ORDONANŢĂ Nr. 24 din 27 ianuarie 2000
pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care
epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 29 ianuarie 2000
În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. A pct. 18 din Legea
nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României emite următoarea ordonanţă:
ART. 1
Se acceptă Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează
stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992, prezentat în anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă.
ART. 2
Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor amendamentului prevăzut la
art. 1 se suportă din bugetul aprobat anual Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
p. Ministrul apelor, pădurilor
şi protecţiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei,
Ioan Avram Mureşan
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat
ANEXA 1

AMENDAMENT
la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon*)
*) Traducere.
ART. 1
Amendament
A. Articolul 1 paragraful 4
În paragraful 4 al primului articol al protocolului se înlocuiesc cuvintele "sau la anexa B" cu
cuvintele "la anexa B, la anexa C sau la anexa E".
B. Articolul 1 paragraful 9
Se suprimă paragraful 9 al primului articol al protocolului.
C. Articolul 2 paragraful 5
În paragraful 5 al articolului 2 al protocolului, după cuvintele "art. 2A - 2E" se adaugă
cuvintele "şi art. 2H".
D. Articolul 2 paragraful 5 bis
După paragraful 5 al articolului 2 al protocolului se adaugă următorul paragraf:
"5 bis. Orice parte care nu acţionează sub paragraful 1 al art. 5 poate, pentru una sau mai multe
perioade de reglementare, să transfere către o altă parte acţionând în aceleaşi condiţii orice parte
din nivelul său calculat de consum, indicat la art. 2F, cu condiţia ca nivelul calculat de consum
de substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei A, al părţii care transferă partea din
nivelul său calculat de consum să nu fie mai mare de 0,25 kg pe cap de locuitor în 1989 şi ca
totalul combinat al nivelurilor calculate de consum al părţilor în cauză să nu depăşească limitele
de consum fixate în art. 2F. În caz de transfer de consum de acest tip, fiecare dintre părţile
implicate trebuie să facă cunoscute Secretariatului condiţiile de transfer şi perioada pe care se
întinde."
E. Articolul 2 paragrafele 8a) şi 11
În paragrafele 8a) şi 11 ale articolului 2 al protocolului se înlocuiesc, ori de câte ori apar,
cuvintele "art. 2A - 2E" cu cuvintele "art. 2A - 2H".
F. Articolul 2 paragraful 9a)(i)
În paragraful 9a)(i) al articolului 2 al protocolului se înlocuiesc cuvintele "şi/sau la anexa B"
cu cuvintele "la anexa B, la anexa C şi/sau la anexa E".
G. Articolul 2F: Hidroclorofluorocarburi
Articolul de mai jos se adaugă după articolul 2E al protocolului:
"Articolul 2F: Hidroclorofluorocarburi
1. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 1996 şi apoi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său calculat de consum de
substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să nu depăşească anual suma de:
a) 3,1% din nivelul său calculat de consum de substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a
anexei A, în anul 1989; şi
b) nivelul său calculat de consum de substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, în
anul 1989.
2. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 2004 şi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său calculat de consum de
substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să nu depăşească anual 65% din suma la
care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol.

3. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 2010 şi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său de consum de substanţe
reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să nu depăşească anual 35% din suma la care se
face referire în paragraful 1 al prezentului articol.
4. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 2015 şi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său calculat de consum de
substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să nu depăşească anual 10% din suma la
care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol.
5. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 2020 şi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său calculat de consum de
substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să nu depăşească anual 0,5% din suma la
care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol.
6. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 2030 şi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură că nivelul său calculat de consum de
substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să fie redus la zero.
7. Cu începere de la 1 ianuarie 1996 fiecare parte se străduieşte să asigure ca:
a) utilizarea substanţelor reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să fie limitată la acele
utilizări pentru care nu există încă altă substanţă sau tehnologie mai bine adaptată la mediu;
b) utilizarea substanţelor reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, să nu se facă în afara
domeniilor în care sunt utilizate substanţele reglementate, înscrise în anexele A, B şi C, cu
excepţia rarelor cazuri în care se pune problema protecţiei vieţii sau sănătăţii fiinţei umane;
c) substanţele reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C să fie alese pentru a fi utilizate
astfel încât să se reducă la minimum diminuarea stratului de ozon, în plus, să satisfacă şi alte
considerente de mediu, de siguranţă şi economice."
H. Articolul 2G: Hidrobromofluorocarburi
După articolul 2F al protocolului se adaugă următorul articol:
"Articolul 2G: Hidrobromofluorocarburi
1. În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 1996 şi în timpul fiecărei
perioade de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său calculat de consum de
substanţe reglementate, înscrise în Grupa II a anexei C, să fie redus la zero. Fiecare parte
producătoare de astfel de substanţe se asigură în timpul aceloraşi perioade ca nivelul său calculat
de producţie de substanţe să fie redus la zero. Acest paragraf se aplică exceptând cazul în care
părţile decid să autorizeze nivelul de producţie sau de consum necesar pentru a răspunde
utilizărilor pentru care ele au stabilit că sunt esenţiale."
1. Articolul 2H: Bromura de metil
Se adaugă articolul de mai jos după articolul 2G al protocolului:
"Articolul 2H: Bromura de metil
În timpul perioadei de 12 luni cu începere de la 1 ianuarie 1995 şi în timpul fiecărei perioade
de 12 luni care urmează fiecare parte se asigură ca nivelul său calculat de consum de substanţă
reglementată, înscrisă în anexa E, să nu depăşească anual nivelul său calculat de consum din
1991. Fiecare parte producătoare de această substanţă se asigură ca în timpul acestor perioade
nivelul său calculat de producţie de substanţă menţionată să nu depăşească anual nivelul său
calculat de producţie din 1991. Totuşi, pentru a răspunde necesităţilor interne de bază ale părţilor
care acţionează conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul său calculat de producţie poate depăşi
această limită cu un maximum de 10% din nivelul său calculat de producţie din 1991. Nivelurile

de consum şi de producţie calculate conform prezentului articol nu includ cantităţile utilizate de
parte în scopuri de carantină şi înainte de transport."
J. Articolul 3
În articolul 3 al protocolului se înlocuiesc cuvintele "2A - 2E" cu cuvintele "2A - 2H", iar
cuvintele "sau la anexa B" se înlocuiesc cu cuvintele "anexa B, anexa C sau anexa E", de fiecare
dată când acestea apar.
K. Articolul 4 paragraful 1 ter
Se adaugă paragraful de mai jos după paragraful 1 bis al articolului 4 al protocolului:
"1 ter. În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului paragraf fiecare parte
interzice importul de substanţe reglementate, înscrise în Grupa II a anexei C, provenind din orice
stat care nu este parte la prezentul protocol."
L. Articolul 4 paragraful 2 ter
Se adaugă paragraful de mai jos după paragraful 2 bis al articolului 4 al protocolului:
"2 ter. După un an de la data intrării în vigoare a prezentului paragraf fiecare parte interzice
exportul oricărei substanţe reglementate, înscrisă în Grupa II a anexei C, către un stat care nu
este parte la prezentul protocol."
M. Articolul 4 paragraful 3 ter
Se adaugă paragraful de mai jos după paragraful 3 bis al articolului 4 al protocolului:
"3 ter. În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului paragraf părţile stabilesc
sub formă de anexă, conform procedurilor specificate în art. 10 al convenţiei, o listă de produse
care conţin substanţe reglementate, înscrise în Grupa II a anexei C. Părţile care nu au avut
obiecţii, conform procedurii, interzic, în termen de un an de la data intrării în vigoare a anexei,
importul acestor produse provenind din orice stat care nu este parte la prezentul protocol."
N. Articolul 4 paragraful 4 ter
Se adaugă paragraful de mai jos după paragraful 4 bis al articolului 4 al protocolului:
"4 ter. În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului paragraf părţile decid
asupra posibilităţii de interzicere sau de limitare a importurilor din orice ţară care nu este parte la
prezentul protocol ale produselor fabricate cu ajutorul substanţelor reglementate, înscrise în
Grupa II a anexei C, dar care nu le conţin. Dacă această posibilitate este recunoscută, părţile
stabilesc sub formă de anexă, conform procedurii specificate la art. 10 al convenţiei, o listă cu
produsele menţionate. Părţile care nu au avut obiecţii la anexă, conform procedurilor, interzic sau
limitează în termen de un an de la data intrării în vigoare a anexei, importul de astfel de produse
provenind din orice stat care nu este parte la prezentul protocol."
O. Articolul 4 paragrafele 5, 6 şi 7
În paragrafele 5, 6 şi 7 ale articolului 4 al protocolului se înlocuiesc cuvintele "substanţe
reglementate" cu cuvintele "substanţe reglementate, înscrise în anexele A şi B şi în Grupa II a
anexei C".
P. Articolul 4 paragraful 8
În paragraful 8 al articolului 4 al protocolului se înlocuieşte partea de frază de mai jos "la care
se referă paragrafele 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 şi 4 bis şi exporturile la care se referă paragrafele 2 şi 2
bis" cu cuvintele "şi exporturile menţionate în paragrafele 1 - 4 ter ale prezentului articol", iar
după cuvintele "articolele 2A - 2E" se adaugă cuvintele "art. 2G."
Q. Articolul 4 paragraful 10
Paragraful de mai jos se adaugă după paragraful 9 al articolului 4 al protocolului:
"10. La 1 ianuarie 1996 cel mai târziu părţile iau în considerare dacă este convenabilă
modificarea prezentului protocol în scopul extinderii măsurilor prevăzute de prezentul articol

asupra schimburilor de substanţe reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C şi a anexei E, cu
statele care nu sunt părţi la protocol."
R. Articolul 5 paragraful 1
La sfârşitul paragrafului 1 al articolului 5 al protocolului se adaugă partea de frază de mai jos:
"sub rezerva că orice schimbare ulterioară la completările sau la Amendamentul adoptat la cea
de-a 2-a reuniune a părţilor, la Londra, la 29 iunie 1990, să se aplice părţilor vizate de prezentul
paragraf după ce examinarea prevăzută în paragraful 8 al prezentului articol a fost efectuată şi să
se ţină seama de concluziile acestei examinări."
S. Articolul 5 paragraful 1 bis
Paragraful de mai jos se adaugă după paragraful 1 al articolului 5 al protocolului:
"1 bis. Ţinând seama de examinarea prevăzută în paragraful 8 al prezentului articol, de
evaluările făcute în scopul aplicării art. 6 şi de orice alte informaţii relevante, părţile decid, până
la 1 ianuarie 1996 cel mai târziu, conform procedurii enunţate în paragraful 9 al art. 2:
a) în ceea ce priveşte paragrafele 1 - 6 ale art. 2F, asupra anului de referinţă, nivelurilor
iniţiale, programelor de reglementare şi datei de eliminare treptată pentru consumul de substanţe
reglementate, înscrise în Grupa I a anexei C, care sunt aplicabile părţilor care acţionează în baza
paragrafului 1 al prezentului articol;
b) în ceea ce priveşte art. 2G, asupra datei de eliminare treptată pentru producţie şi consumul
de substanţe reglementate, înscrise în Grupa II a anexei C, care este aplicabilă părţilor care
acţionează în baza paragrafului 1 al prezentului articol;
c) în ceea ce priveşte art. 2H, asupra anului de referinţă, nivelurilor iniţiale şi programelor de
reglementare a consumului şi producţiei de substanţe reglementate, înscrise în anexa E, care sunt
aplicabile părţilor care acţionează în baza paragrafului 1 al prezentului articol."
T. Articolul 5 paragraful 4
În paragraful 4 al articolului 5 al protocolului se înlocuiesc cuvintele "art. 2A - 2E" cu
cuvintele "art. 2A - 2H".
U. Articolul 5 paragraful 5
În paragraful 5 al articolului 5 al protocolului, după cuvintele "stabilite de art. 2A - 2E" se
adaugă textul "şi orice măsură de reglementare prevăzută la art. 2F - 2H asupra căreia s-a decis
în aplicarea paragrafului 1 bis al prezentului articol."
V. Articolul 5 paragraful 6
În paragraful 6 al articolului 5 al protocolului, după cuvintele "obligaţii prevăzute la art. 2A 2E" se adaugă textul "sau orice alte obligaţii stabilite în art. 2F - 2H, decise în aplicarea
paragrafului 1 bis al prezentului articol."
W. Articolul 6
Partea de frază următoare din articolul 6 al protocolului se suprimă: "la art. 2A - 2E şi situaţia
privind producţia, importurile şi exporturile de substanţe de tranziţie înscrise în Grupa I a anexei
C" şi se înlocuieşte cu cuvintele "art. 2A - 2H".
X. Articolul 7 paragrafele 2 şi 3
Se înlocuiesc paragrafele 2 şi 3 ale articolului 7 al protocolului cu următoarele paragrafe:
"2. Fiecare parte comunică Secretariatului date statistice despre producţia, importurile şi
exporturile pentru fiecare substanţă reglementată, înscrisă:
- în anexele B şi C, pentru anul 1989;
- în anexa E, pentru anul 1991

sau cele mai bune estimări posibile, dacă datele propriu-zise lipsesc, în termen de 3 luni de la
data la care dispoziţiile enunţate în protocol, cu privire la substanţele reglementate, înscrise în
anexele B, C şi, respectiv, E, au intrat în vigoare pentru această parte.
3. Fiecare parte comunică Secretariatului date statistice despre producţia sa anuală (aşa cum a
fost definită la paragraful 5 al art. 1) pentru fiecare dintre substanţele reglementate, înscrise în
anexele A, B, C şi E şi, separat, pentru fiecare substanţă:
- cantităţile utilizate ca materii prime;
- cantităţile distruse prin tehnologii care vor fi aprobate de părţi;
- importurile şi exporturile destinate părţilor, respectiv ţărilor care nu sunt părţi, pentru anul în
cursul căruia dispoziţiile privind substanţele reglementate, înscrise în anexele A, B, C şi,
respectiv, E, au intrat în vigoare pentru partea considerată şi pentru fiecare dintre anii următori.
Aceste date se comunică într-un termen de maximum 9 luni după sfârşitul anului la care se referă
informaţiile."
Y. Articolul 7 paragraful 3 bis
Paragraful de mai jos se adaugă după paragraful 3 al articolului 7 al protocolului:
"3 bis. Fiecare parte furnizează Secretariatului date statistice distincte asupra importurilor şi
exporturilor sale anuale pentru fiecare dintre substanţele reglementate, înscrise în Grupa II a
anexei A şi în Grupa I a anexei C, care au fost reciclate."
Z. Articolul 7 paragraful 4
În paragraful 4 al articolului 7 al protocolului se înlocuiesc cuvintele "paragrafele 1, 2 şi 3" cu
cuvintele "paragrafele 1, 2, 3 şi 3 bis".
AA. Articolul 9 paragraful 1 alineatul a)
Partea de frază următoare din paragraful 1 a) al articolului 9 al protocolului se suprimă: "şi de
tranziţie".
BB. Articolul 10 paragraful 1
În paragraful 1 al articolului 10 al protocolului, după cuvintele "art. 2A - 2E" se adaugă
cuvintele "şi orice măsuri de reglementare prevăzute în art. 2F - 2H, stabilite conform
paragrafului 1 bis al art. 5".
CC. Articolul 11 paragraful 4 g)
În paragraful 4 g) al articolului 11 al protocolului se suprimă cuvintele "şi situaţia privind
substanţele de tranziţie".
DD. Articolul 17
În articolul 17 al protocolului se înlocuiesc cuvintele "art. 2A - 2E" cu cuvintele "art. 2A 2H".
EE. Anexe
ANEXA C
Anexa de mai jos înlocuieşte anexa C a protocolului.
Substanţe reglementate
________________________________________________________
Grupa
Substanţa
Numărul
Potenţialul
de
de epuizare
Izomeri
a stratului
de ozon*)

________________________________________________________
Grupa I
CHFCl2
(HCFC-21)**) 1
0,04
CHFCl2
(HCFC-22)**) 1
0,055
CH2FCl
(HCFC-31)
1
0,02
C2HFCl4
(HCFC-121)
2
0,01 - 0,04
C2HF2Cl3
(HCFC-122) 3
0,02 - 0,08
C2HF3Cl2
(HCFC-123) 3
0,02 - 0,06
CHCl2CF3
(HCFC-123)**) 0,02
C2HF4Cl
(HGFC-124)
2
0,02 - 0,04
CHFClCF3
(HCFC-124)**) 0,022
C2H2FCl3
(HCFC-131)
3
0,007 - 0,05
C2H2F2Cl2
(HCFC-132) 4
0,008 - 0,05
C2H2F3Cl
(HCFC-133)
3
0,02 - 0,06
C2H3FCl2
(HCFC-141)
3
0,005 - 0,07
CH3CFCl2
(HCFC-141b)**) 0,11
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
3
0,008 - 0,07
CH3CF2Cl
(HCFC-142b)**) 0,065
C2H4FCl
(HCFC-151)
2
0,003 - 0,005
C3HFCl6
(HCFC-221)
5
0,015 - 0,07
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
9
0,01 - 0,09
C3HF3Cl4
(HCFC-223) 12
0,01 - 0,08
C3HF4Cl3
(HCFC-224) 12
0,01 - 0,09
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
9
0,02 - 0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)**) 0,025
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)**) 0,033
C3HF6Cl
(HCFC-226)
5
0,02 - 0,10
C3H2FCl5
(HCFC-231)
9
0,05 - 0,09
C3H2F2Cl4
(HCFC-232) 16
0,008 - 0,10
C3H2F3Cl3
(HCFC-233) 18
0,007 - 0,23
C3H2F4Cl2
(HCFC-234) 16
0,01 - 0,28
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
9
0,03 - 0,52
C3H3FCl4
(HCFC-241) 12
0,004 - 0,09
C3H3F2Cl3
(HCFC-242) 18
0,005 - 0,13
C3H3F3Cl2
(HCFC-243) 18
0,007 - 0,12
C3H3F4Cl
(HCFC-244) 12
0,009 - 0,14
C3H4FCl3
(HCFC-251) 12
0,001 - 0,01
C3H4F2Cl2
(HCFC-252) 16
0,005 - 0,04
C3H4F3Cl
(HCFC-253) 12
0,003 - 0,03
C3H5FCl2
(HCFC-261)
9
0,002 - 0,02
C3H5F2Cl
(HCFC-262)
9
0,002 - 0,02
C3H6FCl
(HCFC-271)
5
0,001 - 0,03
GRUPA II
CHFBr2
CHF2Br

(HBFC-22B1)

1
1

1,00
0,74

CH2FBr
1
0,73
C2HFBr4
2
0,3 - 0,8
C2HF2Br3
3
0,5 - 1,8
C2HF4Br2
3
0,4 - 1,6
C2HF4Br
2
0,7 - 1,2
C2H2FBr3
3
0,1 - 1,1
C2H2F2Br2
4
0,2 - 1,5
C2H2F3Br
3
0,7 - 1,6
C2H3FBr2
3
0,1 - 1,7
C2H3F2Br
3
0,2 - 1,1
C2H4FBr
2
0,07 - 0,1
C3HFBr6
5
0,3 - 1,5
C3HF2Br5
9
0,2 - 1,9
C3HF3Br4
12
0,3 - 1,8
C3HF4Br3
12
0,5 - 2,2
C3HF5Br2
9
0,9 - 2,0
C3HF6Br
5
0,7 - 3,3
C3H2FBr5
9
0,1 - 1,9
C3H2F2Br4
16
0,2 - 2,1
C3H2F3Br3
18
0,2 - 5,6
C3H2F4Br2
16
0,3 - 7,5
C3H2F5Br
8
0,9 - 14
C3H3FBr4
12
0,08 - 1,9
C3H3F2Br3
18
0,1 - 3,1
C3H3F3Br2
18
0,1 - 2,5
C3H3F4Br
12
0,3 - 4,4
C3H4FBr3
12
0,03 - 0,3
C3H4F2Br2
16
0,1 - 1,0
C3H4F3Br
12
0,07 - 0,8
C3H5FBr2
9
0,04 - 0,4
C3H5F2Br
9
0,07 - 0,8
C3H6FBr
5
0,02 - 0,7
________________________________________________________
*) Dacă se indică pentru valorile potenţialului de epuizare a ozonului un interval de valori, în
scopurile protocolului se utilizează valoarea cea mai mare. Dacă este indicată o singură cifră ca
valoare a potenţialului de epuizare a ozonului, aceasta a fost determinată pornind de la calcule
bazate pe măsurători de laborator. Valorile indicate printr-un interval se bazează pe estimări, deci
sunt mai puţin certe. Intervalul se referă la un grup de izomeri. Valoarea superioară corespunde
estimării potenţialului izomerului cu cel mai ridicat potenţial de epuizare a stratului de ozon, iar
valoarea inferioară, estimării potenţialului izomerului, cu cel mai scăzut potenţial.
**) Desemnează substanţele cele mai viabile din punct de vedere comercial, pentru care, în
scopurile prevăzute de protocol, se utilizează valorile potenţialului de distrugere a ozonului
indicate în anexă.
ANEXA E

Următoarea anexă se adaugă la protocol.
ANEXA E
SUBSTANŢE REGLEMENTATE
_________________________________________________________
Grupa Substanţa
Potenţialul de epuizare
a stratului de ozon
_________________________________________________________
Grupa I
CH3Br Bromură de metil
0,7
_________________________________________________________
ART. 2
Relaţia cu amendamentul din 1990
Nici un stat sau nici o organizaţie regională de integrare economică nu poate depune un
instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a prezentului amendament sau de adeziune la
prezentul amendament dacă nu a depus înainte sau o dată cu acesta un asemenea instrument la
amendamentul adoptat de părţi la cea de-a 2-a reuniune a lor care a avut loc la Londra la 29 iunie
1990.
ART. 3
Intrarea în vigoare
1. Prezentul amendament intră în vigoare la 1 ianuarie 1994 sub rezerva depunerii la această
dată a cel puţin 20 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului
de către state sau organizaţii regionale de integrare economică, care sunt părţi la Protocolul de la
Montreal cu privire la substanţele care epuizează stratul de ozon. Dacă la această dată condiţia
menţionată nu este îndeplinită, prezentul amendament intră în vigoare în a 90-a zi de la data la
care această condiţie este îndeplinită.
2. În scopurile paragrafului 1 nici unul dintre instrumentele depuse de o organizaţie regională
de integrare economică nu trebuie considerat ca un instrument care vine să se adauge celor deja
depuse de către statele membre ale organizaţiei menţionate.
3. După intrarea în vigoare a prezentului amendament, aşa cum este prevăzut la paragraful 1 al
prezentului articol, amendamentul menţionat intră în vigoare pentru orice altă parte la protocol în
a 90-a zi de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

