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“Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında Monreal Protokolu”na  

1999-cu il 3 dekabr tarixli Pekin Düzəlişi 

  

Monreal Protokoluna düzəliş Tərəflərin on birinci görüşü zamanı 

razılaşdırılmışdır (1999-cu il 29 noyabr - 3 dekabr tarixlərində, Pekin şəhərində) 

Pekin Düzəlişi 2002-ci il 25 fevral tarixində qüvvəyə minmişdir. 

[Mənbə: Tərəflərin on birinci görüşünün hesabatı, Əlavə V] 

 Maddə 1: Düzəliş 

A. Maddə 2, 5-ci bənd 

Protokolun 2-ci maddəsinin 5-ci bəndində: 

“2A maddəsindən 2 E-yə” qədər sözləri; 

“2A maddəsindən 2 F-yə qədər sözləri” ilə əvəz olunur. 

B. Maddə 2, 8(a) və 11-ci bəndlər 

Protokolun 2-ci maddəsinin 8(a) və 11-ci bəndlərində: 

“2A maddəsindən 2H-a qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2İ-yə qədər” sözləri ilə əvəz olunur. 

C. Maddə 2F, 8-ci bənd 

Protokolun 2F maddəsinin 7-ci bəndindən sonra aşağıdakı bənd əlavə edilir: 

“Bu maddələrin bir və ya artıq növlərini istehsal edən hər bir Tərəf 2004-cü il 1 

yanvar tarixindən etibarən 12 aylıq dövr ərzində və bundan sonra hər 12 aylıq dövr 

ərzində Əlavə C Qrup 1-də nəzarət altında olan maddələrin istehsalının hesablanmış 

illik səviyyəsinin aşağıdakından artıq olmamasını təmin edir: 

1. Əlavə C Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrin 1989-cu ildə istehlakının 

hesablanmış səviyyəsinin cəmi və Əlavə A Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrinin 

1989-cu ildə istehlakının hesablanmış səviyyəsinin 2,8 faizi; 

2. Əlavə C Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrinin 1989-cu ildə istehsalının 

hesablanmış səviyyəsinin cəmi və Əlavə A Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrinin 

1989-cu ildə istehsalının hesablanmış səviyyəsinin 2,8 faizi. 

Hər halda, 5-ci maddənin 1-ci bəndi çərçivəsində fəaliyyət göstərən Tərəflərin əsas 

daxili tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə istehsalın hesablanmış səviyyəsi yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, Əlavə C Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrinin hesablanmış istehsal 

səviyyəsi həddindən 15 faizədək artıq ola bilər”. 

D. Maddə 2İ 

Aşağıdakı maddə Protokolun 2H maddəsindən sonra əlavə edilir: 



“Maddə 2İ: Bromxlormetan 

Hər bir Tərəf 2002-ci il yanvarın 1-dən etibarən 12 aylıq dövr ərzində və bundan 

sonra hər 12 aylıq dövr ərzində Əlavə C Qrup 3-ün nəzarətdə olan maddələrinin 

istehlakı və istehsalının hesablanmış səviyyəsinin sıfırı aşmamasını təmin edir. Bu bənd 

tələbatları ödəmək üçün lazım olan səviyyədə istehsal və istehlaka icazə vermə barədə 

Tərəflərin razılığa gəldikləri hallar istisna olmaqla tətbiq ediləcəkdir”. 

E. Maddə 3 

Protokolun 3-cü maddəsində: 

“2, 2A- maddələrindən 2H-a qədər” sözləri 

“2, 2A- maddələrindən 2İ-yə qədər” sözləri ilə əvəz olunur. 

F. Maddə 4, 1 quin və 1 sex bəndləri 

Aşağıdakı bəndlər qua-1 bəndindən sonra Protokolun 4-cü maddəsinə əlavə 

olunurlar: 

“1 quin. 2004-cü il yanvarın 1-dən etibarən hər bir Tərəf Protokol Tərəfi olmayan 

Dövlətlərdən Əlavə C Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrinin idxalını qadağan edir. 

1 sex. Bu bəndin qüvvəyə minməsindən bir (1) il sonra hər bir Tərəf Protokol 

Tərəfi olmayan Dövlətlərdən Əlavə C Qrup 3-ün nəzarətdə olan maddələrinin idxalını 

qadağan edir.”. 

G. Maddə 4, 2 quin və 2 sex bəndləri 

Aşağıdakı bəndlər Protokolun 4-cü maddəsinin 2 qua bəndindən sonra əlavə olunur: 

2 quin. 2004-cü il yanvarın 1-dən etibarən hər bir Tərəf Protokol Tərəfi olmayan 

Dövlətlərdən Əlavə C Qrup 1-in nəzarətdə olan maddələrinin ixracını qadağan edir. 

2 sex. Bu bəndin qüvvəyə minməsindən bir (1) il sonra hər bir Tərəf Protokol 

Tərəfi olmayan Dövlətlərdən Əlavə C Qrup 3-ün nəzarətdə olan maddələrinin ixracını 

qadağan edir. 

H. Maddə 4,5 - 7-ci bəndlərə qədər 

Protokolda 4-cü maddə 5 - 7-ci bəndlərə qədər: 

“Əlavələr A və B, Əlavə C-nin II Qrupunun və Əlavə E-nin” sözləri 

“Əlavələr A, B, C və E-yə qədər sözləri ilə” əvəz olunur. 

İ. Maddə 4, 8-ci bənd 

Protokolun 4-cü maddəsinin 8-ci bəndində: 

“2A maddəsindən 2E-yə qədər, 2G maddəsindən 2H-a qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2İ-yə qədər” sözləri ilə əvəz olunur. 



J. Maddə 5, bənd 4 

Protokolun 5-ci maddəsinin 4-cü bəndində: 

“2A maddəsindən 2H-a qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2İ-yə qədər” sözləri ilə əvəz olunur. 

K. Maddə 5, bəndlər 5 və 6 

Protokolun 5-ci maddəsinin 5 və 6-cı bəndlərində: 

“2A maddəsindən 2E-yə qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2E-yə qədər və maddə 2İ-nin sözləri ilə” əvəz olunur. 

L. Maddə 5, bənd 8 ter (a) 

Aşağıdakı cümlə Protokolda 5-ci maddə yarımbənd 8ter (a)-nın sonuna əlavə 

edilir: 

2016-cı il yanvarın 1-dən etibarən bu maddənin 1-ci bəndi çərçivəsində fəaliyyət 

göstərən hər bir Tərəf 2F maddəsində bənd 8-də yerləşən nəzarət tədbirləri ilə 

uyğunlaşır və bu nəzarət tədbirləri ilə uyğunlaşmanın əsası kimi 2015-ci ildə 

istehlakının və istehsalının hesablanmış səviyyəsinin orta həcmi istifadə olunacaqdır; 

M. Maddə 6 

Protokolun 6-cı maddəsi: 

“2A maddəsindən 2H-a qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2İ-yə qədər sözləri ilə” əvəz olunur. 

N. Maddə 7, bənd 2 

Protokolun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndində: 

“əlavələr B və C-nin sözləri” 

“Əlavə B və Əlavə C-nin I və II qruplarının sözləri ilə” əvəz olunur. 

O. Maddə 7, bənd 3 

Aşağıdakı cümlə Protokolun 7-ci maddəsi 3-cü bəndinin birinci cümləsindən 

sonra əlavə olunur: 

hər bir Tərəf Katibliyi Əlavə 7-də siyahıya alınmış karantin və yükləmə üçün 

istifadə olunan nəzarət altında olan maddələrin illik miqdarı haqqında statistik 

məlumat ilə təmin edir. 

P. Maddə 10 

Protokolun 10-cu maddəsinin 1-ci bəndində: 



“2A maddəsindən 2E-yə qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2E-yə qədər və maddə 2İ-nin sözləri ilə” əvəz olunur. 

Q. Maddə 17 

Protokolun 17-ci maddəsində: 

“2A maddəsindən 2H-a qədər” sözləri 

“2A maddəsindən 2İ-yə qədər” sözləri ilə əvəz olunur. 

R. Əlavə C 

Aşağıdakı qrup Protokolda Əlavə C-yə əlavə olunur: 

  

Qrup Maddə İzomerlərin 

sayı 

Ozon-dağıdıcı 

potensial 

Qrup III       

CH2BrCl bromxlormetan 1 0.12 

  

Maddə 2. 1997-ci il Düzəlişləri ilə əlaqəlilik 

1997-ci il sentyabrın 17-də Monrealda keçirilən Tərəflərin 9-cu Görüşündə qəbul 

edilmiş Düzəlişlərə qoşulma, qəbuletmə, təsdiqetmə haqqında sənədləri və ratifikasiya 

fərmanını əvvəlcədən, yaxud eyni zamanda saxlanca verməzsə, heç bir dövlət və ya 

regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı bu Düzəlişdə qeyd olunan sənədləri saxlanca verə 

bilməz. 

Maddə 3. Qüvvəyə minmə 

1. Bu Düzəliş, ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolunun Tərəfləri 

olan dövlətləri və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən düzəliş üzrə ən 

azı 20 qoşulma, qəbuletmə, təsdiqetmə və ratifikasiya haqqında sənədlərin saxlanca 

verilməsi şərtilə 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Bu şərt vaxtında yerinə 

yetirilmədiyi halda, Düzəliş bu şərtin icra edilməsi tarixinin 90-cı günündə qüvvəyə 

minir. 

2. 1-ci bəndin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən 

saxlanca verilən hər hansı belə bir sənəd bu təşkilatın üzv dövlətləri tərəfindən saxlanca 

verilənlərə əlavə kimi hesab olunmur. 

3. 1-ci bənddə göstərildiyi kimi bu Düzəliş qüvvəyə mindikdən sonra qoşulma, 

qəbuletmə, təsdiqetmə və ratifikasiya haqqında sənədlərin saxlanca verilməsinin 90-cı 

günündə Protokolun hər hansı bir digər Tərəf üçün qüvvəyə minir. 
 

 
 


