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SD LENÍ
Ministerstva zahrani ních v cí
Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 22. b ezna 1985 byla ve Vídni p ijata Víde ská
úmluva na ochranu ozonové vrstvy.
Listina o p ístupu eské a Slovenské Federativní Republiky k Úmluv byla uložena u generálního
tajemníka Organizace spojených národ , depozitá e Úmluvy, dne 1. íjna 1990.
Úmluva vstoupila v platnost na základ svého lánku 17 odst. 1 dne 22. zá í 1988. Pro eskou a
Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož lánku dne 30. prosince
1990.
Dne 15. zá í 1993 dopisem ministra zahrani ních v cí eská republika oznámila generálnímu
tajemníkovi Organizace spojených národ , že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se
jako nástupnický stát eské a Slovenské Federativní Republiky považuje s ú inností od 1. ledna 1993
za vázanou Víde skou úmluvou na ochranu ozonové vrstvy ze dne 22. b ezna 1985.
Anglické zn ní Úmluvy a její p eklad do eského jazyka se vyhlašují sou asn .
P EKLAD
VÍDE SKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU OZONOVÉ VRSTVY
PREAMBULE
STRANY TÉTO ÚMLUVY
V DOMY si možného škodlivého ú inku zm n ozonové vrstvy na lidské zdraví a životní prost edí,
P IPOMÍNAJÍCE p íslušná ustanovení prohlášení Konference Organizace spojených národ o
životním prost edí lov ka, a zejména zásadu 21, která stanoví, že „státy mají v souladu s Chartou
Organizace spojených národ a zásadami mezinárodního práva svrchované právo využívat své vlastní
zdroje na základ vlastní politiky životního prost edí a mají povinnost zajistit, aby innosti provád né
v rámci jejich pravomoci nebo p sobnosti nep sobily škodu na životním prost edí jiných stát nebo
oblastí mimo jejich vnitrostátní jurisdikci“,
BEROUCE v úvahu okolnosti a zvláštní požadavky rozvojových zemí,
DBALÉ práce a studií provád ných mezinárodními i vnitrostátními organizacemi, a zejména dbalé
sv tového ak ního plánu pro ozonovou vrstvu v rámci Programu Organizace spojených národ pro
životní prost edí,
DBALÉ ROVN Ž preventivních opat ení na ochranu ozonové vrstvy, která již byla p ijata na
vnitrostátní i mezinárodní úrovni,
V DOMY SI, že opat ení na ochranu ozonové vrstvy p ed zm nami zp sobenými lidskou inností
vyžadují mezinárodní spolupráci a innost a že by m la být založena na p íslušných v deckých a
technických hlediscích,

V DOMY SI rovn ž pot eby dalšího výzkumu a systematického pozorování za ú elem dalšího rozvoje
v deckých poznatk o ozonové vrstv a o možných nep íznivých ú incích zp sobených jejími
zm nami,
ODHODLÁNY chránit lidské zdraví a životní prost edí proti nep íznivým ú ink m zp sobeným
zm nami ozonové vrstvy,
P IJALY toto rozhodnutí:
lánek 1
Definice
Pro ú ely této úmluvy se:
1. „ozonovou vrstvou“ rozumí vrstva atmosférického ozonu nad planetární mezní vrstvou;
2. „nep íznivými ú inky“ rozum jí zm ny ve fyzikálním prost edí i biot , v etn zm n klimatu, jež
mají významné škodlivé ú inky na lidské zdraví nebo na složení, odolnost a produktivitu
p irozených i ízených ekosystém anebo na materiály užite né pro lidstvo;
3. „alternativní technologií nebo za ízením“ rozumí technologie nebo za ízení, jejichž používání
umož uje snižovat nebo ú inn odstranit emise látek, které mají nebo by mohly mít nep íznivé
ú inky na ozonovou vrstvu;
4. „alternativními látkami“ rozum jí látky, jež snižují nep íznivé ú inky na ozonovou vrstvu,
odstra ují je nebo jim p edcházejí;
5. „stranami“ rozum jí strany této úmluvy, pokud není stanoveno jinak;
6. „organizací pro regionální hospodá skou integraci“ rozumí organizace z ízená svrchovanými státy
daného regionu, která má pravomoc ve vztahu k záležitostem, které se ídí touto úmluvou nebo
jejími protokoly, a která je v souladu se svými vnit ními p edpisy pln oprávn na podepisovat,
ratifikovat, p ijímat a schvalovat p íslušné listiny, nebo k nim p istupovat;
7. „protokoly“ rozum jí protokoly této úmluvy.
lánek 2
Obecné povinnosti
1. Strany p ijmou vhodná opat ení podle ustanovení této úmluvy a t ch platných protokol , jejichž jsou
stranami, za ú elem ochrany lidského zdraví a životního prost edí proti nep íznivým ú ink m, které
zp sobila nebo mohla zp sobit lidská innost, která m ní nebo by mohla zm nit ozonovou vrstvu.
2. Za tímto ú elem strany podle svých možností a dostupných prost edk :
a) spolupracují prost ednictvím systematických pozorování, výzkumu a vým ny informací za ú elem
lepšího porozum ní vlivu lidské innosti na ozonovou vrstvu a vlivu zm n ozonové vrstvy na
lidské zdraví a životní prost edí a jejich posouzení;
b) p ijmou vhodná právní nebo správní opat ení a spolupracují na harmonizaci vhodných politik za
ú elem kontroly, omezování, snižování nebo zabrán ní lidským innostem v rámci své
svrchovanosti nebo pravomoci, pokud zjistí, že tyto innosti mají nebo by mohly mít nep íznivé
ú inky, které zp sobila nebo mohla zp sobit zm na ozonové vrstvy;
c) spolupracují na tvorb dohodnutých opat ení, postup a norem pro provád ní této úmluvy s
ohledem na p ijetí protokol a p íloh;
d) spolupracují s p íslušnými mezinárodními subjekty p i ú inném provád ní této úmluvy a
protokol , jejichž jsou stranami.

3. Ustanovení této úmluvy žádným zp sobem neovliv ují právo stran p ijímat v souladu s
mezinárodním právem vnitrostátní opat ení, dopl ující opat ení uvedená v odstavcích 1 a 2, ani
neovliv ují další vnitrostátní opat ení, která již strana p ijala, za p edpokladu, že tato opat ení jsou
slu itelná se závazky strany podle této úmluvy.
4. Použití tohoto lánku je založeno na p íslušných v deckých a technických podkladech.
lánek 3
Výzkum a systematická pozorování
1. Strany se zavazují p ímo nebo prost ednictvím p íslušných mezinárodních subjekt pat i n zahájit
výzkum a v decké hodnocení a spolupracovat p i jejich provád ní:
a) fyzikálních a chemických proces , které mohou ovliv ovat ozonovou vrstvu;
b) ú ink na lidské zdraví a dalších biologických ú ink , které jsou d sledkem jakýchkoli zm n
ozonové vrstvy, zejména t ch, které jsou zp sobeny zm nami ultrafialového slune ního zá ení s
biologickými ú inky (UV-B);
c) klimatických zm n v d sledku jakýchkoli zm n ozonové vrstvy;
d) jev , které jsou d sledkem jakýchkoli zm n ozonové vrstvy, a jakýchkoli následných zm n zá ení
UV-B na p írodní a syntetické materiály užite né lidstvu;
e) látek, postup , proces a inností, které mohou ovliv ovat ozonovou vrstvu, a jejich kumulativních
ú ink ;
f) náhradních látek a technologií;
g) s tím spojených spole enských a hospodá ských otázek;
a jak je dále podrobn uvedeno v p ílohách I a II.
2. Strany se zavazují pat i n podporovat nebo zavád t p ímo nebo prost ednictvím p íslušných
mezinárodních subjekt , p i plném zohledn ní vnitrostátních právních p edpis a souvisejících
inností probíhajících na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, spole né nebo dopl ující programy pro
systematická pozorování stavu ozonové vrstvy a dalších souvisejících parametr , jak je podrobn
uvedeno v p íloze I.
3. Strany se zavazují spolupracovat p ímo nebo prost ednictvím p íslušných mezinárodních subjekt
na zajiš ování pravidelného a v asného sb ru, ov ování a p enosu údaj o výzkumu a pozorování
prost ednictvím p íslušných sv tových datových st edisek.
lánek 4
Spolupráce v právní, v decké a technické oblasti
1. Strany usnad ují a podporují vým nu v deckých, technických, spole ensko-hospodá ských,
obchodních a právních informací souvisejících s touto úmluvou, jak je podrobn uvedeno v p íloze II.
Tyto informace jsou dodávány subjekt m, na kterých se strany dohodly. Každý takový subjekt, který
dostává informace ozna ené dodávající stranou za d v rné, zajistí, aby tyto informace nebyly
prozrazeny, a shromaž uje je za ú elem ochrany jejich d v rnosti až do doby, než jsou poskytnuty
všem stranám.
2. Strany spolupracují v souladu s vnitrostátními právními a správními p edpisy a praxí a s ohledem na
pot eby rozvojových zemí, p ímo nebo prost ednictvím p íslušných mezinárodních subjekt , na
podpo e rozvoje a p enosu technologií a znalostí. Tato spolupráce se uskute ní zejména
prost ednictvím:

a) usnadn ní získávání náhradních technologií pro ostatní strany;
b) poskytování informací o náhradních technologiích a za ízeních a dodávání zvláštních návod nebo
p íru ek k t mto technologiím a za ízením;
c) dodávání nezbytného vybavení a za ízení pro výzkum a systematická pozorování;
d) vhodného vyškolení v deckého a technického personálu.
lánek 5
P edávání informací
Strany p edávají konferenci stran z ízené podle lánku 6 prost ednictvím sekretariátu informace o
opat eních p ijatých p i provád ní této úmluvy a protokol , jejichž jsou stranami, v podob a v
intervalech stanovených na zasedání stran v p íslušných dokumentech.
lánek 6
Konference stran
1. Z izuje se konference stran. První zasedání konference stran svolá sekretariát ustavený na
prozatímním základ podle lánku 7 nejpozd ji do jednoho roku od vstupu této úmluvy v platnost.
Poté se zasedání konají v pravidelných intervalech stanovených konferencí na jejím prvním zasedání.
2. Mimo ádná zasedání konference stran se konají tehdy, když to konference uzná za vhodné, anebo na
písemnou žádost kterékoli strany, pokud tuto žádost podpo í nejmén jedna t etina stran do šesti
m síc od okamžiku, kdy je sekretariát o žádosti uv domí.
3. Konference stran na základ konsensu dohodne a p ijme jednací ád a finan ní ád pro sebe a
všechny pod ízené subjekty, které m že z ídit, jakož i finan ní pravidla, kterými se ídí innost
sekretariátu.
4. Konference stran pr b žn kontroluje provád ní této úmluvy a navíc:
a) ur uje formu a intervaly, v nichž se p edávají informace, které mají být p edkládány v souladu s
lánkem 5, a posuzuje tyto informace, jakož i zprávy p edkládané jakýmkoli pod ízeným
subjektem;
b) p ezkoumává v decké informace o ozonové vrstv , o jejích možných zm nách a možných ú incích
každé takové zm ny;
c) podporuje harmonizaci p íslušných politik, strategií a opat ení na minimalizaci únik látek, které
zp sobují nebo by mohly zp sobit zm ny ozonové vrstvy, a vydává doporu ení ke všem dalším
opat ením se vztahem k této úmluv v souladu s lánkem 2;
d) p ijímá programy pro výzkum, systematická pozorování, v deckou a technickou spolupráci,
vým nu informací a p evod technologií a znalostí v souladu se lánky 3 a 4;
e) podle pot eby posuzuje a p ijímá zm ny a p ílohy této úmluvy v souladu se lánky 9 a 10;
f) posuzuje zm ny jakéhokoli protokolu, jakož i všech jeho p íloh, a pokud tak rozhodne, doporu uje
jejich p ijetí stranám daného protokolu;
g) podle pot eby posuzuje a p ijímá dopl ující p ílohy této úmluvy podle lánku 10;
h) podle pot eby posuzuje a p ijímá protokoly v souladu s lánkem 8;
i) z izuje takové pod ízené subjekty, které jsou považovány za nutné pro provád ní této úmluvy;
j) vyhledává ve vhodných p ípadech služby p íslušných mezinárodních subjekt a v deckých výbor ,
zejména Sv tové meteorologické organizace a Sv tové zdravotnické organizace, jakož i
Koordina ního výboru pro ozonovou vrstvu, pokud jde o v decký výzkum, systematická

pozorování a ostatní innosti týkající se cíl této úmluvy, a vhodn využívá informací získaných od
t chto subjekt a výbor ;
k) posuzuje a podniká jakékoli další akce, které mohou být nutné pro dosažení ú el této úmluvy.
5. Organizace spojených národ , její specializované agentury a Mezinárodní agentura pro atomovou
energii, jakož i každý stát, který není stranou této úmluvy, mohou být zastoupeny na zasedáních
konference stran jako pozorovatelé. Každý subjekt i agentura, a již vnitrostátní nebo mezinárodní,
vládní nebo nevládní, s odborností v oblastech se vztahem k ochran ozonové vrstvy, který p edem
uv domí sekretariát o svém p ání být zastoupen na n kterém zasedání konference stran jako
pozorovatel, m že být na zasedání p ipušt n, pokud se proti tomu nevysloví nejmén t etina
p ítomných stran. P ístup a ú ast pozorovatel podléhá jednacímu ádu p ijatému konferencí stran.
lánek 7
Sekretariát
1. Sekretariát má tyto úkoly:
a) po ádat a organiza n zajiš ovat zasedání uvedená v láncích 6, 8, 9 a 10;
b) p ipravovat a p edávat zprávy, které se zakládají na informacích získaných podle lánk 4 a 5,
jakož i na informacích získaných ze zasedání pod ízených subjekt z ízených podle lánku 6;
c) vykonávat úkoly p id lené kterýmkoli z protokol ;
d) p ipravovat zprávy o své innosti vykonávané p i provád ní úkol podle této úmluvy a p edkládat
tyto zprávy konferenci stran;
e) zajiš ovat nezbytnou koordinaci s dalšími p íslušnými mezinárodními subjekty, a zejména uzavírat
takové správní a smluvní ujednání, která jsou nutná pro ú inný výkon jeho funkcí;
f) vykonávat další úkoly, které stanoví konference stran.
2. Úkoly sekretariátu vykonává na prozatímním základ Program Organizace spojených národ pro
životní prost edí až do uskute n ní prvního ádného zasedání konference stran podle lánku 6. Na
svém prvním ádném zasedání jmenuje konference stran sekretariát z t ch stávajících p íslušných
mezinárodních organizací, které daly najevo svou ochotu vykonávat úkoly sekretariátu podle této
úmluvy.
lánek 8
P ijímání protokol
1. Konference stran m že na svém zasedání p ijímat protokoly podle lánku 2.
2. Zn ní každého navrhovaného protokolu sekretariát sd lí stranám nejpozd ji šest m síc
zasedáním.

p ed

lánek 9
Zm ny úmluvy nebo protokol
1. Každá smluvní strana m že navrhovat zm ny této úmluvy nebo kteréhokoli protokolu. Tyto zm ny
musí brát mimo jiné v úvahu p íslušné v decké a technické podklady.
2. Zm ny této úmluvy se p ijímají na zasedání konference stran. Zm ny jakéhokoli protokolu se
p ijímají na zasedáních stran doty ného protokolu. Zn ní každé navrhované zm ny této úmluvy nebo
kteréhokoli protokolu, krom výjimky stanovené v takovém protokolu, musí sekretariát sd lit stranám

nejpozd ji šest m síc p ed zasedáním, na kterém je zm na navržena k p ijetí. Sekretariát také pro
informaci sd lí navrhované zm ny signatá m této úmluvy.
3. Strany vyvinou veškeré úsilí, aby na základ konsensu dosp ly k dohod o každé navrhované zm n
této úmluvy. Pokud se veškeré úsilí vy erpá, aniž je dosaženo dohody, zm na se jako poslední
možnost p ijme t í tvrtinovou v tšinou hlas na zasedání p ítomných a hlasujících stran a depozitá ji
p edloží všem stranám k ratifikaci, schválení nebo p ijetí.
4. Postup uvedený výše v odstavci 3 se vztahuje na zm ny kteréhokoli protokolu krom toho, že pro
jejich p ijetí sta í dvout etinová v tšina na zasedání p ítomných a hlasujících stran daného protokolu.
5. Ratifikace, schválení nebo p ijetí zm n musí být písemn oznámeny depozitá i. Zm ny p ijaté v
souladu s odstavci 3 nebo 4 vstoupí v platnost pro strany, které je p ijaly, devadesátým dnem poté, co
depozitá obdržel oznámení o jejich ratifikaci, schválení nebo p ijetí nejmén od t í tvrtin stran této
úmluvy nebo nejmén od dvou t etin stran daného protokolu, pokud tento nestanoví jinak. Poté tyto
zm ny vstoupí v platnost pro každou další smluvní stranu devadesátým dnem poté, co tato strana uloží
svoji listinu o ratifikaci, schválení nebo p ijetí zm n.
6. Pro ú ely tohoto lánku se „p ítomnými a hlasujícími stranami“ rozum jí p ítomné strany, které
uplat ují kladný nebo záporný hlas.
lánek 10
P ijímání a zm ny p íloh
1. P ílohy této úmluvy nebo kteréhokoli protokolu jsou nedílnou sou ástí této úmluvy nebo p ípadn
takového protokolu, a pokud není výslovn uvedeno jinak, odkaz na tuto úmluvu nebo její protokoly je
sou asn odkazem na kteroukoli z jejich p íloh. Tyto p ílohy jsou omezeny na v decké, technické a
správní záležitosti.
2. Pokud není v kterémkoli protokolu ve vztahu k jeho p ílohám stanoveno jinak, použije se pro návrh,
p ijetí a vstup v platnost dopl ující p ílohy této úmluvy nebo p ílohy protokolu tento postup:
a) p ílohy této úmluvy jsou navrhovány a p ijímány v souladu s postupem stanoveným v lánku 9
odst. 2 a 3, zatímco p ílohy kteréhokoli protokolu jsou navrhovány a p ijímány v souladu s
postupem uvedeným v lánku 9 odst. 2 a 4;
b) každá smluvní strana, která není schopna schválit n kterou dopl ující p ílohu této úmluvy nebo
p ílohu kteréhokoli protokolu, jehož je stranou, to musí písemn oznámit depozitá i nejpozd ji do
šesti m síc ode dne, kdy depozitá sd lil p ijetí p ílohy. Depozitá neprodlen uv domí všechny
strany o každém obdrženém oznámení. Strana m že kdykoli nahradit své p edchozí nesouhlasné
prohlášení p ijetím a p ílohy pak pro tuto stranu vstupují v platnost;
c) po uplynutí šesti m síc ode dne, kdy depozitá rozeslal sd lení, vstupuje p íloha v platnost pro
všechny strany této úmluvy nebo daného protokolu, které nepodaly oznámení v souladu s výše
uvedeným ustanovením písmene b).
3. Návrh, p ijetí a vstup v platnost zm n p íloh této úmluvy nebo kteréhokoli protokolu se ídí stejným
postupem jako návrh, p ijetí a vstup v platnost p íloh úmluvy nebo p íloh protokolu. Jejich p ílohy a
zm ny musí brát v úvahu mimo jiné významné v decké a technické skute nosti.
4. Jestliže n která dopl ující p íloha nebo zm na p ílohy zahrnuje n jakou zm nu této úmluvy nebo
kteréhokoli protokolu, nevstoupí tato dopl ující p íloha nebo pozm n ná p íloha v platnost, dokud
nevstoupí v platnost tato zm na úmluvy nebo doty ného protokolu.
lánek 11

Urovnání spor
1. V p ípad sporu mezi stranami o výklad nebo používání této úmluvy hledají zú astn né strany ešení
vyjednáváním.
2. Pokud zú astn né strany nemohou jednáním dosp t k dohod , mohou spole n požádat o
zprost edkování nebo urovnání t etí stranou.
3. P i ratifikaci, p ijímání, schválení nebo p istupování k této úmluv nebo kdykoli potom m že stát
nebo organizace pro regionální hospodá skou integraci p edat depozitá i písemné prohlášení, že v
p ípad sporu nevy ešeného podle odstavce 1 nebo 2 uvedených výše p ijímá jako povinné jeden nebo
oba tyto prost edky ešení spor :
a) rozhod í ízení v souladu s postupy p ijatými konferencí stran na jejím prvním ádném zasedání;
b) p edložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru.
4. Pokud strany nep ijaly stejný nebo žádný postup podle výše uvedeného odstavce 3, je spor p edložen
ke smí ení podle níže uvedeného odstavce 5, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Na žádost jedné ze stran sporu je vytvo ena smír í komise. Tato komise se skládá ze stejného po tu
len jmenovaných jednotlivými zú astn nými stranami a p edsedy, kterého spole n zvolí lenové
jmenovaní stranami. Komise vydá kone né a doporu ující rozhodnutí, které strany v dobré ví e
posoudí.
6. Ustanovení tohoto lánku se použijí, pokud se tý e kteréhokoli protokolu, pokud daný protokol
nestanoví jinak.
lánek 12
Podpis
Tato úmluva je otev ena pro podpisy stát a organizací pro regionální hospodá skou integraci na
Spolkovém ministerstvu zahrani ních v cí Rakouské republiky ve Vídni od 22. b ezna 1985 do 21.
zá í 1985 a v sídle Organizace spojených národ v New Yorku od 22. zá í 1985 do 21. b ezna 1986.
lánek 13
Ratifikace, p ijetí nebo schválení
1. Tato úmluva a každý protokol podléhají ratifikaci, p ijetí nebo schválení ze strany stát a organizací
pro regionální hospodá skou integraci. Listiny o ratifikaci, p ijetí nebo schválení se uloží u depozitá e.
2. Každá organizace uvedená výše v odstavci 1, která se stane stranou této úmluvy nebo kteréhokoli
protokolu, aniž by stranou byl kterýkoli z jejích lenských stát , je vázána všemi povinnostmi podle
této úmluvy, p ípadn podle protokolu. U organizací, jejichž jeden nebo více lenských stát je stranou
úmluvy nebo p íslušného protokolu, rozhodnou organizace a její lenské státy o svých p íslušných
odpov dnostech p i pln ní povinností podle úmluvy, p ípadn protokolu. V takových p ípadech nejsou
organizace a lenské státy oprávn ny vykonávat práva podle úmluvy nebo p íslušného protokolu
sou asn .
3. Organizace uvedené výše v odstavci 1 v listinách o ratifikaci, p ijetí nebo schválení vyhlásí rozsah
svých pravomocí v záležitostech, které se ídí úmluvou nebo p íslušným protokolem. Tyto organizace
také uv domí depozitá e o každé významné zm n rozsahu svých pravomocí.
lánek 14

P istoupení
1. Tato úmluva a každý protokol jsou otev eny pro p istoupení stát a organizací pro regionální
hospodá skou integraci ode dne uzav ení úmluvy nebo daného protokolu pro podpis. Listiny o
p istoupení se uloží u depozitá e.
2. Organizace uvedené výše v odstavci 1 ve svých listinách o p istoupení vyhlásí rozsah svých
pravomocí v záležitostech, které se ídí úmluvou nebo p íslušným protokolem. Tyto organizace také
uv domí depozitá e o každé významné zm n rozsahu svých pravomocí.
3. Ustanovení lánku 13 odst. 2 se použije na organizace pro regionální hospodá skou integraci
p istupující k této úmluv nebo ke kterémukoli protokolu.
lánek 15
Hlasovací právo
1. Každá smluvní strana této úmluvy nebo kteréhokoli protokolu má jeden hlas.
2. Výjimka z výše uvedeného odstavce 1 se vztahuje na organizace pro regionální hospodá skou
integraci, které v záležitostech, jež jsou v rámci jejich pravomoci, vykonávají hlasovací právo po tem
hlas rovným po tu svých lenských stát , jež jsou stranami úmluvy nebo p íslušného protokolu.
Takové organizace nesmí své hlasovací právo uplatnit, pokud hlasovací právo vykonávají jejich
lenské státy a naopak.
lánek 16
Vztah mezi úmluvou a jejími protokoly
1. Žádný stát ani organizace pro regionální hospodá skou integraci se nem že stát stranou protokolu,
pokud není nebo se sou asn nestane stranou této úmluvy.
2. Rozhodnutí týkající se kteréhokoli protokolu mohou p ijímat pouze strany daného protokolu.
lánek 17
Vstup v platnost
1. Tato úmluva vstupuje v platnost devadesátým dnem ode dne uložení dvacáté listiny o ratifikaci,
p ijetí, schválení nebo p istoupení.
2. Každý protokol, pokud v n m není stanoveno jinak, vstupuje v platnost devadesátým dnem ode dne
uložení jedenácté listiny o ratifikaci, p ijetí, schválení takového protokolu nebo o p istoupení k n mu.
3. Pro každou smluvní stranu, která ratifikuje, p ijme nebo schválí tuto úmluvu nebo k ní p istoupí po
uložení dvacáté listiny o ratifikaci, p ijetí, schválení nebo p istoupení, vstupuje úmluva v platnost
devadesátým dnem ode dne, kdy tato strana uložila svoji listinu o ratifikaci, p ijetí, schválení nebo
p istoupení.
4. Každý protokol, pokud v n m není stanoveno jinak, vstupuje v platnost pro stranu, která jej
ratifikuje, p ijme nebo schválí nebo k n mu p istoupí poté, co vstoupil v platnost podle výše
uvedeného odstavce 2, devadesátým dnem ode dne, kdy tato strana uložila svoji listinu o ratifikaci,
p ijetí, schválení nebo p istoupení, nebo dnem, kdy pro tuto stranu vstupuje v platnost tato úmluva,
podle toho, který z t chto dn nastane pozd ji.

5. Pro ú ely výše uvedených odstavc 1 a 2 se žádná listina uložená organizací pro regionální
hospodá skou integraci nepo ítá jako další k t m, které uložily lenské státy takovéto organizace.
lánek 18
Výhrady
K této úmluv nelze vznášet žádné výhrady.
lánek 19
Odstoupení
1. Kdykoli po uplynutí ty let ode dne, kdy tato úmluva pro stranu vstoupila v platnost, m že tato
strana od úmluvy odstoupit podáním písemného oznámení depozitá i.
2. Pokud není v kterémkoli protokolu stanoveno jinak, m že strana kdykoli po uplynutí ty let ode
dne, kdy pro tuto stranu daný protokol vstoupil v platnost, od protokolu odstoupit podáním písemného
oznámení depozitá i.
3. 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.
4. Každá smluvní strana, která odstupuje od této úmluvy, se považuje za stranu, která odstupuje také
od všech protokol , kterých je stranou.
lánek 20
Depozitá
1. Funkci depozitá e této úmluvy a všech protokol p evezme generální tajemník Organizace
spojených národ .
2. Depozitá uv domí strany zejména o:
a) podpisu této úmluvy a kteréhokoli protokolu a o uložení listin o ratifikaci, p ijetí, schválení nebo
p istoupení podle lánk 13 a 14;
b) dni, kdy úmluva a kterýkoli protokol vstoupí v platnost podle lánku 17;
c) oznámení o odstoupení u in ném v souladu s lánkem 19;
d) p ijatých zm nách úmluvy a kteréhokoli protokolu, jejich p ijetí stranami a vstupu v platnost podle
lánku 9;
e) veškerých sd leních, pokud jde o p ijetí a schválení p íloh a zm n p íloh podle lánku 10;
f) oznámeních od organizací pro regionální hospodá skou integraci, pokud jde o rozsah jejich
pravomocí v záležitostech, které se ídí touto úmluvou a všemi protokoly, a o všechny jeho zm ny;
g) prohlášeních u in ných v souladu s lánkem 11 odst. 3.
lánek 21
Závazná zn ní
Tato úmluva sepsaná v jediném prvopise v jazyce anglickém, arabském, ínském, francouzském,
ruském a špan lském, p i emž všechna zn ní mají stejnou platnost, bude uložena u generálního
tajemníka Organizace spojených národ .

Na d kaz ehož p ipojili níže podepsaní zplnomocn ní zástupci k této úmluv své podpisy.
Ve Vídni dne 22. b ezna 1985.
P íloha I
VÝZKUM A SYSTEMATICKÁ POZOROVÁNÍ
1. Strany úmluvy uznávají, že hlavními v deckými tématy jsou:
a) zm ny ozonové vrstvy, které by vedly ke zm n množství slune ního ultrafialového zá ení s
biologickými ú inky (UV-B) dopadajícího na povrch Zem , s možnými následky pro lidské zdraví,
organismy, ekosystémy a materiály užite né pro lidstvo;
b) zm ny ve vertikálním rozd lení ozonu, které by mohly m nit teplotní strukturu atmosféry, s
možnými následky pro po así a podnebí.
2. V souladu s lánkem 3 spolupracují strany úmluvy p i provád ní výzkumu a systematických
pozorování a p i tvorb doporu ení pro další výzkum a pozorování nap íklad v následujících oblastech:
a) Výzkum fyziky a chemie atmosféry
i) komplexní teoretické modely: další vývoj model , které vezmou v úvahu vzájemné p sobení
radia ních, dynamických a chemických proces ; studie sou asných ú ink r zných um lých a
p irozen se vyskytujících látek na atmosférický ozon; interpretace soubor údaj z
družicových a ostatních m ení; vyhodnocování vývoje atmosférických a geofyzikálních
parametr a rozvoj metod pro zjišt ní konkrétních p í in zm n t chto parametr ;
ii) laboratorní studie: reak ních koeficient , absorp ních pr ez a mechanism troposférických a
stratosférických chemických a fotochemických proces ; spektroskopické údaje jako dopln k
terénních m ení ve všech p íslušných oblastech spektra;
iii) terénní m ení: koncentrace a toky hlavních zdrojových plyn p írodního i antropogenního
p vodu; studie atmosférické dynamiky; sou asná m ení fotochemicky souvisejících látek až k
planetární mezní vrstv za použití snímacích p ístroj v míst a na dálku; vzájemné srovnávání
r zných sníma v etn koordinovaného korela ního m ení p ístrojového vybavení družic;
trojrozm rná pole hlavních stopových látek atmosféry, slune ního spektrálního zá ení a
meteorologických parametr ;
iv) vývoj p ístroj , v etn družicových a ostatních sníma stopových látek atmosféry, slune ního
spektrálního zá ení a meteorologických parametr ;
b) Výzkum zdravotních, biologických a fotodegrada ních ú ink
i) vztah mezi p sobením viditelného a ultrafialového slune ního zá ení na lov ka a a) vývojem
melanomové a nemelanomové rakoviny k že a b) ú inky na imunitní systém;
ii) ú inky UV-B zá ení, v etn závislosti na vlnové délce, na a) zem d lské plodiny, lesy a ostatní
pozemské ekosystémy a b) vodní potravinový et zec a rybolov, jakož i na možnou inhibici
produkce kyslíku mo ským fytoplanktonem;
iii) mechanismus, kterým UV-B zá ení p sobí na biologické materiály, druhy a ekosystémy, v etn
vztah mezi dávkou, intenzitou dávky a odezvou; fotonáprava, p izp sobování a ochrana;
iv) studie biologicky ú inného spektra a spektrální odezvy pomocí mnohobarevného zá ení za
ú elem zachycení možných vzájemných vtah r zných oblastí vlnové délky;
v) vliv UV-B zá ení na: citlivost a innosti biologických druh d ležitých pro biologickou
rovnováhu; primární procesy, jako jsou fotosyntéza a biosyntéza;

vi) vliv UV-B zá ení na fotodegradaci škodlivin, zem d lských chemikálií a jiných materiál ;
c) Výzkum klimatických ú ink
i) teoretické a pozorovací studie radia ních ú ink ozonu a dalších stopových látek na zá ení a
vlivu na parametry klimatu, jako jsou teplota zemského povrchu a hladiny oceán , struktura
srážek, vým na mezi troposférou a stratosférou;
ii) zkoumání vlivu takových ú ink klimatu na r zné oblasti lidské innosti;
d) Systematická pozorování:
i) stavu ozonové vrstvy (tj. prostorové a asové prom nlivosti celkového obsahu sloupce a
vertikálního rozd lení) úplným zprovozn ním globálního systému pro pozorování ozonu,
založeného na integraci družicových a pozemních systém ;
ii) troposférických a stratosférických koncentrací zdrojových plyn skupin HOx, NOx, ClOx a
slou enin uhlíku;
iii) teplot od povrchu zem k mezosfé e s využitím pozemních a družicových systém ;
iv) slune ního spektrálního zá ení dopadajícího do zemské atmosféry rozlišeného podle vlnové
délky a tepelného zá ení vystupujícího ze zemské atmosféry, s využitím družicových systém ;
v) slune ního spektrálního zá ení dopadajícího na zemský povrch v ultrafialovém pásmu s
biologickými ú inky (UV-B), rozlišeného podle vlnové délky;
vi) vlastnosti aerosol a jejich ší ení od zemského povrchu k mezosfé e, s využitím pozemních,
vzdušných a družicových systém ;
vii) klimaticky d ležitých prom nných veli in provozováním program vysoce kvalitních
meteorologických povrchových m ení;
viii)
stopových látek, teplot, slune ního toku a aerosol pomocí zlepšených metod
analyzování celosv tových údaj .
3. Strany úmluvy spolupracují p i organizaci vhodného v deckého a technického školení,
požadovaného pro výzkum a systematická pozorování uvedená v této p íloze, p i emž berou v úvahu
zvláštní pot eby rozvojových zemí. Zvláštní d raz je kladen na srovnávací kalibraci pozorovacích
p ístroj a metod se zam ením na vytvo ení srovnatelných nebo normalizovaných soubor v deckých
údaj .
4. Následující chemické látky p irozeného i um lého p vodu, které nejsou uvedeny v po adí podle
d ležitosti, jsou pokládány za schopné ovlivnit chemické a fyzikální vlastnosti ozonové vrstvy.
a) Slou eniny uhlíku
i) Oxid uhelnatý (CO)
Oxid uhelnatý má významné p irozené i antropogenní zdroje a p edpokládá se, že hraje
d ležitou bezprost ední úlohu ve fotochemii troposféry a nep ímou úlohu ve fotochemii
stratosféry.
ii) Oxid uhli itý (CO2)
Oxid uhli itý má významné p irozené i antropogenní zdroje a ovliv uje stratosférický ozon
p sobením na tepelnou strukturu atmosféry.
iii) Methan (CH4)
Methan má p irozené i antropogenní zdroje a ovliv uje troposférický i stratosférický ozon.
iv) Nemethanové uhlovodíkové slou eniny
Nemethanové uhlovodíkové slou eniny tvo ené velkým množstvím chemických látek mají
p irozené i antropogenní zdroje a hrají p ímou úlohu ve fotochemii troposféry a nep ímou
úlohu ve fotochemii stratosféry.
b) Slou eniny dusíku

i) Oxid dusný (N2O)
Hlavní zdroje N2O jsou p irozené, ale význam antropogenních zdroj stále roste. Oxid dusný je
prvotním zdrojem stratosférických NOx hrajících zásadní úlohu p i omezování stratosférického
ozonu.
ii) Oxidy dusíku (NOx)
Pozemní zdroje NOx hrají d ležitou p ímou úlohu pouze v troposférických fotochemických
procesech a nep ímou úlohu ve fotochemii stratosféry, zatímco pronikání NOx do blízkosti
tropopauzy m že p ímo vést ke zm n ozonu v horní troposfé e a stratosfé e.
c) Slou eniny chloru
i) Pln halogenované alkany, nap . CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC113), C2F4Cl2 (CFC-114)
Pln halogenované alkany jsou antropogenní a jsou zdrojem ClOx, jež hraje zásadní úlohu ve
fotochemii ozonu, zvlášt v oblasti od 30 do 50 kilometr nadmo ské výšky.
ii) áste n halogenované alkany, nap . CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21)
Zdroje CH3Cl jsou p irozené, zatímco ostatní shora uvedené áste n halogenované alkany
mají antropogenní p vod. Rovn ž tyto plyny p sobí jako zdroj stratosférických ClOx.
d) Slou eniny bromu
Úpln halogenované alkany, nap . CF3Br
Tyto plyny jsou antropogenní a jsou zdrojem BrOx, který se chová podobn jako ClOx.
e) Slou eniny vodíku
i) Vodík (H2)
Vodík, jehož zdroje jsou p irozené a antropogenní, hraje ve fotochemii stratosféry vedlejší
úlohu.
ii) Voda (H2O)
Voda, jejíž zdroje jsou p irozené, hraje zásadní úlohu ve fotochemii troposféry i stratosféry.
Místní zdroje vodní páry ve stratosfé e zahrnují oxidaci methanu a v menší mí e oxidaci
vodíku.
P íloha II
VÝM NA INFORMACÍ
1. Strany této úmluvy uznávají, že shromaž ování a sdílení informací jsou d ležitými prost edky pro
uskute n ní cíl této úmluvy a pro zajišt ní vhodnosti a nestrannosti všech opat ení, která mohou být
provád na. Proto si strany vym ují v decké, technické, spole ensko-hospodá ské, finan ní, obchodní
a právní informace.
2. Strany této úmluvy by m ly p i rozhodování o druhu shromaž ovaných a vym ovaných informací
vzít v úvahu užite nost t chto informací a náklady na jejich získání. Strany dále uznávají, že
spolupráce podle této p ílohy musí být v souladu s vnitrostátními právními p edpisy, na ízeními a
praxí, pokud jde o patenty, obchodní tajemství a ochranu d v rných a chrán ných informací.
3. V decké informace
K t m pat í informace o:

a) plánovaném a probíhajícím vládním i soukromém výzkumu za ú elem usnadn ní koordinace
výzkumných program tak, aby dostupné vnitrostátní a mezinárodní zdroje byly využívány co
nejú inn ji;
b) údajích o emisích, pot ebné pro výzkum;
c) v deckých výsledcích zve ej ovaných v odborné literatu e o znalostech fyziky a chemie atmosféry
a její náchylnosti ke zm nám, zejména o stavu ozonové vrstvy a vlivu na lidské zdraví, životní
prost edí a podnebí, jež by mohly být výsledkem krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých
zm n bu celkového obsahu ozonu v atmosférickém sloupci, nebo jeho vertikální distribuce;
d) hodnocení výsledk výzkumu a doporu eních pro další výzkum.
4. Technické informace
K t m pat í informace o:
a) dostupnosti a cen náhradních chemických náhražek a náhradních technologií pro snížení emisí
látek m nících ozonovou vrstvu a o souvisejícím plánovaném a probíhajícím výzkumu;
b) omezeních a rizicích spojených s používáním chemických nebo jiných náhražek a náhradních
technologií.
5. Spole ensko-hospodá ské a obchodní informace o látkách uvedených v p íloze I
K t m pat í informace o:
a) výrob a výrobní kapacit ;
b) použití a zp sobech používání;
c) vývozu a dovozu;
d) nákladech, rizicích a p ínosech lidských inností, které mohou nep ímo m nit ozonovou vrstvu, a o
ú incích opat ení p ijímaných nebo zvažovaných pro regulaci t chto inností.
6. Právní informace
K t m pat í informace o:
a) vnitrostátních právních p edpisech, správních opat eních a právním výzkumu souvisejících s
ochranou ozonové vrstvy;
b) mezinárodních smlouvách, v etn dvoustranných smluv, souvisejících s ochranou ozonové vrstvy;
c) metodách a podmínkách poskytování licencí a o dostupnosti patent souvisejících s ochranou
ozonové vrstvy.
anglické zn ní
VIENNA CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER
Preamble
The Parties to this Convention,
Aware of the potentially harmful impact on human health and the environment through modification of
the ozone layer,
Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment, and in particular principle 21, which provides that „States have, in accordance with the
Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit
their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that

activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or
of areas beyond the limits of national jurisdiction,“
Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries,
Mindful of the work and studies proceeding within both international and national organizations and,
in particular, of the World Plan of Action on the Ozone Layer of the United Nations Environment
Programme,
Mindful also of the precautionary measures for the protection of the ozone layer which have already
been taken at the national and international levels,
Aware that measures to protect the ozone layer from modifications due to human activities require
international co-operation and action and should be based on relevant scientific and technical
considerations,
Aware also of the need for further research and systematic observations to further develop scientific
knowledge of the ozone layer and possible adverse effects resulting from its modification,
Determined to protect human health and the environment against adverse effects resulting from
modifications of the ozone layer,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1:
DEFINITIONS
For the purposes of this Convention:
1. „The ozone layer“ means the layer of atmospheric ozone above the planetary boundary layer.
2. „Adverse effects“ means changes in the physical environment or biota, including changes in climate,
which have significant deleterious effects on human health or on the composition, resilience and
productivity of natural and managed ecosystems, or on materials useful to mankind.
3. „Alternative technologies or equipment“ means technologies or equipment the use of which makes it
possible to reduce or effectively eliminate emissions of substances which have or are likely to have
adverse effects on the ozone layer.
4. „Alternative substances“ means substances which reduce, eliminate or avoid adverse effects on the
ozone layer.
5. „Parties“ means, unless the text otherwise indicates, Parties to this Convention.
6. „Regional economic integration organization“ means an organization constituted by sovereign States
of a given region which has competence in respect of matters governed by this Convention or its
protocols and has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify,
accept, approve or accede to the instruments concerned.
7. „Protocols“ means protocols to this Convention.
Article 2
GENERAL OBLIGATIONS
1. The Parties shall take appropriate measures in accordance with the provisions of this Convention
and of those protocols in force to which they are party to protect human health and the environment
against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to
modify the ozone layer.
2. To this end the Parties shall, in accordance with the means at their disposal and their capabilities:

(a) Co-operate by means of systematic observations, research and information exchange in order to
better understand and assess the effects of human activities on the ozone layer and the effects on
human health and the environment from modification of the ozone layer
(b) Adopt appropriate legislative or administrative measures and co-operate in harmonizing appropriate
policies to control, limit, reduce or prevent human activities under their. jurisdiction or control should
it be found that these activities have or are likely to have adverse effects resulting from modification or
likely modification of the ozone layer;
(c) Co-operate in the formulation of agreed measures, procedures and standards for the implementation
of this Convention, with a view to the adoption of protocols and annexes;
(d) Co-operate with competent international bodies to implement effectively this Convention and
protocols to which they are party.
3. The provisions of this Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt, in accordance
with international law, domestic measures additional to those referred to in paragraphs 1 and 2 above,
nor shall they affect additional domestic measures already taken by a Party, provided that these
measures are not incompatible with their obligations under this Convention.
4. The application of this Article shall be based on relevant scientific and technical considerations.
Article 3
RESEARCH AND SYSTEMATIC OBSERVATIONS
1. The Parties undertake, as appropriate, to initiate and cooperate in, directly or through competent
international bodies, the conduct of research and scientific assessments on:
(a) The physical and chemical processes that may affect the ozone layer;
(b) The human health and other biological effects deriving from any modifications of the ozone layer,
particularly those resulting from changes in ultra-violet solar radiation having biological effects (UVB);
(c) Climatic effects deriving from any modifications of the ozone layer;
(d) Effects deriving from any modifications of the ozone layer and any consequent change in UV-B
radiation on natural and synthetic materials useful to mankind;
(e) Substances, practices, processes and activities that may affect the ozone layer, and their cumulative
effects;
(f) Alternative substances and technologies;
(g) Related socio-economic matters;
and as further elaborated in annexes I and II.
2. The Parties undertake to promote or establish, as appropriate, directly or through competent
international bodies and taking fully into account national legislation and relevant ongoing activities at
both the national and international levels, joint or complementary programmes for systematic
observation of the state of the ozone layer and other relevant parameters, as elaborated in Annex I.
3. The Parties undertake to co-operate, directly or through competent international bodies, in ensuring
the collection, validation and transmission of research and observational data through appropriate
world data centres in a regular and timely fashion.
Article 4
CO-OPERATION IN THE LEGAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL FIELDS

1. The Parties shall facilitate and encourage the exchange of scientific, technical, socio- economic,
commercial and legal information relevant to this Convention as further elaborated in Annex II. Such
information shall be supplied to bodies agreed upon by the Parties. Any such body receiving
information regarded as confidential by the supplying Party shall ensure that such information is not
disclosed and shall aggregate it to protect its confidentiality before it is made available to all Parties.
2. The Parties shall co-operate, consistent with their national laws, regulations and practices and taking
into account in particular the needs of the developing countries, in promoting, directly or through
competent international bodies, the development and transfer of technology and knowledge. Such cooperation shall be carried out particularly through:
(a) Facilitation of the acquisition of alternative technologies by other Parties;
(b) Provision of information on alternative technologies and equipment, and supply of special manuals
or guides to them;
(c) The supply of necessary equipment and facilities for research and systematic observations;
(d) Appropriate training of scientific and technical personnel.
Article 5
TRANSMISSION OF INFORMATION
The Parties shall transmit, through the secretariat, to the Conference of the Parties established under
Article 6 information on the measures adopted by them in implementation of this onvention and of
protocols to which they are party in such form and at such intervals as the meetings of the parties to the
relevant instruments may determine.
Article 6
CONFERENCE OF THE PARTIES
1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties
shall be convened by the secretariat designated on an interim basis under Article 7 not ater than one
year after entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the
Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.
2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be
deemed necessary by the Conference, or at the written request of any party, provided that, within six
months of the request being communicated to them by the secretariat, it is supported by at least one
third of the Parties.
3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure and
financial rules for itself and for any subsidiary bodies it may establish, as well as financial provisions
governing the functioning of the secretariat.
4. The Conference of the Parties shall keep under continuous review the implementation of this
Convention, and, in addition, shall:
(a) Establish the form and the intervals for transmitting the information to be submitted in accordance
with Article 5 and consider such information as well as reports ubmitted by any subsidiary body;
(b) Review the scientific information on the ozone layer, on its possible modification and on possible
effects of any such modification;

(c) Promote, in accordance with Article 2 , the harmonization of appropriate policies, strategies and
measures for minimizing the release of substances causing or likely to cause modification of the ozone
layer, and make recommendations on any other measures relating to this Convention;
(d) Adopt, in accordance with Articles 3 and 4, programmes for research, systematic observations,
scientific and technological co-operation, the exchange of information and the transfer of technology
and knowledge;
(e) Consider and adopt, as required, in accordance with Articles 9 and 10, amendments to this
Convention and its annexes;
(f) Consider amendments to any protocol, as well as to any annexes thereto, and, if so decided,
recommend their adoption to the parties to the concerned;
(g) Consider and adopt, as required, in accordance with article 10, additional annexes to this
Convention;
(h) Consider and adopt, as required, protocols in accordance with article 8;
(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this
Convention;
(j) Seek, where appropriate, the services of competent international bodies and scientific committees,
in particular the World Meteorological Organization and the World Health Organization, as well as the
Co-ordinating Committee on the Ozone Layer, in scientific research, systematic observations and other
activities pertinent to the objectives of this Convention, and make use as appropriate of information
from these bodies and committees;
(k) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the
purposes of this Convention.
5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as
any State not party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties
by observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or
nongovernmental, qualified in fields relating to the protection of the ozone layer which has informed
the secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer
may be admitted unless at least one-third of the Parties present object. The admission and participation
of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.
Article 7
SECRETARIAT
1. The functions of the secretariat shall be:
(a) To arrange for and service meetings provided for in articles 6, 8, 9 and 10;
(b) To prepare and transmit reports based upon information received in accordance with articles 4 and
5, as well as upon information derived from meetings of subsidiary bodies established under Article 6;
(c) To perform the functions assigned to it by any protocols;
(d) To prepare reports on its activities carried out in implementation of its functions under this
Convention and present them to the Conference of the Parties;
(e) To ensure the necessary co-ordination with other relevant international bodies, and in particular to
enter into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective
discharge of its functions;
(f) To perform such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

2. The secretariat functions will be carried out on an interim basis by the United Nations Environment
Programme until the completion of the first ordinary meeting of the Conference of the Parties held
pursuant to Article 6. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall designate the
secretariat from amongst those existing competent international organizations which has signified their
willingness to carry out the secretariat functions under this Convention.
Article 8
ADOPTION OF PROTOCOLS
1. The Conference of the Parties may at a meeting adopt protocols pursuant to Article 2 .
2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six
months before such a meeting.
Article 9
AMENDMENT OF THE CONVENTION OR PROTOCOLS
1. Any Party may propose amendments to this Convention or to any protocol. Such amendments shall
take due account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties.
Amendments to any protocol shall be adopted at a meeting of the Parties to the protocol in question.
The text of any proposed amendment to this Convention or to any protocol, except as may otherwise be
provided in such protocol, shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months
before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate
proposed amendments to the signatories to this Convention for information.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this
Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached,
the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourth majority vote of the Parties present
and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification,
approval or acceptance.
4. The procedure mentioned in paragraph 3 above shall apply to amendments to any protocol, except
that a two-thirds majority of the parties to that protocol present and voting at the meeting shall suffice
for their adoption.
5. Ratification, approval or acceptance of amendments shall be notified to the Depositary in writing.
Amendments adopted in accordance with paragraphs 3 or 4 above shall enter into force between parties
having accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their
ratification, approval or acceptance by at least three- fourths of the Parties to this Convention or by at
least two-thirds of the parties to the protocol concerned, except as may otherwise be provided in such
protocol. Thereafter the amendments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after
that Party deposits its instrument of ratification, approval or acceptance of the amendments.
6. For the purposes of this Article, „Parties present and voting“ means Parties present and casting an
affirmative or negative vote.
Article 10
ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES

1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral part of this Convention or
of such protocol, as the case may be, and, unless expressly provided otherwise, a reference to this
Convention or its protocols constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such
annexes shall be restricted to scientific, technical and administrative matters.
2. Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to its annexes, the following
procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this
Convention or of annexes to a protocol;
(a) Annexes to this Convention shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in
Article 9 , paragraphs 2 and 3, while annexes to any protocol shall be proposed and adopted according
to the procedure laid down in Article 9, paragraphs 2 and 4;
(b) Any party that is unable to approve an additional annex to this Convention or an annex to any
protocol to which it is party shall so notify the Depositary, in writing, within six months from the date
of the communication of the adoption by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all
Parties of any such notification received. A Party may at any time substitute an acceptance for a
previous declaration of objection and the annexes shall thereupon enter into force for that Party;
(c) On the expiry of six months from the date of the circulation of the communication by the
Depositary, the annex shall become effective for all Parties to this Convention or to any protocol
concerned which have not submitted a notification in accordance with the provision of subparagraph
(b) above.
3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention or to any
protocol shall be subject to the same procedure as for the proposal, adoption and entry into force of
annexes to the Convention or annexes to a protocol. Annexes and amendments thereto shall take due
account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations.
4. If an additional annex or an amendment to an annex involves an amendment to this Convention or to
any protocol, the additional annex or amended annex shall not enter into force until such time as the
amendment to this Convention or to the protocol concerned enters into force.
Article 11
SETTLEMENT OF DISPUTES
1. In the event of a dispute between Parties concerning the interpretation or application of this
Convention, the parties concerned shall seek solution by negotiation.
2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good
offices of, or request mediation by, a third party.
3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a
State or regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a
dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the
following means of dispute settlement as compulsory:
(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties at its first
ordinary meeting;
(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.
4. If the parties have not, in accordance with paragraph 3 above, accepted the same or any procedure,
the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with paragraph 5 below unless the parties
otherwise agree.

5. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The
commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and
a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a
final and recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.
6. The provisions of this article shall apply with respect to any protocol except as otherwise provided
in the protocol concerned.
Article 12
SIGNATURE
This Convention shall be open for signature at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic
of Austria in Vienna from 22 March 1985 to 21 September 1985, and at United Nations Headquarters
in New York from 22 September 1985 to 21 March 1986.
Article 13
RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL
1. This Convention and any protocol shalt be subject to ratification, acceptance or approval by States
and by regional economic integration organizations. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Depositary.
2. Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a Party to this Convention or any
protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the
Convention or the protocol as the case may be. In the case of such organizations, one or more of whose
member States is a Party to the Convention or relevant protocol, the organization and its member
Stales shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligation under the
Convention or protocol, as the case may be. In such cases, the organization and the member States
shall not be entitled to exercise rights under the Convention or relevant protocol concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the organizations referred to in paragraph
1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the
Convention or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any
substantial modification in the extent of their competence.
Article 14
ACCESSION
1. This Convention and any protocol shall be open for accession by States and by regional economic
integration organizations from the date on which the Convention or the protocol concerned is closed
for signature. The instruments of accession shall be deposited with the Depositary.
2. In their instruments of accession, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the
extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant
protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification in the
extent of their competence.
3. The provisions of article 13, paragraph 2, shall apply to regional economic integration organizations
which accede to this Convention or any protocol.

Article 15
RIGHT TO VOTE
1. Each Party to this Convention or to any protocol shall have one vote.
2. Except as provided for in paragraph 1 above, regional economic integration organizations, in matters
within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number
of their member States which are Parties to the Convention or the relevant protocol. Such
organizations shall be exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.
Article 16
RELATIONSHIP BETWEEN THE CONVENTION AND ITS PROTOCOLS
1. A State or a regional economic integration organization may not become a party to a protocol unless
it is, or becomes at the same time, a Party to the Convention.
2. Decisions concerning any protocol shall be taken only by the parties to the protocol concerned.
Article 17
ENTRY INTO FORCE
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the twentieth
instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force on the ninetieth
day after the date of deposit of the eleventh instrument of ratification, acceptance or approval of such
protocol or accession thereto.
3. For each Party which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the
deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, it shall enter into
force on the ninetieth day after the date of deposit by such Party of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
4. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force for a party that
ratifies, accepts or approves that protocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to
paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on which that party deposits its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, or on the date on which the Convention enters into
force for that Party, whichever shall be the later.
5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member Sacs of such
organization.
Article 18
RESERVATIONS
No reservations may be made to this Convention.
Article 19
WITHDRAWAL

1. At any time after four years from the date on which this Convention has entered into force for a
Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.
2. Except as may be provided in any protocol, at any time after four years from the date on which such
protocol has entered into force for a party, that party may withdraw from the protocol by giving written
notification to the Depositary.
3. 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.
4. Any Party which withdraws from this Convention shall be considered as also having withdrawn
from any protocol to which it is party.
Article 20
DEPOSITARY
1. The Secretary-General of the United Nations shall assume the functions of depositary of this
Convention and any protocols.
2. The Depositary shall inform the Parties, in particular, of:
(a) The signature of this Convention and of any protocol, and the deposit of instruments of ratification,
acceptance, approval or accession in accordance with articles 13 and 14;
(b) The date on which the Convention and any protocol will come into force in accordance with article
17;
(c) Notifications of withdrawal made in accordance with article 19;
(d) Amendments adopted with respect to the Convention and any protocol, their acceptance by the
parties and their date of entry into force in accordance with Article 9;
(e) All communications relating to the adoption and approval of annexes and to the amendment of
annexes in accordance with article 10;
(f) Notifications by regional economic integration organizations of the extent of their competence with
respect to matters governed by this Convention and any protocols, and of any modifications thereof.
(g) Declarations made in accordance with article 11, paragraph 3.
Article 21
AUTHENTIC TEXTS
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this
Convention.
Done at Vienna on the 22nd day of March 1985
Annex I
RESEARCH AND SYSTEMATIC OBSERVATIONS
1. The Parties to the Convention recognize that the major scientific issues are:

(a) Modification of the ozone layer which would result in a change in the amount of solar ultra- violet
radiation having biological effects (UV-B) that reaches the Earth's surface and the potential
consequences for human health, for organisms, ecosystems and materials useful to mankind;
(b) Modification of the vertical distribution of ozone, which could change the temperature structure of
the atmosphere and the potential consequences for weather and climate.
2. The Parties to the Convention, in accordance with Article 3, shall co-operate in conducting research
and systematic observations and in formulating recommendations for future research and observation
in such areas as:
(a) Research into the physics and chemistry of the atmosphere
(i) Comprehensive theoretical models: further development of models which consider the
interaction between radiative, dynamic and chemical processes; studies of the simultaneous effects of
various man-made and naturally occurring species upon atmospheric ozone; interpretation of satellite
and non-satellite measurement data sets; evaluation of trends in atmospheric and geophysical
parameters, and the development of methods for attributing changes in these parameters to specific
causes;
(ii) Laboratory studies of: rate coefficients, absorption cross-sections and mechanisms of
tropospheric and stratospheric chemical and photochemical processes; spectroscopic data to support
field measurements in all relevant spectral regions;
(iii) Field measurements: the concentration and fluxes of key source gases of both natural and
anthropogenic origin; atmospheric dynamics studies; simultaneous measurements of photochemicallyrelated species down to the planetary boundary layer, using in situ and remote sensing instruments;
intercomparison of different sensors, including co-ordinated correlative measurements for satellite
instrumentation; three-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and
meteorological parameters;
(iv) Instrument development, including satellite and non-satellite sensors for atmospheric trace
constituents, solar flux and meteorological parameters
(b) Research into health, biological and photodegradation effects
(i) The relationship between human exposure to visible and ultra-violet solar radiation and
(a) the development of both non-melanoma and melanoma skin cancer and
(b) the effects on the immunological system;
(ii) Effects of UV-B radiation, including the wavelength dependence, upon
(a) agricultural crops, forests and other terrestrial ecosystems and
(b) the aquatic food web and fisheries, as well as possible inhibition of oxygen production by
marine phytoplankton;
(iii) The mechanisms by which UV-3 radiation acts on biological materials, species and
ecosystems, including: the relationship between dose, dose rate, and response; photorepair, adaptation,
and protection;
(iv) Studies of biological action spectra and the spectral response using polychromatic radiation in
order to include possible interactions of the various wavelength regions;
(v) The influence of UV-3 radiation on: the sensitivities and activities of biological species
important to the biospheric balance; primary processes such as photosynthesis and biosynthesis;
(vi) The influence of UV-3 radiation on the photodegradation of pollutants, agricultural chemicals
and other materials;
(c) Research on effects on climate

(i) Theoretical and observational studies of the radiative effects of ozone and other trace species
and the impact on climate parameters, such as land and ocean surface temperatures, precipitation
patterns, the exchange between the troposphere and stratosphere;
(ii) The investigation of the effects of such climate impacts on various aspects of human activity;
(d) Systematic observations on:
(i) The status of the ozone layer (i.e. the spatial and temporal variability of the total column content
and vertical distribution) by making the Global Ozone Observing System, based on the integration of
satellite and ground-based systems, fully operational;
(ii) The tropospheric and stratospheric concentrations of source gases for the HOx, NOx, ClOx and
carbon families;
(iii) The temperature from the ground to the mesosphere, utilizing both ground-based and satellite
systems;
(iv) Wavelength-resolved solar flux reaching, and thermal radiation leaving, the Earth's
atmosphere, utilizing satellite measurements;
(v) Wavelength-resolved solar flux reaching the Earth's surface in the ultra-violet range having
biological effects (UV-B);
(vi) Aerosol properties and distribution from the ground to the mesosphere, utilizing ground-based,
airborne and satellite systems;
(vii) Climatically important variables by the maintenance of programmes of high-quality
meteorological surface measurements;
(viii) Trace species, temperatures, solar flux and aerosols utilizing improved methods for analysing
global data.
3. The Parties to the Convention shall co-operate, taking into account the particular needs of the
developing countries, in promoting the appropriate scientific and technical training required to
participate in the research and systematic observations outlined in this annex. Particular emphasis
should be given to the intercalibration of observational instrumentation and methods with a view to
generating comparable or standardized scientific data sets.
4. The following chemical substances of natural and anthropogenic origin, not listed in order of
priority, are thought to have the potential to modify the chemical and physical properties of the ozone
layer.
(a) Carbon substances
(i) Carbon monoxide (CO)
Carbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major
direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry.
(ii) Carbon dioxide (CO2)
Carbon dioxide has significant natural and anthropogenic sources, and affects stratospheric ozone
by influencing the thermal structure of the atmosphere.
(iii) Methane (CH4)
Methane has both natural and anthropogenic sources, and affects both tropospheric and
stratospheric ozone.
(iv) Non-methane hydrocarbon species
Non-methane hydrocarbon species, which consist of a large number of chemical substances, have
both natural and anthropogenic sources, and play a direct role in tropospheric photochemistry and an
indirect role in stratospheric photochemistry.
(b) Nitrogen substances

(i) Nitrous oxide (N2O)
The dominant sources of N2O are natural, but anthropogenic contributions are becoming
increasingly important. Nitrous oxide is the primary source of stratospheric NOx, which play a vital
role in controlling the abundance of stratospheric ozone.
(ii) Nitrogen oxides (NOx)
Ground-level sources of NOx play a major direct role only in tropospheric photochemical
processes and an indirect role in stratosphere photochemistry, whereas injection of NOx close to the
tropopause may lead directly to a change in upper tropospheric and stratospheric ozone.
(c) Chlorine substances
(i) Fully halogenated alkanes, e.3. CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC113), C2F4Cl2 (CFC-114)
Fully halogenated alkanes are anthropogenic and act as a source of ClOx, which plays a vital role
in ozone photochemistry, especially in the 30-50 km altitude region.
(ii) Partially halogenated alkanes, e.3. CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC- 21)
The sources of CH3Cl are natural, whereas the other partially halogenated alkanes mentioned
above are anthropogenic in origin. These gases also act as a source of stratospheric ClOx.
(d) Bromine substances
Fully halogenated alkanes, e.g. CF3Br
These gases are anthropogenic and act as a source of BrOx, which behaves in a manner similar to
ClOx.
(e) Hydrogen substances
(i) Hydrogen (H2)
Hydrogen, the source of which is natural and anthropogenic, plays a minor role in stratospheric
photochemistry.
(ii) Water (H2O)
Water, the source of which is natural, plays a vital role in both tropospheric and stratospheric
photochemistry. Local sources of water vapour in the stratosphere include the oxidation of methane
and, to a lesser extent, of hydrogen.
Annex II
INFORMATION EXCHANGE
1. The Parties to the Convention recognize that the collection and sharing of information is an
important means of implementing the objectives of this Convention and of assuring that any actions
that may be taken are appropriate and equitable. Therefore, Parties shall exchange scientific, technical,
socio-economic, business, commercial and legal information.
2. The Parties to the Convention, in deciding what information is to be collected and exchanged,
should take into account the usefulness of the information and the costs of obtaining it. The Parties
further recognize that co-operation under this annex has to be consistent with national laws, regulations
and practices regarding patents, trade secrets, and protection of confidential and proprietary
information.
3. Scientific information
This includes information on:

(a) Planned and ongoing research, both governmental and private, to facilitate the co- ordination of
research programmes so as to make the most effective use of available national and international
resources; (b) The emission data needed for research;
(c) Scientific results published in peer-reviewed literature on the understanding of the physics and
chemistry of the Earth's atmosphere and of its susceptibility to change, in particular on the state of the
ozone layer and effects on human health, environment and climate which would result from changes
on all time-scales in either the total column content or the vertical distribution of ozone;
(d) The assessment of research results and the recommendations for future research.
4. Technical information
This includes information on:
(a) The availability and cost of chemical substitutes and of alternative technologies to reduce the
emissions of ozone-modifying substances and related planned and ongoing research;
(b) The limitations and any risks involved in using chemical or other substitutes and alternative
technologies.
5. Socio-economic and commercial information on the substances referred to in Annex I
This includes information on:
(a) Production and production capacity;
(b) Use and use patterns;
(c) Imports/exports;
(d) The costs, risks and benefits of human activities which may indirectly modify the ozone layer and
of the impacts of regulatory actions taken or being considered to control these activities.
6. Legal information
This includes information on:
(a) National laws, administrative measures and legal research relevant to the protection of the ozone
layer;
(b) International agreements, including bilateral agreements, relevant to the protection of the ozone
layer;
(c) Methods and terms of licensing and availability of patents relevant to the protection of the ozone
layer.

