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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ونوالعشر  الثامناالجتماع

 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١ - ٧، بانكوك
 *من جدول األعمال املؤقت) ٧(البند 

 تنقيحات مقترحة لربوتوكول مونتريال

 تنقيحات مقترحة لربوتوكول مونتريال

  األمانة منمذكرة

 من بروتوكول ٢ من املادة ٩تعمم األمانة يف مرفق هذه املذكرة، عمالً بأحكام الفقرة   
 بشأن تنقيح بروتوكول  وموريشيوس من واليات ميكرونيزيا املوحدةاًم مقداًمونتريال، مقترح

  .مونتريال
وقد . ةـل األمانـن قبـاً مـرر رمسيـواردة ومل حيـه الـويعمم نص املقترح بصيغت  

رسم الوثيقة ب http://ozone.unep.org)(وضع املقترح أيضاً على موقع األمانة على اإلنترنت 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/3/Add.1. 

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro/WG.1/28/1.  
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 املرفق

   وموريشيوسمقترح مقدم من واليات ميكرونيزيا املوحدة

ختاذ مقررات  ال٢٠٠٨مقترح مقدم ملؤمتر األطراف يف عام 
 يالت من أجل تشجيع تدمري املوادوإجراء تنقيحات أو تعد

  املستنفدة لألوزون

  وموريشيوسوحدةمقدم من واليات ميكرونيزيا امل
  ٢٠٠٨مايو /أيار ١٤

  الديباجة

ىل جتنب حدوث انبعاثات كبرية للمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك إ  اآلن العمل أن يؤديميكن
 هي أيضاً غازات  اليتمركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

املواد األجهزة احملتوية على " من تلك املوادأرصدة  سيتم انبعاث العمل  مثل هذالوال واحتباس حراري،
يف اهلواء ي وأجهزة تك)١(يف الغالب يف أجهزة التربيد" األرصدة"وتوجد هذه ". املستنفدة لألوزون

ومن .  املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة أو املستردةالنقالة، ورغاوى العزل احلرارية، وخمزونات والثابتة
 اعتباراً من عام اية عمرهايف  أجهزة التربيد وتكييف اهلواء  األرصدة املوجودة يفدمري مجيعشأن ت

 ١٩٨٠  مستويات عاملكلورين الفعلي يف الغالف الستراتوسفريي إىل، أن يسرع عودة نسبة ا٢٠٠٨
اءات،  وبدون هذه اإلجر)٢(.مبا يساوي عامني، األمر الذي يساعد يف تعزيز انتعاش طبقة األوزون

، وحبلول هذا ٢٠١٥عام يف الغالف اجلوي يف غازات  هذه األرصدة املوجودة من ال أغلبيةستنبعث
مركبات الكربون الكلورية فلورية وحدها ن تساوي االنبعاثات من األجهزة احملتوية على الوقت ميكن أ

 يزيد كثرياً عن اهذ و- ٢٠١٥ و٢٠٠٢دالت ثاين أكسيد الكربون بني اعمب طن اليني ب٧,٤ إىل ٦حنو 
 والتقديرات املتحفظة )٣(.التخفيضات يف االنبعاثات اليت سعى بروتوكول كيوتو لتحقيقها يف البداية

 يف املائة أو أكثر من نسبة التخفيض أثناء فترة ٢٥للنسبة اليت ميكن استردادها بتكلفة منخفضة تساوي 
ا  مبالتدابري املتعلقة"لوجيا والتقييم االقتصادي فإن ووفقاً لفريق التكنو. االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

 حتقيق وفورات يف  تساهم مسامهة كبرية تدابري متسقة وهي]عرب مجيع القطاعات[بعد اية عمر املواد 
ن بداالت استنفاد األوزون وحنو  ط٣٠٠ ٠٠٠ األوزون واملناخ معاً، مع وفورات تراكمية تبلغ حنو يف
 وتوجد تكنولوجيا )٤(.٢٠٥٠ إىل ٢٠١١يف الفترة من ."  ثاين أكسيد الكربون مبعادالتطن باليني ٦

 "ستنفدتال" اليت لوال تلك التكنولوجيات  املركباتانبعاثات هذه معظم فعالة من حيث التكاليف ملنع
  )٥(.بالتسرب

الفوائد  إىل مضاعفة  األرصدة املوجودة يف األجهزةلتصدي هلذه يف ايؤدي اختاذ اإلجراءات السريعة
وباإلضافة إىل ذلك فإن اإلجراءات الضرورية ملنع انبعاثات . العائدة حلماية املناخ ومحاية األوزون
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ميكن  من هذه األجهزة  ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات الكربون الكلورية فلورية
  .ملناخ امحايةىل تعزيز  مما يؤدي إ-ون اهليدروفلورية أيضاً أن تقلل من انبعاثات مركبات الكرب

املواد املستنفدة لألوزون املرتبطة بالتربيد وتكييف اهلواء يف البلدان وترد أدناه األرصدة املوجودة من 
، ميكن  إىل هذه األرصدة املوجودة يف األجهزة وإذا ما تصدت األطراف.)٧(باألطنان، مبينة )٦(املتقدمة

ما يعادل ( من مركبات الكربون الكلورية فلورية اً طن١٩٤  ٠٣٨ التقليل من انبعاث ٢٠١٥حبلول عام 
 من مركبات الكربون اهليدروكلورية اً طن٤٥٤ ٨٨٧و)  ثاين أكسيد الكربون مبعادالتطن جيغا ٢

 يف املائة ٩٠؛ وهذا يعادل بالتقريب )ثاين أكسيد الكربونطن مبعادالت  جيغا ٠,٧٧ما يعادل (فلورية 
 اهليدروكلورية فلورية  يف املائة من مركبات الكربون٥٠فلورية ومن مركبات الكربون الكلورية 

يف البلدان واء الثابتة والنقالة اليت ميكن االستفادة منها يف أجهزة التربيد وأجهزة تكييف اهلاملوجودة 
  )٨(.املتقدمة النمو

القطاع   القطاع
  الفرعي

األرصدة املوجودة 
مركبات من 

الكربون الكلورية 
  ٢٠٠٢فلورية 

ألرصدة املوجودة ا
مركبات من 

الكربون الكلورية 
 ٢٠١٥فلورية 

سيناريو العمل (
  )املعتاد

األرصدة املوجودة 
مركبات من 

الكربون 
اهليدروكلورية 

  )٩(٢٠٠٢فلورية 

األرصدة املوجودة من 
مركبات الكربون 

فلورية اهليدروكلورية 
سيناريو ( ٢٠١٥

 )العمل املعتاد

  صفر  رصف  ٣٥٦  ٣٨ ١٠٣  مرتيل  التربيد

  ٣٢ ٩٦١  ١٠٠ ٩٤٨  ٦٤  ٢ ٨٨٥  جتاري  

  ٥  ٢ ١١٣  ١  ٣٧٦  النقل  

  ٤٦ ٤١٢  ٧٩ ٥٩٥  ٩ ٩٣٨  ١٩ ٥١٨  صناعي  

  ٤٠٥ ١٤٨  ٧٥١ ١٢٦  ١٣ ٨٧١  ٤٩ ٩٢٣  ثابت  تكييف اهلواء

  ٣ ٥٦٥  ٩ ١٩٦  )١٠(٥٠  ١٠٧ ٥١٣  نقال  

  ٤٨٨ ٠٩١  ٩٤٢ ٩٧٨  ٢٤ ٢٨٠  ٢١٨ ٣١٨    اموع

القتصادي من حتديد تدابري جمدية تقنياً واقتصادياً فيما خيص ما وقد متكن فريق التكنولوجيا والتقييم ا
الرئيسية اليت من احملتمل أن يكون هلا أثر على استراتيجيات التقليل "املواد وخلص إىل أن بعد اية عمر 

هي تلك املرتبطة ) ٢٠٠٨ اعتباراً من عام مثالً(انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون يف األجل املتوسط 
 التربيد وأجهزة تكييف اهلواء الثابتة  أجهزة يف املوجودةبالتدابري اخلاصة مبا بعد اية عمر املواد

تدابري متسقة وتساهم مسامهة ] مجيع القطاعاتيف [وتدابري ما بعد اية عمر املواد  ")١١(."والنقالة
 طن بدالة ٣٠٠ ٠٠٠لغ حنو  مع وفورات تراكمية تب وفورات يف األوزون واملناخ معاً حتقيقكبرية يف

 إىل ٢٠١١يف الفترة من ." دالت ثاين أكسيد الكربوناعمب باليني طن ٦استنفاد األوزون وحنو 
١٢(.٢٠٥٠(  
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حسني استرداد وإعادة أو طواعية لت/استخدمت بلدان عديدة وجنحت يف تطبيق تدابري تنظيمية و
من بني  و.زون عند اية فترة صالحية املعداتاملواد املستنفدة لألوتدمري األرصدة املوجودة يف /تدوير

. هذه البلدان استراليا واليابان والواليات املتحدة وكندا والعديد من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
 يف البلدان ألوزونة لستنفد املدتدمري املوا/وقد أثبتت التدابري التالية جناحها يف استرداد وإعادة تدوير

  :واملتقدمة النم
اد املستنفدة  للموحد أقصى من إعادة التدوير أو التدمرياشتراط ممارسات صيانة حتقق   •

مثل استراليا (املواد املستنفدة لألوزون املستردة أو توفري حسومات مقابل /لألوزون و
  ؛)والواليات املتحدة وأقاليم كندية معينة واليابان والدول األعضاء يف االحتاد األورويب

وط إلجازة معدات إعادة التدوير واالسترداد للفنيني والقائمني باالسترداد وضع شر  •
  ؛)مثال الواليات املتحدة، واليابان والدول األعضاء يف االحتاد األورويب(

تقييد بيع أو استرياد املربدات وحصرها يف مستوردين وبائعي اجلملة والتقنيني اازين   •
  ؛)واستراليامثال الواليات املتحدة (وحنو ذلك 

مثال (اشتراط قيام البائعني بإرجاع املواد املستنفدة لألوزون واملعدات املستعملة   •
  ؛)استراليا واليابان

 فرض تقييد كمية املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة اليت ميكن طرحها يف األسواق أو  •
مثال (م د اجلديدة وذلك لتشجيع سلوك سوقي سلي على املواةي ضريبية تصاعدرسوم

  ؛)الواليات املتحدة
اليت تدخل جمرى ن األجهزة وضع شروط للتخلص املأمون لضمان إزالة املواد املربدة م  •

 مثالً مكيفات اهلواء يف املركبات وأجهزة التربيد املرتلية  الكاملةالنفايات بشحنتها
خمالفة أو جعل االنبعاثات الطوعية من أجهزة التربيد /وأجهزة تربيد هواء الغرف و

  ؛)مثل الواليات املتحدة واليابان والدول األعضاء يف االحتاد األورويب واستراليا(
إقامة مبادرات طوعية مع احلكومات حبيث تسمح للمشاركني باإلعالن عن ممارستهم   •

  ؛)مثال الواليات املتحدة وكندا(الصديقة للبيئة 
ستعادة وإعادة إلوضع مبادرات طوعية بقيادة الصناعة لتشجيع عمليات ا  •

 أو تشترط تراخيص أو تفرض على البائعني إعادة  رسومفرضوالتدمري تقوم ب/التدوير
املواد املستنفدة لألوزون ومعداا املستعملة، وتوفري حوافز للمواد املستنفدة لألوزون 

مثال كندا ( البنية األساسية للصناعة من أجل احلد من التكاليف خداماملستردة، واست
  أو/؛ و)رالياواست

 لكي تشمل غازات توسيع نطاق التدابري الطوعية اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون  •
االحتباس احلراري األخرى اليت تستخدم كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون أو اليت 

مثال (ميكن تدمريها بنفس املرافق اليت يتم فيها تدمري املواد املستنفدة لألوزون 
  ).استراليا
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وتقضي الئحة االحتاد .  أيضاً وجود إنفاذ وإمتثال من املهماملبادرات الطوعية، اللوائح وباإلضافة إىلو
  بتدمري مركبات الكربون الكلورية فلورية بعد استردادها من املعداتEC 2037/2000األورويب 
  )١٣(.والرغاوى

عزيز قيام مجيع األطراف بتدمري املواد  التدابري التالية لت٢٠٠٨ عام  يفقترح أن يعتمد مؤمتر األطرافون
مقررات جديدة أو تعديالت ملقررات  وبعض هذه التدابري ميكن أن تتخذ يف شكل .املستنفدة لألوزون

هذه اخليارات يف جيري توضيح و.  تنقيحات أو تعديالت يف صورةوميكن اعتماد تدابري أخرى. سابقة
دد اخليار املناسب، بناء على مشورة فريق الصياغة بيد أن مؤمتر األطراف ميكنه أن حي. كل تدبري
 لتعزيز قيام حوار كامل أثناء االجتماع دد، يف هذه املرحلة، أي لغة قانونية حمددة حتومل. القانوين

  .املرتقب للفريق العامل املفتوح العضوية

  ٥املواد املستنفدة لألوزون يف البلدان األطراف العاملة باملادة متويل تدمري األرصدة املوجودة من   -ألف 
 املتعدد األطراف يف متويل تدمري األرصدة املوجودة من ميكن االستفادة من التمويل عن طريق الصندوق

 املصادر اإلضافية  التمويل مناملواد املستنفدة لألوزون يف البلدان النامية، وإذا اقتضى األمر من خالل
ويوضح تاريخ املقررات الصادرة عن . كميلية املخصصة إلجراء ختفيضات غازات االحتباس احلراريالت

املواد املستنفدة لألوزون واملساعدة يف تدمري جتماعات األطراف أن تعزيز تدمري األرصدة املوجودة من ا
 منذ أمد طويلتقيد  كانت ٥لألوزون يف بلدان أطراف املادة املواد املستنفدة األرصدة املوجودة من 

شاغالً يستوجب ، بل ظلت ١٠ونتريال، وخاصة مبوجب املادة  بروتوكول م صالحياتيف إطارواقعة 
. باملشاريع التجريبيةمويل من الصندوق املتعدد األطراف فوراً  وميكن أن يبدأ الت)١٤(.توفري موارد كبرية

فدة لألوزون الفائضة واملواد املستنفدة تكاليف تدمري املواد املستن) د"(وميكن حتقيق ذلك بإضافة 
املرفق الثامن لتقرير (يف اية القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية " امللوثة ولألوزون غري املرغوب فيها

  ).االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف

   لألوزوناملواد املستنفدةوافز جلميع األطراف من أجل تدمري األرصدة املوجودة من توفري احل  -باء 
ميكن جعل تدمري كميات مناسبة من املواد املستنفدة لألوزون شرطاً إلعفاءات االستخدامات 

ابع ملؤمتر األطراف بشأن  لالجتماع الر٤/٢٥احلرجة من خالل إجراء تغيري يف املقرر /الضرورية
زون قابلة للتدمري  األطراف اليت هلا مواد مستنفدة لألو وباإلشارة إىل أن)١٥(.االستخدامات الضرورية

اليت ) السنوات(معينة وأن السنة  )سنوات(سنة يف قد ال حتتاج إىل إعفاءات استخدامات ضرورية، 
اليت حتتاج فيها تلك ) السنوات(عن السنة  املواد املستنفدة لألوزون القابلة للتدمري قد ختتلف  فيهاتوافرت

حوباً مبقرر يقضي بإمكانية ص م٤/٢٥ املقرر ، ينبغي أن يكون هذا التغيري يفاألطراف إىل إعفاءات
 جمموعات دهلا فيما بنيا بتب والسماحترحيل األرصدة املقيدة حلسابات األطراف للتدمري ألكثر من سنة

وتبقى دون تغيري . جتار يف األرصدة املسجلة للتدمريالا بألطرافاملواد اخلاضعة للرقابة والترخيص ل
، مثل الفحص الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٤/٢٥األجزاء األخرى من املقرر 

  .وموافقة مؤمتر األطراف بالنسبة إلعفاءات االستخدامات الضرورية
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 إىل إعفاءات  لدى مجيع األطراففرض تدمري املواد املستنفدة لألوزون الفائضة مبجرد انتفاء احلاجة  -جيم 
  االستخدامات الضرورية

  .٥واملادة ) ح (٢إىل ) أ (٢ واملادة ٢ بتغيري املادة وميكن حتقيق هذا
  
  
  

_______________________  
  احلواشي

فريق التكنولوجيا والتقييم /أنظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  )١(
 كربون  اهليدرومبركباتالقضايا املتعلقة : عاملي ال املناخيمحاية طبقة األوزون والنظام :االقتصادي، التقرير اخلاص

وملا كان العمر االفتراضي  ("٥٨، يف صفحة )٢٠٠٥(، امللخص التقين فلورية املشبعة اليةالكربوناملواد ورية ولالف
هذا و. شكل متواتر كل عام ب يف املائة٥ عاماً، فإن االستغناء عنها والتصرف فيها حيدث بنسبة ٢٠للمربدات هو منطياً 
 طن من املربدات ٧٥٠٠ غرام للوحدة، أي جمموع ١٠٠ مليون مربد تقريباً من اليت حتتوي على ٧٥يعين التخلص من 

  )."كل عام
)٢(  Supplement to the IPCC/TEAP Report (Nov. 2005), at x [hereinafter TEAP Supplement].  
)٣(  TEAP Supplement, id. at Annex 
)٤(  TEAP, Response to Decision XVIII/12, Report of the Task Force on HCFC Issues (with 

Particular Focus on the Impact of the Clean Development Mechanism) and Emissions Reductions 

Benefits Arising from Earlier HCFC Phase-Out and Other Practical Measures, (August 2007), at 

12, available at 

http://ozone.unep.org/Asses sment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-

HCFC-Aug2007.pdf [hereinafter TEAP Response]. 
وتقدر  .ن اهليدروكلورية فلوريةوتشري اجلداول هنا فقط إىل مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربو

خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون 
. ٢٠٠٢عادالت ثاين أكسيد الكربون يف عام مب جيغا طن ٢١اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية بنحو 

محاية طبقة األوزون : فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ، التقرير اخلاص/ري املناخالفريق احلكومي الدويل املعين بتغ
، ملخص  املشبعة الفلوريةيةالكربوناملواد ورية ول كربون الف اهليدرومبركبات املتعلقة  القضايا: العاملي املناخيوالنظام

 CFC كان ركام املركبات ٢٠٠٢عام ويف "[) يف النص اإلجنليزي( ٩، يف صفحة )٢٠٠٥(لصانعي السياسات 

احتماالت االحترار العاملي املباشر ( ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١ و٤ و١٦ حنو HFCو HCFCو
 ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، على ٥ و٥ و٨ كان الركام قرابة ٢٠١٥ويف عام . ، على التوايل)بالوزن

فريق / ويشار إليه هنا فيما بعد مبلخص الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ]"عتادالتوايل، يف سيناريو العمل امل
 TEAP Supplement, supra note 2,at 15 (“The. ]التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اخلاص بصانعي السياسات

large scale destruction of banks is not included in the BAU scenario.”).  
فدة لألوزون مجيع املصادر واملخزونات األخرى ن، سوف تتجاوز خمزونات املواد املست٢٠١٥بعد عام   )٥(

 .ناحية انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون سواء من حيث داالت استنفاد األوزون أو قدرات االحترار العامليمن جمتمعة 

http://ozone.unep.org/Asses
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)٦(  See Ecosphere, Review of the implementation of Regulation (EC) No 2037/2000 on 

substances that deplete the ozone layer (December 2007) (“Review of EC 2037/2000”) at 103,        

 available at http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/regulatory_options_report.pdf (providing 

specific ODS bank estimates across all sectors in the EU in 2007 and 2010). 

)٧(  TEAP Response, supra note 4, at 27 . وتشري اجلداول هنا فقط إىل مركبات الكربون الكلورية فلورية
بيد أن خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومركبات الكربون  .ة فلوريةومركبات الكربون اهليدروكلوري

 جيغا طن من ٢١اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية تقدر بنحو 
فريق التكنولوجيا / املناخملخص الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري. ٢٠٠٢معادالت ثاين أكسيد الكربون يف عام 

  كان٢٠٠٢يف عام "[) يف النص اإلجنليزي( ٩ أعاله صفحة ٤والتقييم االقتصادي اخلاص بصانعي السياسات، احلاشية 
احتماالت (ثاين أكسيد الكربون  جيغا طن من مكافئ ١ و٤ و١٦ حنو CFC, HCFC, and HFCركام املركبات 

 جيغا طن من مكافئ ٥، و٥، و٨  الركام حوايل كان٢٠٠٥ويف عام  .ى التوايلعل)  بالوزناالحترار العاملي املباشر
 TEAP Supplement, supra note 2, at 15 (“The، ") املعتادثاين أكسيد الكربون، على التوايل، يف سيناريو العمل

large scale destruction of banks is not included in the BAU scenario”).  
يرات معادالت ثاين أكسيد الكربون على أساس قدرات االحترار العاملي ملركبات الكربون حسبت تقد  )٨(

، وهي أكثر املواد املربدة الشائعة يف هذه ٢٢ -  ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢ - الكلورية فلورية
  .االستعماالت

كل أهم خمزونات مواد التربيد، وتقدر ة تشي، كانت مركبات الكربون اهليدروكلورية فلور٢٠٠٦يف عام   )٩(
ويوجد ثلثا هذه الكمية . يف املائة من جمموع حجم مواد التربيد املستخدمة٦٠طن، ومتثل ١٥٠٠٠٠٠ نبأكثر م

 See UNEP, 2006 Report of the Refrigeration, Air Conditioning. ٥املخزنة يف البلدان غري العاملة باملادة 

and Heat Pump Technical Options Committee 2006 Assessment, (2006) (“RTOC 2006 Assessment 

Report”) at 2, available at 

.pdf.06report_assessment_rtoc/RTOC/Reports/teap/org.unep.ozone://http  
 من مركبات الكربون  طنا٦٠٠٠٠ً ـ بنتقدر خمزونات املربدات باملواد املستنفدة لألوزو. السابقاملرجع   )١٠(

، مما يعين أن العدد الذي سيتبقى يف  يف املائة سنويا١٠ًومبعدل انبعاث بنسبة   ،٢٠٠٦يف عام / ١٢ - الكلورية فلورية
  . للغايةاملستنفدة لألوزون سيكون قليالً من األجهزة احملتوية على املواد ٢٠١٢اخلدمة بعد عام 

)١١(  See TEAP Supplement, supra note 2, at ix.  
)١٢(  TEAP Response, supra note 4, at 12.  
)١٣(  See TEAP Supplement, supra note 2, at 36.  
، الفقرة ٦/١١املقرر : ليفدة لألوزون ما يوتشمل أمثلة املقررات اليت تتناول تدمري خمزونات املواد املستن   )١٤(

، ١٧/١٨؛ واملقرر ١٧/١٧؛ واملقرر ٧/٣١؛ واملقرر ١٤، الفقرة ٤/٢٤؛ واملقرر ١٢، الفقرة ٤/١٢؛ واملقرر ١٧
  .١الفقرة 

)١٥(  See Sarma, K. Madhava, Strengthening the Montreal Protocol: The Step-by-step 

Approach of the Montreal Protocol, in THE MONTREAL PROTOCOL: CELEBRATING 20 

YEARS OF ENVIRONMENTAL PROGRESS (ed. Kaniaru, Donald) 203-13, at 209 

(Cameron May 2007).  
___________  

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/regulatory_options_report.pdf

