Montrealský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach,
ktoré porušujú ozónovú vrstvu
ČLÁNOK 1: ZMENA
A. Článok 4, odsek 1 qua
Nasledujúci odsek sa vsunie za odsek 1 ter článku 4 Protokolu:
1 qua. Do jedného roka od nadobudnutia platnosti tohto odseku každá strana zakáže
dovoz kontrolovanej látky v prílohe E z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou
Protokolu.
B. Článok 4, odsek 2 qua
Nasledujúci odsek sa vsunie za odsek 2 ter článku 4 Protokolu:
2 qua. Počínajúc jedným rokom po nadobudnutí platnosti tohto odseku každá strana
zakáže vývoz kontrolovanej látky v prílohe E do ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou
Protokolu.
C. Článok 4, odseky 5, 6 a 7
V odsekov 5, 6 a 7 článku 4 Protokolu sa slová
a skupina II Prílohy C
nahradia:
, skupina II prílohy C a príloha E
D. Článok 4, odsek 8
V odseku 8 článku 4 Protokolu sa slová
článok 2G
nahradia:
Články 2G a 2H
E. Článok 4A: Kontrola obchodu so stranami
Nasledujúci článok sa pridá do Protokolu ako článok 4A:
1. Ak, po dátume vylúčenia platného pre kontrolovanú látku pre danú stranu, strana je
neschopná, aj napriek uskutočneniu všetkých možných krokov, aby vyhovela svojmu
záväzku vyplývajúcemu z protokolu, zastaviť výrobu takejto látky pre domácu
spotrebu, inú ako odsúhlasenú stranami pre mimoriadne (dôležité) použitie, zakáže
vývoz použitých, recyklovaných a regenerovaných množstiev takejto látky na účely
iné ako deštrukciu.

2. Odsek 1 tohto článku sa bude uplatňovať bez ovplyvnenia platnosti článku 11
Dohovoru a postupu pri nevyhovovaní záväzkom protokolu vypracovaného na
základe článku 8 Protokolu.
F. Článok 4B: licencovanie
Nasledujúci článok sa pridá do Protokolu ako článok 4B:
1. Každá strana od 1. januára 2000 alebo do troch mesiacoch od nadobudnutia platnosti
tohto článku, podľa toho, ktorý termín nastane neskôr, zavedie a uplatní licenčný
systém na dovoz a vývoz nových, použitých, recyklovaných a regenerovaných
kontrolovaných látok z príloh A, B, C a E.
2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku, ktorákoľvek strana pracujúca podľa odseku 1
článku 5, ktorá sa rozhodne, že nie je v stave zaviesť a uplatniť licenčný systém na
dovoz a vývoz kontrolovaných látok z príloh C a E, môže odložiť uplatnenie takýchto
akcií do 1. januára 2005 v prípade prílohy C, resp. 1. januára 2002 v prípade prílohy
E.
3. Každá strana oznámi do troch mesiacov od dátumu zavedenia licenčného systému
sekretariátu zavedenie a prevádzkovanie takéhoto systému.
4. Sekretariát bude periodicky pripravovať a dávať všetkým stranám zoznam strán, ktoré
mu dodali správy o ich licenčných systémoch a odosielať tieto informácie
Implementačnému výboru, aby ich posúdil a navrhol vhodné odporúčania stranám.
ČLÁNOK 2: VZŤAH KU DODATKU Z ROKU 1992
Žiadny štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia nemôže uložiť listinu
o ratifikovaní, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto dodatku, ak predtým alebo súčasne
s ňou neuloží takúto listinu ku dodatku prijatému na Štvrtom stretnutí strán v Kodani 25.
novembra 1992.
ČLÁNOK 3: NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
1. Tento dodatok nadobudne platnosť 1. januára 1999 za predpokladu, že najmenej 20
ratifikačných listín, listín o prijatí alebo listín o schválení dodatku je uložených štátmi
alebo regionálnymi hospodárskymi integračnými organizáciami, ktoré sú stranami
Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
2. Pre účely odseku 1 sa takáto listina uložená regionálnou hospodárskou integračnou
organizáciou nebude rátať ako ďalšia k tým, ktoré boli uložené členskými štátmi takejto
organizácie.
3. Po nadobudnutí platnosti tohto dodatku podľa odseku 1, tento nadobudne platnosť pre
ktorúkoľvek ďalšiu stranu Protokolu na deväťdesiaty deň nasledujúci po dátume
odovzdania jej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení.

