Vládní návrh,
kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

NÁVRH USNESENÍ
SENÁTU ČESKÉ REPULIKY
ze dne….. č. ….
k vyslovení souhlasu s ratifikací Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje
energie
S e n á t P a r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y dává souhlas k ratifikaci Statutu
Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, podepsaného za Českou republiku dne
6. ledna 2010.

Předkládací zpráva pro Parlament
Předkládaný materiál zdůvodňuje návrh na sjednání Statutu Mezinárodní agentury
pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1 , jímž by se Česká republika měla stát zakládajícím
členem této organizace. Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády č. 1456 ze dne
30. listopadu 2009.
Základní informace o IRENA
Agentura IRENA oficiálně vznikla dne 8. července 2010. Stalo se tak poté, co 25 zemí
ratifikovalo její Statut. Od doby konání Zakládající konference IRENA v Bonnu v lednu 2009
až po vstup v platnost Statutu tak uběhlo pouze 1,5 roku, což je pro vznik mezinárodní
agentury nezvykle krátká doba. Tento rychlý vývoj předčil očekávání, neboť samotné
přípravné orgány IRENA odhadovaly, že agentura IRENA vznikne ke konci roku 2010, resp.
začátkem roku 2011. Z tohoto rychlého posunu lze odvodit, jak velký význam je agentuře
IRENA celosvětově přikládán.
Historie vzniku
Dne 26. ledna 2009 se v Bonnu v SRN konala Zakládající konference agentury IRENA
(dále jen „Zakládající konference“), které se zúčastnilo 124 delegací států, delegace
Evropských společenství (ES) a také několik delegací mezinárodních organizací. Evropská
společenství zde reprezentoval komisař Andris Piebalgs, který ve svém vystoupení vyjádřil
IRENA za ES podporu.
Na Zakládající konferenci byl otevřen k podpisu Statut IRENA, jehož signatáři se během
této konference stalo 75 států. Od této doby počet signatářů významně vzrostl, ke dni
21. července 2010 Statut podepsalo 149 zemí, mj. USA, Japonsko, Indie a 25 členských zemí
EU 2 . Delegace ČR na Zakládající konferenci Statut nepodepsala, neboť v té době probíhala
jednání o prioritách a gescích mezi resorty průmyslu a obchodu a životního prostředí.
Na základě usnesení vlády č. 102 ze dne 19. ledna 2009 byla však delegace České republiky
zplnomocněna, aby na Zakládající konferenci přislíbila budoucí členství ČR v IRENA.
Během Zakládající konference bylo přijato usnesení, které zřídilo Přípravnou komisi
pro IRENA (dále „Přípravná komise“), jenž má řídit veškeré aktivity spojené se založením
IRENA v mezidobí než na prvním zasedání Shromáždění budou ustanoveny řádné orgány.
Každý signatář je v Přípravné komisi zastoupen jedním zástupcem. Jejím úkolem je připravit
veškeré administrativní podmínky pro zahájení chodu organizace - zejména rozhodnout
o způsobu výběru a volbě dočasného sídla, zvolit dočasného generálního ředitele 3 , zřídit
dočasný sekretariát a přijmout personál, připravit veškeré dokumenty týkající se
procedurálních záležitostí organizace (návrh jednacího řádu orgánů organizace, návrh
rozpočtu a finančních pravidel, návrh pracovního programu včetně doporučení na spolupráci
s ostatními mezinárodními organizacemi, návrh procedury pro volbu členů výkonného orgánu
organizace, atd.).
1 V různých časových obdobích vznikaly na půdě EU a ČR odlišné verze překladu Statutu IRENA. V rámci ČR
se jedná o text usnesení č. 1456 přijatý vládou dne 30. listopadu 2009 a na úrovni EU o publikaci informace
o uzavření Statutu IRENA Evropskou unií v Úředním věstníku dne 13. července 2010. V zájmu sjednocení
terminologie Rady EU a vlády ČR byl proto název agentury oproti uvedenému usnesení upraven.
2 Z členských zemí EU prozatím Statut IRENA nepodepsaly pouze Belgie a Maďarsko.
3 Během druhého zasedání Přípravné komise, které se konalo ve dnech 29.-30. června 2009 v Šarm el-Šejku
v Egyptě, bylo jako dočasné sídlo IRENA zvoleno Abú Dhabí (SAE) a dočasnou generální ředitelkou byla
vybrána p. Hélène Pelosse z Francie.
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Hlavním posláním IRENA je podpora využívání všech forem obnovitelné energie, a tím
přispívání k dosažení udržitelného rozvoje. Její činnost tak bude mít příznivý dopad zejména
na bezpečnost zásobování energií, regionální rozvoj, hospodářský růst, sociální soudržnost
včetně odstraňování chudoby a na ochranu životního prostředí. IRENA má také za cíl
financovat vývoj nových technologií a napomáhat v transferu těchto technologií
do rozvojových zemí. Tím se mimo jiné přičiní k vytváření mnoha nových pracovních míst,
což je skutečnost, kterou v současné době nelze podceňovat.
Činnost IRENA
Roční pracovní program IRENA vypracuje Sekretariát. Rada – výkonný orgán IRENA,
který se bude scházet dvakrát ročně – tento pracovní program posoudí a předá ho ke schválení
nejvyššímu orgánu, kterým bude Shromáždění.
IRENA má pokrývat široké spektrum činností:
Vývoj rozsáhlé informační databáze – analyzování, monitorování a systematizace
stávající praxe v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně politických nástrojů, pobídek,
investičních mechanismů, nejlepších praxí a dostupných technologií; dále poskytování
informací o vývoji a zavádění národních a mezinárodních technických norem týkajících se
obnovitelné energie.
Poskytování poradenství – jedná se o relevantní poradenství v oblasti obnovitelné energie
a jejího financování. IRENA se bude soustředit na spolupráci s vládními subjekty, a proto se
bude toto poradenství týkat vytváření ucelených výhledů a strategií jednotlivých zemí
týkajících se jejich potenciálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. IRENA bude zejména
napomáhat ve výběru energetických zdrojů, technologií a organizačních a regulačních rámců.
Podpora přenosu technologií a poskytování poradenství v oblasti jeho financování –
přenos technologií je klíčový pro rychlé snižování emisí skleníkových plynů a zároveň
umožňuje, aby nebyl negativně ovlivňován hospodářský rozvoj. V oblasti zjednodušování
přenosu technologií a investic do rozvojových zemí bude třeba vyvinout značné úsilí. IRENA
zde bude napomáhat ve vytváření rámcových podmínek.
IRENA bude dále podporovat vývoj a implementaci mechanismů financování pro přenos
technologií v odvětví obnovitelných zdrojů a poskytovat poradenství v této oblasti. IRENA
bude také přispívat do diskuse o financování přenosu technologií po přijetí nového režimu
snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012. Další oblastí, ve které může být IRENA
přínosná, je vyhodnocení konkrétních projektů týkajících se přenosu technologií v různých
zemích a na základě těchto výsledků přispět k vypracování příslušného systému hodnocení.
Posilování vytváření kapacit – pro jednotlivé zdroje obnovitelné energie existují odlišné
trhy, jiné technické struktury a rozdílné požadavky na kvalifikace. IRENA se zde přičiní tím,
že bude napomáhat ve vývoji specifických přístupů. Svým členům bude IRENA nabízet
vytváření kapacit včetně široké škály školení a vzdělávání na všech úrovních a může také
fungovat jako vhodné fórum pro mezinárodní výměnu zkušeností a vývoj soudržných
metodik.
Podpora výzkumu – aby IRENA dobře plnila svou funkci, potřebuje k tomu spolehlivý
základ, z něhož bude při své práci vycházet. Proto bude hrát výzkumný sektor pro činnost
organizace významnou roli. Z hlediska přísunu informací týkajících se nejnovějších poznatků
v oblasti výzkumu a vývoje bude IRENA konzultovat jak experty z akademické půdy, tak
i odborníky z praxe. Díky tomu bude IRENA schopna vytvářet praktické přístupy
a podporovat výzkumné aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
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Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a iniciativami – existuje několik
organizací, institucí a iniciativ, které stejně jako IRENA usilují o podporování obnovitelné
energie. Zejména se jedná o následující organizace: Rozvojový program OSN (UNDP),
Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
(UNIDO), Mezinárodní energetická agentura (IEA), Světová banka, a také např. Síť pro
politiku v oblasti obnovitelné energie pro 21. století (REN21), Partnerství pro obnovitelnou
energii a energetickou účinnost (REEEP), Globální partnerství pro bioenergii (GBEP) a řada
nevládních organizací. Činnost těchto institucí se liší, fungují na různých úrovních mají
odlišné perspektivy. Jedním z cílů IRENA je proto podněcovat úzkou spolupráci, podporovat
diskuzi a zajišťovat vzájemné vztahy se stávajícími organizacemi, institucemi a iniciativami
v této a dalších relevantních oblastech.
Zvyšování povědomí a stimulování mezinárodní diskuse – IRENA bude usilovat
o zvyšování veřejného povědomí v oblasti přínosů vyplývajících z obnovitelné energie
a stimulovat mezinárodní diskusi na téma politiky obnovitelné energie a jejích rámcových
podmínek.
Členství v IRENA
Potenciální výhody členství České republiky v IRENA
S postupujícím hospodářským rozvojem a rostoucí celosvětovou populací roste i poptávka
po energii. Zároveň se zmenšují zásoby konvenčních zdrojů energie a zvyšuje se jejich cena.
Obnovitelné zdroje energie představují jednu z možností, jak si lépe zaručit bezpečnost
dodávek energie. Díky členství v IRENA bude mít Česká republika přístup k nejnovějším
poznatkům z oblasti využití obnovitelných zdrojů energie.
Je také třeba zmínit hospodářské možnosti, které členství v IRENA přináší pro české
podnikatelské subjekty. Jedná se zejména o příležitost pro české firmy, které se budou moci
podílet na vývoji nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a získávat
zakázky na jejich výrobu. Tím se navíc podpoří vytváření nových pracovních míst. Toto je
skutečnost, která vzhledem k současným okolnostem je velmi aktuální.
IRENA bude také soustřeďovat svou činnost na rozvojové země. Velký potenciál je
přitom spatřován na trzích těchto států, které ještě nejsou zdaleka nasyceny. Tím, že IRENA
bude podporovat přenos technologií do těchto zemí, vznikají v souvislosti s členstvím ČR
v této organizaci další možnosti pro české podnikatelské subjekty.
Členské státy EU, včetně ČR, se přijetím klimaticko-energetického balíčku EU zavázaly,
že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20 %, posílí energetickou účinnost o 20 %
a dosáhne 20% podílu obnovitelných zdrojů energie. Prostřednictvím zapojení do IRENA
získá ČR přístup k rozsáhlé informační databázi této organizace a bude mít lepší podmínky
pro výměnu informací a dialog s jinými státy a vládními i nevládními subjekty v relevantních
oblastech. ČR bude také moci využívat odborné poradenství, které bude IRENA svým členům
poskytovat na jejich žádost. Tyto formy spolupráce s IRENA mohou přispět k dosažení cílů,
které jsou obsaženy v klimaticko-energetickém balíčku.
Zapojení ČR do IRENA
Česká republika se jako členský stát bude plně zapojovat do činností IRENA. Za ČR
Statut IRENA podepsal velvyslanec ČR ve Spolkové republice Německo Rudolf Jindrák.
Stalo se tak dne 6. ledna 2010, tj. v době, kdy Statut ještě nevstoupil v platnost. Díky tomu (a
i přesto, že Statut prozatím nebyl Českou republikou ratifikován) se ČR stane jedním ze
zakládajících členů agentury. Status zakládajícího člena opravňuje členský stát podílet se na
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utváření této organizace účastí v Přípravné komisi pro IRENA od jejich samotných počátků
v souladu s národními zájmy státu. Zakládající člen má možnost podílet se na důležitých
rozhodnutích týkajících se rozpočtu a procedurálních záležitostí v čase formování nové
organizace. Zakládající člen může také participovat na rozhodování o budoucím vývoji
IRENA a má od samého počátku neomezený přístup k veškerým informacím, které tato
organizace má k dispozici.
Kompetence členských států EU v IRENA
V textu Statutu IRENA jsou zmiňovány organizace pro regionální hospodářskou
integraci 4 (Evropská unie takovýmto subjektem je). Oblast upravená Statutem se dotýká
sdílené pravomoci Evropské unie (EU) a jejích členských států, a to v kontextu politiky Unie
v oblasti životního prostředí. Přestože volba mezi různými energetickými zdroji a stanovení
skladby dodávek energie je v pravomoci členských států, EU disponuje v souladu s čl. 192
odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské Unie pravomocí k přijímání takových
opatření, která mají významný vliv na tuto volbu členského státu a na základní skladbu jeho
zásobování energií. Otázka obnovitelných zdrojů energie tak spadá do sdílené pravomoci EU
a jejích členských států.
EU již zahájila proces přístupu k IRENA 5 , lze tedy očekávat, že IRENA se stane další
mezinárodní organizací, ve které bude EU svoje zájmy koordinovat.
Případné spory EU a členských států o rozsah kompetencí by řešil Evropský soudní dvůr.
Vystoupení z IRENA
Statut také pojednává o možnostech ukončení členství v IRENA. Podle čl. XV
odst. C může člen kdykoli po uplynutí lhůty pěti let po nabytí účinnosti Statutu z IRENA
vystoupit zasláním příslušného písemného oznámení depozitáři.
Finanční poplatky spojené s členstvím ČR v IRENA
Rozpočet IRENA je podle čl. XII odst. A Statutu financován z povinných a dobrovolných
příspěvků a dalších možných zdrojů v souladu s finančním plánem IRENA. Z povinných
členských příspěvků přitom budou financovány základní činnosti IRENA a administrativní
náklady. Ostatní aktivity IRENA budou hrazeny z dobrovolných příspěvků.
Výše členských příspěvků jednotlivých států vychází z příspěvkové škály Organizace
spojených národů a odvíjí se od počtu členů a návrhu rozpočtu IRENA. Rozpočet Agentury
pro r. 2010 byl stanoven na 17 mil. USD. Povinný členský příspěvek České republiky pro
tento rok byl vyčíslen na 60 000 USD. Konečná výše příspěvku jednotlivých členských států
pro rok 2010, tj. první rok fungování IRENA, však bude úměrná délce jejich členství (počtu
měsíců) v agentuře. Finanční plán, včetně konečné výše příspěvků, přijme Shromáždění
na svém prvním zasedání na základě konsenzu, jak je stanoveno v čl. IV odst. G Statutu.
Dá se očekávat, že celkový rozpočet IRENA bude rok od roku proměnlivý, závislý
na mnoha okolnostech, především pak na rozsahu činností, do kterých se tato organizace
zapojí. Na základě předběžných odhadů lze pouze předpokládat, že v prvních letech
4

Jedná se o obecnou formulaci ve statutech jiných mezinárodních vládních organizací, zavedenou pro případy,
kdy členové takové organizace předají část svých pravomocí organizaci a samostatně takové pravomoci dále
nemohou vykonávat. Vzhledem k tomu, že jde o obecný pojem teorie práva mezinárodních organizací,
nepovažovali zakladatelé IRENA za potřebné jej definovat.
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EU schválila Statut IRENA dne 24. června 2010
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fungování se rozpočet IRENA bude navyšovat, a s tím budou poměrně růst povinné příspěvky
členských států.
Za Českou republiku bude členský poplatek každoročně hrazen z rozpočtu Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Závěr
Gestorem členství v IRENA a zároveň jeho bezprostředním realizátorem bude
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude v souladu s usnesením vlády ČR č. 1456 ze dne
30. listopadu 2009 při plnění závazků vyplývajících z členství v IRENA spolupracovat
s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem
zemědělství.
Návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelné zdroje
energie je plně v souladu s ústavním pořádkem a platným právním řádem České republiky, se
závazky vyplývajícími z členství ČR v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných
mezinárodních smluv v oblasti obnovitelných zdrojů energie a rozvojové spolupráce, s obecně
uznávanými zásadami mezinárodního práva, i v souladu se zájmy ČR.
Vzhledem k tomu, že sjednáním Statutu se Česká republika stane členem mezinárodní
organizace ve smyslu čl. 49 písm. c) Ústavy ČR, má Statut povahu smlouvy prezidentské
kategorie a k jeho ratifikaci prezidentem republiky je třeba, ve smyslu čl. 49 písm.
c) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, v platném znění, souhlasu obou
komor Parlamentu České republiky.

V Praze, dne…………………
Předseda vlády
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Statut Mezinárodní agentury
pro obnovitelné zdroje energie
(IRENA)
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Smluvní strany tohoto statutu,

přejíce si podporovat široké a zvýšené přijetí a využívání obnovitelné energie
za účelem dosažení udržitelného rozvoje,

inspirovány svým pevným přesvědčením, že obnovitelné energie nabízejí obrovské
příležitosti k řešení a postupnému zmírňování problémů souvisejících s energetickou
bezpečností a nestálými cenami energie,

přesvědčeny o významné roli, kterou mohou obnovitelné energie hrát při snižování
koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, a přispívat tím ke stabilizaci klimatického
systému a umožňovat udržitelný, bezpečný a klidný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku,

přejíce si posilovat pozitivní vliv, jenž technologie pro obnovitelnou energii mohou
mít na podporu udržitelného hospodářského růstu a na tvorbu pracovních příležitostí,

motivovány značným potenciálem obnovitelné energie při zajišťování
decentralizovaného přístupu k energii, zejména v rozvojových zemích, a přístupu k energii
pro izolované a odlehlé regiony a ostrovy,

znepokojeny závažnými nepříznivými vlivy na zdraví, jež může mít využívání
fosilních paliv a neúčinné využívání tradiční biomasy,
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přesvědčeny o tom, že obnovitelná energie ve spojení se zvýšenou energetickou
účinností může v rostoucí míře pokrývat prudký nárůst světových energetických potřeb
v následujících desetiletích,
potvrzujíce své přání založit mezinárodní organizaci pro obnovitelnou energii, která
usnadní vzájemnou spolupráci svých členů, zakládajíce také úzkou spolupráci se stávajícími
organizacemi, které podporují využívání obnovitelné energie,

se dohodly takto:

Článek I
Založení agentury

A. Smluvní strany tohoto statutu tímto v souladu s následujícími podmínkami zakládají
Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen „Agentura“).

B. Agentura je založena na zásadě rovnosti všech svých členů a při výkonu své činnosti bude
řádně dbát svrchovaných práv a pravomocí svých členů.

Článek II
Cíle

Agentura podporuje široké a zvýšené přijetí a udržitelné využívání všech forem obnovitelné
energie, s přihlédnutím k
(a)

národním a vnitrostátním prioritám a přínosům vyplývajícím z kombinovaného

přístupu v rámci opatření týkajících se obnovitelné energie a energetické účinnosti, a
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(b)

příspěvku obnovitelné energie k ochraně životního prostředí omezením tlaku

na přírodní zdroje a snížením míry odlesňování, zejména v tropických oblastech,
desertifikace a ztrát přírodní rozmanitosti; k ochraně klimatu; k hospodářskému růstu
a sociální soudržnosti včetně snižování chudoby a k udržitelnému rozvoji; k přístupu
k energii a bezpečnosti zásobování energií; k regionálním rozvoji a mezigenerační
odpovědnosti.

Článek III.
Definice pojmů

V tomto statutu se pojmem „obnovitelná energie“ rozumí všechny druhy energie vyrobené
udržitelným způsobem z obnovitelných zdrojů, zejména

1. bioenergie,

2. geotermální energie,

3. vodní energie,

4. energie oceánů, zejména energie přílivu, vln a termální energie oceánů,

5. solární energie a

6. větrné energie.
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Článek IV
Činnost

A. Agentura jako středisko kvality pro technologie obnovitelné energie, jednajíc jako
organizátor a katalyzátor, poskytujíc zkušenosti pro praktické možnosti využití a strategie,
a nabízejíc podporu ve všech záležitostech týkajících se obnovitelné energie a pomáhajíc
zemím získávat prospěch z účinného rozvoje a přenosu znalostí a technologií, vykonává
následující činnosti.

1. Agentura, zejména ve prospěch svých členů

a)

analyzuje, monitoruje a, aniž by tím vznikaly závazky spojené se strategiemi

jednotlivých členů, systematizuje stávající praxi v oblasti obnovitelné energie, včetně
politických nástrojů, pobídek, investičních mechanismů, nejlepších praxí, dostupných
technologií, integrovaných systémů a vybavení a faktorů úspěchu/neúspěchu,

b)

podněcuje diskuzi a zajišťuje interaktivní vztahy s dalšími vládními a nevládními

organizacemi a sítěmi v této a dalších relevantních oblastech,

c)

poskytuje relevantní poradenství v oblasti strategií a pomoc svým členům na jejich

žádost, s přihlédnutím k jejich potřebám, a stimuluje mezinárodní diskuze na téma
politiky obnovitelné energie a jejích rámcových podmínek,

d)

zdokonaluje přenos relevantních znalostí a technologií a podporuje vytváření

místních kapacit a kvalifikovaných schopností v členských státech, včetně potřebných
vzájemných vazeb,
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e)

nabízí svým členům vytváření kapacit včetně školení a vzdělávání,

f)

poskytuje svým členům na jejich žádost poradenství ohledně financování

obnovitelné energie a podporuje používání souvisejících mechanismů,

g)

podněcuje a podporuje výzkum, včetně sociálně-ekonomických otázek,

a podporuje výzkumné sítě, společný výzkum, vývoj a šíření technologií a

h)

poskytuje informace o rozvoji a zavádění národních a mezinárodních technických

norem týkajících se obnovitelné energie, založených na důkladném porozumění
dosaženém aktivní přítomností na příslušných fórech.

2. Dále Agentura šíří informace a zvyšuje veřejné povědomí o přínosech a možnostech,
které obnovitelná energie nabízí.

B. Agentura při výkonu své činnosti

1. jedná v souladu s účelem a zásadami Organizace spojených národů na podporu míru
a mezinárodní spolupráce a v souladu s politikami Organizace spojených národů
podporujícími udržitelný rozvoj,

2. rozděluje své zdroje takovým způsobem, který zajistí jejich efektivní využití s cílem
náležitě plnit všechny její cíle, a vykonává svou činnost tak, aby dosáhla co možná
největšího prospěchu pro své členy a ve všech oblastech světa, majíc na paměti zvláštní
potřeby rozvojových zemí a izolovaných a odlehlých regionů a ostrovů.
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3. úzce spolupracuje a usiluje o založení vzájemně prospěšných vztahů se stávajícími
institucemi a organizacemi s cílem předejít zbytečnému zdvojování práce, a navazuje
na zdroje a probíhající činnosti vlád, jiných organizací a agentur, jež mají za cíl podporu
obnovitelné energie, a účinně tyto zdroje a činnosti využívá.

C. Agentura

1. předkládá svým členům výroční zprávu o své činnosti,

2. informuje následně členy o poradenství, jež poskytla v oblasti strategií a

3. informuje členy o konzultacích a spolupráci se stávajícími mezinárodními
organizacemi působícími v této oblasti a o práci těchto organizací.

Článek V
Pracovní program a projekty

A. Agentura vykonává svou činnost na základě ročního pracovního programu vypracovaného
Sekretariátem, posouzeného Radou a přijatého Shromážděním.

B. Agentura může nad rámec svého pracovního programu, po konzultaci se svými členy a,
v případě neshody, po schválení Shromážděním provádět projekty iniciované a financované
členy, budou-li disponibilní nefinanční zdroje Agentury.
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Článek VI
Členství

A. Členství je otevřeno státům, jež jsou členy Organizace spojených národů, a regionálním
mezivládním organizacím pro hospodářskou integraci, které jsou ochotny a schopny jednat
v souladu s cíli a činnostmi stanovenými v tomto Statutu. K tomu, aby byla způsobilá stát se
členem, musí být regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci založena
svrchovanými státy, z nichž alespoň jeden je členem Agentury, a členské státy takové
organizace na ni převedly pravomoci v nejméně jedné záležitosti spadající do působnosti
Agentury.

B. Takové státy a regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci se stávají

1. zakládajícími členy Agentury podpisem tohoto statutu a uložením listiny o ratifikaci.

2. dalšími členy Agentury uložením listiny o přistoupení po schválení jejich žádosti
o členství. Členství se považuje za schválené, pokud ve lhůtě tří měsíců po zaslání žádosti
členům nebyl vyjádřen nesouhlas. V případě nesouhlasu bude o žádosti rozhodnuto
na Shromáždění v souladu s čl. IX odst. H bodem 1.

C. Pokud jde o regionální mezivládní organizaci pro hospodářskou integraci, rozhodne tato
organizace a její členské státy o její odpovědnosti za plnění závazků v souladu s tímto
statutem. Organizace a její členské státy nejsou oprávněny současně vykonávat práva podle
tohoto statutu, včetně hlasovacích práv. Ve svých ratifikačních nebo přístupových listinách
vymezí výše uvedené organizace rozsah svých pravomocí v záležitostech upravených tímto
statutem. Tyto organizace také informují vládu depozitáře o jakýchkoli podstatných změnách
v rozsahu své pravomoci. V případě hlasování o záležitostech v rámci jejich pravomoci,
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organizace pro regionální hospodářskou integraci mají takový počet hlasů, který odpovídá
celkovému počtu hlasů přičitatelných jejich členským státům, které jsou rovněž členy této
Agentury.

Článek VII
Pozorovatelé

A. Status pozorovatele může být Shromážděním udělen

1. mezivládním a nevládním organizacím činným v oblasti obnovitelné energie,

2. signatářům, kteří dosud neratifikovali tento statut a

3. žadatelům o členství, jejichž žádost o členství byla schválena v souladu s čl. VI odst.
B bodem 2.

B. Pozorovatelé se mohou účastnit veřejných zasedání Shromáždění a jemu podřízených
orgánů bez práva hlasovat.

Článek VIII
Orgány

A. Jako základní orgány Agentury se tímto zřizují

1. Shromáždění,
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2. Rada a

3. Sekretariát.

B. Shromáždění a Rada, se souhlasem Shromáždění, mohou zřizovat takové podřízené
orgány, které považují za nutné pro výkon svých funkcí v souladu s tímto statutem.

Článek IX
Shromáždění

A. 1. Shromáždění je nejvyšším orgánem Agentury.

2. Shromáždění může projednávat jakoukoli záležitost, která je v rozsahu působnosti
tohoto statutu nebo souvisí s pravomocemi a funkcemi jakéhokoli orgánu stanoveného
v tomto statutu.

3. V jakékoli takové záležitosti Shromáždění může

a)

přijímat rozhodnutí a předkládat doporučení jakémukoli takovému orgánu a

b)

předkládat členům Agentury doporučení, pokud o to požádají.

4. Shromáždění je dále oprávněno navrhovat záležitosti k posouzení Radou a požadovat
od Rady a Sekretariátu zprávy o jakékoli záležitosti týkající se fungování Agentury.
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B. Shromáždění se skládá ze všech členů Agentury. Shromáždění se schází na pravidelných
zasedáních, která se konají každoročně, nerozhodne-li Shromáždění jinak.

C. Ve Shromáždění je zahrnut jeden zástupce za každého člena. Zástupci mohou být
doprovázeni náhradníky a poradci. Náklady účasti delegace nese příslušný člen.

D. Zasedání Shromáždění se konají v sídle Agentury, nerozhodne-li Shromáždění jinak.

E. Při zahájení každého řádného zasedání zvolí Shromáždění Předsedu a případné další
funkcionáře, s přihlédnutím k spravedlivému geografickému zastoupení. Předseda a další
funkcionáři vykonávají své funkce až do zvolení nového Předsedy a dalších funkcionářů
na příštím řádném zasedání. Shromáždění přijme v souladu s tímto statutem svůj jednací řád.

F. S výhradou čl. VI odst. C má každý člen Agentury na Shromáždění jeden hlas.
Shromáždění přijímá rozhodnutí o procedurálních otázkách prostou většinou hlasů
přítomných hlasujících členů. Rozhodnutí o věcných otázkách se přijímají na základě
konsenzu přítomných členů. Nelze-li dosáhnout konsenzu, platí, že konsenzu bylo dosaženo,
nejsou-li proti více než 2 členové, nestanoví-li tento statut jinak. Pokud vznikne nejasnost, zda
se jedná o věcnou otázku či nikoli, bude tato otázka považována za věcnou otázku,
nerozhodne-li Shromáždění na základě konsensu přítomných členů jinak, přičemž nelze-li
dosáhnout konsenzu, platí, že konsenzu bylo dosaženo, nejsou-li proti více než 2 členové.
Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů Agentury.

G. Shromáždění na základě konsenzu přítomných členů

1. volí členy Rady,
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2. na svých řádných zasedáních přijímá rozpočet a pracovní program Agentury
předkládaný Radou a je oprávněno rozhodovat o změnách rozpočtu a pracovního
programu Agentury,

3. přijímá rozhodnutí týkající se dohledu nad finančními politikami Agentury,
finančními pravidly a dalšími finančními záležitostmi, a volí auditora,

4. schvaluje změny tohoto statutu,

5. rozhoduje o zřízení podřízených orgánů a schvaluje jejich pracovní náplň a

6. rozhoduje o povolení hlasovat v souladu s čl. XVII odst. A.

H. Shromáždění na základě konsenzu přítomných členů, přičemž nelze-li dosáhnout
konsenzu, platí, že konsenzu bylo dosaženo, nejsou-li proti více než 2 členové.

1. rozhoduje v případě potřeby o žádostech o členství,

2. schvaluje jednací řád Shromáždění a Rady, který bude předložen Radou,

3. přijímá výroční zprávu a rovněž i jiné zprávy,

4. schvaluje uzavření dohod v jakýchkoli otázkách, záležitostech nebo věcech v rozsahu
působnosti tohoto statutu a
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5. v případě sporu mezi členy rozhoduje o dalších projektech v souladu s čl. V odst. B.

I. Shromáždění určí na základě konsenzu přítomných členů sídlo Agentury a Generálního
ředitele Sekretariátu (dále jen „Generální ředitel“) nebo, nelze-li dosáhnout konsenzu,
na základě dvoutřetinové většiny hlasů přítomných hlasujících členů.

J. Shromáždění na svém prvním zasedání posoudí a případně schválí veškerá rozhodnutí,
návrhy dohod, ustanovení a pokyny vypracované přípravným výborem, v souladu s postupy
hlasování o jednotlivých otázkách stanovených v čl. IX odst. F-I.

Článek X
Rada

A. Rada se skládá nejméně z 11, avšak nejvýše z 21 zástupců členů Agentury zvolených
Shromážděním. Konkrétní počet zástupců v rozmezí od 11 do 21 odpovídá zaokrouhlenému
ekvivalentu jedné třetiny členů Agentury, který se vypočte na základě počtu členů Agentury
na začátku příslušné volby členů Rady. Členové Rady jsou voleni na základě rotace tak, jak
je stanoveno v jednacím řádu Shromáždění, aby byla zajištěna efektivní účast rozvojových a
rozvinutých zemí a dosažení spravedlivého a rovného geografického zastoupení a efektivity
práce Rady. Členové Rady jsou voleni na dva roky.

B. Rada zasedá jednou za půl roku a její zasedání se konají v sídle Agentury, nerozhodne-li
Rada jinak.
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C. Rada zvolí na začátku každého zasedání na období do svého příštího zasedání z řad svých
členů svého předsedu a případně dle potřeby další funkcionáře. Rada je oprávněna vypracovat
svůj jednací řád. Takový jednací řád musí být předložen Shromáždění ke schválení.

D. Každý člen Rady má jeden hlas. Rada přijímá rozhodnutí o procedurálních otázkách
prostou většinou hlasů svých členů. Rozhodnutí o věcných otázkách přijímá dvoutřetinovou
většinou hlasů svých členů. Pokud vznikne nejasnost, zda se jedná o věcnou otázku či nikoli,
bude tato otázka považována za věcnou otázku, nerozhodne-li Rada dvoutřetinovou většinou
hlasů svých členů jinak.

E. Rada je odpovědná Shromáždění. Rada vykonává pravomoci a funkce svěřené jí tímto
statutem a rovněž funkce, jež na ni delegovalo Shromáždění. Při výkonu takových pravomocí
a funkcí jedná v souladu s rozhodnutími Shromáždění a s náležitým ohledem na jeho
doporučení a zajistí jejich řádné a neustálé plnění.

F. Rada

1. usnadňuje konzultace a spolupráci mezi členy Agentury,

2. posuzuje a předkládá Shromáždění návrh pracovního programu a návrh rozpočtu
Agentury,

3. schvaluje organizační aspekty zasedání Shromáždění včetně přípravy návrhu
programu,
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4. posuzuje a předkládá Shromáždění návrh výroční zprávy týkající se činnosti Agentury
a další zprávy připravené Sekretariátem v souladu s čl. XI odst. E bodem 3 tohoto statutu,

5. připravuje jakékoli další zprávy, které si vyžádá Shromáždění,

6. jménem Agentury uzavírá smlouvy nebo dohody se státy, mezinárodními
organizacemi a mezinárodními agenturami, s výhradou jejich předchozího schválení
Shromážděním,

7. odůvodňuje pracovní program přijatý Shromážděním za účelem jeho provádění
Sekretariátem a v rozsahu limitů přijatého rozpočtu,

8. je oprávněna předkládat Shromáždění záležitosti k posouzení a

9. zřizuje podřízené orgány, jsou-li nutné v souladu s čl. VIII odst. B, a rozhoduje
o jejich pracovní náplni a době činnosti.

Článek XI
Sekretariát

A. Sekretariát pomáhá Shromáždění, Radě a jejich podřízeným orgánům při výkonu jejich
funkcí. Sekretariát vykonává další funkce, které mu jsou svěřeny podle tohoto statutu
a rovněž takové funkce, jež na něj delegovaly Shromáždění nebo Rada.

B. Sekretariát je tvořen Generálním ředitelem, jenž stojí v jeho čele a je jeho nejvyšším
výkonným představitelem, a případného dalšího personálu dle potřeby. Generální ředitel je
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jmenován Shromážděním na základě doporučení Rady na dobu čtyř let, s možností jmenování
na jedno další funkční období, nikoli však více.

C. Generální ředitel je odpovědný Shromáždění a Radě, mimo jiné za jmenování personálu
a za organizaci a činnost Sekretariátu. Základní úvahou v otázkách zaměstnávání personálu
a stanovení podmínek služby je nutnost zajištění nejvyšších úrovní efektivity, kvalifikace
a bezúhonnosti. Patřičný zřetel je třeba klást na význam zaměstnávání personálu zejména
z členských států a na co nejširším možném geografickém základě, s přihlédnutím především
k odpovídajícímu zastoupení rozvojových zemí a s důrazem na vyvážené zastoupení pohlaví.

Při přípravě rozpočtu je navrhované přijímání personálu vedeno zásadou, že počet
zaměstnanců má být co možná nejnižší s ohledem na nutnost zajištění řádného plnění
povinností Sekretariátu.

D. Generální ředitel nebo jím stanovený zástupce se účastní všech zasedání Shromáždění a
Rady bez práva hlasovat.

E. Sekretariát

1. připravuje a předkládá Radě návrh pracovního programu a návrh rozpočtu Agentury,

2. provádí pracovní program Agentury a její rozhodnutí,

3. připravuje a předkládá Radě návrh výroční zprávy týkající se činností Agentury a další
takové zprávy, které si Shromáždění nebo Rada vyžádají,
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4. poskytuje administrativní a technickou podporu Shromáždění, Radě a jim podřízeným
orgánům,

5. usnadňuje komunikaci mezi Agenturou a jejími členy a

6. šíří dokumenty týkající se poradenství v oblasti strategií poskytnuté členům Agentury
v souladu s čl. IV odst. C bodem 2 a připravuje a předkládá Shromáždění a Radě zprávu
o svém poradenství v oblasti strategií pro každé jejich zasedání. Zpráva pro Radu
zahrnuje rovněž poradenství v oblasti strategií, které je plánováno v rámci provádění
ročního pracovního programu.

F. Při plnění svých povinností si Generální ředitel a další členové personálu nevyžádají ani
nepřijmou pokyny od žádné vlády nebo jakéhokoli jiného zdroje mimo Agenturu. Zdrží se
jakéhokoli jednání, které by mohlo ovlivnit jejich postavení mezinárodních úředníků
odpovědných pouze Shromáždění a Radě. Každý člen respektuje výhradně mezinárodní
charakter odpovědností Generálního ředitele a dalších členů personálu a nesnaží se je
ovlivňovat při plnění jejich povinností.

Článek XII
Rozpočet

A. Rozpočet Agentury je financován z

1. povinných příspěvků členů, které vycházejí ze sazebníku Organizace spojených
národů určeného Shromážděním,
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2. dobrovolných příspěvků a

3. dalších možných zdrojů
v souladu s finančními pravidly, které přijme Shromáždění na základě konsenzu, jak je
stanoveno v čl. IX odst. G tohoto statutu. Finanční pravidla a rozpočet zajišťují pevnou
finanční základnu Agentury a zajišťují účinný a efektivní výkon činností Agentury
vymezených v pracovním programu. Povinné příspěvky budou používány k financování
základních činností a administrativních nákladů.

B. Návrh rozpočtu Agentury připravuje Sekretariát a předkládá jej Radě k posouzení. Rada
jej buď postoupí Shromáždění s doporučením na jeho schválení nebo jej vrátí Sekretariátu
k přezkoumání a opětovnému předložení.

C. Shromáždění jmenuje externího auditora na dobu čtyř let s možností opětovného
jmenování. První auditor je jmenován na dobu dvou let. Auditor přezkoumává účetnictví
Agentury a předkládá taková vyjádření a doporučení, jaká považuje za nutná ve vztahu
k efektivitě řízení a vnitřním finančním kontrolám.

Článek XIII.
Právní subjektivita, výsady a imunity

A. Agentura má mezinárodněprávní subjektivitu. Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní
právní předpisy, požívá Agentura na území každého člena takové vnitrostátní právní
subjektivity, jež je nezbytná pro výkon jejích funkcí a plnění jejích cílů.

B. Členové rozhodnou o zvláštní dohodě o výsadách a imunitách.
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Článek XIV
Vztahy k jiným organizacím

Rada je se souhlasem Shromáždění oprávněna uzavírat jménem Agentury smlouvy zakládající
odpovídající smluvní vztahy s Organizací spojených národů a jakýmikoli dalšími
organizacemi, jejichž činnost souvisí s činností Agentury. Ustanovením tohoto statutu nejsou
dotčena práva a povinnosti kteréhokoli člena vyplývající z jakékoli stávající mezinárodní
smlouvy.

Článek XV
Změny a vystoupení, přezkoumání

A. Kterýkoli člen může navrhnout změny tohoto statutu. Generální ředitel vyhotoví ověřené
kopie znění jakékoli navržené změny a rozešle je všem členům nejméně devadesát dnů před
jejich projednáním Shromážděním.

B. Změny nabývají účinnosti pro všechny členy:

1. po jejich schválení Shromážděním po projednání vyjádření předložených Radou
ke každé navrhované změně a

2. poté, co všichni členové souhlasili, že budou změnou vázáni v souladu s jejich
ústavním pořádkem. Členové vyjádří svůj souhlas s tím, že budou takovou změnou vázáni
uložením příslušné listiny u depozitáře uvedeného v čl. XX odst. A.
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C. Kdykoli po uplynutí lhůty pěti let po nabytí účinnosti tohoto statutu v souladu s čl. XIX
odst. D může člen z Agentury vystoupit zasláním příslušného písemného oznámení depozitáři
uvedenému v čl. XX odst. A, který neprodleně informuje Radu a všechny členy.

D. Takové vystoupení nabude účinnosti ke konci roku, v němž bylo podáno. Vystoupením
člena z Agentury nejsou dotčeny jeho smluvní povinnosti přijaté podle čl. V odst. B nebo jeho
finanční závazky za rok, během něhož vystupuje.

Článek XVI
Řešení sporů

A. Členové řeší jakékoli vzájemné spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto statutu
smírně v souladu s čl. 2 odst. 3 Charty Organizace spojených národů a za tímto účelem usilují
o řešení způsoby uvedenými v čl. 33 odst. 1 Charty Organizace spojených národů.

B. Rada může přispět k řešení sporu jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, včetně
nabídky svých zprostředkovatelských služeb, tím, že vyzve členy, již jsou ve sporu, aby
zahájili proces řešení sporu dle své volby, a doporučením vhodného časového rámce pro
jakýkoli dohodnutý postup.

Článek XVII
Dočasné pozastavení práv

A. Jakýkoli člen Agentury, který je v prodlení se svými finančními příspěvky Agentuře,
pozbývá hlasovací právo, pokud jeho nedoplatek dosáhne nebo překročí výši jeho příspěvků
za dva předcházející roky. Shromáždění však může takovému členovi povolit hlasování,
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pokud je přesvědčeno, že k neuhrazení příspěvků došlo v důsledku okolností mimo kontrolu
člena.

B. Shromáždění může zbavit výsad a práv členství člena, který soustavně porušuje
ustanovení tohoto statutu nebo jakékoli smlouvy jím uzavřené podle tohoto statutu, a to
rozhodnutím přijatým dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných hlasujících členů na základě
doporučení Rady.

Článek XVIII
Sídlo Agentury

Shromáždění určí sídlo Agentury na svém prvním zasedání.

Článek XIX
Podpis, ratifikace, vstup v platnost a přístup

A. Tento statut je otevřen k podpisu na zakladatelské konferenci všem státům, které jsou
členy Organizace spojených národů a regionálním mezivládním organizacím pro
hospodářskou integraci ve smyslu čl. VI odst. A. Tento statut zůstane otevřen k podpisu až do
doby jeho vstupu v platnost.

B. Pro státy a regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci ve smyslu čl. VI
odst. A, které nepodepsaly tento statut, bude tento statut otevřen k přistoupení poté, co bylo
jejich členství schváleno Shromážděním v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.
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C. Souhlas být vázán tímto statutem se vyjadřuje uložením listiny o ratifikaci nebo
o přistoupení u depozitáře. Ratifikaci tohoto statutu nebo přístup k němu provádí státy
v souladu se svými příslušnými ústavními postupy.

D. Tento statut vstupuje v platnost třicátý den po dni uložení dvacáté páté listiny o ratifikaci.

E. Pro státy nebo regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci, které uložily
listinu o ratifikaci nebo o přistoupení po vstupu tohoto statutu v platnost, vstupuje tento statut
v platnost třicátého dne po dni uložení příslušné listiny.

F. K žádným ustanovením obsaženým v tomto statutu nelze vznést žádné výhrady.

Článek XX
Depozitář, registrace, autentické znění

A. Vláda Spolkové republiky Německo je tímto jmenována depozitářem tohoto statutu
a jakékoli listiny o ratifikaci nebo o přistoupení.

B. Vláda depozitáře zaregistruje tento statut v souladu s článkem 102 Charty Organizace
spojených národů.

C. Tento statut, vyhotovený v anglickém jazyce, bude uložen v archívu vlády depozitáře.

D. Řádně ověřené kopie tohoto statutu předloží vláda depozitáře vládám států a výkonným
orgánům regionálních mezivládních organizací pro hospodářskou integraci, které jej
podepsaly nebo jejichž členství bylo schváleno v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.
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E. Vláda depozitáře neprodleně informuje všechny signatáře tohoto statutu o datu každého
uložení jakékoliv listiny o ratifikaci a datu vstupu tohoto statutu v platnost.

F. Vláda depozitáře neprodleně informuje všechny signatáře tohoto statutu a členy o datech,
ke kterým se státy a regionální mezivládní organizace pro hospodářskou integraci následně
stanou členy této Agentury.

G. Vláda depozitáře neprodleně zašle ke zvážení nové žádosti o členství všem členům
Agentury v souladu s čl. VI odst. B bodem 2.

NA DŮKAZ ČEHOŽ, níže podepsané řádně oprávněné osoby podepsaly tento statut.

V Bonnu, dne 26. ledna 2009, v jediném originálním vyhotovení v anglickém jazyce.

CONFERENCE ON THE ESTABLISHMENT
OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY

Statute of IRENA signed in Bonn

Monday, 26 January 2009,
Bonn, World Conference Center

IRENA/FC/Statute

Statute
of the
International Renewable
Energy Agency
(IRENA)
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The Parties to this Statute,

desiring to promote the widespread and increased adoption and use of renewable
energy with a view to sustainable development,

inspired by their firm belief in the vast opportunities offered by renewable energy
for addressing and gradually alleviating problems of energy security and volatile energy
prices,

convinced of the major role that renewable energy can play in reducing greenhouse
gas concentrations in the atmosphere, thereby contributing to the stabilisation of the
climate system, and allowing for a sustainable, secure and gentle transit to a low carbon
economy,

desiring to foster the positive impact that renewable energy technologies can have
on stimulating sustainable economic growth and creating employment,

motivated by the huge potential of renewable energy in providing decentralised
access to energy, particularly in developing countries, and access to energy for isolated and
remote regions and islands,

concerned about the serious negative implications that the use of fossil fuels and the
inefficient use of traditional biomass can have on health,
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convinced that renewable energy, combined with enhanced energy efficiency, can
increasingly cover the anticipated steep increase in global energy needs in the coming
decades,

affirming their desire to establish an international organisation for renewable
energy, that facilitates the cooperation between its Members, while also establishing a
close collaboration with existing organisations that promote the use of renewable energy,

have agreed as follows:

Article I
Establishment of the Agency

A. The Parties to this Statute hereby establish the International Renewable Energy Agency
(hereinafter referred to as "the Agency") in accordance with the following terms and
conditions.

B. The Agency is based on the principle of the equality of all its Members and shall pay
due respect to the sovereign rights and competencies of its Members in performing its
activities.
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Article II
Objectives

The Agency shall promote the widespread and increased adoption and the sustainable use
of all forms of renewable energy, taking into account:
a.) national and domestic priorities and benefits derived from a combined approach
of renewable energy and energy efficiency measures, and

b.) the contribution of renewable energy to environmental preservation, through
limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly
tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to
economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable
development; to access to and security of energy supply; to regional development
and to inter-generational responsibility.

Article III
Definition

In this Statute the term "renewable energy" means all forms of energy produced from
renewable sources in a sustainable manner, which include, inter alia:

1. bioenergy;
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2. geothermal energy;

3. hydropower;

4. ocean energy, including inter alia tidal, wave and ocean thermal energy;

5. solar energy; and

6. wind energy.

Article IV
Activities

A. As a centre of excellence for renewable energy technology and acting as a facilitator
and catalyst, providing experience for practical applications and policies, offering support
on all matters relating to renewable energy and helping countries to benefit from the
efficient development and transfer of knowledge and technology, the Agency performs the
following activities:

1. In particular for the benefit of its Members the Agency shall:

a.)

analyse, monitor and, without obligations on Members’ policies, systematise
current renewable energy practices, including policy instruments, incentives,
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investment mechanisms, best practices, available technologies, integrated systems
and equipment, and success-failure factors;

b.)

initiate discussion and ensure interaction with other governmental and non-

governmental organisations and networks in this and other relevant fields;

c.)

provide relevant policy advice and assistance to its Members upon their

request, taking into account their respective needs, and stimulate international
discussions on renewable energy policy and its framework conditions;

d.)

improve pertinent knowledge and technology transfer and promote the

development of local capacity and competence in Member States including necessary
interconnections;

e.)

offer capacity building including training and education to its Members;

f.)

provide to its Members upon their request advice on the financing for

renewable energy and support the application of related mechanisms;

g.)

stimulate and encourage research, including on socio-economic issues, and

foster research networks, joint research, development and deployment of
technologies; and
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h.)

provide information about the development and deployment of national and

international technical standards in relation to renewable energy, based on a sound
understanding through active presence in the relevant fora.

2. Furthermore, the Agency shall disseminate information and increase public
awareness on the benefits and potential offered by renewable energy.

B. In the performance of its activities, the Agency shall:

1. act in accordance with the purposes and principles of the United Nations to
promote peace and international cooperation, and in conformity with policies of the
United Nations furthering sustainable development;

2. allocate its resources in such a way as to ensure their efficient utilisation with a
view to appropriately address all its objectives and perform its activities for achieving
the greatest possible benefit for its Members and in all areas of the world, bearing in
mind the special needs of the developing countries, and remote and isolated regions
and islands;

3. cooperate closely and strive for establishing mutually beneficial relationships with
existing institutions and organisations in order to avoid unnecessary duplication of
work and build upon and make efficient and effective use of resources and on-going
activities by governments, other organisations and agencies, which aim to promote
renewable energy.
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C. The Agency shall:

1. submit an annual report on its activities to its Members;

2. inform Members about its policy advice after it was given; and

3. inform Members about consultation and cooperation with and the work of existing
international organisations working in this field.

Article V
Work programme and projects

A. The Agency shall perform its activities on the basis of the annual work programme,
prepared by the Secretariat, considered by the Council and adopted by the Assembly.

B. The Agency may, in addition to its work programme, after consultation of its Members
and, in case of disagreement, after approval by the Assembly, carry out projects initiated
and financed by Members subject to the availability of non-financial resources of the
Agency.

-9-

Article VI
Membership

A. Membership is open to those States that are members of the United Nations and to
regional intergovernmental economic integration organisations willing and able to act in
accordance with the objectives and activities laid down in this Statute. To be eligible for
membership to the Agency, a regional intergovernmental economic integration
organisation must be constituted by sovereign States, at least one of which is a Member of
the Agency, and to which its Member States have transferred competence in at least one of
the matters within the purview of the Agency.

B. Such States and regional intergovernmental economic integration organisations shall
become:

1. original Members of the Agency by having signed this Statute and having
deposited an instrument of ratification;

2. other Members of the Agency by depositing an instrument of accession after their
application for membership has been approved. Membership shall be regarded as
approved if three months after the application has been sent to Members no
disagreement has been expressed. In case of disagreement the application shall be
decided on by the Assembly in accordance with Article IX paragraph H number 1.

C. In the case of any regional intergovernmental economic integration organisation, the
organisation and its Member States shall decide on their respective responsibilities for the
performance of their obligations under this Statute. The organisation and its Member States
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shall not be entitled to exercise rights, including voting rights, under the Statute
concurrently. In their instruments of ratification or accession, the organisations referred to
above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by
this Statute. These organisations shall also inform the Depositary Government of any
relevant modification in the extent of their competence. In the case of voting on matters
within their competence, regional intergovernmental economic integration organisations
shall vote with the number of votes equal to the total number of votes attributable to their
Member States which are also Members of this Agency.

Article VII
Observers

A. Observer status may be granted by the Assembly to:

1. intergovernmental and non-governmental organisations active in the field of
renewable energy;

2. Signatories that have not ratified the Statute; and

3. applicants for membership whose application for membership has been approved in
accordance with Article VI paragraph B number 2.

B. Observers may participate without the right to vote in the public sessions of the
Assembly and its subsidiary organs.
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Article VIII
Organs

A. There are hereby established as the principal organs of the Agency:

1. the Assembly;

2. the Council; and

3. the Secretariat.

B. The Assembly and the Council, subject to approval by the Assembly, may establish
such subsidiary organs as they find necessary for the exercise of their functions in
accordance with this Statute.

Article IX
The Assembly

A. 1. The Assembly is the supreme organ of the Agency.

2. The Assembly may discuss any matter within the scope of this Statute or relating to
the powers and functions of any organ provided for in this Statute.
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3. On any such matter the Assembly may:

a.)

take decisions and make recommendations to any such organ; and

b.)

make recommendations to the Members of the Agency, upon their request.

4. Furthermore, the Assembly shall have the authority to propose matters for
consideration by the Council and request from the Council and the Secretariat reports
on any matter relating to the functioning of the Agency.

B. The Assembly shall be composed of all Members of the Agency. The Assembly shall
meet in regular sessions which shall be held annually unless it decides otherwise.

C. The Assembly includes one representative of each Member. Representatives may be
accompanied by alternates and advisors. The costs of a delegation’s participation shall be
borne by the respective Member.

D. Sessions of the Assembly shall take place at the seat of the Agency, unless the
Assembly decides otherwise.

E. At the beginning of each regular session, the Assembly shall elect a President and such
other officials as may be required, taking into account equitable geographic representation.
They shall hold office until a new President and other officials are elected at the next
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regular session. The Assembly shall adopt its rules of procedure in conformity with this
Statute.

F. Subject to Article VI paragraph C, each Member of the Agency shall have one vote in
the Assembly. The Assembly shall take decisions on questions of procedure by a simple
majority of the Members present and voting. Decisions on matters of substance shall be
taken by consensus of the Members present. If no consensus can be reached, consensus
shall be considered achieved if no more than 2 Members object, unless the Statute provides
otherwise. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that
question shall be treated as a matter of substance unless the Assembly by consensus of the
Members present decides otherwise, which, if no consensus can be reached, shall be
considered achieved if no more than 2 Members object. A majority of the Members of the
Agency shall constitute a quorum for the Assembly.

G. The Assembly shall, by consensus of the Members present:

1. elect the members of the Council;

2. adopt at its regular sessions the budget and the work programme of the Agency,
submitted by the Council, and have the authority to decide on amendments of the
budget and the work programme of the Agency;

3. take decisions relating to the supervision of the financial policies of the Agency,
the financial rules and other financial matters and elect the auditor;
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4. approve amendments to this Statute;

5. decide on the establishment of subsidiary bodies and approve their terms of
reference; and

6. decide on permission to vote in accordance with Article XVII paragraph A.

H. The Assembly shall by consensus of the Members present, which if no consensus can
be reached shall be considered achieved if no more than 2 Members object:

1. decide, if necessary, on applications for membership;
2. approve the rules of procedure of the Assembly and of the Council, which shall be
submitted by the latter;

3. adopt the annual report as well as other reports;

4. approve the conclusion of agreements on any questions, matters or issues within
the scope of this Statute; and

5. decide in case of disagreement between its Members on additional projects in
accordance with Article V paragraph B.
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I. The Assembly shall designate the seat of the Agency and the Director-General of the
Secretariat (hereinafter referred to as "Director-General") by consensus of the Members
present, or, if no consensus can be reached, by a majority vote of two thirds of the
Members present and voting.

J. The Assembly shall consider and approve as appropriate at its first session any
decisions, draft agreements, provisions and guidelines developed by the Preparatory
Commission in accordance with the voting procedures for the respective issue as outlined
in Article IX paragraphs F to I.

Article X
The Council

A. The Council shall consist of at least 11 but not more than 21 representatives of the
Members of the Agency, elected by the Assembly. The concrete number of representatives
between 11 and 21 shall correspond to the rounded up equivalent of one third of the
Members of the Agency to be calculated on the basis of the number of Members of the
Agency at the beginning of the respective election for members of the Council. The
members of the Council shall be elected on a rotating basis as laid down in the rules of
procedure of the Assembly, with a view to ensuring effective participation of developing
and developed countries and achieving fair and equitable geographical distribution and
effectiveness of the Council’s work. The members of the Council shall be elected for a
term of two years.
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B. The Council shall convene semi-annually and its meetings shall take place at the seat
of the Agency, unless the Council decides otherwise.

C. The Council shall, at the beginning of each meeting for the duration until its next
meeting, elect a Chairperson and such other officials from among its members as may be
required. It shall have the right to elaborate its rules of procedure. Such rules of procedure
have to be submitted to the Assembly for approval.

D. Each member of the Council shall have one vote. The Council shall take decisions on
questions of procedure by a simple majority of its members. Decisions on matters of
substance shall be taken by a majority of two thirds of its members. When the issue arises
as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a
matter of substance unless the Council, by a majority of two thirds of its members, decides
otherwise.

E. The Council shall be responsible and accountable to the Assembly. The Council shall
carry out the powers and functions entrusted to it under this Statute, as well as those
functions delegated to it by the Assembly. In so doing, it shall act in conformity with the
decisions and with due regard to the recommendations of the Assembly and assure their
proper and continuous implementation.

F. The Council shall:

1. facilitate consultations and cooperation among Members;
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2. consider and submit to the Assembly the draft work programme and the draft
budget of the Agency;

3. approve arrangements for the sessions of the Assembly including the preparation of
the draft agenda;

4. consider and submit to the Assembly the draft annual report concerning the
activities of the Agency and other reports as prepared by the Secretariat according to
Article XI paragraph E number 3 of this Statute;

5. prepare any other reports which the Assembly may request;

6. conclude agreements or arrangements with States, international organisations and
international agencies on behalf of the Agency, subject to prior approval by the
Assembly;

7. substantiate the work programme as adopted by the Assembly with a view to its
implementation by the Secretariat and within the limits of the adopted budget;

8. have the authority to refer to the Assembly matters for its consideration; and

9. establish subsidiary organs, when necessary, in accordance with Article VIII
paragraph B, and decide on their terms of reference and duration.
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Article XI
The Secretariat

A. The Secretariat shall assist the Assembly, the Council, and their subsidiary organs in
the performance of their functions. It shall carry out the other functions entrusted to it
under this Statute as well as those functions delegated to it by the Assembly or the Council.

B. The Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief
administrative officer, and such staff as may be required. The Director-General shall be
appointed by the Assembly upon the recommendation of the Council for a term of four
years, renewable for one further term, but not thereafter.

C. The Director-General shall be responsible to the Assembly and the Council, inter alia
for the appointment of the staff as well as the organisation and functioning of the
Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the
determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest
standards of efficiency, competence and integrity. Due regard shall be paid to the
importance of recruiting the staff primarily from Member States and on as wide a
geographical basis as possible, taking particularly into account the adequate representation
of developing countries and with emphasis on gender balance. In preparing the budget the
proposed recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a
minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Secretariat.

D. The Director-General or a representative designated by him or her shall participate,
without the right to vote, in all meetings of the Assembly and of the Council.
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E. The Secretariat shall:

1. prepare and submit to the Council the draft work programme and the draft budget
of the Agency;

2. implement the Agency’s work programme and its decisions;

3. prepare and submit to the Council the draft annual report concerning the activities
of the Agency and such other reports as the Assembly or the Council may request;

4. provide administrative and technical support to the Assembly, the Council and their
subsidiary organs;

5. facilitate communication between the Agency and its Members; and

6. circulate the policy advice after it was given to the Members of the Agency in
accordance with Article IV paragraph C number 2 and prepare and submit to the
Assembly and the Council a report on its policy advice for each of their sessions. The
report to the Council shall include also the planned policy advice in implementing the
annual work programme.

F. In the performance of their duties, the Director-General and the other members of the
staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source
external to the Agency. They shall refrain from any action that might reflect on their
positions as international officers responsible only to the Assembly and the Council. Each
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Member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the
Director-General and the other members of the staff and shall not seek to influence them in
the discharge of their responsibilities.

Article XII
The budget

A. The budget of the Agency shall be financed by:

1. mandatory contributions of its Members, which are based on the scale of
assessments of the United Nations, as determined by the Assembly;

2. voluntary contributions; and

3. other possible sources
in accordance with the financial rules to be adopted by the Assembly by consensus, as laid
down in Article IX paragraph G of this Statute. The financial rules and the budget shall
secure a solid financial basis of the Agency and shall ensure the effective and efficient
implementation of the Agency’s activities, as defined by the work programme. Mandatory
contributions will finance core activities and administrative costs.

B. The draft budget of the Agency shall be prepared by the Secretariat and submitted to
the Council for examination. The Council shall either forward it to the Assembly with a
recommendation for approval or return it to the Secretariat for review and re-submission.
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C. The Assembly shall appoint an external auditor who shall hold office for a period of
four years and who shall be eligible for re-election. The first auditor shall hold office for a
period of two years. The auditor shall examine the accounts of the Agency and shall make
such observations and recommendations as deemed necessary with respect to the
efficiency of the management and the internal financial controls.

Article XIII
Legal personality, privileges and immunities

A. The Agency shall have international legal personality. In the territory of each Member
and subject to its national legislation, it shall enjoy such domestic legal capacity as may be
necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

B. Members shall decide upon a separate agreement on privileges and immunities.

Article XIV
Relations with other organisations

Subject to the approval of the Assembly the Council shall be authorised to conclude
agreements on behalf of the Agency establishing appropriate relations with the United
Nations and any other organisations whose work is related to that of the Agency. The
provisions of this Statute shall not affect the rights and obligations of any Member deriving
from any existing international treaty.
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Article XV
Amendments and withdrawal, review

A. Amendments to this Statute may be proposed by any Member. Certified copies of the
text of any amendment proposed shall be prepared by the Director-General and
communicated by him to all Members at least ninety days in advance of its consideration
by the Assembly.

B. Amendments shall come into force for all Members:

1. when approved by the Assembly after consideration of observations submitted by
the Council on each proposed amendment; and

2. after all the Members have consented to be bound by the amendment in accordance
with their respective constitutional processes. Members shall express their consent to
be bound by depositing a corresponding instrument with the Depositary referred to in
Article XX paragraph A.

C. At any time after five years from the date when this Statute takes effect in accordance
with paragraph D of Article XIX, a Member may withdraw from the Agency by notice in
writing to that effect given to the Depositary referred to in Article XX paragraph A, which
shall promptly inform the Council and all Members.

D. Such withdrawal shall take effect at the end of the year in which it is expressed.
Withdrawal by a Member from the Agency shall not affect its contractual obligations
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entered into pursuant to Article V paragraph B or its financial obligations for the year in
which it withdraws.

Article XVI
Settlement of disputes

A. Members shall settle any dispute between them concerning the interpretation or
application of this Statute by peaceful means in accordance with Article 2 paragraph 3 of
the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means
indicated in Article 33 paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

B. The Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems
appropriate, including offering its good offices, calling upon the Members to a dispute to
start the settlement process of their choice and recommending a time limit for any agreed
procedure.

Article XVII
Temporary suspension of rights

A. Any Member of the Agency which is in arrears with its financial contributions to the
Agency shall have no right to vote if its arrears reach or exceed the amount of its
contributions for the two preceding years. However, the Assembly may permit this
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Member to vote if it is convinced that the non-payment is due to circumstances beyond the
Member's control.

B. A Member which has persistently violated the provisions of this Statute or of any
agreement entered into by it pursuant to this Statute may be suspended from the exercise of
the privileges and rights of membership by the Assembly acting by a two-thirds majority of
the Members present and voting upon recommendation of the Council.

Article XVIII
Seat of the Agency

The seat of the Agency shall be determined by the Assembly at its first session.

Article XIX
Signature, ratification, entry into force and accession

A. This Statute shall be open for signature at the Founding Conference by all States that
are members of the United Nations and regional intergovernmental economic integration
organisations as defined in Article VI paragraph A. It shall remain open for signature until
the date this Statute enters into force.
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B. For States and regional intergovernmental economic integration organisations as
defined in Article VI paragraph A having not signed this Statute, this Statute shall be open
for accession after their membership has been approved by the Assembly in accordance
with Article VI paragraph B number 2.

C. Consent to be bound by this Statute shall be expressed by depositing an instrument of
ratification or accession with the Depositary. Ratification of or accession to this Statute
shall be effected by States in accordance with their respective constitutional processes.

D. This Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the
twenty-fifth instrument of ratification.

E. For States or regional intergovernmental economic integration organisations having
deposited an instrument of ratification or accession after the entry into force of the Statute,
this Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant
instrument.

F. No reservations may be made to any of the provisions contained in this Statute.

Article XX
Depositary, registration, authentic text

A. The Government of the Federal Republic of Germany is hereby designated as the
Depositary of this Statute and any instrument of ratification or accession.
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B. This Statute shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102
of the Charter of the United Nations.

C. This Statute, done in English, shall be deposited in the archives of the Depositary
Government.

D. Duly certified copies of this Statute shall be transmitted by the Depositary Government
to the governments of States and to the executive organs of regional intergovernmental
economic integration organisations which have signed or have been approved for
membership according to Article VI paragraph B number 2.

E. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories to this Statute of the
date of each deposit of any instrument of ratification and the date of entry into force of the
Statute.

F. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories and Members of the
dates on which States or regional intergovernmental economic integration organisations
subsequently become Members thereto.

G. The Depositary Government shall promptly send new applications for membership to
all Members of the Agency for consideration in accordance with Article VI paragraph B
number 2.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this
Statute.

DONE at Bonn, this 26th January 2009, in a single original, in the English language.
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Country

Contribution
Date of
2009 (in USD)
Ratification

Date of
Signing

Theoretical
Actual
contribution
Contribution
2010 (in USD) 2010 (in USD)
696

1

Afghanistan

26.01.2009

2

Albania

11.06.2009

3

Algeria

26.01.2009

22,257

4

Angola

29.06.2009

1,369

5

Antigua and Barbuda

29.06.2009

348

6

Argentina

26.01.2009

49,905

7

Armenia

26.01.2009

8

Australia

29.06.2009

336,120

9

Austria

26.01.2009

147,976

10

Azerbaijan

10.06.2009

11

Bahrain

26.01.2009

6,782

12

Bangladesh

19.06.2009

1,369

13

Belarus

11.02.2009

7,303

14

Benin

26.01.2009

522

15

Bosnia and Herzegovina

23.06.2009

2,434

16

Brunei Darussalam

23.06.2009

4,869

17

Bulgaria

26.01.2009

18

Burkina Faso

26.01.2009

522

19

Cambodia

11.06.2009

522

20

Cameroon

24.06.2009

1,913

21

26.01.2009

137

22

Cape Verde
Central African
Republic

23

Chad

26.01.2009

348

24

Chile

26.01.2009

41,037

25

Colombia

29.06.2010

-

26

Comoros

26.01.2009

137

27

Congo

04.06.2009

522

28

Costa Rica

29.06.2009

5,912

29

Côte d’Ivoire

26.01.2009

1,739

30

Croatia

25.05.2010

-

31

Cyprus

26.01.2009

32

06.01.2010

33

Czech Republic
Democratic Republic of
the Congo

34

Denmark

26.01.2009

35

Djibouti

26.01.2009

36

Dominican Republic

15.05.2009

1,739

14.07.2010

869

30.03.2010

1,985

23.03.2010

77,220

2,608

6,608

2,434
6,608

137

26.01.2009

27.05.2010

7,999
60,686
522

26.01.2009
05.02.2010

127,980
137

09.06.2010
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37

Ecuador

18.06.2009

6,955

38

Egypt

26.01.2009

16,345

39

Eritrea

26.01.2009

40

Estonia

11.06.2009

6,955

41

Ethiopia

26.01.2009

1,391

42

European Union

23.11.2009

43

Fiji

29.06.2009

696

44

Finland

26.01.2009

98,419

243,419

45

France

26.01.2009

1,064,700

1,064,700

46

Gabon

29.06.2009

2,434

47

Gambia

26.01.2009

137

48

Georgia

24.06.2009

31.05.2010

49

Germany

26.01.2009

25.08.2009

50

Ghana

26.01.2009

1,043

51

Greece

26.01.2009

120,155

52

Grenada

05.06.2009

137

53

Guatemala

26.01.2009

4,869

54

Guinea

16.04.2009

348

55

Guinea-Bissau

26.01.2009

137

56

Honduras

26.01.2009

1,391

57

Iceland

26.01.2009

18.05.2010

7,303

58

17.03.2009

04.05.2010

92,855

59

India
Iran (Islamic Republic
of)

60

Iraq

23.06.2009

3,478

61

Ireland

26.01.2009

86,595

62

Israel

26.01.2009

63

Italy

26.01.2009

64

Japan

29.06.2009

65

Jordan

26.01.2009

2,434

66

Kazakhstan

26.06.2009

13,215

67

Kiribati

29.06.2009

137

68

Kenya

22.05.2009

69

Kuwait

19.06.2009

45,732

70

Kyrgyzstan

17.01.2010

137

71

Latvia

26.01.2009

72

Lebanon

20.05.2009

5,738

73

Lesotho

29.06.2009

137

74

Liberia

26.01.2009

137

137

06.07.2010

-

05.07.2010

1,500,000

1,792,000

1,043

1,028

1,394,213

1,394,213

8,877,21

92,840

40,515

26.01.2009

66,772

08.06.2010

869,253
2,178,784

01.07.2010

26.06.2009

15.04.2010
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29.06.2009

1,870

1,565

1,565

75

Liechtenstein

29.06.2009

76

Lithuania

26.01.2009

11,303

77

Luxembourg

26.01.2009

15,650

78

Libyan Arab Jamahiriya

23.06.2009

22,431

79

Madagascar

26.01.2009

522

80

Maldives

29.06.2009

81

Mali

26.01.2009

522

82

Malta

29.06.2009

2,956

83

Malaysia

28.04.2010

84

Marshall Islands

24.06.2010

85

Mauritania

07.05.2009

137

86

Mauritius

24.09.2009

1,913

87

Mexico

07.07.2010

88

Monaco

04.06.2009

89

Mongolia

26.01.2009

12.03.2010

137

90

Montenegro

26.01.2009

03.06.2010

137

91

Morocco

26.01.2009

92

Mozambique

12.02.2010

93

Nauru

29.06.2009

137

94

Nepal

26.01.2009

1,043

95

Netherlands

26.01.2009

322,557

96

Nicaragua

26.01.2009

522

97

Niger

26.01.2009

348

308

98

Nigeria

26.01.2009

13,563

19,960

99

Norway

26.01.2009

151,454

151,454

100

Oman

04.06.2009

14,954

101

Pakistan

04.06.2009

14,259

102

Palau

29.06.2009

103

Panama

26.06.2009

3,825

104

Papua New Guinea

29.06.2009

348

105

Peru

26.01.2009

15,650

106

Philippines

26.01.2009

15,650

107

Poland

26.01.2009

108

Portugal

26.01.2009

109

Qatar

24.06.2010

110

Republic of Korea

26.01.2009

111

Republic of Moldova

26.01.2009

348

112

Romania

26.01.2009

30,778

113

Rwanda

08.06.2009

137

68,814

137

30.06.2009

522
112

10,085

06.10.2009

100,000

137

27.11.2009

143,977

05.04.2010

88,855

18.05.2010
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114

Saint Vincent and the
Grenadines

17.01.2010

137

115

Samoa

29.06.2009

116

Sao Tome and Principe

26.01.2009

137

117

Senegal

26.01.2009

1,043

118

Serbia

26.01.2009

119

Seychelles

08.06.2009

348

348

120

Sierra Leone

08.06.2009

137

137

121

Slovakia

26.06.2009

05.04.2010

24,692

122

Slovenia

26.01.2009

22.03.2010

17,910

123

Somalia

08.06.2009

124

South Africa

17.01.2010

125

Spain

26.01.2009

126

Sri Lanka

19.06.2009

3,304

127

Sudan

19.06.2009

1,369

128

Swaziland

29.06.2009

522

129

Sweden

26.01.2009

130

Switzerland

27.05.2009

196,491

131

Syrian Arab Republic

26.01.2009

4,347

132
133

Tajikistan
The former Yugoslav
Republic of Macedonia

26.01.2009

348

134

Timor-Leste

29.06.2009

137

135

Togo

15.06.2009

137

136

Tonga

29.06.2009

137

Tunisia

26.01.2009

5,217

138

Turkey

26.01.2009

107,287

139

Uganda

26.01.2009

1,043

140

United Arab Emirates

26.01.2009

141

United Kingdom

142

137

12.07.2010

6,434

04.02.2010

169

137
66,946

743,350

10.07.2009

260,000

552,434

185,014

185,014

1,217

26.01.2009

137

04.02.2010

67,989

625,726

26.06.2009

1,148,339

1,148,339

29.06.2009

3,011,800

143

United States of America
United Republic of
Tanzania

144

Uruguay

26.01.2009

4,695

145

Uzbekistan

19.06.2009

1,739

146

Vanuatu

29.06.2009

137

147

Yemen

26.01.2009

1,369

148

Zambia

26.01.2009

696

149

Zimbabwe

29.06.2009

522

18.06.2009

773,671

1,369

15.06.2009

5,344,119

Total
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13,690,000

1,323.97

5,110,230.97
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Number of completed ratifications of the Statute: 31

The contributions are calculated based on UN GA Resolution 64/248. It was adjusted for the number of
signatories as of 17 January 2010 (142).
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