Νόµος: 2110/92
Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του
1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος.
(ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η
από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που
κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του
όζοντος, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην
ελληνική έχει ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑ∆Α
ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Α. Παράγραφοι του Προοιµίου
1. Η έκτη παράγραφος του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής:
Αποφασισµένα να προστατέψουν τη στοιβάδα του όζοντος, λαµβάνοντας προληπτικά
µέτρα για να ελέγξουν δίκαια όλες τις παγκόσµιες εκποµπές στοιχείων, που την
καταστρέφουν, µε απώτερο στόχο την εξάλειψή τους µε βάση τις εξελίξεις της επιστηµονικής
γνώσης, λαµβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονοµικούς παράγοντες και έχοντας κατά νου
τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών,
2. Η έβδοµη παράγραφος του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής:
Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ειδική πρόβλεψη για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών, συµπεριλαµβανόµενης της εξασφάλισης πρόσθετων
χρηµατοδοτικών πόρων και πρόσβασης σε σχετικές τεχνολογίες, έχοντας κατά νου ότι το
µέγεθος των απαραίτητων κονδυλίων είναι προβλέψιµο και τα κονδύλια αναµένεται να
επηρεάσουν σηµαντικά την ικανότητα της παγκόσµιας κοινότητας να αντιµετωπίσει το
επιστηµονικά διαπιστωµένο πρόβληµα της καταστροφής του όζοντος και των επιβλαβών
συνεπειών της,
3. Η ένατη παράγραφος του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής:
Εκτιµώντας τη σηµασία που έχει η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα,
ανάπτυξη και µεταφορά εναλλακτικών τεχνολογιών σχετικών µε τον έλεγχο και τη µείωση
των εκποµπών των ουσιών, που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, έχοντας κατά νου
ιδιαίτερα τις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών,
Β. Άρθρο 1: Ορισµοί
1. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη
παράγραφο:
«4. Σαν ελεγχόµενη ουσία νοείται η ουσία, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α ή το
Παράρτηµα Β του παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε βρίσκεται αυτούσια, είτε σε µείγµα. Η

έννοια περιλαµβάνει τα ισοµερή κάθε τέτοιας ουσίας, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά
στο σχετικό Παράρτηµα, αλλά εξαιρείται κάθε ελεγχόµενη ουσία ή µείγµα, που περιέχεται σε
βιοµηχανικό προϊόν εκτός του δοχείου που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ή αποθήκευση
αυτής της ουσίας.»
2. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη
παράγραφο:
«5. Σαν Παραγωγή νοείται η ποσότητα των ελεγχόµενων ουσιών, που παράγεται,
µειωµένη κατά την ποσότητα, που καταστρέφεται µε τεχνικές µεθόδους, που θα εγκριθούν
από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και επίσης µειωµένη κατά την ποσότητα, που χρησιµοποιείται
εξ ολοκλήρου σαν υλικό τροφοδοσίας για την παραγωγή άλλων χηµικών ουσιών. Η
ποσότητα που ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται δεν θα λογίζεται σαν παραγωγή.»
3. Προστίθεται στο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου η ακόλουθη παράγραφος:
«9. Σαν "Μεταβατική ουσία" νοείται κάθε ουσία του Παραρτήµατος Γ του παρόντος
Πρωτοκόλλου, είτε βρίσκεται αυτούσια, είτε σε µείγµα. Η έννοια περιλαµβάνει τα ισοµερή
κάθε τέτοιας ουσίας, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Γ, αλλά
εξαιρείται κάθε µεταβατική ουσία ή µείγµα, που περιέχεται σε βιοµηχανικό προϊόν, εκτός του
δοχείου που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ή αποθήκευση αυτής της ουσίας.»
Γ. Άρθρο 2, παράγραφος 5
Η παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη
παράγραφο:
«5. Κάθε Μέρος µπορεί, για µια οιαδήποτε ή περισσότερες περιόδους ελέγχου, να
µεταφέρει σε άλλο Μέρος οποιοδήποτε τµήµα του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής
σύµφωνα µε τα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε, µε την προϋπόθεση άτι το σύνολο των υπολογιζόµενων
επιπέδων παραγωγής και των δύο ενδιαφερόµενων Μερών για κάθε οµάδα ελεγχόµενων
ουσιών δεν θα υπερβαίνει τα επίπεδα παραγωγής, που έχουν καθορισθεί απ' αυτά τα άρθρα
για την οµάδα αυτή. Κάθε τέτοια µεταφορά παραγωγής θα γνωστοποιείται στη Γραµµατεία
από το καθένα από τα ενδιαφερόµενα Μέρη, που θα δηλώνουν τους όρους αυτής της
µεταφοράς και την περίοδο ισχύος της.»
∆. Άρθρο 2. παράγραφος 6
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 µετά τις λέξεις "ελεγχοµένων ουσιών", την πρώτη φορά
που αυτές απαντώνται στο κείµενο, παρεµβάλλονται οι επόµενες λέξεις: "του Παραρτήµατος
Α ή του παραρτήµατος Β"
Ε. Άρθρο 2, παράγραφος 8 στοιχείο α)
Στην παράγραφο 8 στοιχείο α) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "παρόν
άρθρο", όπου αυτές απαντώνται στο κείµενο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: "και τα
άρθρα 2Α µέχρι 2Ε"
ΣΤ. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο α) σηµείο 1)
Στην παράγραφο 9 στοιχείο α) σηµείο 1) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις
"στο Παράρτηµα Α" προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: "και/ή στο Παράρτηµα Β"
Ζ. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο α) σηµείο 2)
Στην παράγραφο 9 στοιχείο α) σηµείο 2) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφονται οι
ακόλουθες λέξεις: "από τα επίπεδα του 1986"
Η. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο γ)

Στην παράγραφο 9 στοιχείο γ) του Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφονται οι ακόλουθες
λέξεις:
"που αντιπροσωπεύουν το πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον της συνολικής κατανάλωσης σε
ελεγχόµενες ουσίες των Συµβαλλοµένων Μερών" και αντικαθίστανται ως εξής:
"που αντιπροσωπεύουν πλειοψηφία στα παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη, που υπάγονται στην
περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και πλειοψηφία στα παρόντα και ψηφίζοντα
Μέρη που δεν υπάγονται στην περίπτωση αυτή.
Θ. Άρθρο 2, παράγραφος 10 στοιχείο β)
Η παράγραφος 10 στοιχείο β) του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφεται και η
παράγραφος 10 στοιχείο α) του άρθρου 2 γίνεται παράγραφος 10.
Ι. Άρθρο 2, παράγραφος 11
Στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "του παρόντος
άρθρου" προστίθενται οι λέξεις:
"και των άρθρων 2Α µέχρι 2Ε"
και µετά τις λέξεις "στο παρόν άρθρο" προστίθενται οι λέξεις:
"και στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε"
ΙΑ. Άρθρο 2Γ: Άλλοι πλήρως αλογονωµένοι χλωροφθοράνθρακες
Στο πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν άρθρο 2Γ:
" Άρθρο 2Γ " Άλλοι πλήρως αλογονωµένοι χλωροφθοράνθρακες
1. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 1993, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει, ετήσια, το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής
του κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει µία ή περισσότερες απ' αυτές τις ουσίες,
µεριµνά ώστε το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής αυτών των ουσιών κατά τις ίδιες
χρονικές περιόδους να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ογδόντα τοις εκατό του
υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειµένου να
ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο
το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
2. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 1997, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδά του κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου του κατανάλωσης
κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει µια ή περισσότερες απ' αυτές τις ουσίες, µεριµνά
ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής των
ουσιών αυτών να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές
εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το
υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το
10% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
3. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2000 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει το µηδέν. Κάθε µέρος, που παράγει µια ή περισσότερες απ' αυτές τις ουσίες,
µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής
αυτών των ουσιών να µην υπερβαίνει το µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι

βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το
υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερµνει αυτό το όΣΧΟ το πολύ κατά το
15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
ΙΒ. Άρθρο 2∆ : Τετραχλωράνθρακας
Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2∆:
Άρθρο 2∆ : Τετραχλωράνθρακας
1. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 1995 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙ του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του
κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει την ουσία αυτή, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες
χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει,
σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που
υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του
µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του κατά το 1989.
2. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2000 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙ του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει το µηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει την ουσία αυτή, µεριµνά ώστε, κατά τις
ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην
υπερβαίνει το µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές
ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο
επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του
υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
ΙΓ. Άρθρο 2Ε : 1, 1, 1 – τριχλωροαιθάνιο (µεθυλοχλωροφόρµιο)
Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2Ε:
Άρθρο 2Ε : 1,1,1 – τριχλωροαιθάνιο (µεθυλοχλωροφόρµιο)
1. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 1993, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει σε ετήσια βάση, το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσής του κατά το 1989.
Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους,
το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το
επίπεδο παραγωγής του κατά το 1989.
Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που
υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του
µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του κατά το 1989.
2. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 1995, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 70% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του
κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες
χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει,
σε ετήσια βάση, το 70% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του κατά το 1989.
Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που

υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του
µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του κατά το 1989.
3. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2000, και εφεξής, κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 30% του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσης του
κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις ίδιες
χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην υπερβαίνει,
σε ετήσια βάση, το 30% του υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που
υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του
µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του κατά το 1989.
4. Κάθε Μέρος µεριµνά ώστε, κατά τη δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2005, και εφεξής, κατά κάθε δωδεκάµηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόµενο
επίπεδό του κατανάλωσης της ελεγχόµενης ουσίας της Οµάδας ΙΙΙ του Παραρτήµατος Β να
µην υπερβαίνει το µηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, µεριµνά ώστε, κατά τις
ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόµενο επίπεδό του παραγωγής της ουσίας να µην
υπερβαίνει το µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές
ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, το υπολογιζόµενο
επίπεδο παραγωγής του µπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του
υπολογιζόµενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989.
5. Τα Μέρη θα επανεξετάσουν, κατά το 1992, τη δυνατότητα υλοποίησης ενός ταχύτερου
προγράµµατος µειώσεων απ' αυτό, που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.
Ι∆. Άρθρο 3 : Υπολογισµός των επιπέδων ελέγχου
1. Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "των άρθρων 2" προστίθενται τα
κάτωθι:
"2Α µέχρι 2Ε,"
2. Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "στο Παράρτηµα Α" κάθε φορά, που
αυτές απαντώνται στο κείµενο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις:
"ή στο Παράρτηµα Β"
ΙΕ. Άρθρο 4: Έλεγχος του εµπορίου µε µη-Μέλη
1.Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 4 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους:
"1. Από την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εισαγωγή των
ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Α από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν
Πρωτόκολλο.
1α. Μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου κάθε Μέρος θα
απαγορεύει την εισαγωγή ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Β από κάθε Κράτος, που
δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εξαγωγή κάθε
ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Α σε κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν
Πρωτόκολλο.
2α. Ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου και εφεξής, κάθε Μέρος θα
απαγορεύει την εξαγωγή κάθε ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Β σε κάθε Κράτος,
που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο.
3. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1992, τα Μέρη θα συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του άρθρου 10 της Συνθήκης, ένα παράρτηµα µε κατάλογο των προϊόντων, που περιέχουν τις
ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Α. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις
στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, µέσα σε ένα χρόνο από

την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος,
που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο.
3α. Μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, τα Μέρη θα
συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, ένα παράρτηµα µε
κατάλογο των προϊόντων, που περιέχουν τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Β. Τα
Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες
αυτές, θα απαγορεύσουν, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος,
την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν
Πρωτόκολλο.
4. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1994, τα Μέρη θα καθορίσουν τη δυνατότητα να
απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή, από Κράτη, που δεν συµµετέχουν στο παρόν
Πρωτόκολλο, προϊόντων, που παράγονται µε ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Α, αλλά
δεν τις περιέχουν. Αν αυτό θεωρηθεί εφικτό, τα Μέρη θα συντάξουν, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, παράρτηµα µε κατάλογο τέτοιων προϊόντων. Τα
Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες
αυτές, θα απαγορεύσουν, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την
εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν
Πρωτόκολλο.
4α. Μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου, τα Μέρη θα
καθορίσουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή από Κράτη,
που δεν συµµετέχουν στο παρόν Πρωτόκολλο, προϊόντων, που παράγονται µε ελεγχόµενες
ουσίες του Παραρτήµατος Β, αλλά δεν τις περιέχουν. Αν αυτό θεωρηθεί εφικτό, τα Μέρη θα
συντάξουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 10 της Συνθήκης, παράρτηµα µε
κατάλογο τέτοιων προϊόντων. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο
παράρτηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές θα απαγορεύσουν ή θα περιορίσουν, µέσα σ'
ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήµατος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων
από κάθε Κράτος, που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο.
5. Κάθε Μέρος αναλαµβάνει στον υψηλότερο πρακτικά δυνατό βαθµό να αποθαρρύνει
την εξαγωγή τεχνολογίας για την παραγωγή και χρήση ελεγχόµενων ουσιών σε κάθε Κράτος,
που δεν συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόµενη
παράγραφο:
"8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εισαγωγές, που
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 1α, 3, 3α, 4 και 4α, και οι εξαγωγές, που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 και 2α, µπορεί να επιτρέπονται από, και προς, κάθε Κράτος, που δεν
συµµετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο, αν αυτό το Κράτος θεωρηθεί σε Σύνοδο των Μερών ότι
έχει πλήρως συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 2, των άρθρων 2Α µέχρι 2Ε και του
παρόντος άρθρου και έχει γι' αυτό υποβάλει τα στοιχεία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7.
3. Στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου προστίθεται η επόµενη παράγραφος σαν παράγραφος 9:
«9. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "Κράτος, που δεν συµµετέχει στο
παρόν Πρωτόκολλο" θα περιλαµβάνει, ως προς µια συγκεκριµένη ελεγχόµενη ουσία, Κράτη
ή οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής Ολοκλήρωσης, που δεν έχουν συµφωνήσει να
δεσµεύονται από τα µέτρα ελέγχου, που εφαρµόζονται γι' αυτήν την ουσία».
ΙΣΤ. άρθρο 5: Ιδιαίτερη θέση των αναπτυσσόµενων χωρών
Το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται απο το ακόλουθο κείµενο:
"1. Κάθε Μέρος, που είναι αναπτυσσόµενη χώρα και έχει ετήσιο υπολογιζόµενο επίπεδο
κατανάλωσης ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Α µικρότερο από 0,3 χιλιόγραµµα
ανά κάτοικο κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου γι' αυτό, ή
κατά οιονδήποτε χρόνο εφεξής και µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1999, δικαιούται, για να καλύψει
τις βασικές εσωτερικές ανάγκες του, να καθυστερήσει για δέκα χρόνια τη συµµόρφωσή του
προς τα µέτρα ελέγχου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε.

2. Ωστόσο, κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν
πρέπει να υπερβαίνει ούτε το ετήσιο υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόµενων
ουσιών του Παραρτήµατος Α των 0,3 χιλιογράµµων ανά κάτοικο ούτε το ετήσιο
υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών του Παραρτήµατος Β των 0,2
χιλιογράµµων ανά κάτοικο
3. Κατά την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου, που καθορίζονται στα άρθρα
2Α µέχρι 2Ε, κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούται
να χρησιµοποιεί:
α) Για τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Α είτε τον ετήσιο µέσο όρο των
υπολογιζόµενων επιπέδων κατανάλωσής του κατά την περίοδο 1995 έως 1997
συµπεριλαµβανοµένου είτε το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,3 χιλιογράµµων
ανά κάτοικο, όποιο είναι χαµηλότερο σαν βάση για να προσδιορισθεί η συµµόρφωσή του
προς τα µέτρα ελέγχου.
β) Για τις ελεγχόµενες ουσίες του Παραρτήµατος Β, το µέσο όρο του ετήσιου
υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσής του για την περίοδο 1998 έως 2000
συµπεριλαµβανοµένου ή το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,2 χιλιογράµµων ανά
κάτοικο, όποιο είναι χαµηλότερο, σαν βάση για να προσδιορισθεί η συµµόρφωσή του προς τα
µέτρα ελέγχου.
4. Εάν ένα Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή πριν καταστούν εφαρµόσιµες γι αυτό οι υποχρεώσεις µέτρων
ελέγχου των άρθρων 2Α έως 2Ε, διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να αποκτήσει επαρκή ποσότητα
των ελεγχόµενων ουσιών, µπορεί να το γνωστοποιήσει στη Γραµµατεία.
Η Γραµµατεία θα διαβιβάσει αµέσως τη γνωστοποίηση στα Μέρη, που θα εξετάσουν το
θέµα στην επόµενη Σύνοδό τους και θα αποφασίσουν για την κατάλληλη ενέργεια, που
πρέπει να γίνει.
5. Η ανάπτυξη της δυνατότητας για εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μερών, που
υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να συµµορφώνονται µε τα µέτρα
ελέγχου, που περιλαµβάνονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε και η εφαρµογή τους από τα Μέρη
αυτά θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή στην πράξη της οικονοµικής συνεργασίας, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 10 και τη µεταφορά τεχνολογίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10Α.
6. Κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µπορεί, σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή, να γνωστοποιήσει γραπτά στη Γραµµατεία ότι, αφού έλαβε όλα
τα πρακτικά µέτρα, δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει κάποια ή όλες τις υποχρεώσεις, που
περιλαµβάνονται στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε λόγω της ανεπαρκούς εφαρµογής των άρθρων 10
και 10Α. Η Γραµµατεία θα διαβιβάσει αµέσως αντίγραφο της γνωστοποίησης στα Μέρη,
που θα εξετάσουν το θέµα στην επόµενη Σύνοδό τους, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και θα αποφασίσουν για τις κατάλληλες ενέργειες, που
πρέπει να γίνουν.
7. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου µεταξύ της γνωστοποίησης και της Συνόδου
των Μερών, όπου θα αποφασισθούν οι κατάλληλες ενέργειες, που αναφέρονται στην
παραπάνω παράγραφο 6, ή κατά τη διάρκεια µιας επιπλέον περιόδου εφόσον η Σύνοδος των
Μερών το αποφασίσει, δεν θα κινηθούν οι διαδικασίες µη τήρησης των διατάξεων, που
αναφέρονται στο άρθρο 8, εναντίον του Μέρους, που υπέβαλε τη γνωστοποίηση.
8. Σύνοδος των Μερών, το αργότερο το 1995, θα επανεξετάσει την κατάσταση των
Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής στην πράξη της οικονοµικής συνεργασίας και της µεταφοράς τεχνολογίας σ' αυτά,
και θα εγκρίνει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των µέτρων
ελέγχου, που θα εφαρµοσθεί στα Μέρη αυτά.
9. Οι αποφάσεις των Μερών, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος
άρθρου, θα λαµβάνονται σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, που εφαρµόζεται για τη λήψη
αποφάσεων κατά το άρθρο 10.
ΙΖ. Άρθρο 6: Εκτίµηση και απολογισµός των µέτρων ελέγχου

Στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου µετά τις λέξεις "στο Άρθρο 2", προστίθενται οι ακόλουθες
λέξεις:
"και στα άρθρα 2Α µέχρι 2Ε και της κατάστασης της σχετικής µε την παραγωγή, τις
εισαγωγές και τις εξαγωγές των µεταβατικών ουσιών της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Γ".
ΙΗ. άρθρο 7: Υποβολή Στοιχείων
Το άρθρο 7 το Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραµµατεία, µέσα σε τρεις µήνες από την προσχώρησή
του, στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του κάθε
ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Α για το 1986 ή την καλύτερη δυνατή εκτίµηση
αυτών των στοιχείων, όταν δεν τα διαθέτει αυτούσια.
2. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραµµατεία στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, τις
εισαγωγές και τις εξαγωγές του κάθε ελεγχόµενης ουσίας του Παραρτήµατος Β και κάθε
µεταβατικής ουσίας της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Γ, για το 1989 ή την καλύτερη δυνατή
εκτίµηση αυτών των στοιχείων όταν δεν τα διαθέτει αυτούσια, το αργότερο τρεις µήνες µετά
την ηµεροµηνία, που τίθενται σε ισχύ γι' αυτό το Μέρος οι ρυθµίσεις του Πρωτοκόλλου
σχετικά µε τις ουσίες του Παραρτήµατος Β.
3. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραµµατεία στατιστικά στοιχεία για την
ετήσια παραγωγή του (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1) και ξεχωριστά για
- τις ποσότητες, που χρησιµοποιήθηκαν σαν υλικό τροφοδοσίας
- τις ποσότητες που καταστράφηκαν µε τεχνολογίες, που έχουν εγκριθεί από τα Μέρη
- τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προς χώρες, που είναι ή δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη
αντίστοιχα
κάθε ελεγχόµενης ουσίας των Παραρτηµάτων Α και Β, καθώς επίσης και κάθε
µεταβατικής ουσίας της Οµάδας Ι του Παραρτήµατος Γ, για το έτος, που κατά τη διάρκειά
του τέθηκαν σε ισχύ οι ρυθµίσεις οι σχετικές µε τις ουσίες του παραρτήµατος Β και εφεξής
για κάθε χρόνο. Τα στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο µετά εννέα µήνες από το τέλος του
χρόνου, όπου αναφέρονται.
4. Για τα Μέρη, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 8 στοιχείο α) του άρθρου
2, οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου σχετικά µε τα στατιστικά
στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών πληρούνται εάν η σχετική οργάνωση περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης παρέχει στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές µεταξύ της
οργάνωσης και κρατών, που δεν είναι µέλη της οργάνωσης αυτής.»
ΙΘ. άρθρο 9: Έρευνα, ανάπτυξη, ενηµέρωση του κοινού και ανταλλαγή πληροφοριών
Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
α) τις καλύτερες τεχνολογίες για τη βελτίωση του περιορισµού, της ανάκτησης, της
ανακύκλωσης ή της καταστροφής των ελεγχόµενων και των µεταβατικών ουσιών ή για τη
µείωση των εκποµπών τους µε άλλο τρόπο,
Κ. άρθρο 10: Χρηµατοδοτικός µηχανισµός
Το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου αντικαθίστανται ως εξής:
«άρθρο 10: Χρηµατοδοτικός µηχανισµός
1. Τα Μέρη δηµιουργούν µηχανισµό για τους σκοπούς εξασφάλισης χρηµατοδοτικής και
τεχνικής συνεργασίας, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς τεχνολογιών, προς τα Μέρη, που
υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, για να
καταστήσουν δυνατή τη συµµόρφωσή τους µε τα µέτρα ελέγχου, όπως καθορίζονται στα
άρθρα 2Α µέχρι 2Ε του Πρωτοκόλλου.
Ο µηχανισµός αυτός, στον οποίο οι συνεισφορές θα προστίθενται σε άλλες
χρηµατοδοτικές µεταβιβάσεις προς τα Μέρη, που υπάγονται σ' αυτήν την παράγραφο, θα
καλύπτει όλες τις συµφωνηµένες πρόσθετες δαπάνες των Μερών αυτών, ώστε να µπορέσουν

να συµµορφωθούν στα µέτρα ελέγχου του Πρωτοκόλλου. Ενδεικτικός κατάλογος των
κατηγοριών πρόσθετων δαπανών θα αποφασισθεί σε Σύνοδο των Μερών.
2. Ο δηµιουργούµενος µηχανισµός σύµφωνα µε την παράγραφο 1 θα περιλαµβάνει
Πολυµερές Ταµείο. Ενδέχεται επίσης να περιλαµβάνει άλλα µέσα πολυµερούς,
περιφερειακής και διµερούς συνεργασίας.
3. Το Πολυµερές Ταµείο:
α) καλύπτει, µε δωρεές ή µε δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, ανάλογα µε την περίπτωση και
σύµφωνα µε κριτήρια, που θα αποφασισθούν από τα Μέρη, τις συµφωνηµένες πρόσθετες
δαπάνες,
β) χρηµατοδοτεί λειτουργίες γραφείου συµψηφισµού, που:
1) βοηθά τα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, να προσδιορίζουν τις
ανάγκες τους για συνεργασία, µε ειδικές µελέτες για κάθε χώρα και άλλης µορφής τεχνική
συνεργασία,
2) διευκολύνει την τεχνική συνεργασία, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες, που έχουν
προσδιορισθεί,
3) διανέµει, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9, πληροφόρηση και σχετικό υλικό, και
οργανώνει σεµινάρια εργασίας (work shops), εκπαιδευτικές συναντήσεις και άλλες σχετικές
δραστηριότητες, προς όφελος των Μερών εκείνων, που είναι αναπτυσσόµενες χώρες, και
4) διευκολύνει και παρακολουθεί άλλες µορφές πολυµερούς, περιφερειακής και διµερούς
συνεργασίας, που προσφέρονται στα Μέρη εκείνα, που είναι αναπτυσσόµενες χώρες,
γ) χρηµατοδοτεί τις γραµµατειακές υπηρεσίες του Πολυµερούς Ταµείου και τις σχετικές
δαπάνες στήριξης.
4. Το Πολυµερές Ταµείο λειτουργεί µε την εξουσιοδότηση των Μερών, που αποφασίζουν
για τη γενική του πολιτική.
5. Τα Μέρη συνιστούν Εκτελεστική Επιτροπή για να αναπτύσσει και να παρακολουθεί
την εφαρµογή των ειδικών επιχειρησιακών πολιτικών, των κατευθυντήριων γραµµών και των
διοικητικών ρυθµίσεων, περιλαµβανοµένης της εκταµίευσης πόρων, ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι του Πολυµερούς Ταµείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα φέρει σε πέρας τα καθήκοντα
και τις ευθύνες της, τις καθοριζόµενες από την εντολή της, όπως συµφωνείται από τα Μέρη,
µε τη συνεργασία και τη βοήθεια της ∆ιεθνούς Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την
ανάπτυξη (∆ιεθνούς Τράπεζας), του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το
Περιβάλλον του Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών ή άλλων κατάλληλων
οργανισµών ανάλογα µε τους αντιστοίχους τοµείς δικαιοδοσίας τους. Τα µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής, που επιλέγονται µε βάση µια ισόρροπη αντιπροσώπευση των
Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, και των Μερών, που δεν υπάγονται
σ' αυτήν, επικυρώνονται από τα Μέρη.
6. Το Πολυµερές Ταµείο χρηµατοδοτείται µε συνεισφορές των Μερών, που δεν υπάγονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σε µετατρέψιµο νόµισµα ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε
είδος και/ή σε εθνικό νόµισµα, στη βάση της κλίµακας εκτιµήσεων των Ηνωµένων Εθνών.
Ενθαρρύνονται οι συνεισφορές άλλων Μερών. ∆ιµερής και, σε ειδικές περιπτώσεις
συµφωνηµένες µε απόφαση των Μερών, περιφερειακή συνεργασία µπορεί µέχρι κάποιο
ποσοστό και σύµφωνα µε κριτήρια καθοριζόµενα µε απόφαση των Μερών, να θεωρηθεί σαν
συνεισφορά στο Πολυµερές Ταµείο, µε την προϋπόθεση ότι µία τέτοιου είδους συνεργασία,
τουλάχιστον:
α) Σχετίζεται αυστηρά µε τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου.
β) εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους, και
γ) καλύπτει συµφωνηµένες πρόσθετες δαπάνες.
7. Τα Μέρη αποφασίζουν για τον προϋπολογισµό του προγράµµατος του Πολυµερούς
Ταµείου για κάθε δηµοσιονοµική περίοδο και για το ποσοστό των συνεισφορών του κάθε
Μέρους σ' αυτό.
8. Οι πόροι του Πολυµερούς Ταµείου εκταµιεύονται µε τη σύµφωνη γνώµη του
επωφελούµενου Μέρους.
9. Οι αποφάσεις των Μερών, που αφορούν το παρόν άρθρο, λαµβάνονται οµόφωνα, όποτε
αυτά είναι δυνατόν. Εάν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη οµόφωνης απόφασης έχουν

εξαντληθεί και δεν επιτευχθεί συµφωνία, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 2/3
των Μερών, που είναι παρόντα και ψηφίζουν εφόσον αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των
Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και είναι παρόντα και ψηφίζουν και
συγχρόνως την πλειοψηφία των Μερών, που δεν υπάγονται στο άρθρο αυτό και είναι
παρόντα και ψηφίζουν.
10. Ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός, που δηµιουργείται στο παρόν άρθρο δεν
προκαταλαµβάνει οποιεσδήποτε µελλοντικές ρυθµίσεις, που µπορεί να προκύψουν σε σχέση
µε άλλα περιβαλλοντικά θέµατα.
ΚΑ. άρθρο 10Α: Μεταφορά τεχνολογίας
Το επόµενο άρθρο προστίθεται στο Πρωτόκολλο σαν άρθρο 10Α:
Άρθρο 10Α : Μεταφορά τεχνολογίας
Κάθε Μέρος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τα προγράµµατα τα
υποστηριζόµενα από το χρηµατοδοτικό µηχανισµό, ώστε να διασφαλίζεται ότι:
α) τα καλύτερα διαθέσιµα και περιβαλλοντικά ασφαλή υποκατάστατα και οι σχετικές
τεχνολογίες µεταφέρονται ταχύτατα στα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 5, και
β) οι µεταφορές του στοιχείου α) γίνονται µε δίκαιες και τις πλέον ευνοικές συνθήκες.
ΚΒ. άρθρο 1-1 : Σύνοδοι των Μερών
Στο Άρθρο 11 του Πρωτοκόλλου η παράγραφος 4 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται ως εξής:
"ζ) Η εκτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 6, των µέτρων ελέγχου και της κατάστασης
σχετικά µε τις µεταβατικές ουσίες,"
ΚΓ. άρθρο 17: Μέρη που προσχωρούν µετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου
Στο άρθρο 17 µετά τις λέξεις "στα άρθρα 2" προστίθενται τα κάτωθι:
"2Α έως 2Ε".
Κ∆. άρθρο 19 : Αποχώρηση
Το άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε Μέρος µπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Πρωτόκολλο, γνωστοποιώντας αυτό
εγγράφως στο Θεµατοφύλακα οποτεδήποτε µετά την πάροδο τεσσάρων χρόνων εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2Α. Κάθε τέτοια
αποχώρηση αρχίζει να ισχύει ένα χρόνο µετά τη λήψη από το Θεµατοφύλακά της
γνωστοποίησης ή κατά οποιαδήποτε µετέπειτα ηµεροµηνία, που ενδεχόµενα ορίζεται στη
γνωστοποίηση της αποχώρησης.»

ΚΕ. Παραρτήµατα
Στο Πρωτόκολλο προστίθενται τα ακόλουθα Παραρτήµατα :
“Παράρτηµα Β
Ελεγχόµενες ουσίες
Οµάδα
Ουσία

∆υναµικό καταστροφής
όζοντος

Οµάδα Ι
CF3Cl
C2FCl5
C2F2Cl4
C3FCl7
C3F2Cl6
C3F3Cl5
C3F4Cl4
C3F5Cl3
C3F6Cl2
C3F7Cl

(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

Οµάδα ΙΙ
CCl4

τετραχλωράνθρακας

1,1

Οµάδα ΙΙΙ
C2H3Cl3*

1,1,1-τριχλωροαιθάνιο
(µεθυλοχλωροφόρµιο)
(*) Ο τύπος αυτός δεν αναφέρεται στο 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο

Οµάδα
Οµάδα Ι
CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
C2HF4Cl
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
C2H3F2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2

Παράρτηµα Γ
Μεταβατικές ουσίες
Ουσία
(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)

0,1

C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl
C3H5FCl2
C3H5F2Cl
C3H6FCl

(HCFC-235)
(HCFC-241)
(HCFC-242)
(HCFC-243)
(HCFC-244)
(HCFC-251)
(HCFC-252)
(HCFC-253)
(HCFC-261)
(HCFC-262)
(HCFC-271)

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1. Η παρούσα Τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1992 µε την προϋπόθεση
ότι τουλάχιστον είκοσι επίσηµα έγγραφα επικύρωσης αποδοχής ή έγκρισης της
Τροποποίησης έχουν κατατεθεί από Κράτη ή οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής
ολοκλήρωσης, που είναι Μέρη του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που
Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του όζοντος.
Σε περίπτωση, που η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται µέχρι την ηµεροµηνία αυτήν, η
Τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία, κατά την οποία
θα πληρούται.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε επίσηµο έγγραφο, που κατατίθεται από
οργανισµό περιφερειακής ολοκλήρωσης δεν θεωρείται πρόσθετο εκείνων, που κατατίθενται
από Κράτη-Μέλη του οργανισµού αυτού.
3. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Τροποποίησης, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 1, θα τίθεται σε ισχύ για κάθε άλλο Μέρος του Πρωτοκόλλου την ενενηκοστή
ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης του νόµιµου εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής ή
έγκρισης.
Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της
τροποποίησης του Πρωτοκόλλου.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 1992
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΒΙΡ. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 1992
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ∆Α-ΜΠΕΝΑΚΗ

