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111/2006 Z.z.

RÁMCOVÝ DOHOVOR
o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
Zmluvné strany,
uznávajúc jedinečnosť prírodného bohatstva Karpát, krásu a ekologické hodnoty, ich
dôležitosť ako rezervoára biodiverzity, pramennej oblasti hlavných riek, neodmysliteľného
biotopu a útočiska mnohých ohrozených druhov rastlín a živočíchov a najväčšej európskej
oblasti nedotknutých lesov, uvedomujúc si, že Karpaty tvoria významné ekologické,
ekonomické, kultúrne, rekreačné a životné prostredie priamo v srdci Európy, na ktorom sa
podieľajú početné národy a krajiny,
uvedomujúc si dôležitosť a ekologické, kultúrne a sociálno-ekonomické hodnoty horských
regiónov, čo podnietilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásiť rok
2002 za Medzinárodný rok hôr, uznávajúc dôležitosť horských oblastí, ako sa to uvádza v
kapitole 13 (Trvalo udržateľný rozvoj hôr) Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji (Agenda
21, Rio de Janeiro 1992) a v implementačnom pláne Svetového summitu o trvalo
udržateľnom rozvoji, odvolávajúc sa na Deklaráciu o životnom prostredí a trvalo udržateľnom
rozvoji v karpatskom a podunajskom regióne (Bukurešť 2001),
poukazujúc na súvisiace ustanovenia a princípy príslušných globálnych, regionálnych a
oblastných právnych nástrojov týkajúcich sa životného prostredia, stratégie a programov,
s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu implementáciu uvedených a už existujúcich nástrojov a
vychádzajúc z ostatných medzinárodných programov,
uznávajúc, že Karpaty predstavujú životné prostredie pre miestne obyvateľstvo, a oceňujúc
prínos miestneho obyvateľstva k trvalo udržateľnému sociálnemu, kultúrnemu a

ekonomickému rozvoju a zachovaniu tradičných hodnôt v Karpatoch,
uznávajúc dôležitosť oblastnej spolupráce týkajúcej sa ochrany a trvalo udržateľného rozvoja
Karpát v kontexte procesu Životné prostredie pre Európu,
s prihliadnutím na skúsenosti získané v rámci Dohovoru o ochrane Álp (Salzburg 1991), ktorý
predstavuje úspešný model ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja
horských regiónov a poskytuje spoľahlivý základ nových partnerských iniciatív a ďalšieho
posilňovania spolupráce medzi alpskými a karpatskými štátmi,
uvedomujúc si skutočnosť, že úsilie chrániť, udržiavať a trvalo udržateľne hospodáriť s
prírodnými zdrojmi Karpát nemôže byť úspešné len v jednej krajine bez možnosti regionálnej
a najmä cezhraničnej spolupráce pri dosahovaní ekologickej celistvosti,
dohodli sa takto:

Článok 1
Geografický rozsah
1. Dohovor sa vzťahuje na karpatský región (ďalej len "Karpaty"), tak ako ho vymedzí
Konferencia zmluvných strán.
2. Každá zo zmluvných strán môže rozšíriť uplatňovanie dohovoru a jeho protokolov na
ďalšie časti svojho územia vyhlásením u depozitára za predpokladu, že si to vyžiada
implementácia ustanovení tohto dohovoru.

Článok 2
Všeobecné ciele a princípy
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať komplexnú stratégiu a spolupracovať v oblasti
ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Karpát s cieľom zlepšiť okrem iného kvalitu života,
posilniť miestne hospodárstvo a komunity, ako aj ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho
dedičstva.
2. Na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia v
oblastiach, ktorými sa zaoberajú články 4 až 13 tohto dohovoru, na podporu
a) princípov predchádzania následkom a prevencie ich vzniku,
b) princípu "znečisťovateľ platí",
c) spoluúčasti verejnosti a zodpovedných pracovníkov na rozhodovacích procesoch,
d) cezhraničnej spolupráce,

e) integrovaného plánovania a manažmentu pôdneho fondu a vodných zdrojov,
f) výhľadového prístupu a
g) ekosystémového prístupu.
3. Na dosiahnutie cieľov stanovených týmto dohovorom a na zabezpečenie ich implementácie
môžu zmluvné strany podľa potreby navrhnúť a prijať protokoly.

Článok 3
Princíp integrovanej starostlivosti o pôdny
fond
Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať princíp integrovanej starostlivosti o pôdny fond v
zmysle definície v kapitole 10 Agendy 21 vytvorením a implementáciou príslušných
nástrojov, akými sú integrované plány starostlivosti týkajúce sa oblastí definovaných týmto
dohovorom.

Článok 4
Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie
biologickej a krajinnej rozmanitosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na ochranu, trvalo udržateľné
využívanie a obnovu biologickej a krajinnej rozmanitosti v celom karpatskom regióne.
Zmluvné strany sa zaväzujú prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne
ochrany a trvalo udržateľného využívania prírodných a poloprírodných biotopov, ich
kontinuity a spojitosti a rastlinných a živočíšnych druhov typických pre Karpaty, a najmä na
ochranu ohrozených a endemických druhov, ako aj veľkých mäsožravcov.
2. Zmluvné strany podporia zachovávanie poloprírodných biotopov, obnovu degradovaných
biotopov a rozvoj a implementáciu príslušných plánov starostlivosti.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu ochrany pred zavlečením cudzorodých
inváznych druhov, pred únikom geneticky modifikovaných organizmov ohrozujúcich
ekosystémy, biotopy alebo druhy a stratégiu na ich kontrolu alebo vyhubenie.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť a podporovať kompatibilné monitorovacie systémy,
koordinované regionálne zoznamy druhov a biotopov, koordinovaný vedecký výskum a ich
vzájomné prepojenie.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri vytváraní Karpatskej ekologickej siete ako

súčasti Paneurópskej ekologickej siete, pri vytváraní a podpore Karpatskej siete chránených
oblastí a pri zvyšovaní ochrany a trvalo udržateľného hospodárenia v oblastiach mimo
chránených území.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať príslušné opatrenia na začlenenie cieľov ochrany a trvalo
udržateľného využívania biologickej a krajinnej rozmanitosti do ostatných oblastí
hospodárskeho života, akými je napríklad poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v
horských oblastiach, manažment povodí, rozvoj turistického ruchu, doprava, energetika,
priemysel a baníctvo.

Článok 5
Územné plánovanie
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu územného plánovania zameranú na
ochranu a trvalo udržateľný rozvoj Karpát, ktorá sa bude realizovať s ohľadom na špecifické
ekologické a sociálno-ekono- mické podmienky Karpát a ich horských ekosystémov a ktorá
bude prínosom pre miestne obyvateľstvo.
2. Zmluvné strany sa zamerajú na koordináciu územného plánovania v prihraničných
oblastiach formou rozvoja cezhraničného a regionálneho územného plánovania a programov
rozširujúcich a podporujúcich spoluprácu medzi príslušnými regionálnymi a miestnymi
inštitúciami.
3. Pri rozvoji stratégie územného plánovania a programov je potrebné okrem iného venovať
mimoriadnu pozornosť
a) cezhraničnej doprave, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúre a službám,
b) ochrane a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov,
c) ucelenému plánovaniu miest a vidieka v prihraničných oblastiach,
d) ochrane pred cezhraničným vplyvom znečistenia,
e) integrovanému územnému plánovaniu a hodnoteniu vplyvov na životné prostredie.

Článok 6
Trvalo udržateľný
a integrovaný manažment povodí/vôd
S ohľadom na hydrologické, biologické, ekologické a ostatné špecifiká horských povodí sa
zmluvné strany zaväzujú

a) prijať príslušné opatrenia na podporu integrovaného trvalo udržateľného využívania
vodných zdrojov, územného plánovania a zamerať sa na uplatňovanie stratégie a plánov
vychádzajúcich z princípu integrovaného manažmentu povodí s dôrazom na význam
manažmentu záplav a znečistenia, ochrany, kontroly a znižovania fragmentácie vodných
biotopov,
b) zameriavať sa na trvalo udržateľný manažment povrchových a podzemných vodných
zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatočné zásoby povrchovej a podzemnej vody dobrej kvality
potrebnej na trvalo udržateľné, rovnomerné a spravodlivé využívanie vôd a venovať
pozornosť náležitým hygienickým opatreniam a čisteniu odpadových vôd,
c) venovať pozornosť zachovávaniu prirodzených vodných tokov, prameňov, jazier a zdrojov
podzemnej vody, ako aj ochrane a zachovaniu mokradí a ich ekosystémov, ochrane pred
prírodnými a antropogénnymi škodlivými vplyvmi, akými sú napríklad záplavy a havarijné
znečistenie vôd,
d) ďalej rozvíjať koordinovaný alebo spoločný systém meraní, činností a včasného varovania
pred cezhraničnými vplyvmi na záplavový vodný režim a havarijné znečistenie vôd, ako aj
spolupracovať pri ochrane pred vznikom škôd, pri znižovaní ich dosahu a pomáhať pri
sanačných prácach.

Článok 7
Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
a lesné hospodárstvo
1. Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v trvalo udržateľnej úrovni hospodárenia na
tradične obrábanej pôde a prijať príslušné opatrenia pri navrhovaní a implementácii
poľnohospodárskej stratégie s ohľadom na potrebu ochrany horských ekosystémov a krajiny,
dôležitosť biodiverzity a špecifické menej priaznivé podmienky horských oblastí.
2. Zmluvné strany budú venovať pozornosť návrhu a vytvoreniu náležitých nástrojov,
napríklad mimoriadne dôležitých karpatských agro-environmentálnych programov
podporujúcich začlenenie problematiky životného prostredia do poľnohospodárskej stratégie a
pôdohospodárskych plánov s prihliadnutím na mimoriadnu ekologickú dôležitosť karpatských
horských ekosystémov, napríklad prírodných a poloprírodných pastvín tvoriacich súčasť
ekologických sietí, krajiny a tradičného spôsobu obrábania pôdy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu presadzovania a podpory využívania
nástrojov a programov kompatibilných s medzinárodne schválenými princípmi trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch
horských oblastí Karpát s prihliadnutím na viaceré funkcie lesov, mimoriadnu ekologickú
dôležitosť karpatských horských ekosystémov, ako aj na menej priaznivé podmienky v lesoch
uvedených horských oblastí.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na vyhlasovanie chránených
území v prirodzených, najmä nedotknutých lesoch v dostatočnom rozsahu a množstve a
obmedziť alebo upraviť ich využívanie v súlade s vytýčenými cieľmi na ich zachovanie.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú presadzovať metódy environmentálne spoľahlivých opatrení v
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve zabezpečujúcich zadržiavanie zrážok v horských
oblastiach s cieľom dosiahnuť lepšiu protipovodňovú ochranu a zvýšenie bezpečnosti životov
a majetku obyvateľstva.

Článok 8
Trvalo udržateľný rozvoj
dopravy a infraštruktúry
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu trvalo udržateľného plánovania a rozvoja
dopravy a infraštruktúry s prihliadnutím na špecifiká životného prostredia v horských
oblastiach a s ohľadom na ochranu citlivých oblastí, najmä oblastí s bohatou biodiverzitou,
migračnými cestami alebo oblastí medzinárodného významu, ako aj na ochranu biologickej a
krajinnej rozmanitosti a oblastí mimoriadneho významu pre rozvoj turistického ruchu.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na trvalo udržateľnom rozvoji dopravy
umožňujúcej a zlepšujúcej prístupnosť Karpát a pohyb v nich, na minimalizácii škodlivých
vplyvov na zdravie obyvateľstva, krajinu, rastlinstvo, živočíšstvo a ich biotopy a na začlenení
požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja dopravy do všetkých stupňov plánovania dopravy v
Karpatoch.
3. V environmentálne citlivých oblastiach sa zmluvné strany zaväzujú spolupracovať na
rozvoji modelov dopravy, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Článok 9
Trvalo udržateľný rozvoj turistického
ruchu
1. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať opatrenia a zintenzívniť spoluprácu pri presadzovaní
trvalo udržateľného rozvoja turistického ruchu v Karpatoch, ktorý bude vzhľadom na
výnimočnosť prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva prínosom pre miestne obyvateľstvo.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať cezhraničnú spoluprácu s cieľom uľahčiť trvalo
udržateľný rozvoj turistického ruchu, napríklad vo forme koordinovaných alebo spoločných
plánov starostlivosti o cezhraničné alebo prihraničné chránené oblasti a iné turisticky
zaujímavé lokality.

Článok 10
Priemysel a energetika
1. Zmluvné strany sa zaväzujú napomáhať presadzovanie čistejších výrobných technológií aj
na účel podpory ochrany pred vznikom priemyselných havárií a ich dôsledkami, reakcie na ne
a realizácie sanačných opatrení, ako aj ochrany zdravia obyvateľstva a horských
ekosystémov.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zavádzania environmentálne spoľahlivých
metód výroby, distribúcie a využívania energie minimalizujúcich nepriaznivé vplyvy na
biologickú a krajinnú rozmanitosť vrátane širšieho využitia obnoviteľných zdrojov energií a
opatrení smerujúcich k šetreniu energií.
3. Zmluvné strany sa budú usilovať o znižovanie nepriaznivých vplyvov ťažby nerastného
bohatstva na životné prostredie a zabezpečia náležitý environmentálny dohľad nad banskými
technológiami a banskou činnosťou.

Článok 11
Kultúrne dedičstvo a tradície
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať a propagovať kultúrne dedičstvo a tradície miestneho
obyvateľstva, remeselnú výrobu a predaj miestnych výrobkov, umeleckých výrobkov a ručne
vyrobených predmetov. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať tradičnú architektúru,
tradičný spôsob obrábania pôdy, chov miestnych plemien domácich zvierat, pestovanie
rastlinných druhov a trvalo udržateľné využívanie divo rastúcej fauny Karpát.

Článok 12
Vyhodnocovací/informačný systém stavu
životného prostredia, monitoring
a systém včasného varovania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú podľa potreby uplatňovať hodnotenie rizika, hodnotenie
vplyvov na životné prostredie a strategické hodnotenie stavu životného prostredia s
prihliadnutím na špecifiká karpatských horských ekosystémov, konzultovať projekty
cezhraničného charakteru v Karpatoch a hodnotiť ich vplyv na životné prostredie s cieľom
zabrániť škodlivým cezhraničným vplyvom.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú využívať pri uplatňovaní svojej stratégie existujúce metódy
monitoringu a hodnotenia zamerané na podporu

a) spolupráce v Karpatoch pri výskumnej činnosti a vedeckom vyhodnocovaní,
b) spoločných alebo doplnkových monitorovacích programov vrátane systematického
monitoringu stavu životného prostredia,
c) komparatívnosti, alternatívnosti a štandardizácie výskumných metód a súvisiacich činností
pri získavaní údajov,
d) harmonizácie existujúcich ukazovateľov a rozvoja nových ukazovateľov stavu životného
prostredia a sociálnych a ekonomických ukazovateľov,
e) systému včasného varovania, monitoringu a hodnotenia prírodných rizík a ľudskou
činnosťou vzniknutých rizík pre životné prostredie, ako aj
f) informačného systému prístupného pre všetky zmluvné strany.

Článok 13
Zvyšovanie povedomia,
vzdelávanie a účasť verejnosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na zvyšovanie
environmentálneho povedomia a zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám o ochrane a
trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a na podporu vzdelávacích učebných plánov a programov.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť účasť verejnosti na rozhodovacom procese
súvisiacom s ochranou a trvalo udržateľným rozvojom Karpát a s implementáciou tohto
dohovoru.

Článok 14
Konferencia zmluvných strán
1. Týmto sa ustanovuje Konferencia zmluvných strán (ďalej len "konferencia").
2. Konferencia sa bude zaoberať spoločnými záležitosťami zmluvných strán a prijímať
rozhodnutia potrebné na presadzovanie účinnej implementácie dohovoru. Úlohou konferencie
je
a) pravidelne sledovať a podporovať implementáciu dohovoru a jeho protokolov,
b) prijímať zmeny a doplnky k dohovoru podľa článku 19,
c) prijímať protokoly vrátane ich zmien a doplnkov podľa článku 18,

d) nominovať prezidenta a vytvoriť podľa potreby a v súlade s rokovacím poriadkom
výkonný orgán, ktorý bude pracovať medzi jednotlivými zasadnutiami,
e) vytvárať pomocné orgány vrátane tematickej pracovnej skupiny potrebné na implementáciu
dohovoru, pravidelne kontrolovať správy predložené pomocnými orgánmi a usmerňovať ich
činnosť,
f) schvaľovať pracovný program, finančné a rozpočtové pravidlá na svoju činnosť a činnosť
pomocných orgánov a sekretariátu a realizovať všetky potrebné kroky na ich financovanie
podľa článku 17,
g) schváliť rokovací poriadok,
h) prijať alebo odporúčať opatrenia na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 2 až 13,
i) podľa potreby sa usilovať o spoluprácu s kompetentnými štátnymi, medzinárodnými,
vládnymi alebo mimovládnymi organizáciami a agentúrami, podporovať a posilňovať vzťahy
vyplývajúce z ostatných súvisiacich dohovorov a zároveň zabrániť duplicitnej činnosti,
j) vykonávať ostatné funkcie potrebné na dosiahnutie cieľov dohovoru.
3. Prvé zasadanie konferencie by sa malo zvolať najneskôr do jedného roka od dátumu
nadobudnutia platnosti dohovoru. Ak sa na konferencii nerozhodne inak, riadne zasadania sa
budú konať každé tri roky.
4. Mimoriadne zasadania konferencie sa budú konať na základe rozhodnutia konferencie na
riadnom zasadaní alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany za
predpokladu, že do troch mesiacov od doručenia tejto žiadosti sekretariátom všetkým
ostatným zmluvným stranám ju podporí minimálne jedna tretina zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že na riadne alebo mimoriadne zasadnutia konferencie
prizvú ako pozorovateľov
a) ktorýkoľvek iný štát,
b) ktorúkoľvek štátnu, medzivládnu alebo mimovládnu organizáciu, ktorej činnosť sa týka
dohovoru.
Podmienky na prizvanie a účasť pozorovateľov sa zakotvia v rokovacom poriadku.
Pozorovatelia budú môcť predniesť ľubovoľné informácie alebo správu súvisiacu s cieľmi
dohovoru.
6. Konferencia svoje rozhodnutia prijme na základe konsenzu.

Článok 15
Sekretariát

1. Týmto sa zakladá sekretariát.
2. Funkcie sekretariátu sú tieto:
a) príprava stretnutí konferencie a poskytovanie služieb podľa požiadaviek,
b) zostavovanie správ a rozosielanie predložených správ,
c) koordinácia činnosti sekretariátu so sekretariátmi ostatných príslušných medzinárodných
orgánov a dohovorov,
d) príprava správ o plnení svojich funkcií na základe tohto dohovoru a jeho protokolov
vrátane finančných správ a ich prezentácia na konferencii,
e) pomáhanie výskumu, komunikácii a výmene informácií v záležitostiach týkajúcich sa tohto
dohovoru,
f) výkon ostatných funkcií sekretariátu stanovených konferenciou.

Článok 16
Pomocné orgány
Pomocné orgány vrátane tematických pracovných skupín vytvorených v súlade s článkom 14
ods. 2 písm. e) poskytnú konferencii podľa potreby technickú pomoc, informácie a
poradenstvo k špecifickým otázkam súvisiacim s ochranou a trvalo udržateľným rozvojom
Karpát.

Článok 17
Finančné príspevky
Každá zmluvná strana bude prispievať do riadneho rozpočtu dohovoru podľa príspevkovej
škály stanovenej konferenciou.

Článok 18
Protokoly
1. Každá zmluvná strana môže navrhnúť protokoly k dohovoru.
2. Sekretariát rozošle návrhy protokolov všetkým zmluvným stranám najneskôr do šiestich
mesiacov pred zasadaním konferencie, na ktorej sa majú tieto návrhy posudzovať.

3. Protokoly sa budú prijímať a podpisovať na zasadaniach konferencie. Nadobudnutie
platnosti, zmeny a doplnky a odstúpenie od protokolov sa zrealizuje s nevyhnutnými zmenami
v podrobnostiach v súlade s článkom 19, článkom 21 ods. 2 až 4 a článkom 22. Zmluvnou
stranou protokolov sa môže stať len zmluvná strana dohovoru.

Článok 19
Doplnky k dohovoru
1. Každá zmluvná strana môže navrhnúť doplnky k dohovoru.
2. Sekretariát rozošle navrhované doplnky všetkým zmluvným stranám dohovoru najneskôr
do šiestich mesiacov pred zasadaním konferencie, na ktorej sa majú tieto návrhy posudzovať.
3. Konferencia prijme navrhované doplnky k dohovoru na základe konsenzu.
4. Doplnky k dohovoru podliehajú ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu. Doplnky nadobudnú
platnosť na deväťdesiaty deň od dátumu uloženia štvrtej listiny potvrdzujúcej ratifikáciu,
schválenie alebo prijatie u depozitára. Následne nadobudnú doplnky pre ktorúkoľvek ďalšiu
zmluvnú stranu platnosť na deväťdesiaty deň od dátumu uloženia listiny potvrdzujúcej
ratifikáciu, schválenie alebo prijatie u depozitára.

Článok 20
Riešenie sporov
Strany budú riešiť spory vyplývajúce z interpretácie alebo implementácie dohovoru
rokovaním alebo inými prostriedkami na urovnanie sporov v súlade s medzinárodným
právom.

Článok 21
Nadobudnutie platnosti
1. Tento dohovor bude k dispozícii na podpis u depozitára od 22. mája 2003 do 22. mája
2004.
2. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatármi. K dohovoru môžu
pristúpiť aj krajiny, ktoré nie sú signatármi. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení a
pristúpení budú uložené u depozitára.
3. Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dni uloženia štvrtej listiny potvrdzujúcej
ratifikáciu, schválenie, prijatie alebo pristúpenie.

4. Potom dohovor nadobudne platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu deväťdesiaty deň po
dni uloženia jej ratifikačnej listiny, listiny o schválení, prijatí alebo pristúpení.

Článok 22
Odstúpenie
Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od dohovoru formou písomného
oznámenia adresovaného depozitárovi. Odstúpenie nadobudne účinnosť sto osemdesiaty deň
od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

Článok 23
Depozitár
1. Depozitárom dohovoru sa stane vláda Ukrajiny.
2. Depozitár oznámi ostatným zmluvným stranám
a) každý podpis dohovoru a jeho protokolov,
b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení,
c) dátum nadobudnutia platnosti dohovoru a jeho protokolov alebo ich zmeny a doplnky a
dátum ich nadobudnutia platnosti pre inú zmluvnú stranu,
d) oznámenie o odstúpení od dohovoru alebo jeho protokolov a dátum nadobudnutia účinnosti
uvedeného odstúpenia pre konkrétnu zmluvnú stranu,
e) uloženie všetkých vyhlásení podľa článku 1 ods. 2.
Dané v Kyjeve 22. mája 2003 v jednom origináli v anglickom jazyku.
Originál dohovoru bude uložený u depozitára, ktorý rozošle overené kópie všetkým
zmluvným stranám.
Na dôkaz toho riadne oprávnení zástupcovia podpísali tento dohovor.

FRAMEWORK CONVENTION
on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians

"The Parties",
Acknowledging that the Carpathians are a unique natural treasure of great beauty and
ecological value, an important reservoir of biodiversity, the headwaters of major rivers, an
essential habitat and refuge for many endangered species of plants and animals and Europe's
largest area of virgin forests, and Aware that the Carpathians constitute a major ecological,
economic, cultural, recreational and living environment in the heart of Europe, shared by
numerous peoples and countries;
Realizing the importance and ecological, cultural and socio-economic values of mountain
regions, which prompted the United Nations General Assembly to declare 2002 the
International Year of Mountains; Recognizing the importance of Mountain areas, as enshrined
in Chapter 13 (Sustainable Mountain Development) of the Declaration on Environment and
Development ("Agenda 21", Rio de Janeiro, 1992), and in the Plan of Implementation of the
World Summit on Sustainable Development;
Recalling the Declaration on Environment and Sustainable Development in the Carpathian
and Danube Region (Bucharest, 2001);
Noting the pertinent provisions of and principles enshrined in relevant global, regional and
subregional environmental legal instruments, strategies and programmes;
Aiming at ensuring a more effective implementation of such already existing instruments, and
Building upon other international programmes;
Recognizing that the Carpathians constitute the living environment for the local people, and
Acknowledging the contribution of the local people to sustainable social, cultural and
economic development, and to preserving traditional knowledge in the Carpathians;
Acknowledging the importance of sub-regional cooperation for the protection and sustainable
development of the Carpathians in the context of the 'Environment for Europe' process;
Recognizing the experience gained in the framework of the Convention on the Protection of
the Alps (Salzburg, 1991) as a successful model for the protection of the environment and
sustainable development of mountain regions, providing a sound basis for new partnership
initiatives and further strengthening of cooperation between Alpine and Carpathian states;
Being aware of the fact that efforts to protect, maintain and sustainably manage the natural
resources of the Carpathians cannot be achieved by one country alone and require regional
cooperation, and of the added value of transboundary cooperation in achieving ecological
coherence;
Have agreed as follows:

Article 1
Geographical scope
1. The Convention applies to the Carpathian region (hereinafter referred to as the
"Carpathians"), to be defined by the Conference of the Parties.
2. Each Party may extend the application of this Convention and its Protocols to additional
parts of its national territory by making a declaration to the Depositary, provided that this is
necessary to implement the provisions of the Convention.

Article 2
General objectives and principles
1. The Parties shall pursue a comprehensive policy and cooperate for the protection and
sustainable development of the Carpathians with a view to inter alia improving quality of life,
strengthening local economies and communities, and conservation of natural values and
cultural heritage.
2. In order to achieve the objectives referred to in paragraph 1, the Parties shall take
appropriate measures, in the areas covered by Articles 4 to 13 of this Convention by
promoting:
(a) the precaution and prevention principles,
(b) the 'polluter pays' principle,
(c) public participation and stakeholder involvement,
(d) transboundary cooperation,
(e) integrated planning and management of land and water resources,
(f) a programmatic approach, and
(g) the ecosystem approach.
3. To achieve the objectives set forth in this Convention and to ensure its implementation, the
Parties may, as appropriate, develop and adopt Protocols.

Article 3
Integrated approach to the
land resources management
The Parties shall apply the approach of the integrated land resources management as defined
in Chapter 10 of the Agenda 21, by developing and implementing appropriate tools, such as
integrated management plans, relating to the areas of this Convention.

Article 4
Conservation and sustainable use
of biological and landscape diversity
1. The Parties shall pursue policies aiming at conservation, sustainable use and restoration of
biological and landscape diversity throughout the Carpathians. The Parties shall take
appropriate measures to ensure a high level of protection and sustainable use of natural and
semi-natural habitats, their continuity and connectivity, and species of flora and fauna being
characteristic to the Carpathians, in particular the protection of endangered species, endemic
species and large carnivores.
2. The Parties shall promote adequate maintenance of semi-natural habitats, the restoration of
degraded habitats, and support the development and implementation of relevant management
plans.
3. The Parties shall pursue policies aiming at the prevention of introduction of alien invasive
species and release of genetically modified organisms threatening ecosystems, habitats or
species, their control or eradication.
4. The Parties shall develop and/or promote compatible monitoring systems, coordinated
regional inventories of species and habitats, coordinated scientific research, and their
networking.
5. The Parties shall cooperate in developing an ecological network in the Carpathians, as a
constituent part of the Pan-European Ecological Network, in establishing and supporting a
Carpathian Network of Protected Areas, as well as enhance conservation and sustainable
management in the areas outside of protected areas.
6. The Parties shall take appropriate measures to integrate the objective of conservation and
sustainable use of biological and landscape diversity into sectoral policies, such as mountain
agriculture, mountain forestry, river basin management, tourism, transport and energy,
industry and mining activities.

Article 5
Spatial planning
1. The Parties shall pursue policies of spatial planning aimed at the protection and sustainable
development of the Carpathians, which shall take into account the specific ecological and
socio-economic conditions in the Carpathians and their mountain ecosystems, and provide
benefits to the local people.
2. The Parties shall aim at coordinating spatial planning in bordering areas, through
developing transboundary and/or regional spatial planning policies and programmes,
enhancing and supporting co-operation between relevant regional and local institutions.
3. In developing spatial planning policies and programmes, particular attention should, inter
alia, be paid to:
(a) transboundary transport, energy and telecommunications infrastructure and services,
(b) conservation and sustainable use of natural resources,
(c) coherent town and country planning in border areas,
(d) preventing the cross-border impact of pollution,
(e) integrated land use planning, and environmental impact assessments.

Article 6
Sustainable and integrated
water/river basin management
Taking into account the hydrological, biological and ecological, and other specificities of
mountain river basins, the Parties shall:
(a) take appropriate measures to promote policies integrating sustainable use of water
resources, with land-use planning, and aim at pursuing policies and plans based on an
integrated river basin management approach, recognizing the importance of pollution and
flood management, prevention and control, and reducing water habitats fragmentation,
(b) pursue policies aiming at sustainable management of surface and groundwater resources,
ensuring adequate supply of good quality surface and groundwater as needed for sustainable,
balanced and equitable water use, and adequate sanitation and treatment of waste water,
(c) pursue policies aiming at conserving natural watercourses, springs, lakes and groundwater
resources as well as preserving and protecting of wetlands and wetland ecosystems, and

protecting against natural and anthropogenic detrimental effects such as flooding and
accidental water pollution,
(d) further develop a coordinated or joint system of measures, activities and early warning for
transboundary impacts on the water regime of flooding and accidental water pollution, as well
as co-operate in preventing and reducing the damages and giving assistance in restoration
works.

Article 7
Sustainable agriculture and forestry
1. The Parties shall maintain the management of land traditionally cultivated in a sustainable
manner, and take appropriate measures in designing and implementing their agricultural
policies, taking into account the need of the protection of mountain ecosystems and
landscapes, the importance of biological diversity, and the specific conditions of mountains as
less favoured areas.
2. The Parties shall pursue policies aiming at developing and designing appropriate
instruments, such as the crucially important agri-environmental programs in the Carpathians,
enhancing integration of environmental concerns into agricultural policies and land
management plans, while taking into account the high ecological importance of Carpathian
mountain ecosystems, such as natural and semi-natural grasslands, as part of the ecological
networks, landscapes and traditional land-use.
3. The Parties shall pursue policies aiming at promoting and supporting the use of instruments
and programs, compatible with internationally agreed principles of sustainable forest
management.
4. The Parties shall apply sustainable mountain forest management practices in the
Carpathians, taking into account the multiple functions of forests, the high ecological
importance of the Carpathian mountain ecosystems, as well as the less favourable conditions
in mountain forests.
5. The Parties shall pursue policies aiming at designating protected areas in natural, especially
virgin forests in sufficient size and number, with the purpose to restrict or adapt their use
according to the objectives of conservation to be achieved.
6. The Parties shall promote practice of environmentally sound agricultural and forestry
measures assuring appropriate retention of precipitation in the mountains with a view to better
prevent flooding and increase safety of life and assets.

Article 8
Sustainable transport and infrastructure

1. The Parties shall pursue policies of sustainable transport and infrastructure planning and
development, which take into account the specificities of the mountain environment, by
taking into consideration the protection of sensitive areas, in particular biodiversity-rich areas,
migration routes or areas of international importance, the protection of biodiversity and
landscapes, and of areas of particular importance for tourism.
2. The Parties shall cooperate towards developing sustainable transport policies which provide
the benefits of mobility and access in the Carpathians, while minimizing harmful effects on
human health, landscapes, plants, animals, and their habitats, and incorporating sustainable
transport demand management in all stages of transport planning in the Carpathians.
3. In environmentally sensitive areas the Parties shall co-operate towards developing models
of environmentally friendly transportation.

Article 9
Sustainable tourism
1. The Parties shall take measures to promote sustainable tourism in the Carpathians,
providing benefits to the local people, based on the exceptional nature, landscapes and
cultural heritage of the Carpathians, and shall increase cooperation to this effect.
2. Parties shall pursue policies aiming at promoting transboundary cooperation in order to
facilitate sustainable tourism development, such as coordinated or joint management plans for
transboundary or bordering protected areas, and other sites of touristic interest.

Article 10
Industry and energy
1. The Parties shall promote cleaner production technologies, in order to adequately prevent,
respond to and remediate industrial accidents and their consequences, as well as to preserve
human health and mountain ecosystems.
2. The Parties shall pursue policies aiming at introducing environmentally sound methods for
the production, distribution and use of energy, which minimize adverse effects on the
biodiversity and landscapes, including wider use of renewable energy sources and energysaving measures, as appropriate.
3. Parties shall aim at reducing adverse impacts of mineral exploitation on the environment
and ensuring adequate environmental surveillance on mining technologies and practices.

Article 11
Cultural heritage and traditional knowledge
The Parties shall pursue policies aiming at preservation and promotion of the cultural heritage
and of traditional knowledge of the local people, crafting and marketing of local goods, arts
and handicrafts. The Parties shall aim at preserving the traditional architecture, land-use
patterns, local breeds of domestic animals and cultivated plant varieties, and sustainable use
of wild plants in the Carpathians.

Article 12
Environmental assessment/information
system, monitoring and early warning
1. The Parties shall apply, where necessary, risk assessments, environmental impact
assessments, and strategic environmental assessments, taking into account the specificities of
the Carpathian mountain ecosystems, and shall consult on projects of transboundary character
in the Carpathians, and assess their environmental impact, in order to avoid transboundary
harmful effects.
2. The Parties shall pursue policies, using existing methods of monitoring and assessment,
aiming at promoting:
(a) cooperation in the carrying out of research activities and scientific assessments in the
Carpathians,
(b) joint or complementary monitoring programmes, including the systematic monitoring of
the state of the environment,
(c) comparability, complementarity and standardization of research methods and related dataacquisition activities,
(d) harmonization of existing and development of new environmental, social and economic
indicators,
(e) a system of early warning, monitoring and assessment of natural and manmade
environmental risks and hazards, and
(f) an information system, accessible to all Parties.

Article 13
Awareness raising, education
and public participation
1. The Parties shall pursue policies aiming at increasing environmental awareness and
improving access of the public to information on the protection and sustainable development
of the Carpathians, and promoting related education curricula and programmes.
2. The Parties shall pursue policies guaranteeing public participation in decisionmaking
relating to the protection and sustainable development of the Carpathians, and the
implementation of this Convention.

Article 14
Conference of the Parties
1. A Conference of the Parties (hereinafter referred to as the "Conference") is hereby
established.
2. The Conference shall discuss common concerns of the Parties and make the decisions
necessary to promote the effective implementation of the Convention. In particular, it shall:
(a) regularly review and support the implementation of the Convention and its Protocols,
(b) adopt amendments to the Convention pursuant to Article 19,
(c) adopt Protocols, including amendments thereto, pursuant to Articles 18,
(d) nominate its President and establish an intersessional executive body, as appropriate and
in accordance with its Rules of Procedure,
(e) establish such subsidiary bodies, including thematic working groups, as are deemed
necessary for the implementation of the Convention, regularly review reports submitted by its
subsidiary bodies and provide guidance to them,
(f) approve a work program, financial rules and budget for its activities, including those of its
subsidiary bodies and the Secretariat, and undertake necessary arrangements for their
financing pursuant to Article 17,
(g) adopt its Rules of Procedure,
(h) adopt or recommend measures to achieve the objectives laid down in Articles 2 to 13,
(i) as appropriate, seek the cooperation of competent bodies or agencies, whether national or

international, governmental or non-governmental and promote and strengthen the relationship
with other relevant conventions while avoiding duplication of efforts, and
(j) exercise other functions as may be necessary for the achievement of the objectives of the
Convention.
3. The first session of the Conference shall be convened not later than one year after the date
of entry into force of the Convention. Unless otherwise decided by the Conference, ordinary
sessions shall be held every three years.
4. Extraordinary sessions of the Conference shall be held at such other times as may be
decided either by the Conference at ordinary session or at the written request of any Party,
provided that, within three months of the request being communicated to all the other Parties
by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
5. The Parties may decide to admit as observers at the ordinary and extraordinary sessions of
the Conference:
(a) any other State,
(b) any national, intergovernmental or non-governmental organization the activities of which
are related to the Convention.
The conditions for the admission and participation of observers shall be established in the
Rules of Procedure. Such observers may present any information or report relevant to the
objectives of the Convention.
6. The Conference shall reach its decisions by consensus.

Article 15
Secretariat
1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:
(a) to make arrangements for sessions of the Conference and to provide them with services as
required,
(b) to compile and transmit reports submitted to it,
(c) to coordinate its activities with the secretariats of other relevant international bodies and
conventions,
(d) to prepare reports on the exercising of its functions under this Convention and its
Protocols, including financial reports, and present them to the Conference,

(e) to facilitate research, communication and information exchange on matters relating to this
Convention, and
(f) to perform other secretariat functions as may be determined by the Conference.

Article 16
Subsidiary bodies
The subsidiary bodies, including thematic working groups established in accordance with
Article 14 paragraph 2 (e), shall provide the Conference, as necessary, with technical
assistance, information and advice on specific issues related to the protection and sustainable
development of the Carpathians.

Article 17
Financial contributions
Each Party shall contribute to the regular budget of the Convention in accordance with a scale
of contributions as determined by the Conference.

Article 18
Protocols
1. Any Party may propose Protocols to the Convention.
2. The draft Protocols shall be circulated to all Parties through the Secretariat not later than six
months before the Conference session at which they are to be considered.
3. The Protocols shall be adopted and signed at the Conference sessions. The entry into force,
amendment of and withdrawal from the Protocols shall be done mutatis mutandis in
accordance with Articles 19, 21 paragraphs 2 to 4 and Article 22 of the Convention. Only a
Party to the Convention may become Party to the Protocols.

Article 19
Amendments to the Convention
1. Any Party may propose amendments to the Convention.
2. The proposed amendments shall be circulated to all Parties to the Convention through the

Secretariat not later than six months before the Conference session at which the amendments
are to be considered.
3. The Conference shall adopt the proposed amendments to the Convention by consensus.
4. The amendments to the Convention shall be subject to ratification, approval or acceptance.
The amendments shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the
fourth instrument of ratification, approval or acceptance. Thereafter, the amendments shall
enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date of deposit of its
instrument of ratification, approval or acceptance.

Article 20
Settlement of disputes
The Parties shall settle disputes arising from the interpretation or implementation of the
Convention by negotiation or any other means of dispute settlement in accordance with
international law.

Article 21
Entry into force
1. This Convention shall be open for signature at the Depositary from 22 May 2003 to 22 May
2004.
2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance, or approval by the Signatories.
The Convention shall be open for accession by non-Signatories. Instruments of ratification,
acceptance, approval and accession shall be deposited with the Depositary.
3. The Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the
fourth instrument of ratification, approval, acceptance or accession.
4. Thereafter the Convention shall enter into force for any other Party on the ninetieth day
from the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 22
Withdrawal
Any Party may withdraw from the Convention by means of a notification in writing addressed
to the Depositary. The withdrawal shall become effective on the one hundred eightieth day
after the date of the receipt of the notification by the Depositary.

Article 23
Depositary
1. The Depositary of the Convention shall be the Government of Ukraine.
2. The Depositary shall notify all the other Parties of
(a) any signature of the Convention and its Protocols,
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
(c) the date of entry into force of the Convention as well as its Protocols or amendments
thereto, and the date of their entry into force for any other Party,
(d) any notifications of withdrawal from the Convention or its Protocols and the date on
which such withdrawal becomes effective for a particular Party,
(e) the deposit of any declaration according to Article 1 paragraph 2.
Done at Kyiv on 22 May 2003 in one original in the English language.
The original of the Convention shall be deposited with the Depositary, which shall distribute
certified copies to all Parties.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Convention.

