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SD LENÍ
Ministerstva zahrani ních v cí
Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 29. ervna 1990 byla v Londýn p ijata Zm na
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.*),**)
Listina o p ístupu eské republiky ke Zm n byla uložena u generálního tajemníka Organizace
spojených národ , depozitá e Protokolu, dne 18. prosince 1996.
Zm na vstoupila v platnost na základ svého lánku 2 odst. 1 dne 10. srpna 1992. Pro eskou
republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož lánku dne 18. b ezna 1997.
Anglické zn ní Zm ny a její p eklad do eského jazyka se vyhlašují sou asn .

P EKLAD
ZM NA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ
POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU
lánek 1: ZM NA
A. Preambule
1. Šestý odstavec preambule protokolu se nahrazuje tímto:
„ODHODLÁNY chránit ozonovou vrstvu pomocí p ijetí preventivních opat ení za ú elem
spravedlivého omezení celkového množství globálních emisí látek, které ji poškozují, s kone ným
cílem úplného vylou ení t chto látek na základ vývoje v deckých poznatk , s ohledem na
technická a hospodá ská hlediska a s ohledem na rozvojové pot eby rozvojových zemí,“.
2. Sedmý odstavec preambule protokolu se nahrazuje tímto:
„BEROUCE NA V DOMÍ, že jsou nutná zvláštní ustanovení, aby byla spln na pot eba
rozvojových zemí, pokud jde o tyto látky, v etn poskytnutí dalších finan ních zdroj a p ístupu k
p íslušným technologiím s ohledem na to, že míru nutných finan ních prost edk lze p edvídat a že
lze o ekávat, že tyto finan ní prost edky u iní podstatný rozdíl ve schopnosti sv ta zabývat se
v decky zjišt ným problémem poškozování ozonové vrstvy a jeho škodlivých ú ink ,“.
3. Devátý odstavec preambule protokolu se nahrazuje tímto:
„BEROUCE V ÚVAHU d ležitost podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a p enosu
náhradních technologií, pokud jde o omezování a snižování emisí látek, které poškozují ozonovou
vrstvu, zejména s ohledem na pot eby rozvojových zemí,“.

B. lánek 1: Definice
1. V lánku 1 protokolu se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4. „regulovanou látkou“ rozumí látka uvedená v p íloze A nebo v p íloze B tohoto protokolu,
samostatn nebo ve sm si. Tento pojem zahrnuje isomery každé takové látky, krom výjimek
uvedených v p íslušné p íloze, ale vylu uje každou takovouto látku nebo sm s obsaženou ve
zpracovaném výrobku krom nádoby používané pro p epravu nebo skladování uvedené látky;“.
2. V lánku 1 protokolu se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5. „výrobou“ rozumí množství vyrobených regulovaných látek po ode tení množství zni eného
technologiemi, které strany schválí, a dále po ode tení množství beze zbytku použitého jako
surovina pro výrobu jiných chemických látek. Recyklované a znovu použité množství se za
„výrobu“ nepovažuje;“.
3. V lánku 1 protokolu se dopl uje tento odstavec:
„9. „p echodnou látkou“ rozumí látka uvedená v p íloze C tohoto protokolu, samostatn nebo ve
sm si. Tento pojem zahrnuje isomery každé takové látky, krom výjimek uvedených v p íloze C,
ale vylu uje každou takovouto látku nebo sm s obsaženou ve zpracovaném výrobku krom nádoby
používané pro p epravu nebo skladování uvedené látky.“.
C. lánek 2 odst. 5
V lánku 2 protokolu se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5. Každá smluvní strana m že pro kterékoli jedno nebo více regula ních období p evést na jinou
stranu jakoukoli ást své vypo tené úrovn výroby stanovené v láncích 2 A až 2 E za
p edpokladu, že celková spole ná vypo tená úrove pro výroby daných stran pro každou skupinu
regulovaných látek nep ekro í limity výroby stanovené v uvedených láncích pro tyto skupiny.
Takový p evod výroby musí být oznámen sekretariátu jednotlivými zú astn nými stranami s
uvedením podmínek takového p evodu a období, na n ž se má vztahovat.“.
D. lánek 2 odst. 6
V lánku 2 odst. 6 se p ed slova „regulovaných látek“ vkládají slova:
„uvedených v p íloze A nebo p íloze B“.
E. lánek 2 odst. 8 písm. a)
V lánku 2 odst. 8 písm. a) protokolu se za slova „tohoto lánku“ vkládají slova:
„a lánk 2 A až 2 E“
a za slova „tímto lánkem“ slova:
„a lánky 2 A až 2 E“.
F. lánek 2 odst. 9 písm. a) bod i)

V lánku 2 odst. 9 písm. a) bod i) protokolu se za slova „p íloze A“ vkládají slova:
„a/nebo v p íloze B“.
G. lánek 2 odst. 9 písm. a) bod ii)
V lánku 2 odst. 9 písm. a) bod ii) protokolu se zrušují slova:
„úrove z roku 1986“.
H. lánek 2 odst. 9 písm. c)
V lánku 2 odst. 9 písm. c) protokolu se zrušují slova:
„které zastupují nejmén 50 % celkové spot eby regulovaných látek všech stran“
a nahrazují se slovy:
„které zastupují v tšinu stran jednajících podle lánku 5 odst. 1, p ítomných a hlasujících, a v tšinu
p ítomných a hlasujících stran, které tak nejednají“.
I. lánek 2 odst. 10 písm. b)
V lánku 2 odst. 10 protokolu se písmeno b) zrušuje a dosavadní lánek 2 odst. 10 písm. a) se ozna uje
jako odstavec 10.
J. lánek 2 odst. 11
V lánku 2 odst. 11 protokolu se za slova „v tomto lánku“ vkládají slova:
„a láncích 2 A až 2 E“
a za slova „tento lánek“ slova:
„a lánky 2 A až 2 E“.
K. lánek 2 C: Jiné pln halogenované CFC
Do protokolu se vkládá nový lánek 2 C, který zní:
„ lánek 2 C
Jiné pln halogenované CFC
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 1993 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období její vypo tená úrove spot eby
regulovaných látek ve skupin I p ílohy B nep ekro ila ro n 80 % vypo tené úrovn spot eby z
roku 1989. Každá smluvní strana vyráb jící jednu nebo více t chto látek pro stejná období zajistí,
aby její vypo tená úrove výroby nep ekro ila ro n 80 % její vypo tené úrovn výroby z roku
1989. Nicmén za ú elem uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5
odst. 1 m že její vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 10 % její vypo tené úrovn
výroby z roku 1989.
2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 1997 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období její vypo tená úrove spot eby
regulovaných látek ve skupin I p ílohy B nep ekro ila ro n 15 % vypo tené úrovn spot eby z
roku 1989. Každá smluvní strana vyráb jící jednu nebo více t chto látek pro stejná období zajistí,

aby její vypo tená úrove výroby nep ekro ila ro n 15 % její vypo tené úrovn výroby z roku
1989. Nicmén za ú elem uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5
odst. 1 m že její vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 10 % její vypo tené úrovn
výroby z roku 1989.
3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 2000 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období její vypo tená úrove spot eby
regulovaných látek ve skupin I p ílohy B nep ekro ila nulu. Každá smluvní strana vyráb jící jednu
nebo více t chto látek pro stejná období zajistí, aby její vypo tená úrove výroby nep ekro ila
nulu. Nicmén za ú elem uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5
odst. 1 m že její vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 15 % její vypo tené úrovn
výroby z roku 1989.“.
L. lánek 2 D: Tetrachlormethan
Do protokolu se vkládá nový lánek 2 D, který zní:
„ lánek 2 D
Tetrachlormethan
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 1995 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období vypo tená úrove spot eby této regulované
látky ze skupiny II p ílohy B nep ekro ila ro n 15 % vypo tené úrovn spot eby z roku 1989.
Každá smluvní strana vyráb jící tuto látku pro stejná období zajistí, aby vypo tená úrove její
výroby nep ekro ila ro n 15 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989. Nicmén za ú elem
uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 m že její
vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 10 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989.
2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 2000 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období vypo tená úrove spot eby této látky ze
skupiny II p ílohy B nep ekro ila nulu. Každá smluvní strana vyráb jící tuto látku pro stejná
období zajistí, aby její vypo tená úrove výroby této látky každoro n nep ekro ila nulu. Nicmén
za ú elem uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 m že
její vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 15 % její vypo tené úrovn výroby z roku
1989.“.
M. lánek 2 E: 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)
Do protokolu se vkládá nový lánek 2 E, který zní:
„ lánek 2 E
1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 1993 a
dále v každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období její vypo tená úrove spot eby
regulovaných látek ze skupiny III p ílohy B nep ekro ila vypo tenou úrove spot eby z roku 1989.
Každá smluvní strana vyráb jící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypo tená úrove
výroby nep ekro ila její vypo tenou úrove výroby z roku 1989. Nicmén za ú elem uspokojení
základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 m že její vypo tená úrove
výroby p ekro it tento limit až o 10 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 1995 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období vypo tená úrove spot eby této regulované
látky ze skupiny III p ílohy B nep ekro ila ro n 70 % vypo tené úrovn spot eby z roku 1989.
Každá smluvní strana vyráb jící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypo tená úrove
výroby nep ekro ila ro n 70 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989. Nicmén za ú elem
uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 m že její
vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 10 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989.
3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 2000 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období vypo tená úrove spot eby této regulované
látky ze skupiny III p ílohy B nep ekro ila ro n 30 % vypo tené úrovn spot eby z roku 1989.
Každá smluvní strana vyráb jící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypo tená úrove
výroby nep ekro ila ro n 30 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989. Nicmén za ú elem
uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 m že její
vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 10 % její vypo tené úrovn výroby z roku 1989.
4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctim sí ním období po ínaje dnem 1. ledna 2005 a v
každém dalším následujícím dvanáctim sí ním období vypo tená úrove spot eby této látky ze
skupiny III p ílohy B nep ekro ila nulu. Každá smluvní strana vyráb jící tuto látku pro stejná
období zajistí, aby její vypo tená úrove výroby této látky každoro n nep ekro ila nulu. Nicmén
za ú elem uspokojení základní vnitrostátní pot eby stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 m že
její vypo tená úrove výroby p ekro it tento limit až o 15 % její vypo tené úrovn výroby z roku
1989.
5. Strany v roce 1992 p ezkoumají možnosti rychlejšího asového rozvrhu snižování, než je uveden
v tomto lánku.“.
N. lánek 3: Výpo et regula ních úrovní
1. V lánku 3 protokolu se za slova „ lánk 2“ vkládají slova:
„2 A až 2 E,“.
2. V lánku 3 protokolu se za každý výskyt slov „v p íloze A“ vkládají slova:
„nebo p íloze B“.
O. lánek 4: Regulace obchodu se státy, které nejsou smluvními stranami
1. V lánku 4 se odstavce 1 až 5 nahrazují tímto:
„1. Od 1. ledna 1990 každá smluvní strana zakáže dovoz regulovaných látek v p íloze A ze všech
stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
1 bis. Do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana dovoz
regulovaných látek v p íloze B ze všech stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
2. Po ínaje dnem 1. ledna 1993 zakáže každá smluvní strana vývoz všech regulovaných látek v
p íloze A do všech stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
2 bis. Po ínaje uplynutím jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní
strana vývoz regulovaných látek v p íloze B do všech stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
3. Do 1. ledna 1992 vypracují strany v souladu s postupem podle lánku 10 úmluvy do p ílohy
seznam výrobk obsahujících regulované látky v p íloze A. Strany, které podle uvedeného postupu

nevznesou proti p íloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí ú innosti této p ílohy dovoz
t chto výrobk ze všech stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
3 bis. Do t í let od vstupu tohoto odstavce v platnost vypracují strany v souladu s postupem podle
lánku 10 úmluvy do p ílohy seznam výrobk obsahujících regulované látky v p íloze B. Strany,
které podle uvedeného postupu nevznesou proti p íloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí
ú innosti této p ílohy dovoz t chto výrobk ze všech stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
4. Do 1. ledna 1994 strany zjistí proveditelnost zákazu nebo omezení dovozu výrobk vyráb ných
pomocí regulovaných látek v p íloze A, ale neobsahujících tyto látky, ze stát , jež nejsou stranami
tohoto protokolu. Pokud zjistí, že je to proveditelné, zpracují strany v souladu s postupy podle
lánku 10 úmluvy v p íloze seznam t chto výrobk . Strany, které podle uvedených postup
nevznesou proti p íloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí ú innosti této p ílohy dovoz
t chto výrobk ze všech stát , které nejsou stranami tohoto protokolu.
4 bis. Do p ti let od vstupu tohoto odstavce v platnost zjistí strany proveditelnost zákazu nebo
omezení dovozu výrobk vyráb ných pomocí regulovaných látek v p íloze B, ale neobsahujících
tyto látky, ze stát , které nejsou stranami tohoto protokolu. Pokud zjistí, že je to proveditelné,
zpracují strany v souladu s postupy podle lánku 10 úmluvy v p íloze seznam t chto výrobk .
Strany, které podle uvedených postup nevznesou proti p íloze námitky, zakáží do jednoho roku od
nabytí ú innosti této p ílohy dovoz t chto výrobk ze všech stát , které nejsou stranami tohoto
protokolu.
5. Každá smluvní strana se zavazuje ke snaze zabránit v nejv tším proveditelném rozsahu vývozu
techniky a technologie pro výrobu a používání regulovaných látek do všech stát , které nejsou
stranami tohoto protokolu.“.
2. V lánku 4 protokolu se odstavec 8 nahrazuje tímto:
„8. Bez ohledu na ustanovení tohoto lánku mohou být povoleny dovozy uvedené v odstavcích 1, 1
bis, 3, 3 bis, 4 a 4 bis a vývozy uvedené v odstavcích 2 a 2 bis z a do kteréhokoli státu, který není
stranou tohoto protokolu, pokud zasedání stran stanoví, že tento stát plní v plném rozsahu lánek 2,
lánky 2 A až 2 E a tento lánek, a že p edložil v tom smyslu údaje stanovené v lánku 7.“.
3. V lánku 4 protokolu se dopl uje nový odstavec 9, který zní:
„9. Pro ú ely tohoto lánku zahrnuje pojem „stát, který není stranou tohoto protokolu“ pro
konkrétní regulovanou látku stát nebo organizaci pro regionální hospodá skou integraci, které
nesouhlasí s tím, aby byly vázány regula ními opat eními pro tuto látku.“.
P. lánek 5: Zvláštní situace rozvojových zemí
lánek 5 protokolu se nahrazuje tímto:
„1. Každá smluvní strana, která je rozvojovou zemí a jejíž ro ní vypo tená úrove spot eby
regulovaných látek uvedených v p íloze A je mén než 0,3 kilogramu na obyvatele ke dni, kdy pro
ni tento protokol vstoupí v platnost nebo kdykoli potom do 1. ledna 1999, je za ú elem uspokojení
svých vnitrostátních pot eb oprávn na odložit sv j soulad s regula ními opat eními stanovenými v
láncích 2 A až 2 E o 10 let.
2. Nicmén žádná strana jednající podle odstavce 1 tohoto lánku nesmí p ekro it ani ro ní
vypo tenou úrove spot eby regulovaných látek v p íloze A 0,3 kg na obyvatele, ani ro ní
vypo tenou úrove spot eby regulovaných látek v p íloze B 0,2 kg na obyvatele.

3. P i provád ní regula ních opat ení uvedených v láncích 2 A až 2 E je jakákoliv strana jednající
podle odstavce 1 tohoto lánku oprávn na použít:
a) jako základ pro sv j soulad s regula ními opat eními pr m r své ro ní vypo tené úrovn
spot eby za období let 1995 až 1997 v etn nebo vypo tenou úrove spot eby 0,3 kg na
obyvatele podle toho, která z nich je nižší, pro regulované látky podle p ílohy A;
b) jako základ pro sv j soulad s regula ními opat eními pr m r své ro ní vypo tené úrovn
spot eby za období let 1998 až 2000 v etn nebo vypo tenou úrove spot eby 0,2 kg na
obyvatele podle toho, která z nich je nižší, pro regulované látky podle p ílohy B.
4. Pokud strana jednající podle odstavce 1 tohoto lánku zjistí p edtím, než pro ni vstoupí v
platnost regula ní opat ení podle lánk 2 A až 2 E, že není schopna získat dostate nou zásobu
regulovaných látek, m že to oznámit sekretariátu. Sekretariát neprodlen rozešle kopie takového
oznámení stranám, které tuto záležitost uváží na svém p íštím zasedání a rozhodnou o p ijetí
vhodného opat ení.
5. Rozvíjení schopnosti plnit povinnosti stran jednajících podle odstavce 1 tohoto lánku, kterými
je spln ní regula ních opat ení stanovených v láncích 2 A až 2 E a jejich provád ní týmiž
stranami, bude záviset na ú inném provád ní finan ní spolupráce podle lánku 10 a p enosu
technologie podle lánku 10 A.
6. Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto lánku m že kdykoli písemn oznámit
sekretariátu, že ani po u in ní všech proveditelných krok není schopna plnit n kterou nebo
žádnou z povinností stanovených v láncích 2 A až 2 E z d vodu nedostate ného provád ní lánk
10 a 10 A. Sekretariát neprodlen rozešle kopie takového oznámení stranám, které tuto záležitost
uváží na svém p íštím zasedání, p i emž vezmou pat i n v potaz odstavec 5 tohoto lánku a
rozhodnou o p ijetí vhodného opat ení.
7. V období mezi oznámením a zasedáním stran, na n mž se má rozhodnout o vhodném opat ení
podle odstavce 6, nebo i pro další období, rozhodne-li tak zasedání stran, nejsou proti oznamující
stran uplatn ny postupy pro p ípad nepln ní povinností uvedené v lánku 8.
8. Zasedání stran nejpozd ji v roce 1995 p ezkoumá situaci stran jednajících podle odstavce 1
tohoto lánku, v etn ú inného provád ní finan ní spolupráce a p enosu technologie t mto
stranám, a p ijme úpravy, jaké bude považovat za nezbytné, pokud jde o asový rozvrh regula ních
opat ení použitelných pro tyto strany.
9. Rozhodnutí stran uvedená v odstavcích 4, 6 a 7 tohoto lánku se p ijímají v souladu se stejným
postupem, jaký se používá pro p ijetí rozhodnutí podle lánku 10.“.
Q. lánek 6: Posouzení a p ezkum regula ních opat ení
V lánku 6 protokolu se za slova „v lánku 2“ vkládají slova:
„ láncích 2 A až 2 E a situaci týkající se výroby, dovozu a vývozu p echodných látek ve skupin I
p ílohy C“.
R. lánek 7: Hlášení údaj
lánek 7 protokolu se nahrazuje tímto:
„1. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své výrob , dovozu a vývozu
jednotlivých regulovaných látek v p íloze A za rok 1986, nebo nejlepší možné odhady takových
údaj , pokud skute né údaje nejsou dostupné, a to do t í m síc poté, co se stane stranou.

2. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své výrob , dovozu a vývozu
regulovaných látek v p íloze B a každé p echodné látky ve skupin I p ílohy C za rok 1989 nebo
nejlepší možné odhady takových údaj , pokud skute né údaje nejsou dostupné, a to nejpozd ji do
t í m síc od vstupu v platnost opat ení stanovených v protokolu pro látky v p íloze B pro tuto
stranu.
3. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své ro ní výrob (jak je
definována v lánku 1 odst. 5) a samostatn uvede:
– množství použitá jako suroviny,
– množství zni ená technologiemi, které strany schválily,
– dovoz ze stran a vývoz do stran a stát , které nejsou smluvními stranami,
každé z regulovaných látek uvedených v p ílohách A a B, jakož i p echodných látek ve skupin 1
p ílohy C za rok, b hem n hož pro tuto stranu vstoupila v platnost ustanovení o látkách ve skupin
B, a za každý následující rok. Údaje se p edávají nejpozd ji do devíti m síc po skon ení roku, k
n muž se vztahují.
4. Pro strany jednající podle ustanovení lánku 2 odst. 8 písm. a) jsou požadavky odstavc 1, 2 a 3
tohoto lánku ve vztahu ke statistickým údaj m o dovozu a vývozu spln ny, pokud daná
organizace pro regionální hospodá skou integraci poskytne údaje o dovozu a vývozu mezi
organizací a státy, které nejsou leny této organizace.“.
S. lánek 9: Výzkum, vývoj, ve ejné pov domí a vým na informací
V lánku 9 odst. 1 protokolu se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) nejlepších technologií pro zdokonalování sb ru, regenerace, recyklace nebo ni ení
regulovaných a p echodných látek nebo jiného snižování jejich emisí;“.
T. lánek 10: Finan ní mechanismus
lánek 10 protokolu se nahrazuje tímto:
„ lánek 10
Finan ní mechanismus
1. Strany z ídí mechanismus pro ú ely zajiš ování finan ní a technické spolupráce, v etn p evodu
technologií, pro strany jednající podle lánku 5 odst. 1 tohoto protokolu, aby jim umožnily plnit
regula ní opat ení stanovená v láncích 2 A až 2 E protokolu. Tento mechanismus pokryje všechny
dohodnuté díl í náklady stran jednajících podle uvedeného odstavce, aby jim umožnil plnit
regula ní opat ení protokolu, a p ísp vky na n j jsou dopl ující v i ostatním finan ním p evod m
pro takové strany. O informativním seznamu kategorií díl ích náklad rozhodne zasedání stran.
2. Mechanismus z ízený podle odstavce 1 zahrnuje mnohostranný fond. M že také zahrnovat jiné
prost edky mnohostranné, regionální i dvoustranné spolupráce.
3. Mnohostranný fond:
a) kryje dohodnuté díl í náklady formou dotací, nebo poskytnutím zvýhodn ní podle kritérií, o
nichž rozhodnou strany;
b) p ebírá úlohu zú tovací instituce pro:
i) pomoc stranám jednajícím podle lánku 5 odst. 1 pomocí zvláštních studií jednotlivých
zemí a jiné technické spolupráce za ú elem zjišt ní jejich pot eb spolupráce;
ii) usnadn ní technické spolupráce p i pln ní t chto zjišt ných pot eb;

iii) ší ení informací a p íslušných materiál , konání pracovních setkání, kurz , školení a dalších
souvisejících inností ve prosp ch stran, které jsou rozvojovými zem mi, podle lánku 9;
iv) usnadn ní a sledování další mnohostranné, regionální i dvoustranné spolupráce stran, které
jsou rozvojovými zem mi;
c) financuje služby sekretariátu mnohostranného fondu a náklady na související organiza ní
zabezpe ení.
4. Mnohostranný fond jedná z pravomoci stran, které rozhodují o jeho celkové politice.
5. Strany ustanoví výkonný výbor pro vypracování a kontrolu provád ní konkrétní provozní
politiky, zásad a správních mechanism , v etn rozd lování zdroj , za ú elem dosažení cíl
mnohostranného fondu. Výkonný výbor plní své úkoly a povinnosti podle pravomoci vyplývající z
jeho pov ení na základ dohody stran, ve spolupráci a s pomocí Mezinárodní banky pro obnovu a
rozvoj (Sv tové banky), Programu OSN pro životní prost edí, Programu OSN pro rozvoj nebo
jiných vhodných institucí podle jejich p íslušné specializace. lenové výkonného výboru, kte í
budou vybíráni na základ vyváženého zastoupení stran jednajících podle lánku 5 odst. 1 a stran,
které tak nejednají, musí být potvrzeni stranami.
6. Mnohostranný fond je financován z p ísp vk stran, které nejednají podle lánku 5 odst. 1, ve
voln sm nitelné m n , nebo za jistých okolností v naturáliích a/nebo v národní m n , na základ
stupnice hodnocení Organizace spojených národ . P ísp vky jiných stran jsou vítány. Dvoustranná
a ve zvláštních p ípadech schválených rozhodnutím stran, regionální spolupráce mohou být do jisté
míry a ve shod se všemi kritérii, které strany svým rozhodnutím ur í, považovány za p ísp vek do
mnohostranného fondu za p edpokladu, že taková spolupráce p inejmenším:
a) vztahuje se p ísn jen na pln ní ustanovení tohoto protokolu;
b) opat uje další zdroje;
c) kryje dohodnuté díl í náklady.
7. Strany rozhodují o rozpo tu program mnohostranného fondu na každé rozpo tové období a o
procentuálním podílu p ísp vk jednotlivých stran do fondu.
8. P id lení prost edk v rámci mnohostranného fondu se d je za sou innosti p ijímající strany.
9. Rozhodnutí stran podle tohoto lánku se p ijímají, pokud je to možné, na základ konsensu.
Pokud se veškeré úsilí vy erpá, aniž je dosaženo dohody, rozhodnutí se p ijme dvout etinovou
v tšinou p ítomných a hlasujících stran, které zastupují v tšinu p ítomných a hlasujících stran
jednajících podle lánku 5 odst. 1 a v tšinu p ítomných a hlasujících stran, jež tak nejednají.
10. Finan ní mechanismus uvedený v tomto lánku se nedotýká žádných budoucích ujednání, která
mohou být vypracována s ohledem na jiné problémy životního prost edí.“.
U. lánek 10 A: P evod technologie
Do protokolu se vkládá nový lánek 10 A , který zní:
„ lánek 10 A
P evod technologie
Každá smluvní strana podnikne všechny proveditelné kroky v souladu s programy, které podporuje
finan ní mechanismus, aby zajistila:
a) že se stranám, jednajícím podle lánku 5 odst. 1 urychlen dostanou nejlepší dostupné
ekologicky bezpe né náhradní látky a související technologie;
b) že p enosy podle písmene a) budou provedeny za spravedlivých a co nejp ízniv jších
podmínek.“.

V. lánek 11: Zasedání stran
V lánku 11 odst. 4 protokolu se písmeno g) nahrazuje tímto:
„g) hodnotit v souladu s lánkem 6 regula ní opat ení a situaci, pokud jde o p echodné látky;“.
W. lánek 17: Strany, jež se p ipojí po vstupu v platnost
V lánku 17 se za slova „jakož i podle“ vkládají slova:
„ lánk 2 A až 2 E a“.
X. lánek 19: Odstoupení
lánek 19 protokolu se nahrazuje tímto:
„Každá smluvní strana m že písemným oznámením depozitá i kdykoli odstoupit od tohoto
protokolu po uplynutí ty let od p evzetí povinností stanovených v lánku 2 A odst. 1. Každé
takové odstoupení vstupuje v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy depozitá obdržel
oznámení, nebo ke kterémukoli pozd jšímu datu stanovenému v oznámení o odstoupení.“.
Y. P ílohy
V protokolu se dopl ují nové p ílohy, které zn jí:
„P íloha B
REGULOVANÉ LÁTKY
Skupina I
CF3Cl
C2FCl5
C2F2Cl4
C3FCl7
C3F2Cl6
C3F3Cl5
C3F4Cl4
C3F5Cl3
C3F6Cl2
C3F7Cl
Skupina II
CCl4
Skupina III
C2H3Cl3*

Skupina

Látka

Potenciál poškozování oz

(CFC-13)
(CFC-111)
(CFC-112)
(CFC-211)
(CFC-212)
(CFC-213)
(CFC-214)
(CFC-215)
(CFC-216)
(CFC-217)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

tetrachlormethan

1,1

1,1,1-trichlorethan
(methylchloroform)

0,1

* Tento vzorec se nevztahuje na 1,2,2-trichlorethan.
P íloha C
P ECHODNÉ LÁTKY
Skupina
Skupina I
CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
C2HF4Cl
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H3F3Cl
C2H3FCl2
C2H3F2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl
C3H5FCl2

Látka
(HCFC-21)
(HCFC-22)
(HCFC-31)
(HCFC-121)
(HCFC-122)
(HCFC-123)
(HCFC-124)
(HCFC-131)
(HCFC-132)
(HCFC-133)
(HCFC-141)
(HCFC-142)
(HCFC-151)
(HCFC-221)
(HCFC-222)
(HCFC-223)
(HCFC-224)
(HCFC-225)
(HCFC-226)
(HCFC-231)
(HCFC-232)
(HCFC-233)
(HCFC-234)
(HCFC-235)
(HCFC-241)
(HCFC-242)
(HCFC-243)
(HCFC-244)
(HCFC-251)
(HCFC-252)
(HCFC-253)
(HCFC-261)

(HCFC-262)
(HCFC-271)“.

C3H5F2Cl
C3H6FCl
lánek 2: VSTUP V PLATNOST

1. Tato zm na vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1992 za p edpokladu, že státy nebo organizace pro
regionální hospodá skou integraci, které jsou stranami Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, uloží nejmén 20 listin o ratifikaci, p ijetí nebo schválení této zm ny. V
p ípad , že tato podmínka nebude k uvedenému dni spln na, vstoupí zm na v platnost devadesátým
dnem po dni jejího spln ní.
2. Pro ú ely odstavce 1 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodá skou integraci
nezapo te jako další k t m, které uložily lenské státy takovéto organizace.
3. Po vstupu této zm ny v platnost podle odstavce 1 vstoupí tato zm na v platnost pro každou další
smluvní stranu protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, p ijetí nebo
schválení.
anglické zn ní
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER
ARTICLE 1: AMENDMENT
A. Preambular paragraphs
1. The 6th preabular paragraph of the Protocol shall be replaced by the following:
“Determined to protect the ozone layer by taking precautionary measures to control equitably total
global emissions of substances that deplete it, with the ultimate objective of their elimination on the
basis of developments in scientific knowledge, taking into account technical and economic
considerations and bearing in mind the developmental needs of developing countries,”.
2. The 7th preambular paragraph of the Protocol shall be replaced by the following:
“Acknowledging that special provision is required to meet the needs of developing countries, including
the provision of additional financial resources and access to relevant technologies, bearing in mind that
the magnitude of funds necessary is predictable, and the funds can be expected to make a substantial
difference in the worl s ability to address the scientifically established problem of ozone depletion and
its harmful effects,”.
3. The 9th preambular paragraph of the Protocol shall be replaced by the following:
“Considering the importance of promoting international cooperation in the research, development and
transfer of alternative technologies relating to the control and reduction of emissions of substances that
deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of developing countries,”.

B. Article 1: Definitions
1. Paragraph 4 of Article 1 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:
“4. “Controlled substance” means a substance in Annex A or in Annex B to this Protocol, whether
existing alone or in a mixture. It includes the isomers of any such substance, except as specified in the
relevant Annex, but excludes any controlled substance or mixture which is in a manufactured product
other than a container used for the transportation or storage of that substance.”
2. Paragraph 5 of Article 1 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:
“5. “Production” means the amount of controlled substances produced, minus the amount destroyed by
technologies to be approved by the Parties and minus the amount entirely used as feedstock in the
manufacture of other chemicals. The amount recycled and reused is not to be considered as
“production”.”
3. The following paragraph shall be added to Article 1 of the Protocol:
“9. “Transitional substance” means a substance in Annex C to this Protocol, whether existing alone or
in a mixture. It includes the isomers of any such substance, except as may be specified in Annex C, but
excludes any transitional substance or mixture which is in a manufactured product other than a
container used for the transportation or storage of that substance.”
C. Article 2, paragraph 5
Paragraph 5 of Article 2 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:
“5. Any Party may, for any one or more control periods, transfer to another Party any portion of its
calculated level of production set out in Articles 2A to 2E, provided that the total combined calculated
levels of production of the Parties concerned for any group of controlled substances do not exceed the
production limits set out in those Articles for that group. Such transfer of production shall be notified
to the Secretariat by each of the Parties concerned, stating the terms of such transfer and the period for
which it is to apply.”
D. Article 2, paragraph 6
The following words shall be inserted in paragraph 6 of Article 2 before the words “controlled
substances” the first time they occur: “Annex A or Annex B”.
E. Article 2, paragraph 8 (a)
The following words shall be added after the words “this Article” wherever they appear in paragraph 8
(a) of Article 2 of the Protocol: “and Articles 2A to 2E”.
F. Article 2, paragraph 9 (a) (i)
The following words shall be added after “Annex A” in paragraph 9 (a) (i) of Article 2 of the Protocol:
“and/or Annex B”.

G. Article 2, paragraph 9 (a) (ii)
The following words shall be deleted from paragraph 9 (a) (ii) of Article 2 of the Protocol:
“from 1986 levels”.
H. Article 2, paragraph 9 (c)
The following words shall be deleted from paragraph 9 of Article 2 of the Protocol:
“representing at least fifty per cent of the total consumption of the controlled substances of the Parties”
and replaced by:
“representing a majority of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 present and voting and
a majority of the Parties not so operating present and voting”.
I. Article 2, paragraph 10 (b)
Paragraph 10 (b) of Article 2 of the Protocol shall be deleted, and paragraph 10 (a) of Article 2 shall
become paragraph 10.
J. Article 2, paragraph 11
The following words shall be added after the words “this Article” wherever they occur in paragraph 11
of Article 2 of the Protocol: “and Articles 2A to 2E”.
K. Article 2C: Other fully halogenated CFCs
The following paragraphs shall be added to the Protocol as Article 2C:
“Article 2C: Other fully halogenated CFCs
1. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 1993, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in
Group I of Annex B does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of consumption in
1989. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its
calculated level of production of the substances does not exceed, annually, eighty per cent of its
calculated level of production in 1989. However, in order to/satisfy the basic domestic needs of the
Parties operating under paragraph/1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that
limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.
2. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 1997, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in
Group I of Annex B does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of consumption
in 1989. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that
its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifteen per cent of its
calculated level of production in 1989. However, in order to/satisfy the basic domestic needs of the
Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that
limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1989.

3. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2000, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in
Group I of Annex B does not exceed zero. Each Party producing one or more of these substances shall,
for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed
zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1
of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its
calculated level of production in 1989.”
L. Article 2D: Carbon tetrachloride
The following paragraphs shall be added to the Protocol as Article 2D:
“Article 2D: Carbon tetrachloride
1. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 1995, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group
II of Annex B does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of consumption in
1989. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substance does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated level of
production in 1989. However, in order to/satisfy the basic domestic needs of the Parties operating
under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per
cent of its calculated level of production in 1989.
2. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2000, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group
II of Annex B does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods,
ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order
to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its
calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of
production in 1989.”
M. Article 2E: 1,1,1trichloroethane (methyl chloroform)
The following paragraphs shall be added to the Protocol as Article 2E:
“Article 2E: 1,1,1trichloroethane (methyl chloroform)
1. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 1993, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group
III of Annex B does not exceed, annually, its calculated level of consumption in 1989. Each Party
producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the
substance does not exceed, annually, its calculated level of production in 1989. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated
level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in
1989.
2. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 1995, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group
III of Annex B does not exceed, annually, seventy per cent of its calculated level of consumption in
1989. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substance does not exceed, annually, seventy per cent of its calculated level of

consumption in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating
under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per
cent of its calculated level of production in 1989.
3. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2000, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group
III of Annex B does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of consumption in 1989.
Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substance does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of
production in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs of Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent
of its calculated level of production in 1989.
4. Each Party shall ensure that for the twelvemonth period commencing on 1 January 2005, and in each
twelvemonth period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Group
III of Annex B does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods,
ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order
to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its
calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of
production in 1989.
5. The Parties shall review, in 1992, the feasibility of a more rapid schedule of reductions than that set
out in this Article.”
N. Article 3: Calculation of control levels
1. The following shall be added after “Articles 2” in Article 3 of the Protocol:
“2A to 2E“.
2. The following words shall be added after “Annex A” each time it appears in Article 3 of the
Protocol:
“or Annex B”.
O. Article 4: Control of trade with nonParties
1. Paragraphs 1 to 5 of Article 4 shall be replaced by the following paragraphs:
“1. As of 1 January 1990, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex A from
any State not party to this Protocol.
1 bis. Within one year of the date of the entry into force of this paragraph, each Party shall ban the
import of the controlled substances in Annex B from any State not party to this Protocol.
2. As of 1 January 1993, each Party shall ban the export of any controlled substances in Annex A to
any State not party to this Protocol.
2 bis. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the
export of any controlled substances in Annex B to any State not party to this Protocol.
3. By 1 January 1992, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention,
elaborate in an annex a list of products containing controlled substances in Annex A. Parties that have
not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex
having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

3 bis. Within three years of the date of the entry into force of this paragraph, the Parties shall,
following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of products
containing controlled substances in Annex B. Parties that have not objected to the annex in accordance
with those procedures shall ban, within one year of the annex having become effective, the import of
those products from any State not party to this Protocol.
4. By 1 January 1994, the Parties shall determine the feasibility of banning or restricting, from States
not party to this Protocol, the import of products produced with, but not containing, controlled
substances in Annex A. If determined feasible, the Parties shall, following the procedures in Article 10
of the Convention, elaborate in an annex a list of such products. Parties that have not objected to the
annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become
effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.
4 bis. Within five years of the date of the entry into force of this paragraph, the Parties shall determine
the feasibility of banning or restricting, from States not party to this Protocol, the import of products
produced with, but not containing, controlled substances in Annex B. If determined feasible, the
Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of
such products. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall
ban or restrict, within one year of the annex having become effective, the import of those products
from any State not party to this Protocol.
5. Each Party undertakes to the fullest practicable extent to discourage the export to any State not party
to this Protocol of technology for producing and for utilizing controlled substances.”
2. Paragraph 8 of Article 4 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:
“8. Notwithstanding the provisions of this Article, imports referred to in paragraphs 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4
and 4 bis, and exports referred to in paragraphs 2 and 2 bis, may be permitted from, or to, any State not
party to this Protocol, if that State is determined by a meeting of the Parties to be in full compliance
with Article 2, Articles 2A to 2E, and this Article and have submitted data to that effect as specified in
Article 7.”
3. The following paragraph shall be added to Article 4 of the Protocol as paragraph 9:
“9. For the purposes of this Article, the term “State not party to this Protocol” shall include, with
respect to a particular controlled substance, a State or regional economic integration organization that
has not agreed to be bound by the control measures in effect for that substance.”
P. Article 5: Special situation of developing countries
Article 5 of the Protocol shall be replaced by the following:
“1. Any Party that is a developing country and whose annual calculated level of consumption of the
controlled substances in Annex A is less than 0.3 kilograms per capita on the date of the entry into
force of the Protocol for it, or any time thereafter until 1 January 1999, shall in order to meet its basic
domestic needs, be entitled to delay for ten years its compliance with the control measures set out in
Articles 2A to 2E.
2. However, any Party operating under paragraph 1 of this Article shall exceed neither an annual
calculated level of consumption of the controlled substances in Annex A of 0.3 kilograms per capita
nor an annual calculated level of consumption of the controlled substances of Annex B of 0.2
kilograms per capita.

3. When implementing the control measures set out in Articles 2A to 2E, any Party operating under
paragraph 1 of this Article shall be entitled to use:
(a) For controlled substances under Annex A, either the average of its annual calculated level of
consumption for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of consumption of 0.3
kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the
control measures;
(b) For controlled substances under Annex B, the average of its annual calculated level of consumption
for the period 1998 to 2000 inclusive or a calculated level of consumption of 0.2 kilograms per capita,
whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures.
4. If a Party operating under paragraph 1 of this Article, at any time before the control measures
obligations in Articles 2A to 2E become applicable to it, finds itself unable to obtain an adequate
supply of controlled substances, it may notify this to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith
transmit a copy of such notification to the Parties, which shall consider the matter at their next
Meeting, and decide upon appropriate action to be taken.
5. Developing the capacity to fulfil the obligations of the Parties operating under paragraph 1 of this
Article to comply with the control measures set out in Articles 2A to 2E and their implementation by
those same Parties will depend upon the effective implementation of the financial cooperation as
provided by Article 10 and transfer of technology as provided by Article 10A.
6. Any Party operating under paragraph 1 of this Article may, at any time, notify the Secretariat in
writing that, having taken all practicable steps it is unable to implement any or all of the obligations
laid down in Articles 2A to 2E due to the inadequate implementation of Articles 10 and 10A. The
Secretariat shall forthwith transmit a copy of the notification to the Parties, which shall consider the
matter at their next Meeting, giving due recognition to paragraph 5 of this Article and shall decide
upon appropriate action to be taken.
7. During the period between notification and the Meeting of the Parties at which the appropriate
action referred to in paragraph 6 above is to be decided, or for a further period if the Meeting of the
Parties so decides, the noncompliance procedures referred to in Article 8 shall not be invoked against
the notifying Party.
8. A Meeting of the Parties shall review, not later than 1995, the situation of the Parties operating
under paragraph 1 of this Article, including the effective implementation of financial cooperation and
transfer of technology to them, and adopt such revisions that may be deemed necessary regarding the
schedule of control measures applicable to those Parties.
9. Decisions of the Parties referred to in paragraphs 4, 6 and 7 of this Article shall be taken according
to the same procedure applied to decisionmaking under Article 10.”
Q. Article 6: Assessment and review of control measures
The following words shall be added after “Article 2” in Article 6 of the Protocol:
“Articles 2A to 2E, and the situation regarding production, imports and exports of the transitional
substances in Group I of Annex C”.
R. Article 7: Reporting of data
1. Article 7 of the Protocol shall be replaced by the following:

“1. Each Party shall provide to the Secretariat, within three months of becoming a Party, statistical data
on its production, imports and exports of each of the controlled substances in Annex A for the year
1986, or the best possible estimates of such data where actual data are not available.
2. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its production, imports and exports of
each of the controlled substances in Annex B and each of the transitional substances in Group I of
Annex C, for the year 1989, or the best possible estimates of such data where actual data are not
available, not later than three months after the date when the provisions set out in the Protocol with
regard to the substances in Annex B enter into force for that Party.
3. Each Party shall provide statistical data to the Secretariat on its annual production (as defined in
paragraph 5 of Article 1), and, separately,
- amounts used for feedstocks,
- amounts destroyed by technologies approved by the Parties,
- imports and exports to Parties and nonParties respectively,
of each of the controlled substances listed in Annexes A and B as well as of the transitional substances
in Group I of Annex C, for the year during which provisions concerning the substances in Annex B
entered into force for that Party and for each year thereafter. Data shall be forwarded not later than nine
months after the end of the year to which the data relate.
4. For Parties operating under the provisions of paragraph 8 (a) of Article 2, the requirements in
paragraphs 1, 2 and 3 of this Article in respect of statistical data on imports and exports shall be
satisfied if the regional economic integration organization concerned provides data on imports and
exports between the organization and States that are not members of that organization.”
S. Article 9: Research, development, public awareness and exchange of information
Paragraph 1 (a) of Article 9 of the Protocol shall be replaced by the following:
“(a) Best technologies for improving the containment, recovery, recycling, or destruction of controlled
and transitional substances or otherwise reducing their emissions;”.
T. Article 10: Financial mechanism
Article 10 of the Protocol shall be replaced by the following:
“Article 10: Financial mechanism
1. The Parties shall establish a mechanism for the purposes of providing financial and technical
cooperation, including the transfer of technologies, to Parties operating under paragraph 1 of Article 5
of this Protocol to enable their compliance with the control measures set out in Articles 2A to 2E of the
Protocol. The mechanism, contributions to which shall be additional to other financial transfers to
Parties operating under that paragraph, shall meet all agreed incremental costs of such Parties in order
to enable their compliance with the control measures of the Protocol. An indicative list of the
categories of incremental costs shall be decided by the meeting of the Parties.
2. The mechanism established under paragraph 1 shall include a Multilateral Fund. It may also include
other means of multilateral, regional and bilateral cooperation.
3. The Multilateral Fund shall:
(a) Meet, on a grant or concessional basis as appropriate, and according to criteria to be decided upon
by the Parties, the agreed incremental costs;
(b) Finance clearinghouse functions to:

(i) Assist Parties operating under paragraph 1 of Article 5, through country specific studies and other
technical cooperation, to identify their needs for cooperation;
(ii) Facilitate technical cooperation to meet these identified needs;
(iii) Distribute, as provided for in Article 9, information and relevant materials, and hold workshops,
training sessions, and other related activities, for the benefit of Parties that are developing countries;
and
(iv) Facilitate and monitor other multilateral, regional and bilateral cooperation available to Parties that
are developing countries;
(c) Finance the secretarial services of the Multilateral Fund and related support costs.
4. The Multilateral Fund shall operate under the authority of the Parties who shall decide on its overall
policies.
5. The Parties shall establish an Executive Committee to develop and monitor the implementation of
specific operational policies, guidelines and administrative arrangements, including the disbursement
of resources, for the purpose of achieving the objectives of the Multilateral Fund. The Executive
Committee shall discharge its tasks and responsibilities, specified in its terms of reference as agreed by
the Parties, with the cooperation and assistance of the International Bank for Reconstruction and
Development (World Bank), the United Nations Environment Programme, the United Nations
Development Programme or other appropriate agencies depending on their respective areas of
expertise. The members of the Executive Committee, which shall be selected on the basis of a
balanced representation of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 and of the Parties not so
operating, shall be endorsed by the Parties.
6. The Multilateral Fund shall be financed by contributions from Parties not operating under paragraph
1 of Article 5 in convertible currency or, in certain circumstances, in kind and/or in national currency,
on the basis of the United Nations scale of assessments. Contributions by other Parties shall be
encouraged. Bilateral and, in particular cases agreed by a decision of the Parties, regional cooperation
may, up to a percentage and consistent with any criteria to be specified by decision of the Parties, be
considered as a contribution to the Multilateral Fund, provided that such cooperation, as a minimum:
(a) Strictly relates to compliance with the provisions of this Protocol;
(b) Provides additional resources; and
(c) Meets agreed incremental costs.
7. The Parties shall decide upon the programme budget of the Multilateral Fund for each fiscal period
and upon the percentage of contributions of the individual Parties thereto.
8. Resources under the Multilateral Fund shall be disbursed with the concurrence of the beneficiary
Party.
9. Decisions by the Parties under this Article shall be taken by consensus whenever possible. If all
efforts at consensus have been exhausted and no agreement reached, decisions shall be adopted by a
twothirds majority vote of the Parties present and voting, representing a majority of the Parties
operating under paragraph 1 of Article 5 present and voting and a majority of the Parties not so
operating present and voting.
10. The financial mechanism set out in this Article is without prejudice to any future arrangements that
may be developed with respect to other environmental issues.”
U. Article 10A: Transfer of technology
The following Article shall be added to the Protocol as Article 10A:

“Article 10A: Transfer of technology
Each Party shall take every practicable step, consistent with the programmes supported by the financial
mechanism, to ensure:
(a) That the best available, environmentally safe substitutes and related technologies are expeditiously
transferred to Parties operating under paragraph 1 of Article 5; and
(b) That the transfers referred to in subparagraph (a) occur under fair and most favourable conditions.”
V. Article 11: Meetings of the Parties
Paragraph 4 (g) of Article 11 of the Protocol shall be replaced by the following:
“(g) Assess, in accordance with Article 6, the control measures and the situation regarding transitional
substances;”.
W. Article 17: Parties joining after entry into force
The following words shall be added after “as well as under” in Article 17:
“Articles 2A to 2E, and”.
X. Article 19: Withdrawal
Article 19 of the Protocol shall be replaced by the following paragraph:
“Any Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary at any
time after four years of assuming the obligations specified in paragraph 1 of Article 2A. Any such
withdrawal shall take effect upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or
on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.”
Y. Annexes
The following annexes shall be added to the Protocol:
Annex B
Controlled substances
Group
Group I
CF3Cl
C2FCl5
C2F2Cl4
C3FCl7
C3F2Cl6
C3F3Cl5
C3F4Cl4
C3F5Cl3
C3F6Cl2
C3F7Cl
Group II

Substance

Ozone depleting potential

(CFC-13)
(CFC-111)
(CFC-112)
(CFC-211)
(CFC-212)
(CFC-213)
(CFC-214)
(CFC-215)
(CFC-216)
(CFC-217)

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

CCl4
Group III
C2H3Cl3*

carbon tetrachloride

1.1

1,1,1trichloroethane (methyl
chloroform)

0.1

* This formula does not refer to 1,1,2trichloroethane.
Annex C
Transitional substances
Group I

Group

Substance

CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
C2HF4Cl
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
C2H3F2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl
C3H5FCl2
C3H5F2Cl

(HCF-C21)
(HCF-C22)
(HCF-C31)
(HCF-C121)
(HCFC-122)
(HCFC-123)
(HCFC-124)
(HCFC-131)
(HCFC-132)
(HCFC-133)
(HCFC-141)
(HCFC-142)
(HCFC-151)
(HCFC-221)
(HCFC-222)
(HCFC-223)
(HCFC-224)
(HCFC-225)
(HCFC-226)
(HCFC-231)
(HCFC-232)
(HCFC-233)
(HCFC-234)
(HCFC-235)
(HCFC-241)
(HCFC-242)
(HCFC-243)
(HCFC-244)
(HCFC-251)
(HCFC-252)
(HCFC-253)
(HCFC-261)
(HCFC-262)

C3H6FCl

(HCFC-271)

ARTICLE 2: ENTRY INTO FORCE
1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1992, provided that at/least twenty instruments
of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional
economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the
Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration
organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such
organization.
3. After the entry into force of this Amendment as provided under paragraph/1, it shall enter into force
for any other Party to the Protocol on/the ninetieth day following the date of deposit of its instrument
of ratification, acceptance or approval.

