Ročník 2009

SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Č ES KÁ RE P UB L I KA
Částka 9

Rozeslána dne 24. března 2009

Cena Kč 80,–

O B S A H:
17. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A a 2B Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu
18. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2D a 2E Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu
19. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 5, 2F, 2H a Přílohy E Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu
20. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 5 a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu
21. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2C a 2H Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu
22. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2F a 5 Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu
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17
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 1990 byly v Londýně na 2. zasedání smluvních stran
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaty úpravy článků 2A a 2B Montrealského protokolu.
Úpravy Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu dne 7. března 1991 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003
Sb. m. s. Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl
vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá
v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena
pod č. 112/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu
dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s.
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PŘEKLAD
C.N.225.1990.TREATIES-7 (příloha)

ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH,
KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU
Druhé zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje, na základě hodnocení provedených podle článku 6 Protokolu, přijmout úpravy a snížení výroby
a spotřeby regulovaných látek v Příloze A Protokolu takto, s tím, že:

(a) Odkazy v článku 2 na „tento článek“ a v celém Protokolu na „článek 2“ budou interpretovány jakožto
odkazy na články 2, 2A a 2B;
(b) Odkazy v celém Protokolu na „odstavce 1 až 4 článku 2“ budou interpretovány jakožto odkazy na články
2A a 2B; a
(c) Odkaz v odstavci 5 článku 2 na „odstavce 1, 3 a 4“ budou interpretovány jakožto odkaz na článek 2A.
A. Článek 2A: CFC
Z odstavce 1 článku 2 Protokolu se stane odstavec 1 článku 2A, který bude nazván „Článek 2A: CFC“.
Odstavce 3 a 4 článku 2 budou nahrazeny následujícími odstavci, které budou očíslovány jakožto odstavce 2 až 6
článku 2A:

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v období od 1. července 1991 do 31. prosince 1992 její vypočtené úrovně
spotřeby a výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy A nepřekročily 150 procent jejích vypočtených úrovní
výroby a spotřeby těchto látek v roce 1986; s účinností od 1. ledna 1993 dvanáctiměsíční regulační období pro tyto
regulované látky poběží od 1. ledna do 31. prosince každého roku.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A nepřekročila ročně padesát procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1986. Ve stejných obdobích
každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek
nepřekročila ročně padesát procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986. Nicméně, za účelem uspokojení
základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.
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4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1997 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A nepřekročila ročně patnáct procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1986. Ve stejných obdobích
každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek
nepřekročila ročně patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986. Nicméně, za účelem uspokojení
základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.

5. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2000 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila ročně nulu. Nicméně, za účelem uspokojení
základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.

6. V roce 1992 smluvní strany přezkoumají situaci s cílem urychlit časový rozvrh snižování.
B. Článek 2B: Halony
Odstavec 2 článku 2 Protokolu bude nahrazen následujícími odstavci, které budou očíslovány jakožto odstavce 1 až 4 článku 2B:
Článek 2B: Halony
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1992 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině II
přílohy A nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň spotřeby v roce 1986. Ve stejných obdobích každá smluvní
strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila
ročně její vypočtenou úroveň výroby v roce 1986. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních
potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní
strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině II
přílohy A nepřekročila ročně padesát procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1986. Ve stejných obdobích
každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek
nepřekročila ročně padesát procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986. Nicméně, za účelem uspokojení
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základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.
Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo
spotřeby, která je nutná k uspokojení nezbytných užití, pro která nejsou k dispozici odpovídající alternativy.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2000 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině II
přílohy A nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila ročně nulu. Nicméně, za účelem uspokojení
základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.
Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo
spotřeby, která je nutná k uspokojení nezbytných užití, pro která nejsou k dispozici adekvátní alternativy.

4. Do 1. ledna 1993 smluvní strany přijmou rozhodnutí označující případná nezbytná užití pro účely odstavců 2 a 3 tohoto článku. Takové rozhodnutí bude přezkoumáno smluvními stranami na jejich následných
zasedáních.
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SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 23. – 25. listopadu 1992 byly v Kodani na 4. zasedání
smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaty úpravy článků
2A, 2B, 2C, 2D a 2E Montrealského protokolu.
Úpravy Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu dne 22. září 1993 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod
č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne
29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/
/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne
3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Londýně dne
29. června 1990 byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb. m. s.

Strana 2836

Sbírka mezinárodních smluv č. 18 / 2009

Částka 9

Částka 9

Sbírka mezinárodních smluv č. 18 / 2009

Strana 2837

PŘEKLAD
C.N.428.1992.TREATIES-12 (příloha)

Příloha I
ÚPRAVY ČLÁNKŮ 2A A 2B MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ
POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU
Čtvrté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje, na základě hodnocení provedených podle článku 6 Protokolu, přijmout úpravy a snížení výroby
a spotřeby regulovaných látek v Příloze A Protokolu takto:
A. Článek 2A: CFC
Odstavce 3 až 6 článku 2A Protokolu budou nahrazeny následujícími odstavci, které budou očíslovány
jakožto odstavce 3 a 4 článku 2A:
3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1994 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A nepřekročila ročně dvacet pět procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1986. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby
těchto látek nepřekročila ročně dvacet pět procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986. Nicméně, za účelem
uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby
v roce 1986.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1996 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.
Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo
spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.

B. Článek 2B: Halony
Odstavce 2 až 4 článku 2B Protokolu budou nahrazeny následujícím odstavcem, který bude očíslován
jakožto odstavec 2 článku 2B:
2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1994 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině II
přílohy A nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986.
Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo
spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.
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Příloha II
ÚPRAVY ČLÁNKŮ 2C, 2D a 2E MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH,
KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU
Čtvrté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje, na základě hodnocení provedených podle článku 6 Protokolu, přijmout úpravy a snížení výroby
a spotřeby regulovaných látek v Příloze B Protokolu takto:
A. Článek 2C: Jiné plně halogenované CFC
Článek 2C Protokolu bude nahrazen následujícím článkem:
Článek 2C: Jiné plně halogenované CFC
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1993 její vypočtená
úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy B nepřekročila ročně osmdesát procent její vypočtené
úrovně spotřeby v roce 1989. Ve stejném období každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila ročně osmdesát procent její vypočtené úrovně
výroby v roce 1989. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících
podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset
procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1994 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy B nepřekročila ročně dvacet pět procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1989. Ve stejných obdobích
každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek
nepřekročila ročně dvacet pět procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989. Nicméně, za účelem uspokojení
základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1996 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy B nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989.
Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo
spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.

B. Článek 2D: Tetrachlormethan
Článek 2D Protokolu bude nahrazen následujícím článkem:
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Článek 2D: Tetrachlormethan
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 její vypočtená
úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině II přílohy B nepřekročila ročně patnáct procent její vypočtené
úrovně spotřeby v roce 1989. Ve stejném období každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její
vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce
1989. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její
vypočtené úrovně výroby v roce 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1996 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky ve Skupině II
přílohy B nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její
vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních
potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní
strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989. Tento odstavec se
použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou
pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.

C. Článek 2E: 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)
Článek 2E Protokolu bude nahrazen následujícím článkem:
Článek 2E: 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1993 její vypočtená
úroveň spotřeby regulované látky ve Skupině III přílohy B nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň spotřeby
v roce 1989. Ve stejném období každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň
výroby této látky nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň výroby v roce 1989. Nicméně, za účelem uspokojení
základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň
výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1994 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky ve Skupině III
přílohy B nepřekročila ročně padesát procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1989. Ve stejných obdobích
každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně
padesát procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané
smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1996 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky ve Skupině III
přílohy B nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její
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vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních
potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní
strany překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989. Tento odstavec se
použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou
pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.
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19
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 1995 byly ve Vídni na 7. zasedání smluvních stran
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaty úpravy článků 5, 2F, 2H a Přílohy E Montrealského protokolu.
Úpravy článků 5, 2F a 2H Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d
Montrealského protokolu dne 5. srpna 1996 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Úprava
Přílohy E Montrealského protokolu vstoupila v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu
dne 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod
č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne
29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/
/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne
3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Londýně dne
29. června 1990 byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Kodani ve dnech
23. – 25. listopadu 1992 byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb. m. s.
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PŘEKLAD

C.N.484.1995
Příloha I
ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ
OZONOVOU VRSTVU, VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM
LÁTKÁM V PŘÍLOZE A
Sedmé zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje, na základě hodnocení provedených podle článku 6 Protokolu, přijmout úpravy a snížení výroby
a spotřeby regulovaných látek v Příloze A Protokolu takto:

Článek 5: Zvláštní situace rozvojových zemí
Následující odstavec 8 bis bude vložen za odstavec 8 článku 5 Protokolu:
8 bis. Na základě závěrů přezkumu uvedeného v odstavci 8 výše:

(a) Pokud se týká regulovaných látek v Příloze A, smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku
bude za účelem uspokojení jejích základních vnitrostátních potřeb oprávněna odložit o deset let splnění regulačních opatření přijatých na druhém zasedání smluvních stran v Londýně 29. června 1990, a odkaz Protokolem na
články 2A a 2B bude vykládán podle toho;
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Příloha II
ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ
OZONOVOU VRSTVU, VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM
LÁTKÁM V PŘÍLOZE B
Sedmé zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje, na základě hodnocení provedených podle článku 6 Protokolu, přijmout úpravy a snížení výroby
a spotřeby regulovaných látek v Příloze B Protokolu takto:
Článek 5: Zvláštní situace rozvojových zemí
Následující pododstavec bude vložen za pododstavec (a) odstavce 8 bis článku 5 Protokolu:
(b) Pokud se týká regulovaných látek v Příloze B, smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku
bude za účelem uspokojení jejích základních vnitrostátních potřeb oprávněna odložit o deset let splnění regulačních opatření přijatých na druhém zasedání smluvních stran v Londýně 29. června 1990, a odkaz tímto Protokolem na články 2C až 2E bude vykládán podle toho.
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Příloha III
ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ
OZONOVOU VRSTVU, VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM LÁTKÁM
V PŘÍLOHÁCH C A E
Sedmé zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje, na základě hodnocení provedených podle článku 6 Protokolu, přijmout úpravy a snížení výroby
a spotřeby regulovaných látek v přílohách C a E Protokolu takto:

Článek 2F, odstavec 1 (a): Hydrochlorfluoruhlovodíky
V odstavci 1 (a) článku 2F slova:
Tři celé jedna
budou nahrazena slovy:
Dvě celé osm
Článek 2F, odstavec 5: Hydrochlorfluoruhlovodíky
Následující věta bude připojena na konec odstavce 5 článku 2F Protokolu:
Taková spotřeba bude nicméně omezena na servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení existujících
k tomuto datu.
Článek 2H: Methylbromid
Článek 2H Protokolu bude znít takto:
Článek 2H: Methylbromid
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň spotřeby v roce 1991. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň
výroby v roce 1991. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících
podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset
procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2001 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila ročně sedmdesát pět procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1991. Ve stejných obdobích každá
smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně
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sedmdesát pět procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Nicméně, za účelem uspokojení základních
vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané
smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila ročně padesát procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1991. Ve stejných obdobích každá smluvní
strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně padesát procent
její vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb
smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany
překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2010 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň
výroby této látky nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních
stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento
limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Tento odstavec se použije s výjimkou
případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou pro uspokojení
takových použití, která schválí jako nezbytně nutná pro zemědělské účely.

5. Vypočtené úrovně spotřeby a výroby podle tohoto článku nebudou zahrnovat množství využitá smluvními stranami pro použití v karanténě a při opatřeních před přepravou.
Článek 5, odstavec 8 ter: Zvláštní situace rozvojových zemí
Následující odstavec 8 ter bude vložen za odstavec 8 bis článku 5 Protokolu:
8 ter. Podle odstavce 1 bis výše:
(a) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období
počínaje dnem 1. ledna 2016 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň spotřeby v roce
2015;
(b) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období
počínaje dnem 1. ledna 2040 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila nulu;
(c) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku bude dodržovat článek 2G;
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(d) Pokud se týká regulované látky obsažené v Příloze E:
(i) K 1. lednu 2002 každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku bude dodržovat
regulační opatření uvedená v odstavci 1 článku 2H a jako základ pro dodržování těchto regulačních
opatření použije průměr její roční vypočtené úrovně spotřeby a výroby v období let 1995 až 1998
včetně;

(ii) Vypočtené úrovně spotřeby a výroby podle tohoto pododstavce nebudou zahrnovat množství využitá smluvními stranami pro použití v karanténě a při opatřeních před přepravou.
Příloha E: Methylbromid
Číslo „0,7“ ve třetím sloupci přílohy E se nahrazuje číslem „0,6“.
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20
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 15. – 17. září 1997 byly v Montrealu na 9. zasedání
smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 1), přijaty úpravy článků 5
a 2H Montrealského protokolu.
Úpravy Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu dne 5. června 1998 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod
č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne
29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/
/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne
3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Londýně dne
29. června 1990 byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Kodani ve dnech
23. – 25. listopadu 1992 byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté ve Vídni dne
7. prosince 1995 byly vyhlášeny pod č. 19/2009 Sb. m. s.
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PŘEKLAD
C.N.468.1997.TREATIES-4/7 (příloha)
Příloha I
ÚPRAVY DOHODNUTÉ NA DEVÁTÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN
VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM LÁTKÁM V PŘÍLOZE A

Článek 5, odstavec 3
Následující slova budou připojena na konec odstavce 3 (a) článku 5 Protokolu:
vztahující se ke spotřebě
Následující pododstavec bude připojen k odstavci 3 článku 5 Protokolu:

(c) U regulovaných látek podle přílohy A, buď průměr roční vypočtené úrovně výroby dané země v období
1995 až 1997 včetně, nebo vypočtená úroveň výroby ve výši 0,3 kilogramu na osobu, podle toho, která hodnota je
nižší, jako základ pro stanovení jejího dodržování regulačních opatření vztahujících se k výrobě.
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Příloha II
ÚPRAVY DOHODNUTÉ NA DEVÁTÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN
VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM LÁTKÁM V PŘÍLOZE B
Článek 5, odstavec 3
Následující slova budou připojena na konec odstavce 3 (b) článku 5 Protokolu:

vztahující se ke spotřebě
Následující pododstavec bude připojen k odstavci 3 článku 5 Protokolu:
(d) U regulovaných látek podle přílohy B, buď její průměr roční vypočtené úrovně výroby v období 1998 až
2000 včetně, nebo vypočtená úroveň výroby ve výši 0,2 kilogramu na osobu, podle toho, která hodnota je nižší,
jako základ pro stanovení jejího dodržování regulačních opatření vztahujících se k výrobě.
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Příloha III
ÚPRAVY DOHODNUTÉ NA DEVÁTÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN
VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM LÁTKÁM V PŘÍLOZE E
A. Článek 2H: Methylbromid
1. Odstavce 2 až 4 článku 2H Protokolu budou nahrazeny následujícími odstavci:
2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1999 a v dalším
následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila
ročně sedmdesát pět procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1991. Ve stejných obdobích každá smluvní
strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně sedmdesát pět
procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních
potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní
strany překročit tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2001 a v dalším
následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila
ročně padesát procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1991. Ve stejných obdobích každá smluvní strana
vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně padesát procent její
vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit
tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2003 a v dalším
následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila
ročně třicet procent její vypočtené úrovně spotřeby v roce 1991. Ve stejných obdobích každá smluvní strana
vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky nepřekročila ročně třicet procent její
vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit
tento limit až o deset procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991.

5. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v Příloze E nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící tuto látku zajistí, aby její vypočtená
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úroveň výroby této látky nepřekročila nulu. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb
smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany
překročit tento limit až o patnáct procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991. Tento odstavec se použije
s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou pro
uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.
2. Z odstavce 5 článku 2H Protokolu se stane odstavec 6.
B. Článek 5, odstavec 8 ter (d)
1. Následující text bude vložen za odstavec 8 ter (d) (i) článku 5 Protokolu:
(ii) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období
počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtené
úrovně spotřeby a výroby regulované látky v Příloze E nepřekročily ročně osmdesát procent průměru
jejích ročních vypočtených úrovní spotřeby a výroby v období let 1995 až 1998 včetně;

(iii) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období
počínaje dnem 1. ledna 2015 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtené
úrovně spotřeby a výroby regulované látky v Příloze E nepřekročily nulu. Tento odstavec se použije
s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.

2. Z odstavce 8 ter (d) (ii) článku 5 Protokolu se stane odstavec 8 ter (d) (iv).
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21
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 29. listopadu – 3. prosince 1999 byly v Pekingu na
11. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 1), přijaty
úpravy článků 2A, 2B, 2C a 2H Montrealského protokolu.
Úpravy Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu dne 28. července 2000 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003
Sb. m. s. Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl
vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá
v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena
pod č. 112/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu
dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Londýně dne
29. června 1990 byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Kodani ve dnech
23. – 25. listopadu 1992 byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté ve Vídni dne
7. prosince 1995 byly vyhlášeny pod č. 19/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Montrealu ve dnech
15. – 17. září 1997 byly vyhlášeny pod č. 20/2009 Sb. m. s.
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PŘEKLAD
C.N.1230.1999.TREATIES-7 (XI/2-4)
ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ
POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU, VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM
LÁTKÁM V PŘÍLOZE A
A.

Článek 2A: CFC
1. Třetí věta odstavce 4 článku 2A Protokolu bude nahrazena následující větou:

Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1
článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit o množství rovnající se
ročnímu průměru její výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu v období let 1995 až 1997 včetně.
2. Následující odstavce budou připojeny za odstavec 4 článku 2A Protokolu:
5. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2003 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
osmdesát procent ročního průměru výroby těchto látek dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu
v období let 1995 až 1997 včetně.

6. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
padesát procent ročního průměru výroby těchto látek dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu
v období let 1995 až 1997 včetně.

7. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2007 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
patnáct procent ročního průměru výroby těchto látek dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu
v období let 1995 až 1997 včetně.

8. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2010 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
nulu.
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9. Pro účely vypočítávání základních vnitrostátních potřeb podle odstavců 4 až 8 tohoto článku, výpočet
ročního průměru výroby smluvní strany zahrnuje veškeré výrobní nároky, které daná smluvní strana převedla
v souladu s odstavcem 5 článku 2, a vylučuje veškeré výrobní nároky, které daná smluvní strana získala v souladu
s odstavcem 5 článku 2.

B.

Článek 2B: Halony
1. Třetí věta odstavce 2 článku 2B Protokolu bude nahrazena následující větou:

Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1
článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit do 1. ledna 2002 až o patnáct
procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1986; poté může překročit tento limit o množství rovnající se
ročnímu průměru výroby regulovaných látek ve Skupině II přílohy A dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu v období let 1995 až 1997 včetně.

2. Následující odstavce budou připojeny za odstavec 2 článku 2B Protokolu:
3. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině II
přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
padesát procent ročního průměru výroby těchto látek dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu
v období let 1995 až 1997 včetně.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2010 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině II
přílohy A pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
nulu.
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ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH,
KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU, VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM
LÁTKÁM V PŘÍLOZE B
Článek 2C: Jiné plně halogenované CFC
1. Třetí věta odstavce 3 článku 2C Protokolu bude nahrazena následující větou:

Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1
článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit do 1. ledna 2003 až o patnáct
procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1989; poté může překročit tento limit o množství rovnající se
osmdesáti procentům ročnímu průměru výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy B dané smluvní strany
pro základní vnitrostátní potřebu v období let 1998 až 2000 včetně.

2. Následující odstavce budou připojeny za odstavec 3 článku 2C Protokolu:
4. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2007 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy B pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
patnáct procent ročního průměru výroby těchto látek dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu
v období let 1998 až 2000 včetně.

5. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2010 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy B pro základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila
nulu.
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ÚPRAVY ČLÁNKŮ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH,
KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU, VZTAHUJÍCÍ SE K REGULOVANÝM
LÁTKÁM V PŘÍLOZE E
Článek 2H: Methylbromid
1. Třetí věta odstavce 5 článku 2H Protokolu bude nahrazena následující větou:

Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1
článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit do 1. ledna 2002 až o patnáct
procent její vypočtené úrovně výroby v roce 1991; poté může překročit tento limit o množství rovnající se
ročnímu průměru výroby regulované látky v Příloze E dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu
v období let 1995 až 1998 včetně.

2. Následující odstavce budou připojeny za odstavec 5 článku 2H Protokolu:
5 bis. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek v Příloze E pro
základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila osmdesát procent ročního průměru výroby této látky dané smluvní strany pro základní vnitrostátní potřebu v období let 1995
až 1998 včetně.

5 ter. Každá smluvní strana zajistí, aby ve dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2015 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulované látky v Příloze E pro
základní vnitrostátní potřebu smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5 nepřekročila nulu.
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22
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 17. – 21. září 2007 byly v Montrealu na 19. zasedání
smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaty úpravy článků 2F
a 5 Montrealského protokolu.
Úpravy Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu dne 14. května 2008 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod
č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne
29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/
/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne
3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Londýně dne
29. června 1990 byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Kodani ve dnech
23. – 25. listopadu 1992 byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté ve Vídni dne
7. prosince 1995 byly vyhlášeny pod č. 19/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Montrealu ve dnech
15. – 17. září 1997 byly vyhlášeny pod č. 20/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Pekingu ve dnech
29. listopadu – 3. prosince 1999 byly vyhlášeny pod č. 21/2009 Sb. m. s.
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PŘEKLAD
C.N. 1096.2007
Příloha III
Úpravy dohodnuté na devatenáctém zasedání smluvních stran vztahující se k regulovaným látkám ve
Skupině I přílohy C Montrealského protokolu (hydrochlorfluoruhlovodíky)
Devatenácté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
rozhoduje přijmout, v souladu s postupem stanoveným v odstavci 9 článku 2 Montrealského protokolu a na
základě posouzení podle článku 6 Montrealského protokolu, úpravy a snížení výroby a spotřeby regulovaných
látek ve Skupině I přílohy C Protokolu, takto:
Článek 2F: Hydrochlorfluoruhlovodíky
1. Ze stávajícího odstavce 8 článku 2F Protokolu se stane odstavec 2, a ze stávajícího odstavce 2 se stane
odstavec 3.
2. Stávající odstavce 3 až 6 budou nahrazeny následujícími odstavci, které budou očíslovány jakožto odstavce 4 až 6:
„4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2010 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy C nepřekročila ročně dvacet pět procent součtu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Ve stejných
obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby
regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně dvacet pět procent vypočtené úrovně uvedené
v odstavci 2 tohoto článku. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran
jednajících podle odstavce 1 článku 5 může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit až
o deset procent její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C, jak je uvedeno v odstavci 2.
5. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2015 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy C nepřekročila ročně deset procent součtu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Ve stejných obdobích
každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně deset procent vypočtené úrovně uvedené v odstavci 2 tohoto
článku. Nicméně, za účelem uspokojení základních vnitrostátních potřeb smluvních stran jednajících podle odstavce 1 článku 5, může vypočtená úroveň výroby dané smluvní strany překročit tento limit až o deset procent její
vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C, jak je uvedeno v odstavci 2.

6. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém
dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve Skupině I
přílohy C nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek
zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila nulu. Nicméně:
(a) Každá smluvní strana může překročit takový limit spotřeby až o nula celá pět procenta součtu uvedeného
v odstavci 1 tohoto článku v každém takovém dvanáctiměsíčním období končícím před 1. lednem 2030,
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s podmínkou, že taková spotřeba bude omezena na servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení
existujících k 1. lednu 2020.
(b) Každá smluvní strana může překročit takový limit výroby až o nula celá pět procenta průměru uvedeného
v odstavci 2 tohoto článku v každém takovém dvanáctiměsíčním období končícím před 1. lednem 2030,
s podmínkou, že taková výroba bude omezena na servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení
existujících k 1. lednu 2020.“
Článek 5: Zvláštní situace rozvojových zemí
3. Stávající pododstavce (a) a (b) odstavce 8 ter článku 5 budou nahrazeny následujícími pododstavci, z nichž
se stanou pododstavce (a) až (e):
„(a) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2013 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně průměr jejích vypočtených úrovní
spotřeby v letech 2009 a 2010. Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby
v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2013 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním
období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně průměr
jejích vypočtených úrovní výroby v letech 2009 a 2010;
(b) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2015 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně devadesát procent průměru jejích
vypočtených úrovní spotřeby v letech 2009 a 2010. Ve stejných obdobích každá taková smluvní strana
vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve
Skupině I přílohy C nepřekročila ročně devadesát procent průměru jejích vypočtených úrovní výroby v letech
2009 a 2010;
(c) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně šedesát pět procent průměru jejích
vypočtených úrovní spotřeby v letech 2009 a 2010. Ve stejných obdobích každá taková smluvní strana
vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve
Skupině I přílohy C nepřekročila ročně šedesát pět procent průměru jejích vypočtených úrovní výroby
v letech 2009 a 2010;
(d) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2025 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně třicet dvě celá a pět desetin procenta
průměru jejích vypočtených úrovní spotřeby v letech 2009 a 2010. Ve stejných obdobích každá taková
smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby regulovaných
látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila ročně třicet dvě celá a pět desetin procenta průměru jejích vypočtených úrovní výroby v letech 2009 a 2010;
(e) Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2030 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň
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spotřeby regulovaných látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila nulu. Ve stejných obdobích každá taková
smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby regulovaných
látek ve Skupině I přílohy C nepřekročila nulu. Nicméně:
(i) Každá taková smluvní strana může překročit takový limit spotřeby v každém takovém dvanáctiměsíčním
období, pokud součet jejích vypočtených úrovní spotřeby za desetileté období od 1. ledna 2030 do
1. ledna 2040 dělený deseti nepřekročí dvě celá pět desetin procenta průměru jejích vypočtených úrovní
spotřeby v letech 2009 a 2010, a s podmínkou, že taková spotřeba bude omezena na servis a údržbu
chladicích a klimatizačních zařízení existujících k 1. lednu 2030;
(ii) Každá taková smluvní strana může překročit takový limit výroby v každém takovém dvanáctiměsíčním
období, pokud součet jejích vypočtených úrovní výroby za desetileté období od 1. ledna 2030 do
1. ledna 2040 dělený deseti nepřekročí dvě celá pět desetin procenta průměru jejích vypočtených úrovní
výroby v letech 2009 a 2010, a s podmínkou, že taková výroba bude omezena na servis a údržbu
chladicích a klimatizačních zařízení existujících k 1. lednu 2030.“
4. Ze stávajících pododstavců (c) a (d) odstavce 8 ter článku 5 se stanou pododstavce (f) a (g).
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zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická
osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne
8. 11. 1995.

