidul de sulf, plecînd de la unităţi
teritoriale de dimensiuni convenite sau asupra fluxurilor de poluanţi atmosferici,
începînd cu bioxidul de sulf, care traversează frontierele statelor, la distanţe şi perioade ce vor fi stabilite de comun acord;
b) asupra principalelor schimbări survenite în politicile naţionale şi în dezvoltarea industrială în general şi efectele lor posibile, care ar fi de natură să provoace
modificări importante ale poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi;
c) asupra tehnicilor de reducere a poluării atmosferice care acţionează asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi;
d) asupra costului prevăzut al acţiunilor, la nivelul ţărilor, îndreptate contra emisiunilor de compuşi sulfuroşi şi altor poluanţi atmosferici principali;
e) asupra datelor meteorologice şi fizico-chimice referitoare la fenomenele survenite în timpul transportului poluanţilor;
f) asupra datelor fizico-chimice şi biologice referitoare la efectele poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi şi asupra întinderii pagubelor*) care, după
aceste date, sînt imputabile poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi;
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g) asupra politicilor şi strategiilor naţionale, subregionale şi regionale de luptă
împotriva compuşilor sulfuroşi şi altor poluanţi atmosferici principali.
------------*) Prezenta convenţie nu conţine dispoziţii cu privire la responsabilitatea statelor în
materie de pagube.
Punerea în aplicare şi lărgirea Programului concertat de supraveghere continuă şi de
evaluare a transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa

ART. 9
Părţile contractante subliniază necesitatea de a pune în aplicare “Programul concertat de supraveghere şi de evaluare a transportului pe distanţe lungi a poluanţilor
atmosferici în Europa” (în continuare denumit EMEP) existent şi, fiind vorba de
lărgirea acestui program, convin să pună accentul pe:
a) interesul lor de a participa şi de a pune în aplicare EMEP-ul care, într-o primă
etapă, este axat pe supravegherea continuă a bioxidului de sulf şi a substanţelor
înrudite;
b) necesitatea utilizării, de fiecare dată cînd este posibil, de metodologii de supraveghere comparabile sau normalizate;
c) interesul de a stabili programul de supraveghere continuă în cadrul programelor naţionale şi internaţionale. Amplasarea staţiilor de supraveghere continuă şi
colectarea de date sînt sub jurisdicţia statelor în care sînt situate aceste staţii;
d) interesul de a stabili un program cadru concertat de supraveghere continuă
a mediului înconjurător care să fie fondat pe programele naţionale, subregionale,
regionale şi celelalte programe internaţionale actuale şi viitoare şi care ţin seama
de aceasta;
e) necesitatea de a schimba date asupra emisiilor, potrivit unei periodicităţi ce
va fi stabilită, de poluanţi atmosferici determinaţi (începînd cu bioxidul de sulf)
plecînd de la unităţi teritoriale de dimensiuni stabilite de comun acord sau asupra
fluxului de poluanţi atmosferici determinaţi (începînd cu bioxidul de sulf) care traversează frontierele statelor la distanţe şi în perioade ce vor fi stabilite. Metoda,
inclusiv modelul, utilizate pentru determinarea fluxurilor, precum şi metoda inclusiv modelul, utilizate pentru determinarea existenţei transportului de poluanţi
atmosferici, după emisiunile din unităţi teritoriale, vor fi puse la dispoziţia părţilor
şi examinate periodic în vederea îmbunătăţirii;
f) intenţia de a continua schimbul de actualizare periodică a datelor naţionale
asupra emisiunilor totale de poluanţi atmosferici stabiliţi, începînd cu bioxidul de
sulf;
g) necesitatea de a furniza date meteorologice şi fizico-chimice referitoare la
fenomenele survenite în timpul transportului;
h) necesitatea de a asigura supravegherea continuă a compuşilor chimici din
alte medii, precum apa, solul şi vegetaţia, şi de a pune în aplicare un program de
supraveghere analog pentru înregistrarea efectelor lor asupra sănătăţii şi mediului
înconjurător;
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i) interesul de a largi reţelele naţionale ale EMEP pentru a le face operaţionale
în scopul combaterii şi supravegherii.
Organul executiv. ART. 10
1. Reprezentanţii părţilor contractante vor constitui, în cadrul consilierilor guvernamentali ai ţărilor C.E.E. - O.N.U. pentru problemele mediului înconjurător,
organul executiv al prezentei convenţii şi se vor reuni cel puţin o dată pe an în
această calitate.
2. Organul executiv:
a) va examina punerea în aplicare a prezentei convenţii;
b) va constitui, după cum se va stabili, grupuri de lucru pentru studierea problemelor legate de punerea în aplicare şi dezvoltarea prezentei convenţii şi, în acest
scop, pentru a pregăti studiile şi documentaţia necesară şi pentru a elabora recomandări;
c) va exercita orice altă funcţie care ar putea fi necesară în virtutea dispoziţiilor
prezentei convenţii.
3. Organul executiv va utiliza serviciile organului de conducere al EMEP pentru
a asigura participarea deplină a acestuia la activităţile prezentei convenţii, în special în ceea ce priveşte colectarea de date şi cooperarea ştiinţifică.
4. În exerciţiul acestor funcţiuni, organul executiv va utiliza, de asemenea, cînd
va considera util, informaţiile furnizate de alte organizaţii internaţionale competente.
Secretariat. ART. 11
Secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa va asigura,
pentru organul executiv, funcţiunile următoare:
a) convocarea şi pregătirea reuniunilor organului executiv;
b) transmiterea către părţile contractante a rapoartelor şi a altor informaţii primite ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii;
c) orice altă funcţie care ar putea să-i fie încredinţată de organul executiv.
Amendamente la convenţie
ART. 12
1. Orice parte contractantă este îndreptăţită să propună amendamente la prezenta
convenţie.
2. Textul amendamentelor propuse va fi supus în scris Secretariatului executiv al
Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, care îl va comunica tuturor părţilor
contractante. Organul executiv va examina amendamentele propuse la reuniunea
sa anuală următoare, în măsura în care ar fi fost comunicate părţilor contractante
de către secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa cu cel
puţin 90 de zile înainte.
3. Un amendament la prezenta convenţie va trebui să fie adoptat prin consens
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de reprezentanţii părţilor contractante şi va intra în vigoare pentru părţile contractante care îl vor fi acceptat după 90 de zile de la data la care două treimi din părţile
contractante vor fi depus instrumentul lor de acceptare la depozitar. În consecinţă,
amendamentul va intra în vigoare pentru orice altă parte contractantă după 90 de
zile de la data la care partea respectivă va depune instrumentul său de acceptare a
amendamentului.
Reglementarea diferendelor. ART. 13
Dacă un diferend apare între două sau mai multe părţi contractante la prezenta
convenţie cu privire la interpretarea sau aplicarea convenţiei, părţile respective vor
căuta o soluţie pe calea negocierilor sau prin orice altă metodă de reglementare a
diferendelor care le-ar fi acceptabilă.
Semnarea. ART. 14
1. Prezenta convenţie va fi deschisă semnării statelor membre ale Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, statelor care au statut consultativ pe lîngă C.E.E.
- O.N.U. în virtutea paragrafului 8 al Rezoluţiei nr. 36 (IV) din 28 martie 1947 a
Consiliului economic şi social şi organizaţiilor de integrare economică regională
constituite de state suverane membre ale C.E.E. - O.N.U. şi care au competenţă
de a negocia, încheia şi aplica acorduri internaţionale în domeniile prevăzute de
prezenta convenţie, la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, din 13 pînă la 16
noiembrie 1979, cu ocazia reuniunii la nivel înalt, în cadrul Comisiei economice a
O.N.U. pentru Europa asupra protecţiei mediului înconjurător.
2. Fiind vorba de chestiuni care ţin de competenţa lor, aceste organizaţii de integrare economică regională vor putea, în numele lor propriu, exercita drepturile şi să
se achite de responsabilităţile pe care prezenta convenţie le conferă statelor membre. În asemenea cazuri, statele membre ale acestor organizaţii nu vor fi îndreptăţite
să exercite aceste drepturi în mod individual.
Ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea. ART. 15
1. Prezenta convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării.
2. Prezenta convenţie va fi deschisă aderării, începînd din 17 noiembrie 1979,
statelor şi organizaţiilor prevăzute la paragraful 1 al art. 14.
3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la
secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va îndeplini funcţiile de
depozitar.
Intrarea în vigoare. ART. 16
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în 90 de zile de la data depunerii celui
de al 24-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
2. Pentru fiecare dintre părţile contractante care ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenţie sau aderă la ea după depunerea celui de al 24-lea instrument de
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ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, convenţia va intra în vigoare în 90 de
zile de la data depunerii de către respectiva parte contractantă a instrumentului său
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
Retragerea. ART. 17
În orice moment după împlinirea a 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei
convenţii cu privire la o parte contractantă, respectiva parte contractantă va putea
să se retragă din convenţie printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. Această
retragere va produce efecte după 90 de zile de la data primirii notificării de către
depozitar.
Textele autentice. ART. 18
Originalul prezentei convenţii, ale cărei texte în engleză, franceză şi rusă au
aceeaşi valoare, va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Drept care subsemnaţii, în mod cuvenit împuterniciţi, au semnat prezenta
convenţie.
Încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.
CONVENŢIA DIN 29 IUNIE 1994
PRIVIND COOPERAREA PENTRU PROTECŢIA ŞI UTILIZAREA
DURABILĂ A FLUVIULUI DUNĂREA (CONVENŢIA PENTRU
PROTECŢIA FLUVIULUI DUNĂREA)
PREAMBUL
Părţile contractante,
pornind de la dorinţa fermă de a intensifica colaborarea lor privind gospodărirea
apelor în domeniul protecţiei şi utilizării apei,
preocupate de apariţia şi existenţa unor ameninţări, generând efecte nefavorabile, pe termen scurt sau lung, de schimbările intervenite în starea cursurilor de apă
din bazinul Dunării, ce influenţează mediul înconjurător, economiile şi bunăstarea
statelor dunărene,
accentuând nevoia urgentă de întărire a măsurilor naţionale şi internaţionale de
prevenire, control şi reducere semnificativă a impactului transfrontier cauzat de
substanţele periculoase şi de nutrienţii evacuaţi în mediul acvatic din bazinul Dunării, acordând, totodată, o atenţie deosebită Mării Negre,
apreciind măsurile deja adoptate prin iniţiativele naţionale ale ţărilor dunărene,
cele convenite la nivel bilateral şi multilateral al cooperării lor, precum şi eforturile deja întreprinse în procesul C.S.C.E. de către Comisia Economică a Naţiunilor
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Unite pentru Europa şi de Comunitatea Europeană, având ca obiectiv promovarea
colaborării la nivel bilateral şi multilateral pentru prevenirea şi controlul poluării
transfrontiere, gospodărirea durabilă a apelor, utilizarea raţională şi conservarea
resurselor de apă,
referindu-se în mod special la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor
de apă transfrontiere şi lacurilor internaţionale din 17 martie 1992, precum şi la
colaborarea bilaterală şi multilaterală, existentă între statele dunărene, care va fi
continuată şi luată în considerare în cooperarea tuturor statelor dunărene, referindu-se, totodată, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării din
21 aprilie 1992,
străduindu-se să realizeze o îmbunătăţire de durată şi o protecţie a fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, în special în context transfrontier şi
pentru o gospodărire durabilă a apei, luând în considerare interesele statelor dunărene în domeniul utilizării apei şi, în acelaşi timp, contribuind la protecţia mediului
marin al Mării Negre,
au convenit:
PARTEA I. Prevederi generale
ART. 1, Definiţii
În sensul prezentei convenţii:
a) state dunărene sunt statele suverane care deţin o parte considerabilă a bazinului hidrografic al Dunării. Prin parte considerabilă se înţelege o cotă care depăşeşte
2.000 kmp din totalul bazinului hidrografic;
b) bazinul hidrografic al fluviului Dunărea înseamnă partea din bazinul hidrografic al fluviului de care beneficiază părţile contractante;
c) impact transfrontier înseamnă orice efect nefavorabil semnificativ produs
asupra mediului înconjurător riveran, rezultat dintr-o schimbare în condiţiile apelor, cauzată de activităţi umane, şi care depăşeşte zona care se află sub jurisdicţia
unei părţi contractante. Asemenea modificări pot afecta viaţa şi proprietatea, securitatea instalaţiilor şi ecosistemele acvatice în cauză;
d) substanţe periculoase sunt acele substanţe care produc efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, în special cele remanente şi care
au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii;
e) substanţe periculoase pentru apă sunt substanţele care reprezintă un pericol
potenţial deosebit de ridicat pentru resursele de apă, astfel încât manipularea lor
necesită măsuri speciale preventive şi de protecţie;
f) surse de poluare a apei punctuale şi nepunctuale înseamnă sursele de poluanţi
şi nutrienţi, a căror pătrundere în apă este cauzată fie de descărcări locale determinate (surse punctuale), fie de efectele difuze larg răspândite în bazinul hidrografic
(surse nepunctuale);
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g) balanţa apei semnifică relaţia care caracterizează resursele naturale de apă din
întregul bazin hidrografic al unui râu, cuprinzând toate componentele (precipitaţii,
evaporare, scurgeri de suprafaţă şi subterane). Suplimentar, sunt incluse şi efectele
acţiunii umane, rezultate din utilizarea apei şi care influenţează calitatea acesteia;
h) date aferente sunt datele rezumative, deduse din balanţele de apă din amonte,
în măsura în care sunt relevante şi necesare pentru elaborarea balanţelor de apă din
aval şi a unei balanţe generale de apă pentru fluviul Dunărea. Astfel, datele aferente
acoperă componentele balanţei de apă pentru toate apele transfrontiere importante
din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea. Datele aferente se referă la secţiunile
transversale ale apelor transfrontiere acolo unde ele delimitează, traversează sau
sunt situate la frontierele dintre părţile contractante;
i) Comisia internaţională este organizaţia stabilită prin art. 18 al prezentei convenţii.
ART. 2. Obiective şi principii ale cooperării
(1) Părţile contractante vor depune eforturi pentru realizarea scopurilor unei
gospodăriri durabile şi echitabile a apelor, inclusiv pentru conservarea, îmbunătăţirea şi utilizarea raţională a apelor de suprafaţă şi a celor subterane din bazinul hidrografic, în măsura în care acestea sunt posibile. De asemenea, părţile contractante
vor depune toate eforturile pentru controlul pericolelor provocate de accidente cu
substanţe periculoase pentru apă, inundaţii şi îngheţ pe fluviul Dunărea. În plus,
ele vor încerca să contribuie la reducerea încărcărilor poluante ale Mării Negre din
surse situate în bazinul hidrografic.
(2) În conformitate cu prevederile acestei convenţii, părţile contractante vor coopera în probleme fundamentale de gospodărire a apelor şi vor lua toate măsurile
legale, administrative şi tehnice adecvate pentru a menţine cel puţin şi a îmbunătăţi
starea actuală a mediului înconjurător şi condiţiile de calitate a apei fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, pentru a preveni şi reduce, pe cât posibil,
impacturile şi schimbările nefavorabile ce apar sau pot fi cauzate.
(3) În acest scop, părţile contractante, luând în considerare urgenţa măsurilor
de reducere a poluării şi necesitatea utilizării raţionale, durabile a apei, vor stabili
priorităţile adecvate şi vor întări, armoniza şi coordona măsurile adoptate şi cele
planificate a fi luate la nivel naţional şi internaţional în întreg bazinul Dunării,
având ca obiectiv dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului fluviului Dunărea. În
mod special, acest obiectiv vizează asigurarea unei utilizări durabile a resurselor de
apă pentru alimentare cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, precum şi pentru conservarea şi reconstrucţia ecosistemelor, răspunzând, de asemenea, şi altor
cerinţe din domeniul sănătăţii publice.
(4) Principiul poluatorul plăteşte şi principiul precauţiei constituie baza tuturor
măsurilor pentru protecţia fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic.
(5) Cooperarea în domeniul gospodăririi apei se va orienta spre o gospodărire
durabilă a apelor, pornind de la criteriile unei dezvoltări stabile şi ecologice adecvate, care vizează în acelaşi timp:
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lor;

- menţinerea calităţii generale a vieţii;
- menţinerea accesului continuu la resursele naturale;
- evitarea pagubelor ecologice de durată şi asigurarea protecţiei ecosisteme-

- aplicarea unei abordări preventive.
(6) Nu este admis ca aplicarea prevederilor acestei convenţii să cauzeze vreo creştere semnificativă, directă sau indirectă, a impacturilor asupra mediului riveran.
(7) Fiecare parte contractantă are dreptul să adopte şi să aplice măsuri mai ferme
decât cele care rezultă din prevederile prezentei convenţii.
ART. 3. Domeniu de aplicabilitate
(1) Această convenţie se aplică pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunărea,
aşa cum a fost definit în art. 1 subparagraful b).
(2) Obiectul acestei convenţii îl reprezintă, în special, următoarele activităţi planificate sau în curs de realizare, în măsura în care acestea produc sau pot produce
impacturi transfrontiere:
a) evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienţi şi substanţe periculoase, atât
din surse punctuale cât şi nepunctuale, precum şi evacuarea căldurii;
b) activităţi şi măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, controlul scurgerii şi nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul inundaţiilor şi îndepărtarea pericolului de îngheţ, precum şi efectul instalaţiilor,
situate în sau în afara cursului de apă, asupra regimului lui hidraulic;
c) alte activităţi şi măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul şi captarea apei;
d) exploatarea construcţiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, măsuri pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea
condiţiilor hidrologice, eroziuni, surpări, inundaţii şi transportul sedimentelor; măsuri pentru protecţia ecosistemelor;
e) manipularea substanţelor periculoase pentru apă şi prevenirea accidentelor.
(3) Această convenţie se aplică în cazul pescuitului şi navigaţiei interne, în măsura în care sunt vizate probleme de protecţie a apei împotriva poluării cauzate de
asemenea activităţi.
ART. 4. Forme de cooperare
Formele de cooperare realizate potrivit acestei convenţii vor fi, de regulă, următoarele:
a) consultări şi activităţi comune în cadrul Comisiei internaţionale, în conformitate cu prevederile acestei convenţii;
b) schimb de informaţii despre acorduri bilaterale şi multilaterale, reglementări
legale şi măsuri în domeniul gospodăririi apelor; schimb de documente legale, linii
directoare şi de alte publicaţii; alte forme de schimb de informaţii şi de experienţă.
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PARTEA a II-a. Cooperarea multilaterală
ART. 5. Prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier
(1) Părţile contractante vor dezvolta, adopta şi aplica măsuri legislative, administrative şi tehnice adecvate, vor asigura premisele interne şi bazele necesare pentru protecţia eficientă a calităţii apei şi utilizarea durabilă a apei, realizând astfel
prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier.
(2) În acest scop, părţile contractante vor lua, separat sau în comun, măsurile
indicate mai jos:
a) înregistrează condiţia resurselor naturale de apă din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, aplicând parametrii cantitativi şi calitativi stabiliţi de comun acord,
inclusiv metodologiile adecvate;
b) adoptă norme legale prin care se vor stabili cerinţele de îndeplinit, inclusiv
limitele de timp care trebuie respectate de evacuările de ape uzate;
c) adoptă norme legale pentru manipularea substanţelor periculoase pentru apă;
d) adoptă norme legale pentru reducerea introducerii de nutrienţi sau substanţe
periculoase din surse difuze, în special din aplicarea nutrienţilor, a substanţelor de
protecţie a plantelor şi pesticidelor în agricultură;
e) în scopul armonizării acestor reglementări la un înalt nivel de protecţie, precum şi pentru implementarea armonizată a măsurilor corespunzătoare, părţile contractante vor lua în considerare rezultatele şi propunerile Comisiei internaţionale;
f) părţile contractante vor coopera şi vor lua măsuri adecvate pentru evitarea
efectelor transfrontiere nefavorabile produse de deşeuri şi substanţe periculoase, în
special de cele provenind din transport.
ART. 6. Măsuri speciale pentru protecţia resurselor de apă
Părţile contractante vor lua măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea
impacturilor transfrontiere, pentru o utilizare durabilă a resurselor de apă, precum
şi pentru conservarea resurselor ecologice, în special prin:
a) identificarea resurselor de apă subterană, care vor trebui să fie protejate pe
termen lung, precum şi a zonelor de protecţie pentru asigurarea alimentării cu apă
potabilă, existente şi viitoare;
b) prevenirea poluării resurselor de apă subterană, în special a celor rezervate
pentru alimentarea cu apă potabilă pe termen lung, în particular cea cauzată de
nitraţi, substanţe pentru protecţia plantelor şi pesticide, precum şi de alte substanţe
periculoase;
c) minimalizarea riscurilor poluărilor accidentale prin măsuri de prevenire şi
control;
d) luarea în considerare a posibilelor influenţe asupra calităţii apei rezultate din
activităţile planificate şi măsurile aplicate, în conformitate cu art. 3 paragraful (2);
e) evaluarea importanţei diferitelor elemente ale biotopului pentru ecologia riverană şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor ecologice litorale
şi acvatice.
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ART. 7. Limitarea emisiei.
Obiective şi criterii de calitate a apei
(1) Ţinând cont de propunerile Comisiei internaţionale, părţile contractante vor
stabili limite de emisie aplicabile în sectoarele industriale individuale sau în industrie, în funcţie de încărcările şi concentraţiile poluante şi, pe cât posibil, bazate pe
tehnologii cu poluare redusă sau nepoluante la sursă. La evacuarea substanţelor
periculoase, limitele de emisie se vor baza pe cele mai bune tehnologii disponibile
pentru reducerea la sursă şi/sau pentru tratarea apelor uzate. Pentru apele uzate orăşeneşti, limitele de emisie vor fi bazate pe aplicarea cel puţin a unei tratări biologice
sau a unui nivel de tratare echivalent.
(2) Părţile contractante vor stabili prevederi suplimentare pentru prevenirea sau
reducerea evacuării de substanţe periculoase şi de nutrienţi în cazul surselor nepunctuale, în special atunci când sursele principale provin din agricultură, luând în
considerare cele mai bune practici ecologice.
(3) În scopul prevăzut la paragrafele (1) şi (2), în anexa nr. II a prezentei convenţii este cuprinsă o listă a sectoarelor industriale şi a industriilor, precum şi o
listă suplimentară în care sunt enumerate substanţele periculoase şi grupele de substanţe, a căror evacuare din surse punctuale şi nepunctuale va trebui să fie evitată
sau redusă considerabil. Actualizarea anexei nr. II va fi realizată de către Comisia
internaţională.
(4) În mod suplimentar, părţile contractante vor defini împreună obiectivele de
calitate a apei, atunci când este cazul, şi vor aplica criterii de calitate a apei, în
scopul prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontier. Recomandările
generale, care sunt prezentate în anexa nr. III, vor fi aplicate şi specificate de către
părţile contractante atât la nivel naţional, cât şi împreună, atunci când este cazul
(5) Pentru realizarea unei limitări eficiente a emisiilor în zonele care se află sub
jurisdicţia lor, părţile contractante vor asigura condiţiile preliminare necesare şi vor
aplica măsurile corespunzătoare.
Ele vor asigura că:
a) reglementările naţionale pentru limitarea emisiilor şi nivelul lor impus prin
standarde sunt armonizate, pas cu pas, cu limitele de emisie stabilite prin această
convenţie;
b) fără excepţie, evacuările de ape uzate se bazează pe un aviz anterior emis de
către autorităţile competente şi având termen de valabilitate limitat;
c) reglementările şi avizele pentru măsuri de prevenire şi de control, în cazul
instalaţiilor industriale noi sau modernizate, în special cele care implică folosirea
unor substanţe periculoase, sunt orientate spre cele mai bune tehnologii disponibile
şi sunt implementate cu cea mai mare prioritate;
d) sunt aplicate prevederi mai restrictive decât cele ale standardelor - în cazuri
individuale chiar interziceri - în situaţia în care caracterul apei receptoare şi ecosistemul său o cere, în concordanţă cu prevederile paragrafului (4);
e) autorităţile competente supraveghează ca activităţile de natură să cauzeze
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impacturi transfrontiere să se desfăşoare în conformitate cu avizele şi aprobările
impuse;
f) evaluarea impactului ecologic se realizează în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale sau cu alte proceduri pentru evaluarea şi aprecierea
efectelor ecologice;
g) la planificarea, acordarea licenţei şi implementarea activităţilor şi măsurilor
menţionate în art. 3 paragraful (2) şi art. 16 paragraful (2), autorităţile competente
iau în considerare riscul accidentelor cu substanţe periculoase pentru apă, impun
măsuri preventive şi ordonă reguli de comportament pentru combaterea efectelor
negative după accidente.
ART. 8. Inventarieri ale emisiilor, programe de acţiune şi evaluarea progreselor înregistrate
(1) Părţile contractante vor întocmi periodic inventarieri ale surselor de poluare
punctuale şi nepunctuale relevante din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea,
care vor cuprinde inclusiv măsurile de prevenire şi reducere deja luate pentru respectivele evacuări, precum şi cu privire la eficienţa acestor măsuri, ţinând cont de
prevederile art. 5 paragraful (2) subparagraful a).
(2) Pe o asemenea bază, părţile contractante vor stabili, în etape, o listă de măsuri preventive şi de reducere, ce urmează a fi aplicate, treptat, atât cât este necesar
pentru realizarea obiectivelor acestei convenţii.
(3) Inventarul emisiilor şi lista de măsuri care vor fi adoptate formează baza
pentru dezvoltarea programelor comune de acţiune pe care le desfăşoară părţile
contractante, ţinând cont de priorităţile stabilite în funcţie de urgenţă şi eficienţă.
Asemenea programe de acţiune vor fi orientate, în special, spre reducerea încărcării şi concentraţiilor poluante provenind atât din surse punctuale industriale
şi municipale, cât şi din surse nepunctuale. Acestea vor cuprinde, printre altele, şi
măsuri de prevenire şi reducere, inclusiv estimări ale duratei şi costului.
(4) În mod suplimentar, părţile contractante vor urmări progresul obţinut în implementarea programelor comune de acţiune, întocmind rapoarte periodice. Aceste
rapoarte vor cuprinde atât măsurile de protecţie realizate, cât şi rezultatele obţinute
în ceea ce priveşte condiţiile riverane în lumina evaluării actuale.
ART. 9. Programe de monitoring
Pe baza activităţilor lor naţionale, părţile contractante vor coopera în domeniul
monitoringului şi al evaluării.
(1) În acest scop ele:
- vor armoniza sau vor face comparabile metodele lor de monitoring şi de evaluare aplicabile la nivel naţional, în special în domeniul calităţii apei, controlului
emisiilor, prognozei inundaţiilor şi balanţei de apă pentru a se putea obţine rezultate comparabile, care să fie introduse în activităţile comune de monitoring şi
evaluare;
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- vor dezvolta sisteme concertate sau comune la care se vor utiliza echipamente
staţionare sau mobile de măsură, facilităţi pentru comunicaţii şi procesare a datelor;
- vor elabora şi implementa programe comune pentru monitoringul condiţiilor
de scurgere pe suprafaţa bazinului hidrografic al fluviului Dunărea, atât sub aspectul calităţii, cât şi al cantităţii apei, precum şi a sedimentelor şi ecosistemelor
riverane, ca bază pentru evaluarea impacturilor transfrontiere, cum ar fi: poluarea
transfrontieră, schimbările regimurilor de curgere, balanţa apei şi riscurile de inundaţii sau de îngheţ;
- vor dezvolta metode comune sau armonizate pentru monitoring şi evaluare a
evacuărilor de ape uzate, inclusiv pentru procesarea, interpretarea şi înregistrarea
de date, luând în considerare abordarea specifică, care are ca obiect limitarea emisiei (anexa nr. II, partea I);
- vor elabora inventare ale surselor punctuale importante, incluzând poluanţii
evacuaţi (inventare ale emisiilor), şi vor estima poluarea apei din surse nepunctuale, ţinând cont de anexa nr. II, partea a II-a; vor revizui aceste documente în
concordanţă cu situaţia actuală.
(2) Vor stabili, de comun acord, punctele de monitoring, caracteristicile de calitate a apelor şi parametrii de poluare, care vor fi înregistrate pe fluviul Dunărea cu
suficientă regularitate, ţinând cont de caracterul ecologic şi hidrologic al cursului de
apă avut în vedere şi de emisiile tipice de poluanţi evacuaţi în bazinul hidrografic.
(3) Pe baza unei metodologii armonizate, părţile contractante vor stabili balanţele naţionale ale apei, precum şi balanţa generală a apei din bazinul fluviului Dunărea. Părţile contractante vor oferi datele de corelare care să fie comparabile într-o
măsură suficientă prin aplicarea unei metodologii armonizate. De asemenea, pe
baza acestor date, se pot întocmi şi balanţele de apă pentru principalii afluenţi ai
fluviului Dunărea.
(4) Periodic, ele vor evalua condiţiile de calitate a fluviului Dunărea şi progresele înregistrate prin măsurile adoptate, în scopul prevenirii, controlului şi al reducerii impacturilor transfrontiere. Rezultatele vor fi puse la dispoziţia publicului prin
intermediul unor publicaţii adecvate.
ART. 10. Obligaţii de raportare
Părţile contractante vor prezenta Comisiei internaţionale rapoarte cu privire la
problemele de bază care sunt necesare comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Acestea vor include, în special:
a) rapoarte şi documente, prevăzute în această convenţie sau solicitate de către
comisie;
b) informaţii privind existenţa, încheierea, amendarea sau denunţarea acordurilor bilaterale şi multilaterale şi a tratatelor care reglementează protecţia şi gospodărirea apelor fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, sau care sunt
relevante pentru aspectele ce prezintă interes;
c) informaţii privind legile, ordonanţele şi alte reglementări generale naţionale
ce reglementează protecţia şi gospodărirea apelor fluviului Dunărea şi a apelor din
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bazinul său hidrografic, sau care sunt relevante pentru aspectele ce prezintă interes;
d) comunicarea în termenul stabilit, după adoptarea hotărârilor de către Comisia internaţională, a modului, cadrului temporar şi dimensiunilor financiare pentru
implementarea hotărârilor de acţiune la nivel naţional, cum ar fi recomandări, programe şi măsuri;
e) desemnarea instituţiilor competente care să fie contactate de către Comisia
internaţională sau de către celelalte părţi contractante pentru cooperare în cadrul
acestei convenţii;
f) comunicarea activităţilor planificate care, prin caracterul lor, ar putea produce
impact transfrontier.
ART. 11. Consultări
(1) După realizarea unui schimb de informaţii preliminar, la cererea uneia sau
mai multor părţi contractante interesate, părţile contractante implicate vor participa
la consultări asupra activităţilor planificate de genul celor la care se face referire în
art. 3 paragraful (2), care ar putea cauza impact transfrontier, în cazul în care acest
schimb de informaţii şi asemenea consultări nu sunt încă incluse în cooperarea bilaterală sau internaţională. Consultările se desfăşoară, de regulă, în cadrul Comisiei
internaţionale, în vederea soluţionării unei probleme.
(2) Înainte de adoptarea unei decizii privind activităţile propuse, autorităţile
competente - cu excepţia cazurilor ce prezintă pericol - vor aştepta rezultatele consultărilor, cu excepţia cazului când acestea nu sunt finalizate cel mai târziu într-un
an de la începerea lor.
ART. 12. Schimbul de informaţii
(1) Conform hotărârii Comisiei internaţionale, părţile contractante vor desfăşura
un schimb de date rezonabile disponibile, printre altele cu privire la:
a) condiţiile generale ale mediului riveran din bazinul hidrografic al Dunării;
b) experienţa acumulată prin aplicarea şi exploatarea celei mai bune tehnologii
disponibile şi a rezultatelor cercetării şi dezvoltării;
c) date cu privire la emisii şi monitoring;
d) măsuri aplicate şi planificate pentru prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier;
e) reglementări privind evacuările de ape uzate;
f) accidente în care sunt implicate substanţe periculoase pentru apă.
(2) Pentru armonizarea limitelor emisiilor, părţile contractante vor desfăşura
schimburi de informaţii cu privire la reglementările lor.
(3) Dacă unei părţi contractante i se cer de către celelalte părţi contractante
date sau informaţii care nu sunt disponibile, aceasta se va strădui să satisfacă cererea, dar o poate face condiţionat, pe bază de plată de către partea solicitantă, care
cuprinde costuri pentru colectare şi, unde este necesar, pentru procesarea datelor
respective.
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(4) În scopul aplicării prevederilor acestei convenţii, părţile contractante vor
facilita schimbul celei mai bune tehnologii disponibile, în special prin promovarea
de: schimburi comerciale de tehnologii disponibile, contacte şi cooperare industrială directă, inclusiv cu societăţi mixte; schimburi de informaţii şi experienţă; acordarea de asistenţă tehnică. De asemenea, părţile contractante vor susţine programe
comune de instruire şi organizare de seminarii şi întâlniri relevante.
(5) Prevederile acestei convenţii nu vor afecta drepturile sau obligaţiile părţilor
contractante în conformitate cu legile, reglementările, prevederile administrative
naţionale sau cu practicile legale acceptate şi reglementările internaţionale aplicabile pentru protecţia datelor personale, proprietăţii intelectuale, inclusiv a secretului industrial şi comercial sau a siguranţei naţionale.
(6) Dacă o parte contractantă hotărăşte să ofere unei alte părţi contractante o
astfel de informaţie protejată, partea care primeşte această informaţie va respecta
confidenţialitatea informaţiei primite şi condiţiile în care aceasta i-a fost oferită şi
va folosi această informaţie numai în scopul pentru care i-a fost oferită.
ART. 13. Protecţia informaţiilor furnizate
În conformitate cu prevederile acestei convenţii, secretele industriale şi comerciale sau alte componente confidenţiale ale informaţiei sunt transmise în condiţiile
legilor naţionale. Părţile contractante care le primesc vor respecta caracterul secret
al unor asemenea informaţii, folosindu-le exclusiv în scopul stipulat în prezenta
convenţie, fără să le publice şi fără a le pune la dispoziţia unor terţe părţi. În cazul
când o parte contractantă consideră că nu se va putea conforma obligaţiile privind
confidenţialitatea informaţiei ce i-a fost transmisă, aceasta va informa, fără întârziere, partea trimiţătoare şi va restitui informaţia în cauză. Datele personale vor fi
transmise părţilor contractante conform legislaţiei naţionale a părţii contractante
trimiţătoare.
Datele personale vor fi folosite de partea primitoare numai în scopul indicat şi în
condiţiile specificate de către partea trimiţătoare.
ART. 14. Informarea publicului
(1) Părţile contractante vor asigura, cât mai curând posibil, ca autorităţile lor
competente să fie determinate să pună la dispoziţia oricărei persoane fizice sau persoane juridice, la un preţ rezonabil, informaţiile disponibile privind starea calităţii
mediului riveran al fluviului Dunărea, ca răspuns la orice cerere rezonabilă, fără a
fi necesar ca persoana respectivă să-şi întemeieze cererea formulată.
(2) Informaţiile menţionate în paragraful (1) al acestui articol, care sunt deţinute
de către autorităţile publice, pot fi oferite în scris, vizual sau oral sau sub formă de
baze de date.
(3) Prevederile acestui articol nu vor afecta dreptul părţilor contractante de a
refuza o cerere de astfel de informaţii, în conformitate cu sistemul lor legal naţional
şi reglementările internaţionale aplicabile, dacă aceasta afectează:
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a) confidenţialitatea activităţii autorităţilor publice, relaţiile internaţionale şi
apărarea naţională;
b) siguranţa publică;
c) probleme care sunt sau au fost în curs de judecată sau sunt supuse unei anchete, inclusiv anchete disciplinare sau care sunt supuse unor proceduri preliminare;
d) confidenţialitatea comercială şi industrială, precum şi proprietatea intelectuală;
e) confidenţialitatea datelor şi/sau a dosarelor personale;
f) materiale furnizate de o terţă parte fără ca acea parte să aibă obligaţia legală
să procedeze astfel;
g) materialul, a cărui dezvăluire ar face ca mediul înconjurător la care materialul
face referire să fie prejudiciat.
(4) O autoritate publică va răspunde unei persoane care cere o informaţie cât
mai repede posibil. Motivul unui refuz de a oferi informaţia cerută trebuie să fie
argumentat în scris.
ART. 15. Cercetare şi dezvoltare
(1) Pentru a promova ţelurile prezentei convenţii, părţile contractante vor elabora programe de cercetare ştiinţifică sau tehnică complementare sau comune şi,
în conformitate cu o procedură care va trebui să fie reglementată de către Comisia
internaţională, vor transmite comisiei:
a) rezultatele unor asemenea cercetări complementare, comune sau ale altor cercetări relevante, la care autorităţile publice au acces;
b) părţi relevante ale altor programe de cercetare ştiinţifică şi tehnică.
(2) Procedând astfel, părţile contractante vor avea în vedere activitatea desfăşurată sau sprijinită în acest domeniu de către organizaţiile şi agenţiile internaţionale
competente în materie.
ART. 16. Sisteme de comunicaţii, avertizare şi alarmă, planuri de urgenţă
(1) Părţile contractante vor face pregătirile necesare pentru constituirea unor
sisteme coordonate sau comune de comunicaţie, avertizare şi alarmă în contextul
întregului bazin hidrografic, în măsura în care acestea sunt necesare pentru a suplimenta sistemele stabilite şi exploatate la nivel bilateral. Ele se vor consulta cu
privire la modalităţile şi mijloacele de armonizare a sistemelor naţionale de comunicaţie, avertizare şi alarmă şi a planurilor de urgenţă.
(2) În cadrul Comisiei internaţionale, părţile contractante se vor informa reciproc despre autorităţile competente sau la punctele de contact, desemnate pentru
cazuri de urgenţă, cum sunt: poluările accidentale, alte condiţii critice ale apei,
inundaţii sau pericole generate de îngheţ. În consecinţă, autorităţile competente
vor coopera pentru stabilirea unor planuri comune de urgenţă, unde este necesar,
suplimentar planurilor existente la nivel bilateral.
(3) Dacă o autoritate competentă identifică o creştere bruscă a conţinutului de
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substanţe periculoase în fluviul Dunărea sau în apele din bazinul său hidrografic,
sau ia cunoştinţă de o catastrofă sau un accident, ce poate cauza un impact serios
asupra calităţii apei fluviului Dunărea, afectând statele dunărene din aval, autoritatea respectivă va informa imediat punctele de contact desemnate şi Comisia
internaţională, conform procedurii introduse de comisie.
(4) Pentru a controla şi reduce riscurile provenite din inundaţii, incluzând pericolele generate de îngheţ, autorităţile competente vor informa imediat statele dunărene din aval, posibil a fi afectate, precum şi Comisia internaţională, cu privire la
producerea scurgerilor sau inundaţiilor, precum şi referitor la prognoza pericolelor
generate de îngheţ.
ART. 17. Asistenţa mutuală
(1) În interesul întăririi cooperării şi pentru facilitarea îndeplinirii obligaţiilor
acestei convenţii, în special în cazul apariţiei unor situaţii critice ale condiţiilor riverane, părţile contractante vor asigura asistenţa mutuală la cererea celorlalte părţi
contractante.
(2) Comisia internaţională va elabora procedurile pentru asistenţă mutuală,
abordând, printre altele, următoarele aspecte:
a) direcţia, controlul, coordonarea şi supravegherea asistenţei;
b) serviciile şi facilităţile locale puse la dispoziţie de partea contractantă care
solicită asistenţă, incluzând, când este necesar, facilităţile la formalităţile de trecere
a frontierei;
c) aranjamente pentru compensarea, despăgubirea şi/sau rambursarea costurilor
cheltuielilor părţii contractante, care oferă asistenţă, şi/sau personalului acesteia,
precum şi pentru tranzitarea teritoriilor părţilor contractante terţe, atunci când este
necesar;
d) metode de rambursare a costurilor serviciilor de asistenţă.
PARTEA A III-A. Comisia Internaţională
ART. 18. Înfiinţare, sarcini şi competenţe
(1) În scopul realizării obiectivelor şi prevederilor acestei convenţii, va fi înfiinţată Comisia internaţională pentru protecţia fluviului Dunărea, denumită Comisia
internaţională, în sensul prezentei convenţii. Părţile contractante vor coopera în
cadrul Comisiei internaţionale. Pentru îndeplinirea obligaţiilor părţilor contractante, conform art. 1 - 18, Comisia internaţională va elabora propuneri şi recomandări
pentru părţile contractante.
(2) Structura şi procedurile Comisiei internaţionale, precum şi competenţele
acesteia sunt stipulate în detaliu în anexa nr. IV la această convenţie, constituind
statutul acestei comisii.
(3) Pe lângă problemele care îi sunt încredinţate în mod explicit, Comisia internaţională este competentă să abordeze orice alte probleme ce îi sunt încredinţate
prin mandat de către părţile contractante în cadrul art. 3 al acestei convenţii.
(4) Aplicarea hotărârilor adoptate de Comisia internaţională este sprijinită atât
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prin obligaţiile părţilor contractante de a raporta comisiei în conformitate cu art.
10, cât şi prin prevederile acestei convenţii, referitoare la bazele naţionale şi realizarea cooperării multilaterale.
(5) Comisia internaţională analizează experienţa acumulată prin îndeplinirea
acestei convenţii şi prezintă propuneri părţilor contractante cu privire la amendamente sau completări la această convenţie sau pregăteşte bazele pentru elaborarea
altor reglementări pentru protecţia şi gospodărirea apelor fluviului Dunărea şi a
apelor din bazinul său hidrografic.
(6) Comisia internaţională hotărăşte în privinţa cooperării cu organizaţii internaţionale şi naţionale sau cu alte organisme care sunt angajate sau interesate în
protecţia şi gospodărirea apelor fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic sau în probleme generale privind protecţia şi gospodărirea apelor. Această
cooperare are ca scop întărirea coordonării şi evitarea paralelismelor.
ART. 19. Prevederi cu caracter tranzitoriu privind Declaraţia de la Bucureşti
Activităţile care se realizează de părţile contractante în cadrul Declaraţiei privind cooperarea statelor dunărene în domeniul gospodăririi apei Dunării, în special
pentru protecţia Dunării împotriva poluării, semnată la 13 decembrie 1985 (Declaraţia de la Bucureşti), prin intermediul grupurilor de lucru pentru calitatea apei,
inundaţii, prognoza acestora şi balanţa apelor, sunt transferate în cadrul acestei
convenţii.
PARTEA A IV-A. Clauze procedurale şi finale
ART. 20. Validitatea anexelor
Conform art. 23, anexele nr. I - V constituie părţi integrante ale acestei convenţii.
ART. 21. Acorduri existente şi suplimentare
Părţile contractante, pe baza egalităţii şi reciprocităţii, vor adapta, în cazul în
care este necesar, acordurile bilaterale, multilaterale sau alte aranjamente existente,
pentru a elimina contradicţiile cu principiile de bază ale acestei convenţii şi, în cazul în care este oportun, vor încheia acorduri suplimentare sau alte aranjamente.
ART. 22. Conferinţa părţilor
(1) Părţile contractante se vor întruni la recomandarea Comisiei internaţionale.
(2) La astfel de întruniri, părţile contractante vor trece în revistă probleme politice rezultând din aplicarea acestei convenţii, pe baza raportului Comisiei internaţionale, şi vor adopta recomandări şi hotărâri adecvate.
(3) Partea contractantă, al cărei conducător de delegaţie deţine preşedinţia Comisiei internaţionale, va deţine şi preşedinţia unor astfel de întruniri.
(4) Conferinţa părţilor are competenţa de a adopta recomandări sau hotărâri, cu
condiţia ca, după transmiterea corespunzătoare a invitaţiilor, să fie prezente cel puţin trei sferturi din delegaţiile tuturor părţilor contractante. În cazul când convenţia
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nu prevede altfel, conferinţa părţilor va depune toate eforturile pentru a ajunge la
un acord, prin consens. În situaţia în care nu se poate realiza consensul, preşedintele va declara că toate eforturile de a ajunge la un acord prin consens au fost epuizate. După o astfel de declaraţie, o recomandare sau o hotărâre se va adopta printr-o
majoritate de patru cincimi dintre părţile contractante prezente şi care votează.
(5) Hotărârea va deveni obligatorie în prima zi a celei de-a unsprezecea luni
de la data adoptării sale pentru toate părţile contractante care au votat-o şi care, în
această perioadă, nu au notificat în scris secretarului executiv că nu sunt în măsură
de a accepta hotărârea. Cu toate acestea, o astfel de notificare poate fi retrasă în
orice moment, retragerea devenind efectivă după primirea ei de către secretarul
executiv. O asemenea hotărâre va deveni obligatorie pentru orice parte contractantă
care a notificat în scris secretarului executiv că acceptă hotărârea din momentul
primirii acelei notificări sau din prima zi a celei de-a unsprezecea luni de la data
adoptării hotărârii, dacă această dată este ulterioară.
(6) Dacă, totuşi, recomandarea sau hotărârea prezintă implicaţii financiare, recomandarea sau hotărârea va fi adoptată numai prin consens.
ART. 23. Amendamente la convenţie
Convenţia va fi amendată după cum urmează:
(1) Oricare parte contractantă poate propune un amendament la convenţie. Textul amendamentului propus împreună cu propunerea de convocare a conferinţei
părţilor vor fi comunicate părţilor contractante, în scris, de către depozitar.
(2) Dacă cel puţin trei sferturi dintre părţile contractante susţin propunerea de
convocare a conferinţei părţilor, depozitarul va convoca conferinţa părţilor în termen de 6 luni, la sediul Comisiei internaţionale.
(3) Adoptarea unui amendament în cadrul conferinţei părţilor necesită consensul.
(4) Amendamentul adoptat va fi prezentat, de către guvernul depozitar, părţilor contractante spre ratificare, acceptare sau aprobare. Ratificarea, acceptarea sau
aprobarea amendamentului vor fi notificate guvernului depozitar, în scris.
(5) Amendamentul va intra în vigoare pentru acele părţi contractante care l-au
ratificat, acceptat sau aprobat, în cea de-a 30-a zi după ce guvernul depozitar a
primit notificarea ratificării, acceptării sau aprobării sale de către cel puţin patru
cincimi dintre părţile contractante. După aceea, amendamentul va intra în vigoare
pentru oricare altă parte contractantă în cea de-a 30-a zi după ce partea contractantă respectivă a depus instrumente de ratificare, de acceptarea sau de aprobare a
amendamentului.
(6) Anexele nr. I, II şi III pot fi amendate de către Comisia internaţională în conformitate cu art. 5 din statutul acesteia.
ART. 24. Soluţionarea diferendelor
(1) În cazul unui diferend între două sau mai multe părţi contractante, cu privire
la interpretarea sau aplicarea acestei convenţii, părţile în cauză vor căuta o soluţionare prin negociere sau prin orice alte mijloace de soluţionare a diferendului,
acceptabile lor, dacă este cazul, cu asistenţa Comisiei internaţionale.
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(2) a) Dacă părţile contractante în dispută nu sunt în măsură să soluţioneze diferendul, în conformitate cu paragraful (1) al acestui articol, într-un interval de
timp rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, după ce Comisia internaţională a fost
notificată cu privire la respectivul diferend de către una dintre părţile în dispută,
diferendul va fi supus spre reglementare obligatorie, prin unul dintre mijloacele de
soluţionare paşnică:
- Curţii Internaţionale de Justiţie;
- arbitrajului, în conformitate cu anexa nr. V a acestei convenţii;
b) când ratifică, acceptă, aprobă sau accede la această convenţie, sau oricând
după aceasta, o parte contractantă poate declara în scris depozitarului că, pentru un
diferend nesoluţionat în conformitate cu paragraful (1) al acestui articol, acceptă
una sau ambele modalităţi de soluţionare a diferendului menţionat în subparagraful
a) al acestui paragraf;
c) dacă părţile în diferend au acceptat ambele modalităţi de soluţionare menţionate la subparagraful a) al acestui paragraf, diferendul va fi supus deciziei Curţii Internaţionale de Justiţie, în măsura în care părţile contractante nu au convenit altfel;
d) dacă părţile în diferend nu au acceptat aceleaşi modalităţi de soluţionare menţionate în subparagraful a) al acestui paragraf, diferendul va fi supus arbitrajului;
e) o parte contractantă, care nu a prezentat o declaraţie în conformitate cu subparagraful b) al acestui paragraf sau a cărei declaraţie nu mai este în vigoare, este
considerată ca parte ce a acceptat arbitrajul.
ART. 25. Semnarea
Această convenţie va fi deschisă pentru semnare de către statele dunărene, pe
deplin împuternicite cu drepturi şi privilegii de membri ai O.N.U., în conformitate
cu Carta O.N.U., precum şi de către Comunitatea Europeană şi oricare altă organizaţie economică de integrare regională, căreia statele, în calitate de membre,
i-au transferat competenţa în privinţa problemelor guvernate de prevederile acestei
convenţii, semnată la Sofia la 29 iunie 1994.
ART. 26. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea
Convenţia va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Guvernul României,
care va acţiona ca depozitar al acestei convenţii.
ART. 27. Intrarea în vigoare
Convenţia va intra în vigoare după nouăzeci de zile de la data când a fost depus
cel de-al nouălea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. După depunerea celui de-al nouălea instrument de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, convenţia va intra în vigoare pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare economică regională care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la
convenţie, după nouăzeci de zile de la depunerea de către statul sau organizaţia de
integrare economică regională în cauză a instrumentelor lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
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ART. 28. Aderarea, participarea
(1) Un stat sau o organizaţie de integrare economică regională, la care se face
referire în art. 25 al convenţiei, pe care nu a semnat-o, poate adera la această convenţie. Instrumentul de aderare va fi depus pe lângă depozitar.
(2) Părţile contractante pot invita, în unanimitate, orice stat sau organizaţie de
integrare economică regională să adere la această convenţie sau să participe cu
statut consultativ.
ART. 29. Retragerea
Oricând după cinci ani de la data la care această convenţie a intrat în vigoare
pentru o parte contractantă, acea parte se poate retrage din această convenţie, prin
notificare scrisă adresată depozitarului. Orice astfel de retragere va produce efecte
la un an după data primirii notificării de către depozitar.
ART. 30. Funcţiile depozitarului
Guvernul depozitar va îndeplini funcţiile de depozitar al acestei convenţii; depozitarul va informa părţile contractante, în special, cu privire la:
a) depozitarea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, de retragere sau orice alte informaţii, declaraţii şi instrumente prevăzute în
convenţii;
b) data intrării în vigoare a convenţiei.
ART. 31. Textele autentice, depozitarul
Originalul acestei convenţii, ale cărei texte în limbile germană şi engleză în
aceeaşi măsură autentice, va fi depus pe lângă Guvernul României, care va trimite
copii certificate tuturor părţilor contractante.
Drept care, subsemnaţii, competent autorizaţi de către guvernele lor, au semnat
Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea).
Semnată la Sofia la 29 iunie 1994.
Pentru Republica Austria,
Franz Fischler
Pentru Republica Moldova,
Sergiu Fandofan
Pentru Republica Bulgaria,
Valentin Bossevsky
Pentru România,
Aurel Constantin Ilie
Pentru Republica Croaţia,
Darinko Bago
Pentru Republica Slovacă,
Milan Matuska
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Pentru Republica Cehă,
Pentru Republica Slovenia,
Radovan Tavses
Pentru Republica Federală Germania,
Clemens Stroetmann
Pentru Ucraina,
Yulia Ruban
Pentru Republica Ungaria,
Sandor Szabo
Pentru Comunitatea Europeană,
Aastassios Sideris
Jacques Vaccarezza

ANEXA 1
PARTEA I. Cele mai bune tehnici disponibile
1. Prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile se pune accent pe folosirea
tehnologiei nepoluante, dacă este posibil.
2. Termenul cele mai bune tehnici disponibile se referă la ultimul stadiu de dezvoltare (starea actuală) a proceselor, instalaţiilor sau a metodelor de exploatare care
indică adaptarea practică a unei măsuri particulare pentru limitarea descărcărilor,
emisiilor şi deşeurilor. Pentru a determina dacă un ansamblu de procese, instalaţii
şi metode de exploatare constituie cele mai bune tehnici disponibile în cazuri generale sau individuale, va fi acordată o atenţie specială pentru:
a) procese, instalaţii sau metode de exploatare comparabile care, recent, au fost
încercate cu succes;
b) schimbări şi progrese tehnologice în cunoaşterea şi înţelegerea ştiinţifică;
c) fezabilitatea economică a unor astfel de tehnici;
d) limite de timp pentru instalarea, atât în uzinele existente, cât şi în cele noi;
e) natura şi volumul descărcărilor şi emisiilor interesate.
3. Urmează ca ceea ce se consideră a fi cele mai bune tehnici disponibile pentru
un proces particular să fie înlocuite cu timpul, în virtutea progreselor tehnologice, a
factorilor sociali şi economici, precum şi a schimbărilor intervenite în cunoaşterea
şi înţelegerea ştiinţifică.
4. Dacă reducerea descărcărilor şi emisiilor rezultând din folosirea celor mai
bune tehnici disponibile nu va conduce la rezultate acceptabile pentru mediu, vor fi
aplicate măsuri suplimentare.
5. Termenul tehnici include atât tehnologia folosită, cât şi modul în care instalaţiile sunt proiectate, construite, întreţinute, exploatate şi demontate.
PARTEA a II-a. Cea mai bună practică de mediu
1. Cea mai bună practică de mediu se referă la aplicarea celei mai adecvate combinări a măsurilor şi strategiilor pentru controlul sectorial al mediului.
2. Pentru determinarea setului de măsuri care constituie cea mai bună practică de
mediu, în cazuri generale sau individuale, trebuie acordată o atenţie specială:
- principiului precauţiei;
- riscului pentru mediu al produsului, al producerii, folosirii şi depozitării lui
finale (principiul responsabilităţii);
- înlocuirii prin activităţi şi substanţe mai puţin poluante şi economisirea resurselor, inclusiv a energiei (principiul minimizării);
- scării de folosire;
- beneficiului potenţial sau penalităţii ecologice a materialelor sau activităţilor
înlocuitoare;
- progreselor şi schimbărilor în cunoaşterea şi înţelegerea ştiinţifică;
- limitelor de timp pentru implementare;
- implicaţiilor sociale şi economice.
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3. Pentru aceasta urmează ca cea mai bună practică de mediu, pentru o sursă
particulară, să se schimbe în virtutea progreselor tehnologice, factorilor economici
şi sociali, precum şi a schimbărilor în cunoaşterea şi înţelegerea ştiinţifică.
4. Dacă reducerea impacturilor, rezultând din folosirea celei mai bune practici
de mediu, nu conduce la rezultate acceptabile pentru mediu, vor fi aplicate măsuri
suplimentare şi va fi redefinită cea mai bună practică de mediu.
ANEXA 2. SECTOARELE INDUSTRIALE ŞI SUBSTANŢELE PERICULOASE
Partea I. Lista sectoarelor industriale şi industriile
(1) În sectoarele generatoare de căldură, energie şi sectoare miniere:
a) tratarea gazelor de fum şi a aerului evacuat, a zgurii şi a produşilor de condensare de la instalaţiile de ardere;
b) sisteme de răcire;
c) prepararea cărbunelui şi a minereului;
d) îmbunătăţirea cărbunelui şi recuperarea produşilor secundari ai cărbunelui,
brichetarea;
e) prelucrarea lignitului lemnos, a cărbunelui activ, a negrului de fum.
(2) În industria care foloseşte piatra şi pământul ca materie primă, sectoarele
materialelor de construcţii, ale sticlei şi ceramicii:
a) fabricarea azbocimentului şi a produşilor de azbociment;
b) fabricarea şi prelucrarea sticlei, fibrelor de sticlă şi fibrelor minerale;
c) fabricarea produselor ceramice.
(3) În sectorul metalelor:
a) metalurgie: ateliere de galvanizare, instalaţii de decapat, instalaţii de oxidare anodică, instalaţii de polizat, instalaţii de galvanizare la cald, ateliere de călire,
fabricarea tablourilor cu circuite integrate, fabricarea bateriilor, ateliere de emailare, ateliere mecanice, ateliere de lustruire;
b) producerea fierului şi oţelului, inclusiv turnătoriile;
c) producerea metalelor neferoase, inclusiv turnătoriile;
d) producerea feroaliajelor.
(4) Sectorul chimiei anorganice:
a) fabricarea substanţelor chimice de bază;
b) fabricarea acizilor minerali, bazelor, sărurilor;
c) fabricarea alcaliilor, a leşiilor alcaline şi a clorului, folosind electrolize
alcoolo-cloride;
d) fabricarea îngrăşămintelor minerale (în afară de îngrăşămintele potasice),
săruri ale acidului fosforic, fosfaţi pentru alimente;
e) producerea carbonatului de sodiu;
f) producerea corindonului;
g) producerea pigmenţilor anorganici, a pigmenţilor minerali;
h) producerea semiconductorilor, redresorilor, celulelor fotoelectrice;
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i) producerea substanţelor explozive, inclusiv a celor pirotehnice;
j) producerea oxizilor cu grad ridicat de dispersie;
k) producerea compuşilor de bariu.
(5) În sectorul chimiei organice:
a) producerea substanţelor chimice de bază;
b) producerea coloranţilor, pigmenţilor, vopselelor;
c) producerea şi prelucrarea fibrelor sintetice;
d) producerea şi prelucrarea maselor plastice, a cauciucului;
e) producerea compuşilor halogenului organic;
f) producerea explozibilelor organice, a combustibililor solizi;
g) producerea substanţelor auxiliare pentru piele, fabricarea hârtiei şi textilelor;
h) fabricarea de produse farmaceutice;
i) producerea biocidelor;
j) fabricarea materiei prime pentru agenţi de spălare şi curăţare;
k) fabricarea produselor cosmetice;
l) fabricarea gelatinelor, cleiurilor de piele, adezivelor.
(6) În sectoarele uleiurilor minerale şi sintetice:
a) producerea uleiului mineral, fabricarea produşilor uleiurilor minerale, prelucrarea hidrocarburilor;
b) recuperarea uleiului din emulsiile apă-ulei, instalaţii de dezemulsionare,
recuperarea şi tratarea uleiului uzat;
c) producerea uleiurilor sintetice.
(7) În tipografii, producţii de pelicule, tratamente de suprafaţă şi sectoare de
fabricare a plăcilor din plastic, ca şi alte forme de producere a răşinilor şi materialelor plastice:
a) fabricarea de produse grafice şi tipărite;
b) laboratoare de tipărire şi laboratoare de film;
c) producerea de filme; benzi audiovizuale;
d) producerea de materiale de acoperire şi impregnate.
(8) În sectoarele lemnului, celulozei şi hârtiei:
a) fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului;
b) fabricarea şi acoperirea cartonului de fibră de lemn.
(9) În sectoarele textile, pielăriei şi blănăriei:
a) producerea şi finisarea textilelor;
b) producerea de piei, finisarea pieii, producerea înlocuitorilor din piele şi
prelucrarea blănurilor;
c) curăţare uscată, spălătorii, curăţătorii, spălarea materialelor din lână.
(10) Alte sectoare:
a) recirculare, tratament, stocare, încărcare, descărcare şi depozitare a deşeurilor şi a materialelor reziduale; stocarea, încărcarea, descărcarea şi transportul
substanţelor chimice;
b) cercetarea şi dezvoltarea domeniului medical şi ştiinţific, spitale, practica
medicală, institute de radiologie, laboratoare, camere de testare;
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c) activităţi de curăţare industrială, curăţarea conteinerelor industriale;
d) autoateliere, instalaţii pentru spălarea mijloacelor de transport;
e) tratarea apei;
f) activităţi de vopsit şi zugrăvit;
g) fabricarea şi procesarea extractelor din plante şi animale;
h) producerea şi tratarea microorganismelor şi viruşilor cu acizi nucleici in vitro;
i) sectoare industriale care utilizează substanţe radioactive (industria nucleară).
Partea a II-a. Lista orientativă cuprinzând substanţe periculoase şi grupe de substanţe
A. Grupe de substanţe prioritare
a) metale grele şi compuşii lor;
b) compuşi organohalogeni;
c) compuşi organici de fosfor şi staniu;
d) agenţi de protecţie a plantelor, pesticide (fungicide, ierbicide insecticide,
algicide) şi substanţe chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, celulozei, hârtiei, materialelor din piele şi textile etc.
e) uleiuri şi hidrocarburi de origine petrolieră;
f) alţi compuşi organici dăunători în special mediului acvatic;
g) compuşi ai azotului anorganic şi fosforului;
h) substanţe radioactive, inclusiv reziduuri.
B. Substanţe periculoase individuale
Deoarece există diferenţe considerabile datorită caracterului periculos al substanţelor incluse în anumite grupe, este necesară, de asemenea, evidenţierea unor
substanţe individuale care, în practică, pot juca un rol prioritar.
Substanţe Numărul CAS
1. Mercur
7439976
2. Cadmiu
7440439
3. Cupru
7440508
4. Zinc
n.a.
5. Plumb
7439921
6. Arsenic
7440382
7. Crom
n.a.
8. Nichel
7440020
9. Bor
n.a.
10. Cobalt
n.a.
11. Seleniu
7782492
12. Argint
n.a.
13. Drins
14. HCH
608731
15. DDT
50293
16. Pentaclor fenol
87865
17. Hexaclorobenzen
118741
18. Hexaclorbutadien
87683
19. Tetraclorură de carbon
56235
20. Cloroform
67663
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Substanţe Numărul CAS
21. Trifluralină
1582098
22. Endosulfan
115297
23. Simazină
122349
24. Atrazină
1912249
25. Compuşi de tributiltin
26. Compuşi de trifeniltin
27. Etil azinfos
2642719
28. Metil azinfos
86500
29. Fenitrotion
122145
30. Fention
55389
31. Malation
121755
32. Paration
56382
33. Metil paration
298000
34. Diclorvos
62737
35. Tricloretilenă
79016
36. Tetracloretilenă
1271184
37. Triclorbenzen
38. Dicloretan 1, 2
107062
39. Tricloretan
71556
40. Dioxine
n.a.

ANEXA 3. GHID DE APRECIERE GENERALĂ A CALITĂŢII APEI
Obiective şi criterii*)
*) Obiectivele şi criteriile calităţii apei sunt realizate, de regulă, în mod individual, şi sunt adaptate, în special, la condiţiile predominante din ecosistem ale
resurselor de apă şi ale utilizării lor. Astfel, în cadrul acestei convenţii, părţilor
contractante le sunt adresate doar directive de ordin general.
Obiectivele şi criteriile pentru calitatea apei realizate pentru atingerea scopurilor specifice pentru fluviul Dunărea şi pentru apele de suprafaţă din bazinul său
hidrografic:
a) vor lua în considerare opţiunea de menţinere şi, unde este necesar, de îmbunătăţire a calităţii existente a apei;
b) vor urmări reducerea încărcărilor şi concentraţiilor medii de poluare (în particular substanţe periculoase), până la un anumit grad într-o anume perioadă de
timp;
c) vor lua în considerare cerinţele specifice de calitate a apei (apa brută pentru
apă potabilă, irigaţii etc.);
d) vor lua în considerare cerinţele specifice privind apele protejate în mod special şi mediul lor, de exemplu: lacurile; zonele de protecţie a apelor subterane şi
terenurile umede;
e) vor fi bazate pe aplicarea metodelor de clasificare biologică şi pe indicatorii
chimici pentru controlarea pe termen mediu şi lung a menţinerii şi îmbunătăţirii
calităţii apei;
f) vor lua în considerare gradul în care sunt atinse obiectivele şi, dacă sunt necesare, în cazuri particulare, măsuri suplimentare de protecţie.
ANEXA 4. STATUTUL Comisiei internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea
Structurile şi procedurile Comisiei internaţionale, suplimentar la art. 18, vor fi
stabilite după cum urmează:
ART. 1. Alcătuire
(1) Comisia internaţională este alcătuită din delegaţi nominalizaţi de părţile contractante. Fiecare parte contractantă nominalizează cel mult cinci delegaţi, incluzându-l pe şeful delegaţiei şi reprezentantul său.
(2) Suplimentar, din fiecare delegaţie poate face parte un număr de experţi care
să se ocupe cu problemele deosebite, ale căror nume sunt comunicate secretariatului Comisiei internaţionale.
ART. 2. Preşedinţia
(1) Preşedinţia Comisiei internaţionale va fi deţinută de părţile contractante, pe
rând, în ordine alfabetică (în limba engleză), timp de un an. Delegaţia ce urmează
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la preşedinţie nominalizează unul dintre membrii săi, pentru a deveni preşedinte al
Comisiei internaţionale.
(2) Preşedintele, de regulă, nu poate lua cuvântul în numele delegaţiei sale în
cadrul întâlnirilor Comisiei internaţionale.
(3) Detalii suplimentare privind preşedinţia sunt determinate de Comisia internaţională şi incluse în regulamentul ei de funcţionare.
ART. 3. Întâlniri
(1) Comisia internaţională convoacă cel puţin o dată pe an, la invitaţia preşedintelui, într-un loc ce va fi stabilit de el, organizarea unei şedinţe ordinare.
(2) Întâlnirile extraordinare sunt convocate de preşedinte, la cererea a cel puţin
trei delegaţii.
(3) Consultări ale şefilor de delegaţii pot fi ţinute în perioada dintre întâlnirile
comisiei.
(4) Preşedintele propune ordinea de zi a şedinţei. Aceasta include rapoarte ale
grupului de lucru permanent şi ale grupurilor de experţi. Fiecare delegaţie are dreptul să propună pe ordinea de zi chestiunile pe care le doreşte discutate. Ordinea
succesiunilor punctelor de pe ordinea de zi este stabilită de Comisia internaţională,
prin majoritate de voturi.
ART. 4. Luarea hotărârilor
(1) Fiecare delegaţie are un vot.
(2) Contrar prevederilor paragrafului (1) al acestui articol, Comunitatea Europeană, în aria sa de competenţă, are un număr de voturi egal cu numărul statelor
ei membre care sunt părţi contractante la convenţie. Această organizaţie nu îşi va
exercita dreptul de vot în cazurile în care statele sale membre şi le exercită pe ale
lor şi viceversa.
(3) Comisia internaţională este constituită în cvorum în prezenţa delegaţiilor a
cel puţin două treimi dintre părţile contractante.
(4) Procedurile scrise se vor efectua în condiţiile hotărâte prin regulamentul de
proceduri al Comisiei internaţionale.
ART. 5
(1) Hotărârile şi recomandările vor fi adoptate prin consensul delegaţiilor în
Comisia internaţională. Dacă consensul nu poate fi realizat, preşedintele Comisiei
internaţionale va declara că toate eforturile pentru a ajunge la un acord prin consens
au fost epuizate. Dacă nu este prevăzut altfel în convenţie, comisia va adopta hotărârile sau recomandările prin majoritate de voturi de patru cincimi dintre delegaţiile
care sunt prezente şi iau parte la vot.
(2) Hotărârea va deveni obligatorie în prima zi a celei de-a unsprezecea luni
de la data adoptării sale pentru toate părţile contractante care au votat-o şi care,
în această perioadă, nu au notificat secretarului executiv că nu sunt în situaţia de
a accepta hotărârea. Cu toate acestea, notificarea poate fi retrasă în orice moment,
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retragerea devenind efectivă după primirea ei de către secretarul executiv. O astfel
de hotărâre va deveni obligatorie pentru oricare parte contractantă care a notificat
în scris secretarului executiv că acceptă hotărârea din momentul primirii acelei notificări sau din prima zi a celei de-a unsprezecea luni de la data adoptării hotărârii,
dacă această dată este ulterioară.
ART. 6. Grupe de experţi
(1) Comisia internaţională înfiinţează un grup de lucru permanent. Pentru anumite domenii de activitate şi pentru probleme speciale sunt create grupe de experţi
permanente sau ad-hoc.
(2) Grupul de lucru permanent şi grupele de experţi sunt alcătuite din delegaţi şi
experţi nominalizaţi de delegaţiile din comisie.
(3) La grupul de lucru permanent participă delegaţi din partea tuturor părţilor
contractante. Comisia internaţională nominalizează preşedintele acestuia şi determină numărul maxim de delegaţi. Comisia internaţională decide, de asemenea, numărul experţilor participanţi în grupele de experţi.
ART. 7. Secretariatul
(1) Se stabileşte un secretariat permanent.
(2) Secretariatul permanent va avea sediul la Viena.
(3) Comisia internaţională va numi un secretar executiv şi va oferi sugestii pentru stabilirea personalului necesar. Comisia va stabili atribuţiile postului de secretar
executiv, durata şi condiţiile în care poate fi deţinut.
(4) Secretarul executiv trebuie să îndeplinească funcţiile necesare pentru administrarea convenţiei şi desfăşurarea activităţii Comisiei internaţionale, precum şi
alte sarcini încredinţate secretarului executiv de către Comisia internaţională, în
conformitate cu regulile ei de procedură şi cu reglementările ei financiare.
ART. 8. Numirea experţilor speciali
În cadrul evaluărilor rezultatelor obţinute şi pentru analiza problemelor deosebite, Comisia internaţională poate numi persoane calificate, instituţii ştiinţifice sau
poate stabili alte facilităţi.
ART. 9. Rapoarte
Comisia internaţională prezintă părţilor contractante un raport anual privind
activitatea sa şi, de asemenea, alte rapoarte solicitate, care includ şi rezultate de
monitoring şi de evaluare.
ART. 10. Competenţe legale şi reprezentare
(1) Comisia internaţională va avea o astfel de competenţă legală necesară exercitării funcţiilor sale şi îndeplinirii scopurilor propuse, în concordanţă cu legile
aplicabile la sediul secretariatului său.
(2) Comisia internaţională va fi reprezentată de preşedintele său. Reprezentarea
comisiei va fi determinată de regulile de procedură.
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ART. 11. Costuri
(1) Comisia internaţională va adopta regulile sale de ordin financiar.
(2) Comisia va adopta un buget anual sau bianual al cheltuielilor propuse şi va
realiza estimarea bugetului pentru perioada fiscală următoare.
(3) Suma totală a bugetului, inclusiv sumele suplimentare stabilite de comisie,
vor fi realizate prin contribuţia părţilor contractante, altele decât Comunitatea Europeană, în părţi egale, exceptând cazul în care comisia, în unanimitate, a hotărât
altfel.
(4) Comunitatea Europeană va contribui cu maximum 2,5% din costurile administrative ale bugetului.
(5) Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile legate de participarea, în
cadrul comisiei, a reprezentanţilor experţilor şi consilierilor săi.
(6) Fiecare parte contractantă suportă costurile activităţilor de evaluare şi monitoring realizate pe teritoriul lor.
ART. 12. Reguli de procedură
Comisia internaţională stabileşte reguli proprii de procedură.
ART. 13. Limbi de lucru
Limbile oficiale ale Comisiei internaţionale sunt germana şi engleza.
ANEXA 5
ARBITRAJUL
(1) Procedura de arbitraj, menţionată în art. 24 al acestei convenţii, va fi în conformitate cu paragrafele (2) - (10), după cum urmează:
(2) a) În eventualitatea unei divergenţe pentru arbitraj, conform art. 24 paragraful (2) al acestei convenţii, va fi constituit un tribunal de arbitraj, la cererea adresată
de una dintre părţile contractante care se află în diferend cu altă parte contractantă.
Cererea pentru arbitraj va menţiona subiectul de fond al cererii, incluzând, în particular, articolele convenţiei a căror interpretare sau aplicare este în diferend;
(b) partea solicitantă va informa Comisia internaţională că ea a cerut înfiinţarea
unui tribunal de arbitraj, declarând numele celeilalte părţi contractante cu care este
în diferend şi articolele convenţiei a căror interpretare sau aplicare, în opinia ei,
sunt în diferend. Reclamantul cât şi partea pârâtă pot fi constituiţi dintr-o pluralitate
de părţi contractante. Comisia internaţională va înainta informaţiile astfel primite
tuturor părţilor contractante la această convenţie.
(3) Tribunalul de arbitraj va fi constituit din trei membri: atât partea sau părţile
reclamante cât şi cealaltă sau celelalte părţi, cu care acestea se află în diferend, vor
desemna un arbitru, în termen de două luni; cei doi arbitri astfel desemnaţi vor
numi, de comun acord, în termen de două luni, cel de-al treilea arbitru, care va fi
preşedintele tribunalului. Acesta din urmă nu va fi reprezentantul nici uneia dintre
părţile aflate în diferend şi nici nu va avea reşedinţa pe teritoriul vreuneia dintre
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aceste părţi, nici nu va fi angajatul vreuneia dintre ele şi nici nu se va fi ocupat cu
acest caz în altă calitate.
(4) a) Dacă una dintre părţile contractante aflate în diferend nu desemnează un
arbitru în termen de două luni de la primirea cererii, cealaltă parte trebuie să-l informeze pe preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, care îl va numi pe preşedintele tribunalului de arbitraj în următoarele două luni. După numire, preşedintele
tribunalului de arbitraj va cere părţii contractante care nu a desemnat un arbitru să
facă acest lucru în termen de două luni. După această perioadă, dacă arbitrul nu a
fost aprobat, preşedintele tribunalului de arbitraj îl va informa pe preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, care va face el desemnarea în următoarele două luni;
b) dacă preşedintele tribunalului de arbitraj nu va fi desemnat în termen de două
luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, preşedintele Curţii Internaţionale de
Justiţie îl va numi el în următoarele două luni, la cererea oricăreia dintre părţile
contractante.
(5) a) Tribunalul de arbitraj va hotărî în conformitate cu legislaţia internaţională,
în special, cu cea a acestei convenţii;
b) orice tribunal de arbitraj, format conform acestei anexe, îşi va stabili propriile
reguli de procedură;
c) în eventualitatea unei divergenţe care se află sub jurisdicţia tribunalului de
arbitraj, obiectul va fi decis prin hotărârea tribunalului de arbitraj.
(6) a) Hotărârile tribunalului de arbitraj, atât cele de procedură, cât şi cele de
fond, vor fi luate prin majoritatea de voturi a membrilor săi;
b) tribunalul de arbitraj poate folosi toate mijloacele corespunzătoare în vederea
stabilirii faptelor. El poate, la cererea uneia dintre părţi, să hotărască măsuri esenţiale interimare de protecţie;
c) dacă două sau mai multe tribunale, formate conform prevederilor acestei anexe, se confruntă cu subiecte identice sau similare, ele trebuie să se informeze unul
pe altul în legătură cu procedurile pentru stabilirea faptelor şi să ţină cont de ele pe
cât posibil;
d) părţile în diferend vor furniza toate datele necesare conducerii eficiente a
procedurilor;
e) absenţa unei părţi contractante în diferend nu va constitui un impediment
pentru proceduri.
(7) Dacă tribunalul de arbitraj nu hotărăşte altfel, datorită împrejurărilor speciale
ale cazului, cheltuielile pentru tribunal, inclusiv remunerarea membrilor săi, vor fi
suportate de părţile în diferend, în mod egal. Tribunalul va ţine la zi cheltuielile şi
va furniza o dare de seamă finală fiecăreia dintre părţi.
(8) Tribunalul de arbitraj îşi va prezenta hotărârea în termen de cinci luni de la
data desemnării sale, dacă nu consideră necesară extinderea limitei de timp pentru
o perioadă care nu trebuie să depăşească cinci luni.
(9) Oricare parte contractantă care are un interes de natură legală în obiectul
diferendului, care poate fi afectată de hotărârea asupra cazului, poate interveni în
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cadrul lucrărilor, cu consimţământul tribunalului. Hotărârea tribunalului de arbitraj
va deveni obligatorie pentru partea contractantă care intervine, în acelaşi mod ca şi
pentru părţile în diferend.
(10) a) Hotărârea tribunalului de arbitraj trebuie să fie motivată. Ea va fi definitivă pentru părţile în diferend şi va fi transmisă de tribunalul de arbitraj părţilor în
diferend şi Comisiei internaţionale. Comisia internaţională va transmite informaţia
primită tuturor părţilor contractante la această convenţie;
b) orice diferend care poate apărea între părţi cu privire la interpretarea sau executarea hotărârii trebuie supus de oricare dintre părţi tribunalului de arbitraj care
a luat hotărârea sau, dacă acesta nu poate fi sesizat, oricărui alt tribunal de arbitraj
constituit în acest scop, în acelaşi mod ca primul.
PROTOCOL
privind apa şi sãnãtatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea
cursurilor de apã transfrontierã şi a lacurilor internaţionale
Pãrţile la acest protocol,
ţinând seama cã apa este esenţialã pentru menţinerea vieţii, iar disponibilitatea
de apã, în cantitate şi de calitate corespunzãtoare satisfacerii nevoilor de bazã ale
omului, constituie o condiţie necesarã atât pentru promovarea sãnãtãţii, cât şi pentru o dezvoltare durabilã,
recunoscând beneficiile asupra sãnãtãţii umane şi bunãstãrii care provin dintr-o
apã salubrã şi curatã şi o funcţionare armonioasã şi corespunzãtoare a relaţiei apãmediu,
conştiente cã apele de suprafaţã şi subterane sunt resurse regenerabile cu o capacitate limitatã pentru recuperarea efectelor negative produse de activitãţile umane
asupra cantitãţii şi calitãţii lor şi cã orice eşec în respectarea acestor limite poate
avea efecte negative atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung asupra sãnãtãţii
şi bunãstãrii celor care se bazeazã pe aceste resurse şi pe calitatea lor şi cã, în
consecinţã, gospodãrirea durabilã a ciclului hidrologic este esenţialã atât pentru
satisfacerea cerinţelor umane, cât şi pentru protecţia mediului,
conştiente, de asemenea, de consecinţele asupra sãnãtãţii publice a lipsei apei
în cantitate suficientã şi de calitate corespunzãtoare pentru satisfacerea nevoilor de
bazã ale omului şi de efectele grave ale acestei lipse îndeosebi asupra celor vulnerabili, defavorizaţi şi social excluşi,
conştiente cã prevenirea, controlul şi reducerea îmbolnãvirilor asociate apei
constituie sarcini importante şi urgente care pot fi rezolvate satisfãcãtor numai prin
cooperarea strânsã, la toate nivelurile şi între toate sectoarele, atât în interiorul unei
ţãri, cât şi între state,
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conştiente, de asemenea, cã supravegherea bolilor asociate apei şi stabilirea sistemelor de alarmã şi de rãspuns sunt aspecte importante ale prevenirii, controlului
şi reducerii îmbolnãvirilor asociate apei,
bazându-se pe concluziile Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea (Rio de Janiero, 1992) şi mai ales ale Declaraţiei de la Rio privind Mediul
şi Dezvoltarea şi ale Agendei 21, precum şi pe programul pentru implementarea
Agendei 21 (New York, 1997) şi consecvenţi Deciziei Comisiei pentru Dezvoltare
Durabilã privind gospodãrirea durabilã a apelor dulci (New York, 1998),
inspirându-se din prevederile relevante ale Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apã transfrontierã şi a lacurilor internaţionale, 1992, şi accentuând necesitãţile atât de a încuraja aplicarea mai amplã a acestor prevederi, cât
şi pentru a completa aceastã convenţie cu mãsurile suplimentare pentru a întãri
protecţia sãnãtãţii publice,
luând notã de Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, 1991, Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor
industriale, 1992, Convenţia Naţiunilor Unite privind regimul juridic al utilizãrii
cursurilor de apã transfrontiere în alte scopuri decât pentru navigaţie, 1997, şi Convenţia privind accesul publicului la informaţie, participarea publicului în procesul
de luare a deciziei şi accesul în justiţie în probleme de mediu, 1998,
având în vedere principiile, sarcinile şi recomandãrile pertinente ale Cartei Europene pentru Mediu şi Sãnãtate, 1989, ale Declaraţiei de la Helsinki privind Mediul
şi Sãnãtatea, 1994, şi ale declaraţiilor, recomandãrilor şi rezoluţiilor ministeriale
formulate în cadrul procesului “Mediu pentru Europa”,
recunoscând fundamentul logic şi relevanţa altor iniţiative, instrumente şi procese privind mediul în Europa şi, de asemenea, pregãtirea şi implementarea planurilor naţionale de acţiune privind mediul şi sãnãtatea, precum şi pregãtirea şi
implementarea planurilor naţionale de acţiune în domeniul mediului,
apreciind eforturile deja întreprinse de Comisia Economicã pentru Europa a
Naţiunilor Unite şi de Oficiul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale
a Sãnãtãţii de a întãri cooperarea bilateralã şi multilateralã pentru prevenirea, controlul şi reducerea bolilor asociate apei,
încurajate de numeroasele exemple pozitive obţinute de statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite şi de cãtre statele membre ale
Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii în reducerea poluãrii şi în menţinerea şi restaurarea mediului acvatic capabil sã susţinã
sãnãtatea omului şi bunãstarea,
au convenit urmãtoarele:
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ARTICOLUL 1. Obiective
Obiectivul acestui protocol este promovarea la toate nivelurile corespunzãtoare
naţionale, precum şi în context transfrontier şi internaţional a protecţiei sãnãtãţii
omului şi a bunãstãrii, atât individualã, cât şi colectivã, în cadrul unei dezvoltãri
durabile, prin îmbunãtãţirea gospodãririi apelor, incluzând protecţia ecosistemelor
acvatice şi prin prevenirea, controlul şi reducerea bolilor asociate apei.
ARTICOLUL 2. Definiţii
Pentru scopurile acestui protocol:
1. boli asociate apei înseamnã orice efect negativ semnificativ asupra sãnãtãţii
umane ca: deces, invaliditate, boalã sau alte manifestãri cauzate, direct sau indirect,
de starea apelor de orice fel sau de modificãrile survenite în cantitatea şi calitatea
acestora;
2. apã potabilã înseamnã apa care este folositã sau se intenţioneazã a fi furnizatã
pentru a fi folositã de om pentru bãut, gãtit, prepararea alimentelor, igiena personalã
sau în scopuri similare;
3. apã subteranã înseamnã toatã apa care este dedesubtul suprafeţei terenului în
zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul;
4. ape închise înseamnã orice acumulãri de apã create artificial, separat de apele
de suprafaţã dulci sau de apele de coastã, indiferent dacã sunt înãuntrul sau în afara
unei construcţii;
5. ape transfroniterã înseamnã orice ape de suprafaţã sau subterane care
marcheazã frontierele dintre douã sau mai multe state, le traverseazã sau sunt localizate pe acestea; oriunde apele transfrontierã se varsã direct în mare, limita acestor
cursuri de apã transfrontierã este o
linie dreaptã trasatã peste respectivele lor guri de vãrsare, între limitele inferioare de reflux de pe malurile lor;
6. efecte transfrontierã ale bolilor asociate apei înseamnã orice efect negativ
semnificativ asupra sãnãtãţii umane ca: deces, invaliditate, boalã sau alte manifestãri
apãrute într-o zonã sub jurisdicţia unei pãrţi a convenţiei, cauzate direct sau indirect de starea sau de modificãrile survenite în cantitatea şi calitatea apelor dintr-o
zonã aflatã sub jurisdicţia altei pãrţi a convenţiei, indiferent dacã asemenea efecte
constituie un impact transfrontierã sau nu;
7. impact transfrontierã înseamnã orice efect negativ semnificativ asupra mediului, rezultat dintr-o schimbare în condiţiile apelor transfrontierã, cauzat de o
activitate umanã a cãrei origine fizicã este situatã în întregime sau parţial într-o
zonã aflatã sub incidenţa unei pãrţi la convenţie, produs
ã asupra mediului dintr-o zonã aflatã sub jurisdicţia altei pãrţi la convenţie. Astfel de efecte asupra mediului includ:
atentate la sãnãtatea şi securitatea omului, efecte asupra florei, faunei, solului,
aerului, apei, climei, peisajului şi monumentelor istorice sau altor construcţii sau
interacţiunea între aceşti factori; ele includ, de asemenea, efecte asupra moştenirii
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culturale sau asupra condiţiilor socioeconomice care rezultã din alterarea acestor
factori;
8. salubritate înseamnã colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea sau reutilizarea deşeurilor fecaloid umane sau a apelor uzate menajere, indiferent dacã
se realizeazã printr-un sistem colectiv sau prin instalaţii care deservesc o singurã
gospodãrie sau instituţie;
9. sistem centralizat înseamnã:
a) un sistem pentru aprovizionare cu apã potabilã a unui numãr de gospodãrii
sau a altor utilizatori; şi/sau
b) un sistem de asigurare a salubritãţii care serveşte un numãr de gospodãrii sau
alţi utilizatori şi, unde este cazul, asigurã, de asemenea, şi colectarea, transportul,
tratarea şi depozitarea sau reutilizarea apelor uzate industriale, indiferent dacã este
furnizat de un serviciu din sectorul
public sau de un antreprenor (agent) din sectorul particular sau printr-un parteneriat între cele douã sectoare;
10. schemã de gospodãrire a apelor înseamnã un plan pentru dezvoltarea,
gospodãrirea, protecţia şi/sau utilizarea apelor dintr-o zonã teritorialã sau dintr-un
acvifer, incluzând protecţia ecosistemelor acestora;
11. public înseamnã una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în
concordanţã cu legislaţia sau cu procedura naţionalã, asocieri ale acestora, organizaţii şi grupuri;
12. autoritate publicã înseamnã:
a) Guvern la nivel naţional, regional sau la alte niveluri;
b) persoane fizice sau juridice care îndeplinesc funcţii publice administrative
sub jurisdicţia naţionalã, incluzând sarcini specifice, activitãţi sau servicii în relaţie
cu mediul, sãnãtatea publicã, salubritatea, gospodãrirea apelor sau alimentarea cu
apã;
c) oricare alte persoane fizice sau juridice având responsabilit ãţi sau funcţii
publice sau care furnizeazã servicii publice sub controlul unui organism ori a persoanelor menţionate la subparagrafele a) sau b) de mai sus;
d) instituţiile oricãrei organizaţii de integrare economicã regionalã la care se
face referire în art. 21, care este parte.
Aceste definiţii nu includ organismele sau instituţiile ce acţioneazã în exerciţiul
puterilor juridice sau legislative;
13. local se referã la toate nivelurile relevante ale unitãţilor teritoriale situate sub
nivelul administraţiei publice centrale;
14. convenţia înseamnã Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de
apã transfrontierã şi a lacurilor internaţionale, semnatã la Helsinki la 17 martie
1992;
15. Conferinţa pãrţilor la convenţie înseamnã organismul stabilit de pãrţile la
convenţie în concordanţã cu art. 17 din aceasta;
16. parte înseamnã, în afarã de cazul în care textul indicã altfel, un stat sau o or243

ganizaţie de integrare economic ã regionalã menţionate la art. 21, care a consimţit
sã ratifice acest protocol şi pentru care protocolul este în vigoare;
17. Conferinţa pãrţilor înseamnã organismul stabilit de pãrţi în acord cu art. 16.
ARTICOLUL 3. Domeniu de aplicare
Prevederile acestui protocol se vor aplica la:
a) ape de suprafaţã dulci;
b) ape subterane;
c) estuare;
d) ape de coastã care sunt utilizate pentru recreere sau pentru producerea de
peşte prin acvaculturã sau pentru producerea sau recoltarea de moluşte;
e) ape închise, utilizabile în general pentru îmbãiere;
f) apã în curs de captare, transport, tratare sau distribuţie;
g) ape uzate în curs de colectare, transport, epurare şi evacuare sau reutilizare.
ARTICOLUL 4. Prevederi generale
1. Pãrţile vor lua toate mãsurile adecvate pentru a preveni, controla şi reduce bolile asociate apei în cadrul sistemelor integrate de gospodãrire a apelor ce vizeazã
utilizarea durabilã a resurselor de apã, calitatea apei ambientale, care sã nu fie
periculoasã pentru sãnãtatea omului şi sã asigure protecţia ecosistemelor acvatice.
2. Pãrţile vor lua, mai ales, toate mãsurile necesare în scopul asigurãrii:
a) aprovizionãrii corespunzãtoare cu apã potabilã care sã fie liberã de orice fel
de microorganisme, paraziţi şi substanţe care, datoritã numãrului sau concentraţiei,
constituie un potenţial pericol pentru sãnãtatea umanã. Aceasta va include protecţia
resurselor de apã care sunt utilizate ca surse de apã potabilã, tratarea apei, înfiinţarea, îmbunãtãţirea şi întreţinerea sistemelor centralizate;
b) salubritãţii corespunzãtoare, la un standard care sã protejeze suficient sãnãtatea
umanã şi mediul. Aceasta se va realiza în special prin stabilirea, îmbunãtãţirea şi
menţinerea sistemelor centralizate;
c) protecţiei efective a resurselor de apã folosite ca surse de apã potabilã şi
a ecosistemelor lor acvatice aferente, faţã de poluarea din alte cauze, incluzând
agricultura, industria şi alte descãrcãri şi emisii de substanţe periculoase. Acestea
au ca scop reducerea efectivã şi eliminarea descãrcãrilor şi emisiilor de substanţe
considerate a fi periculoase pentru sãnãtatea omului şi ecosistemul acvatic;
d) mãsurilor de protecţie corespunzãtoare a sãnãtãţii umane împotriva bolilor
asociate apei posibil generate de apa folositã în scop recreaţional, pentru culturi acvatice, recoltarea sau cultura moluştelor, pentru irigarea culturilor sau din folosirea
nãmolurilor în agriculturã ori acvaculturã;
e) sistemelor eficiente pentru supravegherea situaţiilor care pot conduce la epidemii hidrice sau la apariţia de îmbolnãviri asociate apei, pentru intervenţie în cazul epidemiilor şi îmbolnãvirilor şi pentru prevenirea riscului apariţiei lor.
3. Referirile ulterioare din acest protocol la apã potabilã şi salubritate se
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adreseazã condiţiilor pe care apa potabilã şi salubritatea trebuie sã le îndeplineascã
pentru a satisface cerinţele din paragraful 2 al acestui articol.
4. Pãrţile îşi vor lua toate mãsurile de acest fel pe baza evaluãrii tuturor implicaţiilor posibile pentru fiecare mãsurã propusã, inclusiv beneficiile, dezavantajele
şi costurile pentru:
a) sãnãtatea omului;
b) resurse de apã; şi
c) dezvoltare durabilã
şi care iau în considerare diferitele noi efecte ale fiecãrei mãsuri propuse asupra
diferitelor componente ale mediului înconjurãtor.
5. Pãrţile vor întreprinde toate acţiunile necesare pentru a crea cadrul legal, administrativ şi economic stabil în care sectoarele public, privat şi voluntar sã îşi
poatã aduce fiecare
contribuţia la îmbunãtãţirea activitãţii de gospodãrire a apelor în scopul prevenirii, controlului şi reducerii incidenţei bolilor asociate apei.
6. Pãrţile vor solicita autoritãţilor publice, care iau mãsuri sau aprobã luarea de
cãtre alţii a mãsurilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului oricãrei
ape de sub incidenţa acestui protocol, sã ia în considerare orice impact potenţial al
acestor acţiuni asupra sãnãtãţii publice.
7. Când o parte este şi parte la Convenţia privind evaluarea impactului în context transfrontierã, conformarea autoritãţilor publice ale pãrţii cu cerinţele acestei
convenţii, în ceea ce priveşte acţiunea propusã, va satisface cerinţa menţionatã în
paragraful 6 din acest articol referitor la aceastã acţiune.
8. Prevederile acestui protocol nu vor afecta drepturile pãrţilor de a menţine,
adopta sau implementa mãsuri mai drastice decât cele stabilite în acest protocol.
9. Prevederile acestui protocol nu vor afecta drepturile şi obligaţiile vreunei pãrţi
la acest protocol, derivând din convenţie sau din orice altã înţelegere internaţionalã
existentã, cu excepţia prevederilor din acest protocol care sunt mai stricte decât prevederile corespunzãtoare din convenţie sau din altã înţelegere internaţionalã existentã.
ARTICOLUL 5. Principii şi abordãri
În luarea mãsurilor pentru implementarea acestui protocol pãrţile se vor ghida
dupã urmãtoarele principii şi abordãri:
a) principiul precauţiei, în virtutea cãruia acţiunea de prevenire, control sau
reducere a bolilor asociate apei nu va fi amânatã pe baza faptului cã cercetarea
ştiinţificã nu a demonstrat din plin legãtura cauzalã dintre factorul asupra cãruia
acţioneazã o astfel de acţiune, pe de o parte, şi
contribuţia potenţialã a acestui factor la producerea bolilor asociate apei şi/sau a
impactului transfrontierã, pe de altã parte;
b) principiul poluatorul plãteşte, în virtutea cãruia costurile prevenirii, controlului şi reducerii poluãrii vor fi suportate de poluator;
c) în concordanţã cu Carta Naţiunilor Unite şi a principiilor dreptului interna245

ţional, statele au dreptul suveran de a exploata resursele proprii conform cu propriile politici de mediu şi de dezvoltare, dar şi responsabilitatea sã se asigure cã
activitãţile de sub jurisdicţia sau controlul lor nu prejudiciazã mediul altor state sau
al teritoriilor dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale;
d) resursele de apã trebuie gospodãrite astfel încât cerinţele generaţiei prezente
sã fie satisfãcute fãrã a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe;
e) trebuie acţionat preventiv pentru a evita epidemiile hidrice şi îmbolnãvirile
asociate apei şi pentru protejarea resurselor de apã folosite ca surse de apã de bãut,
deoarece o astfel de acţiune evitã mai eficient rãul, putând avea un raport cost/
eficienţã mai bun decât acţiunea de remediere;
f) mãsurile de gospodãrire a apelor trebuie sã fie luate la nivelul administrativ
corespunzãtor cel mai scãzut;
g) apa are valoare socialã, economicã şi de mediu şi trebuie deci gospodãritã
astfel încât sã se realizeze combina ţia optimã şi durabilã a acestor valori;
h) utilizarea eficientã a apei ar trebui promovatã prin instrumente economice şi
de conştientizare a utilizatorilor;
i) accesul publicului la informaţie şi participarea acestuia în procesul de luare
a deciziei referitoare la apã şi sãnãtate sunt necesare, inter alia, în scopul sporirii
calitãţii şi implementãrii deciziilor, al conştientizãrii publicului asupra acestor probleme, al acordãrii posibilitãţii publicului de a-şi
exprima preocupãrile şi în scopul de a permite autoritãţilor publice sã ţinã seama
de aceste preocupãri. Un astfel de acces şi participare trebuie suplimentate prin accesul adecvat la revizuirea din punct de vedere administrativ şi judiciar a deciziilor
relevante;
j) resursele de apã trebuie gospodãrite, pe cât posibil, într-o manierã integratã la
nivel de bazin hidrografic, ţinând seama de legãtura dezvoltãrii sociale şi economice cu protecţia ecosistemelor naturale, precum şi de legãtura dintre gospodãrirea
resurselor de apã şi mãsurile de reglementare
privind alte ambiente de mediu. O astfel de abordare integrat ã trebuie sã se aplice
asupra bazinului hidrografic în ansamblu, indiferent dacã este sau nu transfrontierã
şi inclusiv asupra apelor litorale sau întregului acvifer ori asupra unei pãrţi relevante din bazinul hidrografic sau acvifer;
k) o atenţie deosebitã trebuie sã se acorde protecţiei populaţiei, care este în mod
special vulnerabilã la boli cu transmitere hidricã;
l) accesul echitabil la apã, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ,
trebuie asigurat pentru toţi membrii populaţiei, în special pentru cei care sunt dezavantajaţi sau suferã o excludere socialã;
m) ca o completare la drepturile şi la accesul la apã, înscrise în legea privatã şi în
legea publicã, persoanele fizice şi juridice şi instituţiile, atât din sectorul public, cât
şi din cel privat, trebuie sã contribuie la protecţia mediului acvatic şi la conservarea
resurselor de apã; şi
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n) în implementarea acestui protocol o atenţie deosebitã se va acorda problemelor şi necesitãţilor locale şi cunoaşterii acestora.
ARTICOLUL 6. Obiective şi termene ale obiectivelor
1. În vederea atingerii obiectivelor acestui protocol, pãrţile vor avea ca scop:
a) accesul fiecãrei persoane la apa potabilã;
b) asigurarea salubrizãrii pentru fiecare persoanã, în cadrul sistemelor integrate
de gospodãrire a apelor ce vizeazã utilizarea durabilã a resurselor de apã, calitatea
apei ambientale care sã nu constituie un pericol pentru sãnãtatea umanã şi protecţia
ecosistemelor acvatice.
2. Pentru realizarea acestor scopuri pãrţile vor stabili şi vor publica fiecare
obiectivele naţionale şi/sau locale pentru standardele şi nivelurile performanţelor
ce trebuie atinse sau menţinute pentru un înalt nivel de protecţie împotriva bolilor
asociate apei. Aceste obiective vor fi revizuite periodic.
Pentru îndeplinirea acestora ele vor lua mãsurile practice corespunzãtoare şi/sau
alte mãsuri pentru participarea publicã într-un cadru transparent şi corect şi se vor
asigura cã se ia în considerare rezultatul participãrii publicului. Exceptând cazurile
în care circumstanţe naţionale sau locale le fac inaplicabile pentru prevenirea, controlul şi reducerea bolilor asociate apei, obiectivele vor acoperi interalia:
a) calitatea apei potabile distribuite, luându-se în considerare Recomandãrile
Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii privind calitatea apei potabile;
b) reducerea numãrului de epidemii hidrice şi a îmbolnãvirilor asociate apei;
c) trebuie îmbunãtãţitã acoperirea teritorialã, mãrimea sau procentul populaţiei cu acces la un sistem centralizat sau la alte mijloace de aprovizionare cu apã
potabilã;
d) suprafaţa teritoriului lor, mãrimea sau proporţia populaţiilor care sã fie deservite de sisteme centralizate pentru salubritate sau unde salubritatea trebuie
îmbunãtãţitã prin alte mijloace;
e) nivelurile de performanţã sã fie realizate de astfel de sisteme centralizate şi în
conformitate cu alte asemenea mãsuri privind alimentarea cu apã şi salubritatea;
f) aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodãrirea alimentãrii cu apã
şi salubritate, incluzând protecţia apelor folosite ca sursã pentru apa de bãut;
g) evacuãrile accidentale de:
i(i) ape uzate netratate; şi
(ii) ape netratate provenite din inundaţii, din sistemele de colectare a apei uzate,
în resursele de
apã care fac obiectul acestui protocol;
h) calitatea apelor uzate evacuate din instalaţiile de epurare a apelor uzate în
resursele de apã la care se referã acest protocol;
i) depozitarea sau reutilizarea nãmolului din sistemele centralizate de canalizare
sau din alte instalaţii de salubrizare şi calitatea apei uzate folosite pentru irigaţii,
luându-se în considerare Ghidul pentru folosirea prudentã a apei uzate şi dejecţiilor
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în agriculturã şi acvaculturã al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii şi Programul privind Mediul al Naţiunilor Unite;
j) calitatea apelor care sunt folosite ca surse pentru apa potabilã, care sunt în
general folosite pentru îmbãiere sau pentru acvaculturã şi producerea sau recoltarea
moluştelor;
k) aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodãrirea apelor închise disponibile în general pentru îmbãiere;
l) identificarea şi remedierea terenurilor specific contaminate care afecteazã negativ apele care fac obiectul acestui protocol sau care ar putea sã le afecteze, reprezentând un pericol de apariţie a bolilor asociate apei;
m) eficacitatea sistemelor pentru gospodãrirea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apã, inclusiv aplicarea bunelor practici recunoscute la controlul poluãrii de
orice fel la sursã;
n) publicarea informaţiei asupra calitãţii apei potabile şi a altor ape, relevantã
pentru obiectivele acestui paragraf, cu frecvenţa în intervalele menţionate la art. 7
paragraful 2.
3. În decurs de 2 ani dupã ce a devenit parte, fiecare parte va trebui sã stabileascã
şi sã publice obiectivele sale, la care s-a fãcut referire în paragraful 2 al acestui
articol, şi calendarul pentru îndeplinirea acestora.
4. Dacã se prevede un proces îndelungat pentru atingerea obiectivului, atunci
vor fi elaborate obiective intermediare sau faze.
5. În scopul susţinerii realizãrii evaluãrii obiectivelor care fac obiectul paragrafului 2 al acestui articol, fiecare parte trebuie:
a) sã stabileascã proceduri pentru coordonare între autoritãţile lor competente la
nivel naţional sau local;
b) sã dezvolte scheme de gospodãrire a apelor în context transfrontierã, naţional
şi/sau local, preferabil pe baza bazinului hidrografic şi a acviferelor. Procedând
astfel, ele vor lua mãsuri practice corespunzãtoare de prevedere şi/sau alte mãsuri
pentru participarea publicã, într-un cadru
transparent şi corect, şi vor asigura cã se ia în considerare rezultatul participãrii
publicului. Astfel de scheme pot fi încorporate în alte planuri relevante, programe
sau documente care vor fi elaborate pentru alte scopuri şi vor asigura prezentarea
cu claritate publicului a progreselor fãcute pentru atingerea obiectivelor la care se
face referire în acest articol, în perioada de timp propusã;
c) sã stabileascã şi sã menţinã cadrul legal şi instituţional pentru monitorizarea
şi aplicarea standardelor de calitate a apei potabile;
d) sã stabileascã şi sã menţinã reglementãrile, incluzând, unde este necesar,
reglementãrile legale şi instituţionale, pentru monitorizare, promovând realizarea
sau, unde este necesar, impunând alte standarde şi niveluri de performanţã pentru
care obiectivele la care face referire paragraful 2 al acestui articol sunt ferme.
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ARTICOLUL 7. Examinarea şi evaluarea progresului
1. Fiecare parte va colecta şi va evalua datele privind:
a) progresul sãu pentru realizarea obiectivelor la care se referã art. 6 paragraful 2;
b) indicatorii proiectaţi sã evidenţieze cât de mult au contribuit acţiunile în
desfãşurare la prevenirea, controlul şi reducerea bolilor asociate apei.
2. Pãrţile vor publica fiecare, periodic, rezultatele acestei colectãri şi evaluãri de
date. Frecvenţa unei astfel de publicãri va fi stabilitã de Conferinţa pãrţilor.
3. Pãrţile vor asigura ca rezultatele probelor de apã şi de efluent stabilite pentru
scopul acestei colectãri de date sã fie disponibile publicului.
4. În baza acestei colectãri şi evaluãri de date fiecare parte va examina periodic
progresul fãcut în atingerea obiectivelor la care se face referire în art. 6 paragraful
2 şi va publica o analizã a acestui progres. Frecvenţa unor astfel de examinãri va
fi stabilitã la Conferinţa pãrţilor. Fãrã prejudicierea posibilitãţii unor revizuiri mai
frecvente în baza art. 6 paragraful 2, acestea vor include o verificare a
obiectivelor menţionate în art. 6 paragraful 2, în vederea perfecţionãrii lor în
lumina cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice.
5. Fiecare parte va preda secretariatului, la care se referã art. 17, pentru transmitere cãtre altã parte, un raport ce rezumã colectarea şi analiza datelor şi evaluarea
progresului atins. Astfel de rapoarte vor fi în concordanţã cu directivele stabilite de
Conferinţa pãrţilor. Aceste directive vor prevedea cã pãrţile pot folosi pentru acest
scop rapoartele acoperind informãrile relevante furnizate pentru alte
foruri internaţionale.
6. Conferinţa pãrţilor va evalua progresul realizat în implementarea acestui protocol în baza acestor rapoarte sumare.
ARTICOLUL 8. Sisteme de rãspuns
1. Fiecare dintre pãrţi, în mod corespunzãtor, va asigura:
a) stabilirea, îmbunãtãţirea sau exploatarea sistemelor naţionale şi/sau locale de
supraveghere şi avertizare care:
ii(i) vor identifica epidemiile hidrice sau îmbolnãvirile asociate apei ori alte pericole semnificative de acest fel, inclusiv cele rezultând din poluãri accidentale ale
apei sau evenimente hidrometeorologice extreme;
i(ii) vor semnala prompt şi clar autoritãţilor publice relevante epidemiile,
îmbolnãvirile sau pericolele;
(iii) vor furniza, în eventualitatea unui pericol iminent de îmbolnãvire prin boli
asociate apei, membrilor comunitãţii care pot fi afectaţi, întreaga informaţie care
este deţinutã de autoritatea publicã şi care va putea ajuta populaţia sã previnã sau
sã minimalizeze pericolul;
(iv) vor face recomandãri cãtre autoritãţile publice relevante şi, unde este cazul,
cãtre populaţie,
asupra acţiunilor de prevenire şi remediere;
b) planuri de intervenţie cuprinzãtoare şi coerente atât la nivel naţional, cât şi
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local, care sã asigure acţiuni adecvate de rãspuns la astfel de epidemii, incidente
sau riscuri;
c) autoritãţile publice relevante au capacitatea necesarã de a rãspunde unor astfel
de epidemii, incidente sau riscuri în concordanţã cu planurile de acţiune relevante.
2. Sistemele de supraveghere şi alarmare, planurile de acţiune şi capacitãţile de
rãspuns în legãturã cu bolile asociate apei pot fi combinate cu cele în legãturã cu
alte probleme.
3. În perioada de 3 ani de când a devenit parte, fiecare parte va trebui sã îşi
stabileascã sistemele de supraveghere şi alarmare, planurile de acţiune şi capacitãţile
de rãspuns la care se referã paragraful 1 al acestui articol.
ARTICOLUL 9. Conştientizarea publicului, educaţia, pregãtirea, cercetarea, dezvoltarea şi informarea
1. Pãrţile vor lua mãsurile prevãzute pentru accentuarea conştientizãrii tuturor
sectoarelor publice în ceea ce priveşte:
a) importanţa gospodãririi apelor şi a sãnãtãţii publice şi relaţia dintre acestea;
b) dreptul şi accesul la apã şi, corespunzãtor, obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice care decurg din legislaţia în vigoare atât în sectorul public, cât şi în cel
privat, precum şi obligaţiile lor morale de a contribui la protecţia mediului acvatic
şi la conservarea resurselor de apã.
2. Pãrţile vor promova:
a) înţelegerea aspectelor de sãnãtate publicã din activitatea lor, de cãtre responsabilii din domeniul gospodãririi apelor, aprovizionãrii cu apã potabilã şi
salubritãţii; şi,
b) înţelegerea principiilor de bazã ale gospodãririi apelor, aprovizionãrii cu apã
potabilã şi salubritãţii de cãtre responsabilii de sãnãtate publicã.
3. Pãrţile vor încuraja educarea şi pregãtirea personalului profesional şi tehnic
necesar pentru gospodãrirea resurselor de apã şi exploatãrii sistemelor de alimentare cu apã şi de canalizare şi vor încuraja modernizarea şi perfecţionarea continuã
a cunoştinţelor şi abilitãţii acestora. Aceastã instruire şi pregãtire profesionalã va
include aspectele relevante de sãnãtate publicã.
4. Pãrţile vor încuraja:
a) cercetarea şi dezvoltarea metodelor costÑeficienţã şi a tehnicilor de prevenire, control şi reducere a incidenţei bolilor asociate apei;
b) dezvoltarea de sisteme informaţionale integrate în domeniul apei şi sãnãtãţii,
care sã gestioneze informaţia privind tendinţele pe termen lung, preocupãrile curente, problemele trecutului şi soluţiile aplicate cu succes la rezolvarea lor, precum
şi furnizarea acestor informaţii autoritãţilor competente.
ARTICOLUL 10. Informarea publicului
1. Ca o completare la cerinţele faţã de pãrţi ale acestui protocol, de a publica
informaţii specifice sau documente, fiecare parte poate lua mãsuri, în cadrul legislaţiei proprii, pentru a face disponibile publicului astfel de informaţii ce sunt
250

susţinute de cãtre autoritatea publicã şi care sunt necesare în mod temeinic pentru
a informa opinia publicã privind:
a) stabilirea obiectivelor şi a termenelor pentru realizarea şi dezvoltarea planurilor de gospodãrire a apelor în conformitate cu art. 6.
b) stabilirea, îmbunãtãţirea sau menţinerea sistemelor de supraveghere şi alarmare şi a planurilor de acţiune în conformitate cu art. 8;
c) promovarea conştientizãrii publicului, educaţiei, pregãtirii, cercetãrii,
dezvoltãrii şi informãrii, în conformitate cu art. 9.
2. Fiecare parte va asigura în cadrul legislaţiei naţionale ca autoritãţile publice,
ca rãspuns la cererea pentru alte informaţii relevante pentru implementarea acestui protocol, sã facã disponibile astfel de informaţii într-un timp rezonabil pentru
public.
3. Pãrţile vor asigura ca informaţiile la care fac referire art. 7 paragraful 4 şi
paragraful 1 al acestui articol sã fie disponibile publicului într-un timp rezonabil
pentru examinare gratuitã şi vor prevedea facilitãţi rezonabile publicului, pentru
obţinerea de la acestea, cu plata unor sume rezonabile,
a copiilor unor astfel de informaţii.
4. Nici o prevedere din acest protocol nu poate obliga o autoritate publicã sã dea
publicitãţii sau sã facã disponibile publicului informaţii dacã:
a) autoritatea publicã nu deţine informaţiile;
b) cererea pentru acordarea informaţiilor este evident nerezonabilã sau formulatã
într-o manierã prea generalã; sau
c) informaţiile se referã la un material în curs de întocmire sau la comunicãri
interne ale autoritãţilor publice, acolo unde o astfel de excepţie este prevãzutã în
legislaţia naţionalã sau în practica cutumiarã, având în vedere servirea interesului
public prin divulgarea acestuia.
5. Nimic din acest protocol nu poate cere unei autoritãţi publice sã dea publicitãţii
sau sã facã disponibile informaţii publicului, dacã divulgarea acestora poate avea
efecte nefavorabile asupra:
a) confidenţialitãţii procedurilor autoritãţilor publice atunci când aceastã confidenţialitate este prevãzutã în legislaţia naţionalã;
b) relaţiilor internaţionale, apãrãrii naţionale sau securitãţii publice;
c) cursului justiţiei, dreptului unei persoane de a fi supusã unui proces corect sau
competenţei unei autoritãţi publice de a efectua o anchetã asupra unui caz penal
sau disciplinar;
d) confidenţialitãţii informaţiilor comerciale sau industriale atunci când aceasta
este apãratã de lege în stare sã protejeze un interes economic legitim. În acest cadru
informaţiile privind emisiile şi evacuãrile ce sunt relevante pentru protecţia mediului pot fi fãcute cunoscute;
e) drepturilor proprietãţii intelectuale;
f) confidenţialitãţii unor date şi/sau dosare personale referitoare la o persoanã
fizicã care nu a consimţit divulgarea informaţiilor cãtre public atunci când aceastã
confidenţialitate este prevãzutã în legislaţia naţionalã;
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g) intereselor unei a treia pãrţi care a furnizat informaţiile cerute fãrã a fi supusã
sau capabilã a fi
supusã unei obligaţii legale de a face astfel şi care nu a consimţit la punerea în
circulaţie a materialului; sau
h) mediului la care fac referire informaţiile, cum ar fi, de exemplu, locurile de
reproducere a speciilor rare.
Aceste motive de nedivulgare a informaţiei vor fi interpretate într-un mod restrictiv, ţinând seama de servirea interesului public prin divulgare şi luând în considerare dacã informaţia se referã la emisii sau evacuãri în mediu.
ARTICOLUL 11. Cooperarea internaţionalã
Pãrţile vor coopera şi se vor asista reciproc:
a) în acţiunile internaţionale pentru sprijinirea obiectivelor acestui protocol;
b) la cerere, în implementarea planurilor naţionale şi locale decurgând din acest
protocol.
ARTICOLUL 12. Acţiuni comune şi coordonare internaţionalã
Ca o consecinţã a art. 11 subparagraful a), pãrţile vor promova cooperarea în
activitatea internaţionalã, referitoare la:
a) dezvoltarea obiectivelor agreate de comun acord pentru problemele conţinute
în art. 6 paragraful 2;
b) dezvoltarea indicatorilor pentru scopurile art. 7 paragraful 1b), pentru a arãta
în ce mãsurã acţiunile de prevenire, control şi reducere a incidenţei bolilor asociate
apei au avut succes;
c) stabilirea de sisteme comune sau coordonate pentru supraveghere şi prealarmare, planuri de acţiune pentru evenimente neprevãzute şi capacitãţi de rãspuns,
ca parte, sau completare, a sistemului naţional menţinut în conformitate cu art. 8,
pentru a face faţã epidemiilor şi bolilor asociate apei şi pericolelor semnificative
ale unor astfel de epidemii şi boli, în special determinate de poluarea accidentalã a
apei sau de fenomenele meteorologice periculoase;
d) asistenţa mutualã pentru a face faţã epidemiilor şi incidenţelor bolii asociate
apei şi pericolelor semnificative ale acestora în special determinate de poluarea
accidentalã sau de fenomenele meteorologice periculoase;
e) dezvoltarea sistemului informaţional integrat şi a bazei de date, a schimbului de informaţii şi a schimbului reciproc de cunoştinţe tehnice şi legale şi de
experienţã;
f) informarea clarã şi promptã de cãtre autoritãţile competente ale unei pãrţi a
autoritãţilor similare ale altei pãrţi ce poate fi afectatã de:
i(i) epidemii şi boli asociate apei; şi
(ii) pericole semnificative ale unor astfel de epidemii şi boli care au fost identificate;
g) schimbul de informaţii asupra mijloacelor eficiente de informare a publicului
despre bolile asociate apei.
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ARTICOLUL 13. Cooperarea în legãturã cu apele transfrontierã
1. Acolo unde pãrţile sunt mãrginite de aceleaşi ape transfrontierã, ca o completare la obligaţiile lor cuprinse în art. 11 şi 12, vor coopera şi, în mod corespunzãtor,
se vor asista una pe cealaltã pentru prevenirea, controlul şi reducerea efectelor
transfrontierã ale bolilor asociate apei. În particular ele trebuie:
a) sã schimbe informaţii şi sã facã schimb de cunoştinţe cu alte pãrţi, mãrginite
de aceeaşi apã transfrontier ã, asupra acestor ape, problemelor şi riscurilor pe care
le prezintã;
b) sã depunã eforturi pentru stabilirea cu alte pãrţi, mãrginite de aceeaşi apã
transfrontierã, a planurilor comune sau coordonate de gospodãrire a apelor în conformitate cu art. 6 paragraful 5b) şi a sistemelor de supraveghereşi prealarmare şi
a planurilor de acţiune în conformitate cu art. 8 paragraful 1, pentru a face faţã la
epidemiile şi incidenţele bolilor asociate apei şi pericolelor
semnificative ale acestora, determinate în special de poluãri accidentale ale apei
sau de fenomene meteorologice periculoase;
c) pe baza egalitãţii şi reciprocitãţii, sã adopte acorduri sau alte înţelegeri privind
apele lor transfrontierã, în scopul eliminãrii oricãror contradicţii cu principiile de
bazã ale acestui protocol, sã îşi defineascã relaţiile mutuale şi sã se ghideze dupã
scopurile acestui protocol;
d) sã se consulte reciproc, la cererea oricãreia dintre ele, asupra semnificaţiei
oricãrui efect negativ asupra sãnãtãţii omului, care poate constitui o boalã asociatã
apei.
2. Acolo unde pãrţile interesate sunt pãrţi la convenţie, cooperarea şi asistenţa în
legãturã cu orice fel de efecte transfrontierã ale bolilor asociate apei, ce constituie
impacturi transfrontierã, vor avea loc în concordanţã cu prevederile convenţiei.
ARTICOLUL 14. Sprijinul internaţional pentru acţiunea naţionalã
Când coopereazã şi se asistã reciproc în implementarea planurilor naţionale şi
locale, ca urmare a art. 11 subparagraful b), pãrţile trebuie, în special, sã ia în considerare cum se pot ajuta cel mai bine pentru a promova:
a) pregãtirea schemelor de gospodãrire a apelor în context transfrontierã, naţional
şi/sau local şi a celor pentru îmbunãtãţirea aprovizionãrii cu apã şi a salubrizãrii;
b) îmbunãtãţirea formulãrii de proiecte, în special proiecte de infrastructurã,
în scopul îndeplinirii unor astfel de scheme, pentru a facilita accesul la sursele de
finanţare;
c) execuţia efectivã a unor astfel de proiecte;
d) stabilirea sistemelor de supraveghere şi prealarmare, a planurilor de acţiune şi
a mijloacelor de intervenţie în legãturã cu bolile asociate apei;
e) pregãtirea legislaţiei necesare în vederea sprijinirii acestui protocol;
f) educarea şi pregãtirea personalului de bazã profesional şi tehnic;
g) cercetarea şi dezvoltarea mijloacelor şi tehnicilor cu un bun raport cost.
Eficienţã pentru a preveni, a controla şi a reduce incidenţa bolilor asociate apei;
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h) exploatarea unei reţele eficiente pentru a supraveghea şi evalua gradul de
asigurare şi calitatea serviciilor referitoare la apã şi dezvoltarea sistemelor informaţionale şi a bazelor de date integrate;
i) realizarea asigurãrii calitãţii pentru activitãţile de supraveghere, inclusiv intercalibrarea laboratoarelor.
ARTICOLUL 15. Evaluarea conformãrii
Pãrţile vor examina conformarea pãrţilor cu prevederile acestui protocol, pe
baza examinãrilor şi evaluãrilor la care face referire art. 7. La prima întâlnire pãrţile
vor stabili proceduri
multilaterale neconflictuale şi nejuridice de naturã consultativã, pentru a examina conformarea. Aceste proceduri vor permite o implicare corespunzãtoare a
publicului.
ARTICOLUL 16. Conferinţa pãrţilor
1. Prima conferinţã a pãrţilor va fi stabilitã în termen de optsprezece luni de la
data intrãrii în vigoare a acestui protocol. Dupã aceea conferinţele ordinare vor
avea loc la intervale regulate determinate de pãrţi, cel puţin o datã la trei ani, cu
excepţia cazurilor în care sunt necesare alte
proceduri în vederea respectãrii celor cuprinse în paragraful 2 al acestui articol.
Pãrţile pot avea o conferinţã extraordinarã dacã decid astfel, în cursul unei conferinţe ordinare, sau la cererea în scris a unei pãrţi, transmisã cu şase luni înainte
de a începe conferinţa şi comunicatã la toate pãrţile, fiind susţinutã de cel puţin o
treime din pãrţi.
2. Când este posibil, conferinţele ordinare ale pãrţilor vor avea loc împreunã cu
conferinţele pãrţilor la convenţie.
3. La şedinţele lor pãrţile vor trece în revistã implementarea acestui protocol şi
în acest scop:
a) vor revizui politicile şi abordãrile metodologice în scopul prevenirii, controlului şi reducerii incidenţei bolilor asociate apei, promovãrii lor convergente şi
întãririi cooperãrii transfrontierã şi internaţionale în concordanţã cu art. 11, 12, 13
şi 14;
b) vor evalua progresele în implementarea acestui protocol pe baza informaţiilor
furnizate de pãrţi, în concordanţã cu instrucţiuni stabilite de conferinţa pãrţilor.
Astfel de orient ãri vor evita dublarea eforturilor referitoare la cerinţele de raportare;
c) vor informa asupra progresului fãcut în implementarea convenţiei;
d) vor face schimb de informaţii cu conferinţa pãrţilor la convenţie şi vor lua în
considerare posibilitãţile pentru acţiuni comune;
e) vor apela, acolo unde este cazul, la serviciile organismelor, relevante ale Comisiei Economice pentru Europa şi ale Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii;
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f) vor stabili modalitãţile pentru participarea altor organisme competente internaţionale guvernamentale şi nonguvernamentale,
la toate conferinţele şi la alte activitãţi potrivite pentru realizarea prevederilor
acestui protocol;
g) vor lua în considerare necesitatea unor prevederi viitoare în ceea ce priveşte
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul publicului
la examinarea judiciarã sau administrativã a deciziilor, în cadrul obiectivelor acestui protocol, în lumina experienţei câştigate în aceste probleme de alte forumuri
internaţionale;
h) vor stabili programe de lucru, inclusiv proiecte care vor fi realizate în comun,
în cadrul protocolului şi al convenţiei, şi vor înfiinţa acele organisme necesare pentru implementarea acestor programe de lucru;
i) vor examina şi vor adopta instrucţiuni şi recomandãri care sã promoveze implementarea prevederilor acestui protocol;
j) vor examina la prima conferinţã şi vor adopta prin consens, regulile de
procedurã pentru întâlnirile lor; aceste reguli de procedurã vor conţine prevederi
care sã promoveze cooperarea armonioasã cu conferinţa pãrţilor la convenţie;
k) vor examina şi vor adopta propunerile de amendamente la acest protocol;
l) vor examina şi vor întreprinde orice alte acţiuni adiţionale ce pot fi solicitate
pentru îndeplinirea scopurilor acestui protocol.
ARTICOLUL 17. Secretariat
1. Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa şi directorul regional al Oficiului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii vor
îndeplini urmãtoarele funcţii de secretariat pentru acest protocol:
a) convocarea şi pregãtirea conferinţelor pãrţilor;
b) transmiterea cãtre pãrţi a rapoartelor şi a altor informaţii primite, în concordanţã
cu prevederile acestui protocol;
c) îndeplinirea altor funcţii ce pot fi stabilite de conferinţa pãrţilor pe baza resurselor disponibile.
2. Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa şi directorul regional al Oficiului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii:
a) vor stabili detaliile procedurii de împãrţire a sarcinilor ce le revin, printrun memorandum de înţelegere, şi vor informa, în mod corespunzãtor, conferinţa
pãrţilor;
b) vor raporta pãrţilor despre elementele şi modalitãţile de îndeplinire a programelor de lucru, menţionate în art. 16 paragraful 3.
ARTICOLUL 18. Amendamente la protocol
1. Orice parte poate propune amendamente la acest protocol.
2. Propunerile de amendamente la acest protocol vor fi luate în considerare la
conferinţa pãrţilor.
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3. Textul oricãrui amendament propus la acest protocol va fi prezentat în scris
secretariatului, care îl va comunica tuturor pãrţilor cu cel puţin nouãzeci de zile
înainte de conferinţa la care este propus pentru a fi adoptat.
4. Un amendament la acest protocol va fi adoptat prin consensul reprezentanţilor
pãrţilor, prezenţi la conferinţã. Amendamentul adoptat va fi comunicat depozitarului de cãtre secretariat, care îl va transmite la toate pãrţile pentru acceptare. Amendamentul va intra în vigoare pentru pãrţile care l-au acceptat, dupã a nouãzecea zi
de la data la care douã treimi din numãrul acestor pãrţi au depus la depozitar instrumentele lor de acceptare a acestuia. Amendamentul va intra în vigoare, pentru orice
altã parte, în a nouãzecea zi de la data la care acea parte îşi depune instrumentul de
acceptare a amendamentului.
ARTICOLUL 19. Dreptul de vot
1. Fiecare parte la protocol va avea un vot, sub rezerva prevederilor paragrafului
2 al acestui articol.
2. Organizaţiile de integrare economicã regionalã, în problemele care intrã
în competenţa lor, îşi vor exercita dreptul de vot cu un numãr de voturi egal cu
numãrul statelor lor membre care sunt pãrţi. Astfel de organizaţii nu îşi vor exercita
dreptul la vot dacã statele lor membre îl vor exercita pe al lor şi invers.
ARTICOLUL 20. Soluţionarea diferendelor
1. Dacã între douã sau mai multe pãrţi apare un diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea acestui protocol, ele vor cãuta o soluţie prin negociere sau prin
orice alte cãi de soluţionare acceptate de pãrţile în diferend.
2. O parte poate declara în scris depozitarului, atunci când semneazã, ratificã,
acceptã, aprobã sau aderã la acest protocol sau oricând dupã aceea, cã pentru un
diferend ce nu a fost rezolvat conform paragrafului 1 al acestui articol ea acceptã,
obligatoriu, în raport cu altã parte care acceptã aceeaşi obligaţie, unul dintre mijloacele urmãtoare de reglementare:
a) atunci când pãrţile sunt pãrţi la convenţie şi au acceptat ca obligatorii pentru
fiecare unul sau ambele moduri de soluţionare prevãzute în convenţie, soluţionarea
diferendului în conformitate cu prevederile din convenţie privind soluţionarea diferendelor ce apar în legãturã cu convenţia;
b) în orice caz, supunerea diferendului în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie,
cu excepţia cazului în care pãrţile consimt la arbitraj sau la o altã formã de soluţionare.
ARTICOLUL 21. Semnarea
Acest protocol va fi deschis spre semnare la Londra la 17 şi 18 iunie 1999, cu
ocazia celei de-a treia Conferinţe Ministeriale de Mediu şi Sãnãtate şi, dupã aceea
la Sediul Naţiunilor Unite de la New York pânã la 18 iunie 2000, pentru statele
membre ale Comisiei Economice pentru Europa, statele membre ale Comitetului
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Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii, pentru statele având
statut consultativ în Comisia Economicã pentru Europa, în conformitate cu paragraful 8 din Rezoluţia 36(IV) din 28 martie 1947 a Consiliului Economic şi Social
şi pentru organizaţiile de integrare economicã regionalã, constituite de statele suverane membre ale Comisiei Economice pentru Europa sau membre ale Comitetului
Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii, cãrora statele lor
membre le-au transferat competenţele în problemele guvernate de acest protocol,
inclusiv competenţele de a intra în tratative în legãturã cu aceste probleme.
ARTICOLUL 22. Ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
1. Acest protocol va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii de cãtre statele şi
organizaţiile de integrare economic ã regionalã semnatare.
2. Acest protocol este deschis pentru aderare statelor şi organizaţiilor menţionate
la art. 21.
3. Orice organizaţie menţionatã la art. 21, ce devine parte fãrã ca vreunul dintre
statele sale membre sã fie parte, va fi supusã tuturor obligaţiilor ce decurg din protocol. În cazul acelor organizaţii care au unul sau mai multe state membre parte la
acest protocol, organizaţia şi statele sale membre decid asupra responsabilitãţilor
ce le revin pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din acest protocol.
În astfel de cazuri organizaţia şi statele sale membre nu vor fi îndreptãţite sã îşi
exercite simultan drepturile curente prevãzute de acest protocol.
4. În instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, organizaţiile de integrare economicã regionalã menţionate la art. 21 vor declara sfera
competenţelor lor în legãturã cu problemele guvernate de acest protocol. Aceste
organizaţii vor informa, de asemenea, depozitarul asupra oricãror modificãri substanţiale ale sferei competenţelor lor.
5. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la
Secretariatul General al Naţiunilor Unite.
ARTICOLUL 23. Intrarea în vigoare
1. Acest protocol va intra în vigoare în a nouãzecea zi de la data depunerii celui
de-al şaisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.
2. În conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestui articol, orice instrument depus de o organizaţie de integrare economicã regionalã nu va fi socotit ca
suplimentar la cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizaţii.
3. Pentru fiecare stat sau organizaţie menţionatã la art. 21, care ratificã, acceptã
sau aprobã acest protocol ori care aderã la el dupã depunerea celui de-al şaisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, protocolul va intra
în vigoare în cea de-a nouãzecea zi dupã data depunerii, de cãtre un astfel de stat
sau organizaţie, a instrumentelor sale de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
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ARTICOLUL 24. Retragere
Oricând dupã 3 ani de la data la care acest protocol a intrat în vigoare pentru
o parte, acea parte se poate retrage din protocol, notificând în scris depozitarului.
Orice astfel de retragere va intra în vigoare în a nouãzecea zi de la data primirii de
cãtre depozitar a notificãrii sale.
ARTICOLUL 25. Depozitar
Secretariatul General al Naţiunilor Unite va acţiona ca depozitar al acestui protocol.
ARTICOLUL 26. Texte autentice
Originalul acestui protocol, ale cãrui texte în limbile englezã, francezã, germanã
şi rusã sunt în egalã mãsurã autentice, va fi depozitat la Secretariatul General al Naţiunilor Unite. Pentru conformitate, subsemnaţii, deplin autorizaţi pentru aceasta,
au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Londra la 17 iunie o mie nouã sute nouãzeci şi nouã.
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FUNDAŢIA ROSA LUXEMBURG
Fundaţia Rosa Luxemburg este una dintre cele şase fundaţii apropiate de partidele
politice din Germania şi unul din importanţii purtători ai muncii de culturalizare şi
instruire în societatea civilă a RFG. Ea se concepe drept parte a curentului spiritual
al socialismului democratic. Fundaţia a apărut în baza societăţii „Analiza societăţii şi
educaţia politică” înregistrată în anul 1990 şi a devenit o organizaţie general naţională
de educaţie politică, un forum pentru discuţii asupra gîndirii critice şi alternativelor
politice, precum şi un centru de cercetări în interesele dezvoltării sociale progresive.
Activitatea fundaţiei o efectuează numeroşi activişti pe principii obşteşti.
În anul 1992, Fundaţia Rosa Luxemburg a fost recunoscută drept Partid al Socialismului Democratic, în prezent – Partid de Stînga/PSD – ca fundaţie general naţională
apropiată acestui partid. Ea cooperează strîns cu fundaţiile şi societăţile aderente la
Partidul de Stînga/PSD din toate landurile federale.
Obiectul de activitate al fundaţiei este educaţia politică, activitatea culturală şi analiza dezvoltării sociale. Laitmotivele ei sînt socialismul democratic şi internaţionalismul,
antifascismul şi antirasismul, renunţarea la marxism-leninismul dogmatizat.
Fundaţia organizează educaţia civică şi socială, propagă cunoştinţe despre legăturile sociale reciproce în condiţiile lumii globale, contradictorii; este un teren pentru
analiza critică a stării actuale a societăţii; este un centru de discuţii program despre
socialismul democratic ce corespunde exigenţelor timpului; reprezintă în Republica
Federală Germania şi pe plan internaţional un forum pentru dialog între mişcările
sociale de stînga şi organizaţii, intelectuali şi organizaţii neguvernamentale; sprijină
savanţii tineri sub formă de acordare de burse de studii şi de aspirant, stimulează activismul social-politic autodeterminat şi sprijină manifestările pentru pace şi înţelegere
între popoare, împotriva fascismului şi rasismului, pentru echitate socială şi solidaritate
între oameni.
Decizia, luată în 1999, de a conferi fundaţiei numele Rosei Luxemburg a constituit
o expresie a fidelităţii faţă de tradiţiile socialismului democratic.
Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telephone: +49-(0)30-44310221,
Fax: +49-(0)30-44310222,
www.rosalux.de
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ROSA LUXEMBURG FOUNDATION
The Rosa Luxembourg Foundation is involved in Political education
throughout Germany and the world. The foundation was established in
honor of Rosa Luxembourg, whose own political and social actions not
only cost her life, but also demonstrated the basis for which the foundation
was created, including: political education, a discussion forum for critical
thinking and political alternatives, and a centre for progressive social thinking and research both in Germany and throughout the world.
The Rosa Luxemburg Foundation is point of contact on a number of
different issues and questions on social development, analysis of social
processes and the social actors involved in these processes. Additionally,
the Rosa Luxemburg Foundation is committed to instigating, promoting
and supporting political education. Its primary task is to offer people the
opportunity to acquire the knowledge and abilities that enable them to
participate in the search for alternatives to the status quo. The Foundation does this through the funding of various research projects aimed at
alternative reform strategies and as well as others. At this time, the Rosa
Luxembourg Foundation has over 170 ongoing research projects around
Germany and the world. Additionally, the Foundation hosts or supports a
number of educational events each year that include nearly 50,000 participants throughout Germany
Additionally, The Rosa Luxembourg Foundation operates globally by
providing political education through social analysis, programmes and projects for democratic and social emancipation and developing capabilities
for political action. The Foundation works directly with multiple organizations, political parties, trade unions, women’s groups, and many others.
Currently the Foundation is active in more than 25 countries world-wide.
Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telephone: +49-(0)30-44310221, Fax: +49-(0)30-44310222 www.rosalux.de
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