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CONVENTIA
privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si
distrugerea acestora∗)
PREAMBUL
Statele parti la prezenta conventie,
hotarate sa actioneze in scopul realizarii de progrese efective in directia dezarmarii
generale si complete sub control international strict si eficace, inclusiv al interzicerii si
eliminarii tuturor tipurilor de arme de distrugere in masa,
dorind sa contribuie la realizarea obiectivelor si principiilor Cartei Natiunilor Unite,
reamintind ca Adunarea generala a Natiunilor Unite a condamnat in repetate
randuri toate actiunile contrare principiilor si obiectivelor Protocolului privind interzicerea
folosirii in razboi a gazelor asfixiante, toxice sau similare si a mijloacelor bacteriologice de
lupta, semnat la Geneva la 17 iunie 1925 (Protocolul de la Geneva din 1925),
recunoscand ca prezenta conventie reafirma principiile si obiectivele Protocolului de
la Geneva din 1925 si ale Conventiei privind interzicerea perfectionarii, fabricarii si stocarii
de arme bacteriologice (biologice) si cu toxine si distrugerea acestora, semnata la Londra,
Moscova si Washington la 10 aprilie 1972, la fel ca si obligatiile asumate prin aceste
instrumente,
tinand seama de obiectivul continut in art. IX al Conventiei privind interzicerea
perfectionarii fabricarii si stocarii de arme bacteriologice (biologice) si cu toxine si
distrugerea acestora,
hotarate, in folosul intregii umanitati, sa excluda complet posibilitatea intrebuintarii
armelor chimice, prin implementarea prevederilor prezentei conventii, completand astfel
obligatiile asumate prin Protocolul de la Geneva din 1925,
recunoscand interzicerea, cuprinsa in acordurile si principiile de drept international
in materie, privind utilizarea ierbicidelor ca metode de razboi,
considerand ca progresele din domeniul chimiei ar trebui folosite exclusiv in
beneficiul umanitatii, dorind sa inlesneasca libertatea comertului cu produse chimice,
precum si cooperarea intre tari si schimbul international de informatii stiintifice si tehnice in
domeniul activitatilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie, in
vederea intensificarii dezvoltarii economice si tehnologice a tuturor statelor parti,
convinse ca interzicerea completa si efectiva a dezvoltarii, producerii, dobandirii,
stocarii, conservarii, transferului si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
reprezinta o etapa necesara catre realizarea acestor obiective comune,
au convenit urmatoarele:
ARTICOLUL I
Obligatii generale
1. Fiecare stat parte la prezenta conventie se angajeaza ca, niciodata si in nici o
imprejurare, sa nu:
a) dezvolte, produca, dobandeasca in alt mod, stocheze sau conserve arme
chimice sau sa transfere, direct sau indirect, arme chimice altora;
b) foloseasca arme chimice;
c) se angajeze in nici o pregatire militara pentru folosirea armelor chimice;
d) ajute, incurajeze sau determine, in nici un fel, pe altcineva, sa se angajeze in
orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie.
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Traducere
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2. Fiecare stat parte se angajeaza sa distruga armele chimice pe care le detine in
proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate in orice loc aflat sub jurisdictia sau
controlul sau, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.
3. Fiecare stat parte se angajeaza sa distruga toate armele chimice pe care le-a
abandonat pe teritoriul altui stat parte, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.
4. Fiecare stat parte se angajeaza sa distruga orice instalatii de producere a
armelor chimice, pe care le detine in proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate in
orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu prevederile prezentei
conventii.
5. Fiecare stat parte se angajeaza sa nu utilizeze agenti pentru combaterea
dezordinilor publice ca metoda de razboi.
ARTICOLUL II
Definitii si criterii
Pentru scopurile prezentei conventii:
1. arme chimice inseamna urmatoarele elemente, impreuna sau separat:
a) substante chimice toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate pentru
scopuri neinterzise de prezenta conventie, atat timp cat tipurile si cantitatile sunt conforme
cu asemenea scopuri;
b) munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte
vatamari, prin actiunea toxica a substantelor chimice toxice, specificate in subparagraful
a), care ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii si dispozitive;
c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat in legatura directa cu
folosirea munitiilor si dispozitivelor, specificate in subparagraful b).
2. substanta chimica toxica inseamna:
„ orice substanta chimica, care, prin actiunea sa chimica asupra proceselor
biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente la om
sau la animale. Aceasta include orice asemenea substante chimice, indiferent de originea
lor sau de metoda de producere si indiferent daca sunt produse in instalatii, se afla in
munitii sau in alta parte. (Pentru scopul aplicarii prezentei conventii, substantele chimice
toxice care au fost identificate pentru aplicarea masurilor de verificare sunt cuprinse in
listele incluse in anexa privind substantele chimice).
3. precursor inseamna:
„ orice reactiv chimic care participa, in orice faza, la producerea, prin orice metode,
a unei substante chimice toxice. Aceasta include orice component-cheie al unui sistem
chimic binar sau multicomponent. (Pentru scopul aplicarii prezentei conventii, precursorii
care au fost identificati pentru aplicarea masurilor de verificare sunt cuprinsi in listele
incluse in anexa privind substantele chimice).
4. component-cheie pentru sisteme chimice binare sau multicomponente (denumit
ulterior component-cheie) inseamna:
„ precursorul care indeplineste cel mai important rol in determinarea proprietatilor
toxice ale produsului finit si reactioneaza rapid cu alte substante chimice intr-un sistem
binar sau multicomponent.
5. arme chimice vechi inseamna:
a) arme chimice care au fost produse inainte de 1925;
sau
b) arme chimice produse in perioada dintre 1925 si 1946, care sunt deteriorate,
astfel incat nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.
6. arme chimice abandonate inseamna:
„arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat
dupa 1 ianuarie 1925, pe teritoriul altui stat, fara consimtamantul celui din urma.
7. agent pentru combaterea dezordinii publice inseamna:
3

„ orice produs chimic necuprins in vreo lista, care poate produce rapid, la om, efecte
de iritatie senzoriala sau incapacitate fizica, care dispar la scurt timp dupa terminarea
expunerii.
8. instalatie de producere a armelor chimice:
a) inseamna orice echipament, precum si orice cladire ce adaposteste un
asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricand dupa 1 ianuarie
1946:
i(i) ca parte a etapei de producere a substantelor chimice (faza tehnologica finala)
unde fluxul de materiale ar contine, cand echipamentul este in functiune:
1) orice substanta chimica cuprinsa in lista nr. 1 a anexei privind substantele
chimice; sau
2) orice alta substanta chimica, care nu este folosita peste o tona pe an, pe teritoriul
unui stat parte sau in orice alt loc sub jurisdictia sau controlul unui stat parte, pentru
scopuri neinterzise de prezenta conventie, dar care poate fi utilizata pentru arme chimice;
sau
(ii) pentru incarcarea armelor chimice, inclusiv, inter alia, incarcarea substantelor
chimice din lista nr. 1 in munitii, dispozitive sau in containere pentru depozitare in vrac;
incarcarea substantelor chimice in containere care intra in componenta munitiilor si
dispozitivelor binare asamblate, precum si in submunitii chimice, care fac parte din munitii
si dispozitive unitare asamblate si incarcarea containerelor si submunitiilor chimice in
respectivele munitii si dispozitive;
b) nu inseamna:
i(i) orice instalatie avand o capacitate de productie pentru sinteza substantelor
chimice specificate in subparagraful a) (i), care este sub o tona;
(ii) orice instalatie in care o substanta chimica, specificata in subparagraful a) (i),
este sau a fost obtinuta ca un produs secundar inevitabil al activitatilor desfasurate in
scopuri neinterzise de prezenta conventie, cu conditia ca aceasta substanta chimica sa nu
depaseasca 3% din produsul total si ca instalatia sa faca obiectul declararii si inspectiei
conform anexei privind aplicarea si verificarea conventiei (denumita in continuare anexa
privind verificarea);
sau
(iii) instalatia unica la scara redusa pentru obtinerea substantelor chimice din lista
nr. 1 pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie, asa cum este prevazut in partea a
VI-a a anexei privind verificarea.
9. scopuri neinterzise prin prezenta conventie inseamna:
a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte
scopuri pasnice;
b) scopuri de protectie, anume acele scopuri in relatie directa cu protectia impotriva
substantelor chimice toxice si cu protectia impotriva armelor chimice;
c) scopuri militare care nu au legatura cu utilizarea armelor chimice si nu depind de
utilizarea proprietatilor toxice ale substantelor chimice ca metoda de razboi;
d) asigurarea respectarii legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.
10. capacitate de productie inseamna:
Potentialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substante chimice specifice, pe
baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, daca procesul nu este inca operational,
planificat sa fie utilizat la instalatia relevanta. Acesta este considerat ca fiind egal cu
capacitatea nominala, sau daca aceasta nu este disponibila, cu capacitatea proiectata.
Capacitatea nominala este productia de substante chimice in conditii optimizate pentru
cantitate maxima a instalatiei de productie, stabilita prin unul sau mai multe teste de
exploatare. Prin capacitate proiectata se intelege cantitatea de substanta chimica
corespunzatoare calculelor teoretice.
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11. organizatie inseamna Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, stabilita
conform art. VIII al prezentei conventii.
12. Pentru scopurile art. VI:
a) productia unei substante chimice inseamna formarea ei printr-o reactie chimica;
b) prelucrarea unei substante chimice inseamna un proces fizic, precum pregatire,
extractie si purificare prin care o substanta chimica nu este transformata intr-o alta
substanta chimica;
c) consum al unei substante chimice inseamna transformarea ei intr-o alta
substanta chimica printr-o reactie chimica.
ARTICOLUL III
Declaratii
1. Fiecare stat parte va prezenta organizatiei, nu mai tarziu de 30 de zile dupa
intrarea in vigoare a prezentei conventii, pentru acel stat parte, urmatoarele declaratii, in
care:
a) cu privire la armele chimice:
(i) va declara daca detine in proprietate sau poseda orice arme chimice sau daca
are amplasate orice arme chimice in orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau;
(ii) va indica amplasamentul exact, cantitatea globala si inventarul in detaliu al
armelor chimice pe care le detine in proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate in
orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau in conformitate cu partea a IV-a (A),
paragrafele 1t3 ale anexei privind verificarea, cu exceptia acelor arme chimice la care se
face referire in subparagraful (iii);
(iii) va semnala orice arme chimice de pe teritoriul sau care apartin ori sunt in
posesia altui stat si sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, in
conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 4 din anexa privind verificarea;
(iv) va declara daca a transferat sau primit, direct sau indirect, orice arme chimice
dupa 1 ianuarie 1946 si va specifica transferul sau primirea unor astfel de arme, in
conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 5 din anexa privind verificarea;
(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea armelor chimice, pe care
le detine in proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia
sau controlul sau, in conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 6 din anexa privind
verificarea.
b) Cu privire la armele chimice vechi si armele chimice abandonate:
(i) va declara daca are pe teritoriul sau arme chimice vechi si va furniza toate
informatiile disponibile in conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 3 din anexa privind
verificarea;
(ii) va declara daca exista arme chimice abandonate pe teritoriul sau si va furniza
toate informatiile disponibile in conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 8 din anexa
privind verificarea;
(iii) va declara daca a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state si va furniza
toate informatiile disponibile in conformitate cu partea a IV-a (B), paragraful 10 din anexa
privind verificarea.
c) Cu privire la instalatiile de producere a armelor chimice:
(i) va declara daca are sau a detinut in proprietate sau posesie oricare instalatie de
producere a armelor chimice sau daca are sau a avut o astfel de instalatie amplasata in
vreun loc sub jurisdictia sau controlul sau, oricand dupa 1 ianuarie 1946;
(ii) va specifica orice instalatie de producere a armelor chimice pe care o are sau a
detinut-o in proprietate sau posesie sau care este ori a fost amplasata in orice loc sub
jurisdictia sau controlul sau, oricand dupa 1 ianuarie 1946, in conformitate cu partea a V-a,
paragraful 1 din anexa privind verificarea, cu exceptia acelor instalatii la care se face
referire in subparagraful (iii);
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(iii) va semnala orice instalatie de producere a armelor chimice de pe teritoriul sau,
pe care un alt stat o are sau a detinut-o in proprietate si posesie, si care este sau a fost
amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, oricand dupa 1 ianuarie 1946,
in conformitate cu partea a V-a paragraful 2 din anexa privind verificarea;
(iv) va declara daca a transferat sau primit, direct sau indirect, orice echipament
pentru producerea de arme chimice, dupa 1 ianuarie 1946, si va specifica transferul sau
primirea unui astfel de echipament, in conformitate cu partea a V-a paragrafele 3t5 din
anexa privind verificarea;
(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea oricarei instalatii de
producere a armelor chimice pe care le detine in proprietate sau le poseda, sau care este
amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu partea a V-a
paragraful 6 din anexa privind verificarea;
(vi) va specifica actiunile de intreprins pentru inchiderea oricarei instalatii de
producere a armelor chimice pe care o detine in proprietate sau o poseda sau care este
amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in conformitate cu partea a V-a
paragraful 1 (i) din anexa privind verificarea;
(vii) va prezenta planul general propriu pentru orice conversie temporara a oricarei
instalatii de producere a armelor chimice pe care o detine in proprietate sau o poseda, sau
care este amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, intr-o instalatie de
distrugere a armelor chimice, in conformitate cu partea a V-a paragraful 7 din anexa
privind verificarea.
d) Cu privire la alte instalatii:
Va specifica amplasamentul exact, natura si obiectul general al activitatilor din orice
instalatie sau cladire, pe care o detine in proprietate sau o poseda sau care este
amplasata in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau si care a fost proiectata, construita
sau utilizata dupa 1 ianuarie 1946, cu prioritate pentru dezvoltarea armelor chimice.
Aceste declaratii vor include, inter alia, laboratoare si poligoane de testare si evaluare.
e) Cu privire la agentii pentru combaterea dezordinilor publice:
Va specifica denumirea chimica, formula structurala si numarul din registrul
Chemical Abstract Service (C.A.S.), daca este stabilit, pentru fiecare substanta chimica pe
care o detine pentru scopuri de combatere a dezordinilor publice. Aceasta declaratie va fi
actualizata nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce orice asemenea modificare devine efectiva.
2. Prevederile prezentului articol si prevederile relevante din partea a IV-a a anexei
privind verificarea nu se vor aplica, la discretia unui stat parte, armelor chimice ingropate
pe teritoriul sau, anterior datei de 1 ianuarie 1977, si care raman ingropate sau care au
fost deversate in mare inainte de 1 ianuarie 1985.
ARTICOLUL IV
Arme chimice
1. Prevederile prezentului articol si modalitatile in detaliu pentru implementarea sa
se vor aplica tuturor armelor chimice pe care un stat parte le detine in proprietate sau le
poseda, sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, cu exceptia
armelor chimice vechi si a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile
partii a IV-a (B) din anexa privind verificarea.
2. Modalitatile in detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevazute in anexa
privind verificarea.
3. Toate amplasamentele unde sunt depozitate sau distruse arme chimice,
specificate in paragraful 1, vor fi supuse unei verificari sistematice prin inspectie la fata
locului si supraveghere cu instrumente la fata locului, in conformitate cu partea a IV-a (A)
din anexa privind verificarea.
4. Fiecare stat parte, imediat dupa prezentarea declaratiei conform art. III paragraful
1 a), va asigura accesul la armele chimice specificate in paragraful 1, in scopul verificarii
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sistematice a acestei declaratii, prin inspectie la fata locului. Dupa aceea, statul parte nu
va indeparta nici una dintre aceste arme chimice, decat daca sunt destinate unei instalatii
de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, in scopul
verificarii sistematice la fata locului.
5. Fiecare stat parte va asigura accesul la orice instalatii pentru distrugerea armelor
chimice si la depozitele aferente acestora, pe care le detine in proprietate sau le poseda,
sau care sunt amplasate in orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, in scopul verificarii
sistematice prin inspectie la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului.
6. Fiecare stat parte va distruge toate armele chimice specificate in paragraful 1,
conform anexei privind verificarea si in concordanta cu cantitatea stabilita si ordinea de
distrugere (denumita in continuare ordinea distrugerii ). Aceasta distrugere va incepe nu
mai tarziu de 2 ani dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru statul parte si va trebui
terminata nu mai tarziu de 10 ani de la intrarea in vigoare a conventiei. Un stat parte nu
este impiedicat sa distruga aceste arme chimice intr-un ritm mai rapid.
7. Fiecare stat parte:
a) va prezenta planurile in detaliu pentru distrugerea armelor chimice, specificate in
paragraful 1, nu mai tarziu de 60 de zile inaintea inceperii fiecarei perioade anuale de
distrugere, in conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 29 din anexa privind verificarea;
planurile in detaliu vor cuprinde toate stocurile care urmeaza sa fie distruse in urmatoarea
perioada anuala de distrugere;
b) va prezenta anual declaratii privind implementarea planurilor proprii pentru
distrugerea armelor chimice specificate in paragraful 1, nu mai tarziu de 60 de zile dupa
incheierea fiecarei perioade anuale de distrugere; si
c) va certifica, nu mai tarziu de 30 de zile dupa incheie rea procesului de distrugere,
ca toate armele chimice specificate in paragraful 1 au fost distruse.
8. Daca un stat ratifica sau adera la prezenta conventie dupa perioada de
distrugere de 10 ani, prevazuta in paragraful 6, va distruge armele chimice specificate in
paragraful 1 cat mai repede posibil. Ordinea distrugerii si procedurile pentru verificarea
riguroasa in privinta acelui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.
9. Orice arme chimice descoperite de un stat parte dupa declararea initiala a
armelor chimice vor fi raportate, asigurate si distruse in conformitate cu partea a IV-a (A)
din anexa privind verificarea.
10. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii
populatiei si protectiei mediului pe timpul transportului, prelevarii probelor, depozitarii si
distrugerii armelor chimice. Acesta va transporta, va preleva probe, va depozita si va
distruge armele chimice in conformitate cu standardele nationale proprii pentru siguranta si
noxe.
11. Orice stat parte care are pe teritoriul sau arme chimice care sunt detinute in
proprietate sau in posesie de un alt stat, sau care sunt amplasate in orice loc sub
jurisdictia sau controlul altui stat, va depune toate eforturile pentru a asigura ca aceste
arme chimice sunt retrase de pe teritoriul sau, nu mai tarziu de un an de la intrarea in
vigoare a prezentei conventii pentru el. Daca acestea nu sunt retrase in decurs de un an,
statul parte poate cere organizatiei si altor state parti sa-i asigure asistenta pentru
distrugerea acestor arme chimice.
12. Fiecare stat parte se angajeaza sa coopereze cu alte state parti care cer
informatii sau asistenta, pe baze bilaterale sau prin secretariatul tehnic, cu privire la
distrugerea in siguranta si eficienta a armelor chimice.
13. Pentru aducerea la indeplinire a activitatilor de verificare in conformitate cu
prezentul articol si cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea, organizatia va avea in
vedere masuri pentru evitarea dublarii inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale intre
statele parti cu privire la verificarea depozitarii armelor chimice si a distrugerii acestora. in
acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificarii la masuri complementare celor
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asumate in conformitate cu astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, daca considera
ca:
a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt in conformitate cu
prevederile privind verificarea din prezentul articol si din partea a IV-a (A) a anexei privind
verificarea;
b) aplicarea unui astfel de acord ofera suficiente asigurari de respectare a
prevederilor relevante din prezenta conventie; Si
c) partile acordului bilateral sau multilateral informeaza cat mai complet organizatia
cu privire la activitatile lor de verificare.
14. Daca consiliul executiv ia o decizie in conformitate cu paragraful 13, organizatia
va avea dreptul sa supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.
15. Nimic din paragrafele 13 si 14 nu afecteaza obligatia unui stat parte de a
prezenta declaratii in conformitate cu art. III, cu prezentul articol si partea a IV-a (A) din
anexa privind verificarea.
16. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii armelor chimice pe care este
obligat sa le distruga. De asemenea, va suporta costul verificarii, depozitarii si distrugerii
acestor arme chimice, daca consiliul executiv nu va decide altfel. Daca consiliul executiv
hotaraste limitarea masurilor de verificare ale organizatiei, in conformitate cu paragraful
13, costurile verificarii complementare si supravegherii de catre organizatie vor fi platite in
conformitate cu baremul de cote parti al O.N.U., asa cum se specifica in art. VIII paragraful
7.
17. Prevederile prezentului articol si prevederile relevante din partea a IV-a a anexei
privind verificarea nu se vor aplica, la discretia statului parte, armelor chimice ingropate pe
teritoriul sau, anterior datei de 1 ianuarie 1977, si care raman ingropate sau care au fost
deversate in mare inainte de 1 ianuarie 1985.
ARTICOLUL V
Instalatii pentru producerea armelor chimice
1. Prevederile prezentului articol si modalitatile in detaliu pentru implementarea sa
se vor aplica oricaror si tuturor instalatiilor de producere a armelor chimice, pe care le
detine in proprietate sau le poseda un stat parte, sau care sunt amplasate in orice loc sub
jurisdictia sau controlul sau.
2. Modalitatile in detaliu pentru aplicarea acestui articol sunt prevazute in anexa
privind verificarea.
3.Toate instalatiile pentru producerea armelor chimice specificate in paragraful 1
vor fi supuse unei verificari sistematice, prin inspectie la fata locului si supraveghere cu
instrumente la fata locului, in conformitate cu partea a V-a din anexa privind verificarea.
4. Fiecare stat parte va sista imediat orice activitate la instalatiile pentru producerea
armelor chimice specificate in paragraful 1, cu exceptia activitatii necesare pentru
inchidere.
5. Nici un stat parte nu va construi nici o instalatie noua de producere a armelor
chimice sau nu va modifica nici o instalatie existenta pentru scopurile de producere a
armelor chimice, sau pentru orice alta activitate interzisa prin prezenta conventie.
6. Fiecare stat parte, imediat dupa prezentarea declaratiei prevazute la art. III
paragraful 1 c), va asigura accesul la instalatiile de producere a armelor chimice
specificate in paragraful 1, in scopul verificarii sistematice a acestei declaratii, prin
inspectie la fata locului.
7. Fiecare stat parte:
a) va inchide, nu mai tarziu de 90 de zile dupa intrarea in vigoare a conventiei
pentru el, toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1, in
conformitate cu partea a V-a a anexei privind verificarea, si va notifica despre aceasta; si
b) va asigura accesul la instalatiile de producere a armelor chimice specificate in
paragraful 1, dupa inchiderea lor in scopul verificarii sistematice printr-o inspectie la fata
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locului si o supraveghere cu instrumente la fata locului, in scopul de a asigura ca instalatia
ramane inchisa si este ulterior distrusa.
8. Fiecare stat parte va distruge toate instalatiile de producere a armelor chimice
specificate in paragraful 1, precum si instalatiile si echipamentul conexe, in conformitate cu
anexa privind verificarea si in concordanta cu ritmul si ordinea stabilite (denumite in
continuare ordinea distrugerii). Distrugerea va incepe nu mai tarziu de un an dupa intrarea
in vigoare a conventiei pentru statul parte si se va incheia nu mai tarziu de 10 ani de la
intrarea in vigoare a conventiei. Un stat parte nu este impiedicat sa distruga aceste
instalatii intr-un ritm mai rapid.
9. Fiecare stat parte:
a) va prezenta planurile in detaliu pentru distrugerea instalatiilor de producere a
armelor chimice specificate in paragraful 1, nu mai tarziu de 180 de zile inaintea inceperii
distrugerii fiecarei instalatii;
b) va prezenta anual declaratii privind implementarea planurilor proprii pentru
distrugerea tuturor instalatiilor de producere a armelor chimice prevazute in paragraful 1,
nu mai tarziu de 90 de zile dupa terminarea fiecarei perioade anuale de distrugere; si
c) va certifica, nu mai tarziu de 30 de zile dupa incheierea procesului de distrugere,
ca toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate in paragraful 1 au fost
distruse.
10. Daca un stat ratifica sau adera la prezenta conventie, dupa perioada de
distrugere de 10 ani prevazuta in paragraful 8, va distruge instalatiile de producere a
armelor chimice specificate in paragraful 1 cat mai repede posibil. Ordinea distrugerii si
procedurile pentru verificarea riguroasa in privinta acestui stat parte vor fi stabilite de
consiliul executiv.
11. Fiecare stat parte, pe timpul distrugerii instalatiilor de producere a armelor
chimice, va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei si protectiei
mediului. Fiecare stat parte va distruge instalatiile de producere a armelor chimice in
conformitate cu standardele nationale proprii pentru siguranta si noxe.
12. Instalatiile de producere a armelor chimice, specificate in paragraful 1, pot fi
transformate temporar pentru distrugerea armelor chimice, in conformitate cu partea a V-a
paragrafele 18t25 din anexa privind verificarea. O astfel de instalatie transformata trebuie
distrusa imediat ce nu se mai foloseste pentru distrugerea armelor chimice Si, in orice caz,
nu mai tarziu de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
13. Un stat parte poate solicita, in cazuri exceptionale, de necesitate imperioasa,
permisiunea de a utiliza o instalatie de producere a armelor chimice, specificata in
paragraful 1, pentru scopuri neinterzise de prezenta conventie. Conferinta statelor parti
decide, la recomandarea consiliului executiv, daca sa aprobe sau nu cererea si fixeaza
conditiile carora se subordoneaza autorizatia, conform partii a V-a sectiunea D din anexa
privind verificarea.
14. O instalatie pentru producerea armelor chimice va fi transformata de o
asemenea maniera incat sa nu mai poata fi reconvertita ca instalatie de producere a
armelor chimice, la fel ca instalatiile utilizate in scopuri industriale, agricole, de cercetare,
medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice, care nu implica substantele chimice din
lista nr. 1.
15. Toate instalatiile transformate vor fi supuse verificarii sistematice prin inspectie
la fata locului si supraveghere cu instrumente la fata locului, in conformitate cu partea a Va sectiunea D din anexa privind verificarea.
16. in desfasurarea activitatilor de verificare, in conformitate cu prezentul articol si
partea a V-a a anexei privind verificarea, organizatia va avea in vedere masuri de evitare a
dublarii inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale dintre statele parti asupra verificarii
instalatiilor de producere a armelor chimice si de distrugere a acestora. in acest scop,
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consiliul executiv va decide limitarea verificarii la masuri complementare celor cuprinse in
astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, daca considera ca:
a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt in conformitate cu
prevederile privind verificarea din prezentul articol si din partea a V-a a anexei privind
verificarea;
b) implementarea acordului ofera asigurari suficiente de respectare a prevederilor
relevante din prezenta conventie; si
c) partile acordului bilateral sau multilateral informeaza cat mai complet organizatia
cu privire la activitatile lor de verificare.
17. Daca consiliul executiv ia o decizie in conformitate cu paragraful 16, organizatia
va avea dreptul sa supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.
18. Nimic din paragrafele 16 si 17 nu afecteaza obligatia unui stat parte de a face
declaratii in conformitate cu art. III, cu prezentul articol si cu partea a V-a a anexei privind
verificarea.
19. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii instalatiilor de producere a
armelor chimice pe care este obligat sa le distruga. De asemenea, va suporta costurile
verificarii in conformitate cu prezentul articol, daca consiliul executiv nu hotaraste altfel.
Daca consiliul executiv hotaraste sa limiteze masurile de verificare ale organizatiei, in
conformitate cu paragraful 16, costurile verificarii si supravegherii complementare
efectuate de organizatie vor fi platite in conformitate cu baremul de cote-parti al O.N.U.,
asa cum este prevazut in art. VIII paragraful 7.
ARTICOLUL VI
Activitati neinterzise prin prezenta conventie
1. Fiecare stat parte are dreptul, in conformitate cu prevederile prezentei conventii,
sa cerceteze, sa produca, sa dobandeasca in alt mod, sa conserve, sa transfere si sa
foloseasca substante chimice toxice si precursori ai acestora in scopuri neinterzise prin
prezenta conventie.
2. Fiecare stat parte va adopta masurile necesare pentru ca substantele chimice
toxice si precursorii acestora sa fie dezvoltate, produse, dobandite in alt mod, conservate,
transferate sau folosite, pe teritoriul sau sau in alt loc sub jurisdictia sau controlul sau
numai in scopuri neinterzise prin prezenta conventie. in acest scop si pentru a controla ca
activitatile sale sunt conforme cu obligatiile ce-i revin prin prezenta conventie, fiecare stat
parte va supune substantele chimice toxice si precursorii acestora, prevazute in listele nr.
1, 2 si 3 din anexa privind substantele chimice, precum si instalatiile in legatura cu astfel
de substante chimice si alte instalatii prevazute in anexa privind verificarea, care sunt
amplasate pe teritoriul sau sau in oricare alt loc sub jurisdictia sau controlul sau, masurilor
de verificare in conformitate cu prevederile anexei privind verificarea.
3. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise in lista nr. 1 (denumite
in continuare substante chimice din lista nr. 1) interdictiilor de producere, dobandire,
conservare, transfer si folosire, in conformitate cu partea a VI-a a anexei privind
verificarea. Va supune aceste substante si instalatiile prevazute in partea a VI-a a anexei
privind verificarea unei verificari sistematice, prin inspectie la fata locului si supraveghere
cu instrumente la fata locului, in conformitate cu aceasta parte din anexa privind
verificarea.
4. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise in lista nr. 2 (denumite
in continuare substante chimice din lista nr. 2) si instalatiile prevazute in partea a VII-a a
anexei privind verificarea monitorizarii de date si verificarii la fata locului, in conformitate cu
aceasta parte a anexei privind verificarea.
5. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise in lista nr. 3 (denumite
in continuare substante chimice din lista nr. 3) si instalatiile prevazute in partea a VIII-a a
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anexei privind verificarea monitorizarii de date si verificarii la fata locului, in conformitate cu
aceasta parte a anexei privind verificarea.
6. Fiecare stat parte va supune instalatiile prevazute in partea a IX-a din anexa
privind verificarea monitorizarii de date Si, eventual, verificarii la fata locului, in
conformitate cu aceasta parte a anexei privind verificarea, daca nu se hotaraste altfel de
conferinta statelor parti, conform cu partea a IX-a paragraful 22 din anexa privind
verificarea.
7. Nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce conventia intra in vigoare pentru el, fiecare
stat parte va face o declaratie initiala privind substantele chimice si instalatiile relevante, in
conformitate cu anexa privind verificarea.
8. Fiecare stat parte va face declaratii anuale privind substantele chimice si
instalatiile relevante, in conformitate cu anexa privind verificarea.
9. in scopul verificarii la fata locului, fiecare stat parte va asigura inspectorilor
accesul la instalatii, conform prevederilor din anexa privind verificarea.
10. in desfasurarea activitatilor de verificare, secretariatul tehnic va evita orice
amestec nejustificat in activitatile chimice in scopuri neinterzise prin prezenta conventie,
desfasurate de statul parte, Si, in special, se va supune prevederilor din anexa privind
protectia informatiilor confidentiale, denumita in continuare anexa privind confidentialitatea.
11. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate de o maniera care sa evite
stanjenirea dezvoltarii economice sau tehnologice a statelor parti si a cooperarii
internationale in domeniul activitatilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta
conventie, inclusiv schimbul international de informatii Stiintifice si tehnice si de substante
chimice si echipament pentru producerea, prelucrarea sau folosirea de substante chimice
in scopuri neinterzise prin prezenta conventie.
ARTICOLUL VII
Masuri nationale de aplicare
Angajamente generale
1. Fiecare stat parte, in conformitate cu procedurile sale constitutionale, va adopta
masurile necesare pentru a indeplini obligatiile care ii revin prin prezenta conventie. in
special:
a) va interzice persoanelor fizice si juridice in orice loc pe teritoriul sau sau in
oricare alt loc de sub jurisdictia sa, recunoscuta de dreptul international, sa desfasoare
orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie, inclusiv promulgarea unei
legislatii penale referitoare la asemenea activitate;
b) nu va permite, in nici un loc de sub controlul sau, nici o activitate interzisa unui
stat parte prin prezenta conventie; si
c) va aplica legislatia penala, promulgata conform subparagrafului a), la orice
activitate interzisa unui stat parte prin prezenta conventie, desfasurata in orice loc de
persoane fizice, avand nationalitatea sa, in conformitate cu dreptul international.
2. Fiecare stat parte va coopera cu alte state parti si va permite o forma adecvata
de asistenta juridica pentru a facilita aplicarea obligatiilor in conformitate cu paragraful 1.
3. Fiecare stat parte, pe timpul aplicarii obligatiilor ce-i revin prin prezenta
conventie, va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei si protectiei
mediului si va coopera, in mod corespunzator, cu alte state parti in acest domeniu.
Relatii intre statul parte si organizatie
4. Pentru a-si indeplini obligatiile ce-i revin prin prezenta conventie, fiecare stat
parte va desemna sau stabili o autoritate nationala care va servi ca punct national de
legatura cu organizatia si alte state parti. Fiecare stat parte va notifica organizatiei asupra
autoritatii sale nationale in momentul cand prezenta conventie intra in vigoare pentru el.
5. Fiecare stat parte va informa organizatia cu privire la masurile legislative si
administrative luate in vederea aplicarii prezentei conventii.
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6. Fiecare stat parte va trata de o maniera confidentiala si va dispune masuri
speciale de manipulare a informatiilor si datelor pe care le primeste confidential de la
organizatie in legatura cu aplicarea prezentei conventii. Va trata aceste informatii si date
exclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce-i revin conform conventiei si prevederilor
anexei privind confidentialitatea.
7. Fiecare stat parte se angajeaza sa coopereze cu organizatia in exercitarea
tuturor functiilor sale Si, in special, sa acorde sprijin secretariatului tehnic.
ARTICOLUL VIII
Organizatia
A. Prevederi generale
1. Statele parti la prezenta conventie fondeaza Organizatia pentru Interzicerea
Armelor Chimice pentru a realiza obiectivul si scopul prezentei conventii, a asigura
aplicarea prevederilor sale, inclusiv privind verificarea internationala a respectarii acesteia
si a asigura un for de consultari si cooperare intre statele parti.
2. Toate statele parti la prezenta conventie vor fi membre ale organizatiei. Un stat
parte nu va putea fi privat de calitatea sa de membru al organizatiei.
3. Sediul organizatiei va fi la Haga (Regatul Olandei).
4. Se instituie ca organe ale organizatiei: conferinta statelor parti, consiliul executiv
si secretariatul tehnic.
5. Organizatia va desfasura activitatile de verificare, prevazute in prezenta
conventie, in modul cel mai putin stanjenitor cu putinta, conform cu realizarea la timp si
eficienta a obiectivelor sale. Va solicita doar informatiile si datele necesare pentru a-si
indeplini responsabilitatile ce-i sunt conferite prin conventie. Va lua toate masurile de
precautie pentru a proteja caracterul confidential al informatiilor privind activitatile si
instalatiile militare si civile ce ii sunt aduse la cunostinta in procesul aplicarii conventiei Si,
in special, se va conforma prevederilor anexei privind confidentialitatea.
6. in desfasurarea activitatilor sale de verificare, organizatia va avea in vedere
masuri de aplicare a progreselor din Stiinta si tehnologie.
7. Costurile activitatilor organizatiei vor fi platite de statele parti in conformitate cu
baremul de cote-parti al O.N.U., ajustat, pentru a tine cont de diferentele dintre numarul de
state membre ale O.N.U. si cel de state membre ale organizatiei, in conformitate cu
prevederile art. IV si V. Contributiile financiare ale statelor parti pentru comisia pregatitoare
vor fi deduse in mod corespunzator din contributiile lor la bugetul regulat. Bugetul
organizatiei cuprinde doua capitole separate: unul referitor la cheltuieli administrative si
alte costuri si unul referitor la costurile verificarii.
8. Un membru al organizatiei, care este in intarziere cu plata contributiei financiare
la organizatie, nu va avea drept de vot in organizatie, daca totalul restantelor de plata este
egal cu sau mai mare decat totalul contributiei care ii revenea pe ultimii 2 ani. Conferinta
statelor parti poate, totusi, autoriza acest membru sa participe la vot daca constata ca
restantele sunt datorate unor circumstante independente de vointa sa.
B. Conferinta statelor parti
Componenta, procedura si luarea deciziilor
9. Conferinta statelor parti (denumita in continuare conferinta) va fi compusa din toti
membrii organizatiei. Fiecare membru are un reprezentant la conferinta, care poate fi
insotit de supleanti si consilieri.
10. Prima sesiune a conferintei este convocata de depozitar nu mai tarziu de 30 de
zile de la intrarea in vigoare a conventiei.
11. Conferinta tine sesiuni ordinare, care au loc anual, daca nu se decide altfel.
12. Sesiunile extraordinare ale conferintei vor fi convocate:
a) la decizia conferintei;
b) la cererea consiliului executiv;
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c) la cererea oricarui membru sprijinit de o treime din membri; sau
d) in conformitate cu paragraful 22, in vederea examinarii aplicarii prezentei
conventii. Cu exceptia cazului de la subparagraful d), o sesiune extraordinara se va
convoca nu mai tarziu de 30 de zile dupa primirea cererii de catre directorul general al
secretariatului tehnic, daca nu se specifica altfel in cerere.
13. Conferinta se va intruni, de asemenea, in conferinta de amendare, in
conformitate cu art. XV paragraful 2.
14. Sesiunile conferintei vor avea loc la sediul organizatiei, daca nu decide altfel
conferinta.
15. Conferinta va adopta regulile sale de procedura. La inceputul fiecarei sesiuni
ordinare ea isi va alege presedintele si alti functionari, dupa cum este cazul. Acestia isi vor
exercita functiile pana cand, la urmatoarea sesiune ordinara, sunt alesi un nou presedinte
si alti functionari.
16. Majoritatea membrilor organizatiei va constitui cvorumul conferintei.
17. Fiecare membru al organizatiei dispune de un vot in conferinta.
18. Conferinta va lua decizii asupra problemelor de procedura cu o majoritate
simpla a membrilor prezenti si votanti. Deciziile asupra problemelor de fond vor fi luate, pe
cat posibil, prin consens. Daca nu se poate realiza consensul privind o problema asupra
careia trebuie sa se decida, presedintele va amana votarea timp de 24 de ore si, intre
timp, va depune toate eforturile pentru a facilita obtinerea consensului si va raporta
conferintei inainte de sfarsitul acestei perioade. Daca la capatul celor 24 de ore consensul
nu este posibil, conferinta va lua decizia cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor
prezenti si votanti, daca nu se specifica altfel in prezenta conventie. Cand apare problema
daca o chestiune este de fond sau nu, aceasta chestiune va fi tratata ca o chestiune de
fond, daca nu se hotaraste altfel de catre conferinta cu majoritatea necesara pentru luarea
deciziilor asupra chestiunilor de fond.
Imputerniciri si functii
19. Conferinta va fi organul principal al organizatiei. Ea va examina orice chestiuni,
probleme sau subiecte care intra in sfera prezentei conventii, inclusiv cele legate de
imputernicirile si functiile consiliului executiv si ale secretariatului tehnic. Ea poate face
recomandari si poate lua decizii asupra oricaror chestiuni, probleme sau subiecte
referitoare la conventie, ridicate de un stat parte sau supuse atentiei sale de catre consiliul
executiv.
20. Conferinta va supraveghea aplicarea prezentei conventii si actioneaza pentru
promovarea obiectivelor si scopurilor acesteia. Conferinta va examina in ce masura
conventia este respectata. De asemenea, ea va controla activitatile consiliului executiv si
ale secretariatului tehnic si poate da indrumari, in conformitate cu conventia, oricaruia
dintre aceste organe in exercitarea functiilor lor.
21. Conferinta:
a) va examina si adopta, in sesiunile sale ordinare raportul, programul si bugetul
organizatiei, prezentate de consiliul executiv si va examina si alte rapoarte;
b) va decide asupra baremului de cote-parti ce revin statelor parti, in conformitate
cu paragraful 7;
c) va alege membrii consiliului executiv;
d) va numi directorul general al secretariatului tehnic (denumit in continuare
directorul general );
e) va aproba regulile de procedura ale consiliului executiv prezentate de acesta;
f) va infiinta organele subsidiare pe care le considera necesare pentru exercitarea
functiilor sale, in conformitate cu prezenta conventie;
g) va inlesni cooperarea internationala in scopuri pasnice in domeniul activitatilor
chimice;
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h) va examina progresele Stiintifice si tehnologice care ar putea afecta aplicarea
prezentei conventii Si, in acest context, va insarcina pe directorul general sa stabileasca
un comitet Stiintific consultativ pentru a-i permite, in exercitarea functiilor sale, sa ofere
conferintei, consiliului executiv sau statelor parti avize de specialitate in domeniile Stiintei
si tehnologiei care au legatura cu prezenta conventie. Comitetul Stiintific consultativ va fi
format din experti independenti, numiti in conformitate cu criteriile adoptate de conferinta;
i) va examina si aproba, la prima sa sesiune, proiectele de acorduri, masuri si linii
directoare elaborate de comisia pregatitoare;
j) va infiinta, la prima sa sesiune, fondul de contributii voluntare pentru asistenta, in
conformitate cu art. X;
k) va lua masurile necesare pentru asigurarea respectarii prezentei conventii si
pentru redresarea si remedierea oricarei situatii care contravine prevederilor conventiei, in
conformitate cu art. XII.
22. Conferinta tine sesiuni speciale nu mai tarziu de un an dupa expirarea unei
perioade de cinci, si respectiv, de zece ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii si
la orice alt moment din acest interval asa cum s-ar putea conveni, pentru a proceda la
examinarea aplicarii conventiei. Asemenea analize vor tine seama de orice progrese
Stiintifice si tehnologice relevante. Dupa aceea, la intervale de cinci ani, daca nu s-a
convenit altfel, vor fi convocate sesiuni ale conferintei cu acelasi obiectiv.
C. Consiliul executiv
Componenta, procedura si luarea deciziilor
23. Consiliul executiv va fi alcatuit din 41 de membri. Fiecare stat parte are dreptul,
in conformitate cu principiul rotatiei, sa faca parte din consiliul executiv. Membrii consiliului
executiv sunt alesi de conferinta pentru un mandat de 2 ani. in scopul asigurarii functionarii
efective a prezentei conventii si tinand cont, in special, de principiul unei repartitii
geografice echitabile, de importanta industriei chimice, ca si de interesele politice si de
securitate, consiliul executiv va fi alcatuit dupa cum urmeaza:
a) noua state parti din Africa, desemnate de catre statele parti situate in aceasta
regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele noua state parti, trei
membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa industrie chimica nationala
in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus, grupul
regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru
desemnarea acestor trei membri;
b) noua state parti din Asia, desemnate de catre statele parti situate in aceasta
regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele noua state parti,
patru membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa industrie chimica
nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus,
grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru
desemnarea acestor patru membri;
c) cinci state parti din Europa de Est, desemnate de catre statele parti situate in
aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele cinci state
parti, un membru va fi, de regula, statul parte cu cea mai semnificativa industrie chimica
nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si publicate; in plus,
grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori regionali pentru
desemnarea acestui membru;
d) Sapte state parti din America Latina si Caraibe, desemnate de catre statele parti
situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca, din cele
Sapte state parti, trei membri vor fi, de regula, statele parti cu cea mai semnificativa
industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date internationale raportate si
publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia in considerare alti factori
regionali pentru desemnarea acestor trei membri;
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e) zece state parti dintre statele din Europa Occidentala si alte state, desemnate de
catre statele parti situate in aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se
intelege ca, din aceste zece state parti, cinci membri vor fi, de regula, statele parti cu cea
mai semnificativa industrie chimica nationala in regiune, determinata prin date
internationale raportate si publicate; in plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa
ia in considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor cinci membri;
f) inca un stat parte desemnat, consecutiv, de catre statele parti situate in regiunile
Asiei, Americii Latine si Caraibelor. Ca baza pentru aceasta desemnare se intelege ca
aceste state parti vor ocupa prin rotatie respectivul loc.
24. Pentru prima alegere a Consiliului executiv, 20 de membri vor fi alesi pentru un
mandat de 1 an, avand in vedere proportiile numerice stabilite, conform paragrafului 23.
25. Dupa aplicarea completa a art. IV si V, conferinta poate, la solicitarea majoritatii
membrilor consiliului executiv, sa revada compozitia consiliului executiv, luand in
considerare evolutiile referitoare la principiile specificate in paragraful 23, care determina
compozitia sa.
26. Consiliul executiv va elabora regulile sale de procedura si le va supune
conferintei pentru aprobare.
27. Consiliul executiv alege presedintele dintre membrii sai.
28. Consiliul executiv se va intruni in sesiuni ordinare. intre sesiunile ordinare, se va
reuni ori de cate ori este necesar, pentru indeplinirea imputernicirilor si functiilor sale.
29. Fiecare membru al consiliului executiv va dispune de un vot. Daca nu se
specifica altfel in prezenta conventie, consiliul executiv va lua decizii asupra problemelor
de fond cu o majoritate de doua treimi dintre membrii sai. Consiliul executiv va lua decizii
in probleme de procedura cu majoritatea simpla a membrilor sai. Cand apare problema
daca o chestiune este de fond sau nu, aceasta chestiune se trateaza ca o chestiune de
fond, daca nu se hotaraste altfel de catre consiliul executiv, cu majoritatea necesara
pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.
imputerniciri si functii
30. Consiliul executiv va fi organul executiv al organizatiei. El va raspunde in fata
conferintei. Consiliul executiv isi va exercita imputernicirile si functiile care ii sunt
incredintate prin prezenta conventie, precum si functiile care ii sunt delegate de conferinta.
Pentru aceasta va actiona in conformitate cu recomandarile, deciziile si directivele
conferintei si va asigura implementarea lor continua si adecvata.
31. Consiliul executiv va incuraja aplicarea efectiva a prezentei conventii si
respectarea ei. Va superviza activitatile secretariatului tehnic, va coopera cu autoritatea
nationala a fiecarui stat parte si va facilita consultarile si cooperarea intre statele parti la
cererea acestora.
32. Consiliul executiv:
a) va examina si prezenta conferintei proiectele de program si de buget ale
organizatiei;
b) va examina si prezenta conferintei proiectul de raport al organizatiei cu privire la
aplicarea prezentei conventii, raportul cu privire la desfasurarea propriilor activitati si
rapoartele speciale pe care le considera necesare sau care ar putea fi cerute de
conferinta;
c) va lua masurile necesare pentru organizarea sesiunilor conferintei, inclusiv
pentru pregatirea ordinii de zi provizorii.
33. Consiliul executiv poate cere convocarea unei sesiuni speciale a conferintei.
34. Consiliul executiv:
a) va incheia acorduri sau aranjamente cu state si organizatii internationale in
numele organizatiei, sub rezerva aprobarii prealabile de catre conferinta;
b) va incheia acorduri cu statele parti in numele organizatiei in legatura cu art. X si
va superviza fondul contributiilor voluntare mentionat in art. X;
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c) va aproba acorduri sau aranjamente in legatura cu implementarea activitatilor de
verificare, negociate de secretariatul tehnic cu statele parti.
35. Consiliul executiv va examina orice problema sau orice chestiune care intra in
competenta sa, care afecteaza prezenta conventie si aplicarea ei, inclusiv preocuparile
privind respectarea si cazurile de nerespectare si, daca este oportun, va informa statele
parti si va supune problema sau chestiunea atentiei conferintei.
36. in examinarea dubiilor sau preocuparilor privind respectarea si cazurile de
nerespectare, inclusiv, inter alia, abuzul de drepturile prevazute de prezenta conventie,
consiliul executiv va consulta statele parti implicate si, daca este oportun, va cere statului
parte sa ia masuri de redresare a situatiei in termenul fixat. in masura in care considera ca
actiuni suplimentare sunt necesare, va lua, inter alia, una sau mai multe dintre urmatoarele
masuri:
a) va informa toate statele parti asupra problemei sau chestiunii;
b) va supune atentiei conferintei problema sau chestiunea;
c) va face recomandari conferintei privind masurile de redresare a situatiei si de
asigurare a respectarii conventiei.
Consiliul executiv, in cazuri de gravitate deosebita si urgenta, va supune direct
problema sau chestiunea, inclusiv informatiile si concluziile relevante, atentiei Adunarii
generale a O.N.U. si Consiliului de Securitate al O.N.U. in acelasi timp, va informa toate
statele parti asupra acestei masuri.
D. Secretariatul tehnic
37. Secretariatul tehnic va sprijini conferinta si consiliul executiv in exercitarea
functiilor lor. Secretariatul tehnic va aplica masurile de verificare prevazute in prezenta
conventie. Va exercita si celelalte atributii care ii sunt incredintate prin conventie, precum
si acele atributii ce-i sunt delegate de conferinta si de consiliul executiv.
38. Secretariatul tehnic:
a) va pregati si prezenta consiliului executiv proiectele de program si buget ale
organizatiei;
b) va pregati si prezenta consiliului executiv proiectul raportului organizatiei cu
privire la aplicarea prezentei conventii si orice alte asemenea rapoarte pe care le-ar putea
cere conferinta sau consiliul executiv;
c) va oferi sprijin administrativ si tehnic conferintei, consiliului executiv si organelor
subsidiare;
d) va adresa si primi, in numele organizatiei, comunicari catre si de la statele parti,
asupra problemelor privind aplicarea prezentei conventii;
e) va oferi asistenta tehnica si evaluare tehnica statelor parti pentru aplicarea
prevederilor prezentei conventii „inclusiv evaluarea de substante chimice inscrise sau
neinscrise in liste.
39. Secretariatul tehnic:
a) va negocia acorduri sau aranjamente cu statele parti privind executarea
activitatilor de verificare, supuse spre aprobare consiliului executiv;
b) cel mai tarziu la 180 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, va
coordona constituirea si mentinerea de catre statele parti a stocurilor permanente
destinate ajutorului de urgenta si umanitar, in conformitate cu art. X paragraful 7
subparagrafele b) si c). Secretariatul tehnic poate inspecta elementele mentinute pentru a
se asigura ca sunt utilizabile. Listele de elemente pentru stocare vor fi examinate si
aprobate de conferinta, in conformitate cu paragraful 21 subparagraful i);
c) va administra fondul voluntar de contributii prevazut in art. X, va compila
declaratiile facute de statele parti si va inregistra la cerere acordurile bilaterale incheiate
intre statele parti sau intre un stat parte si organizatie, pentru scopurile art. X;
40. Secretariatul tehnic va informa consiliul executiv despre orice dificultate ivita in
exercitarea functiilor sale, inclusiv suspiciunile, ambiguitatile sau incertitudinile privind
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respectarea prezentei conventii care i-au fost aduse la cunostinta in desfasurarea
activitatilor sale de verificare si pe care nu este capabil sa le rezolve sau clarifice prin
consultarile cu statul parte interesat.
41. Secretariatul tehnic va fi compus dintr-un director general, care va fi
conducatorul si Seful administrativ al acestuia, inspectori si functionari Stiintifici, tehnici si
alt personal, in functie de necesitati.
42. Inspectoratul va face parte din secretariatul tehnic si isi va desfasura activitatea
sub conducerea directorului general.
43. Directorul general va fi numit de conferinta, la recomandarea consiliului executiv
pe un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit o singura data.
44. Directorul general va raspunde in fata conferintei si consiliului executiv de
numirea personalului si organizarea si functionarea secretariatului tehnic. Considerentul
dominant in angajarea personalului si stabilirea conditiilor de lucru va fi necesitatea
asigurarii celor mai inalte standarde de eficienta, competenta si integritate. Numai cetateni
ai statelor parti pot fi numiti ca director general, inspectori sau functionari tehnicoadministrativi. Se va acorda atentia cuvenita importantei recrutarii personalului pe o baza
geografica cat mai larga posibil. Recrutarea se va conduce dupa principiul conform caruia
personalul va fi mentinut la minimul necesar pentru ca secretariatul tehnic sa se poata
achita corespunzator de responsabilitatile sale.
45. Directorul general va raspunde de organizarea si functionarea comitetului
Stiintific consultativ, specificat in paragraful 21 subparagraful h). Directorul general, in
consultari cu statele parti, va numi membri comitetului Stiintific consultativ, care vor
functiona in nume propriu. Membrii comitetului vor fi numiti pe baza expertizei lor in
domeniile Stiintifice specifice, relevante pentru aplicarea prezentei conventii. Directorul
general poate, de asemenea, in consultare cu membrii comitetului, sa stabileasca, cu titlu
temporar si dupa necesitati, grupe de lucru dintre experti Stiintifici, pentru a furniza
recomandari in probleme specifice. in legatura cu cele de mai sus, statele parti pot inainta
directorului general liste de experti.
46. in exercitarea atributiilor lor, directorul general, inspectorii si ceilalti membri ai
personalului nu vor cere sau primi instructiuni de la nici un guvern sau de la nici o alta
sursa externa organizatiei. Ei se vor abtine de la orice actiune care le-ar putea afecta
statutul lor de functionari internationali raspunzatori numai in fata conferintei si a consiliului
executiv.
47. Fiecare stat parte va respecta natura, exclusiv internationala a
responsabilitatilor directorului general, inspectorilor si celorlalti membri ai personalului si nu
va cauta sa-i influenteze in indeplinirea responsabilitatilor lor.
E. Privilegii si imunitati
48. Organizatia beneficiaza, pe teritoriul si in oricare loc de sub jurisdictia sau
controlul unui stat parte, de competenta legala, privilegiile si imunitatile care ii sunt
necesare pentru a-si exercita atributiile.
49. Delegatii statelor parti, impreuna cu supleantii si consilierii, reprezentantii numiti
de consiliul executiv impreuna cu supleantii si consilierii, directorul general si personalul
organizatiei vor beneficia de privilegiile si imunitatile care le sunt necesare in exercitarea
independenta a atributiilor lor in cadrul organizatiei.
50. Capacitatea legala, privilegiile si imunitatile mentionate in prezentul articol vor fi
definite in acordurile intre organizatie si statele parti, precum si intr-un acord intre
organizatie si statul unde este amplasat sediul organizatiei. Aceste acorduri vor fi
examinate si aprobate de conferinta in conformitate cu paragraful 21 subparagraful i).
51. in afara celor prevazute in paragrafele 48 si 49, privilegiile si imunitatile de care
se bucura directorul general si personalul secretariatului tehnic pe timpul executarii
activitatilor de verificare vor fi cele prevazute in partea a II-a sectiunea B din anexa privind
verificarea.
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ARTICOLUL IX
Consultari, cooperare si constatarea faptelor
1. Statele parti se vor consulta si vor coopera direct intre ele sau prin intermediul
organizatiei sau prin alte proceduri internationale, inclusiv proceduri din cadrul Natiunilor
Unite si in conformitate cu Carta O.N.U., in orice problema care s-ar putea ivi in legatura
cu obiectul si scopul prezentei conventii sau cu aplicarea prevederilor sale.
2. Fara a prejudicia dreptul oricarui stat parte de a solicita o inspectie la cerere
statele parti ar trebui, pe cat posibil, sa depuna, in primul rand, toate eforturile pentru a
clarifica si solutiona, prin schimb de informatii si consultari intre ele, orice problema care ar
putea da nastere la suspiciuni privind respectarea prezentei conventii sau care genereaza
preocupari legate de o problema inrudita care ar putea fi considerata ambigua. Un stat
parte care primeste o cerere de la un alt stat parte pentru clarificarea oricarei probleme pe
care statul parte solicitant o considera ca da nastere la asemenea suspiciuni sau ingrijorari
va oferi statului parte solicitant, cat mai repede posibil, dar in nici un caz mai tarziu de 10
zile dupa solicitare, suficiente informatii pentru a raspunde suspiciunilor sau ingrijorarilor
ivite si o explicatie despre modul in care informatiile oferite rezolva problema. Nici o
prevedere din prezenta conventie nu va afecta dreptul a doua sau mai multe state parti sa
convina, prin acord reciproc, asupra unor inspectii sau oricaror alte proceduri intre ele,
pentru a clarifica si rezolva orice problema care poate provoca suspiciuni cu privire la
respectarea conventiei sau care trezeste ingrijorare cu privire la o problema inrudita ce ar
putea fi considerata ambigua. Astfel de aranjamente nu vor afecta drepturile si obligatiile
nici unui stat parte decurgand din alte prevederi ale prezentei conventii.
Procedura privind cererea de clarificare
3. Un stat parte va avea dreptul de a cere consiliului executiv sa ajute la clarificarea
oricarei situatii care ar putea fi considerata ambigua sau care trezeste preocupare in
legatura cu posibila nerespectare de catre un alt stat parte a prezentei conventii. Consiliul
executiv va oferi informatiile pertinente pe care le poseda fata de aceasta preocupare.
4. Un stat parte va avea dreptul sa ceara consiliului executiv sa obtina clarificarea
de la un alt stat parte asupra oricarei situatii care poate fi considerata ambigua sau care
trezeste o preocupare privind o posibila nerespectare a prezentei conventii de catre
ultimul. intr-un asemenea caz se aplica urmatoarele prevederi:
a) consiliul executiv va inainta cererea pentru clarificare statului parte interesat prin
intermediul directorului general, nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea ei;
b) statul parte solicitat va prezenta consiliului executiv clarificarea cat mai repede
posibil dar in nici un caz mai tarziu de 10 zile dupa primirea cererii;
c) consiliul executiv va lua nota de clarificari si le va inainta statului parte solicitant
nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea acestora;
d) daca statul parte solicitant considera aceste clarificari insuficiente, el are dreptul
sa ceara consiliului executiv sa obtina de la statul parte solicitat precizari suplimentare;
e) pentru obtinerea precizarilor suplimentare cerute in baza subparagrafului d),
consiliul executiv poate cere directorului general sa stabileasca un grup de experti din
cadrul secretariatului tehnic, sau daca un asemenea personal nu este disponibil in cadrul
secretariatului tehnic, din alta parte, pentru a examina toate informatiile si datele
disponibile, relevante pentru situatia care a provocat preocuparea. Grupul de experti va
prezenta consiliului executiv un raport faptic cuprinzand concluziile sale;
f) daca statul parte solicitant considera clarificarile obtinute conform subparagrafelor
d) si e) ca nesatisfacatoare, va avea dreptul sa ceara o sesiune speciala a consiliului
executiv, la care sa poata participa statele parti implicate, care nu sunt membre ale
consiliului executiv. La aceasta sesiune speciala, consiliul executiv va dezbate problema si
poate recomanda orice masura pe care o considera potrivita pentru solutionarea situatiei.
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5. Un stat parte va avea, de asemenea, dreptul sa ceara consiliului executiv sa
clarifice orice situatie care a fost considerata ambigua sau care a dat nastere la o
preocupare privind posibila nerespectare a prezentei conventii de catre acest stat.
Consiliul executiv va raspunde oferind sprijinul adecvat.
6. Consiliul executiv va informa statele parti despre orice cerere de clarificare
prevazuta in prezentul articol.
7. Daca suspiciunea sau preocuparea unui stat parte privind o posibila
nerespectare nu a fost rezolvata in 60 de zile dupa prezentarea cererii de clarificare catre
consiliul executiv sau daca acest stat considera ca suspiciunile sale justifica o examinare
urgenta, poate, fara exercitarea drepturilor sale de solicitare a unei inspectii la cerere, sa
ceara convocarea unei sesiuni speciale a conferintei, in conformitate cu art. VIII,
paragraful 12 C). in aceasta sesiune speciala, conferinta va dezbate problema si poate
recomanda orice masura pe care o considera adecvata pentru solutionarea situatiei.
Proceduri pentru inspectiile la cerere
8. Fiecare stat parte are dreptul sa solicite o inspectie la cerere, la fata locului, la
orice instalatie sau orice amplasament de pe teritoriul sau in oricare alt loc de sub
jurisdictia sau controlul oricarui alt stat parte cu unicul scop de a clarifica si rezolva orice
probleme privind posibila nerespectare a prevederilor prezentei conventii, iar inspectia sa
fie efectuata fara intarziere oriunde, de o echipa de inspectie desemnata de directorul
general si in conformitate cu anexa privind verificarea.
9. Fiecare stat parte are obligatia sa mentina solicitarea inspectiei in limitele
prezentei conventii si sa furnizeze in cererea de inspectie toate informatiile adecvate in
baza carora a aparut preocuparea privind posibila nerespectare a conventiei, asa cum se
specifica in anexa privind verificarea. Fiecare stat parte se va abtine de la cereri
neintemeiate de inspectii, avand grija sa evite abuzurile. Inspectia la cerere se va efectua
in singurul scop al stabilirii faptelor legate de o posibila nerespectare a conventiei.
10. in scopul verificarii respectarii prevederilor prezentei conventii, fiecare stat parte
va permite secretariatului tehnic sa efectueze inspectia la cerere la fata locului in
conformitate cu paragraful 8.
11. in urma solicitarii unei inspectii la cerere la o instalatie sau un amplasament, si
in conformitate cu procedurile prevazute in anexa privind verificarea, statul parte inspectat
va avea:
a) dreptul si obligatia sa faca orice efort rezonabil pentru a demonstra ca respecta
prezenta conventie si, in acest scop, sa permita echipei de inspectie sa-si indeplineasca
mandatul;
b) obligatia sa permita accesul la locul solicitat cu unicul scop de a se stabili faptele
relevante pentru preocuparea vizand posibila nerespectare; Si
c) dreptul sa ia masuri de protectie a instalatiilor sensibile si sa impiedice divulgarea
informatiilor si datelor confidentiale, care nu au legatura cu prezenta conventie.
12. in legatura cu observatorii se vor aplica urmatoarele:
a) statul parte solicitant poate, sub rezerva acordului cu statul parte inspectat, sa
trimita un reprezentant care poate fi de nationalitatea statului parte solicitant sau a unui
stat parte tert pentru a observa desfasurarea inspectiei la cerere;
b) statul parte inspectat va garanta apoi accesul observatorului in conformitate cu
anexa privind verificarea;
c) statul parte inspectat va accepta, de regula, observatorul propus, dar daca statul
parte inspectat isi exercita dreptul de refuz, acest fapt va fi consemnat in raportul final.
13. Statul parte solicitant va prezenta solicitarea de inspectie, pentru o inspectie la
cerere la fata locului, consiliului executiv Si, in acelasi timp, directorului general, pentru
examinare imediata.
14. Directorul general va certifica imediat ca cererea de inspectie intruneste
cerintele specificate in partea a X-a paragraful 4 din anexa privind verificarea si ajuta la
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nevoie statul parte solicitant pentru a-si formula cererea in mod corespunzator. Daca
cererea de inspectie satisface exigentele, pregatirile de inspectie la cerere vor incepe.
15. Directorul general va transmite cererea de inspectie statului parte inspectat cu
cel putin 12 ore inainte de sosirea planificata a echipei de inspectie la punctul de intrare.
16. Dupa primirea cererii de inspectie, consiliul executiv va lua cunostinta de
actiunile directorului general in legatura cu cererea si va urmari cazul, de-a lungul
procedurii de inspectie. in orice caz, dezbaterile nu vor intarzia procesul de inspectie.
17. Consiliul executiv poate, in cel mai tarziu 12 ore de la primirea cererii de
inspectie, sa decida cu o majoritate de trei patrimi a tuturor membrilor sai impotriva
desfasurarii inspectiei la cerere, daca considera cererea de inspectie superficiala, abuziva
sau in mod clar in afara sferei prezentei conventii, asa cum este descrisa la paragraful 8.
Nici statul parte solicitant si nici statul parte inspectat nu vor participa la o astfel de decizie.
Daca consiliul executiv decide impotriva inspectiei la cerere, pregatirile se vor opri, nu vor
mai fi intreprinse actiuni ulterioare privind cererea de inspectie si statele parti implicate vor
fi informate in mod corespunzator.
18. Directorul general va emite un mandat de inspectie pentru desfasurarea
inspectiei la cerere. Mandatul de inspectie va fi cererea de inspectie prevazuta in
paragrafele 8 si 9, transformata in termeni operationali si este conforma cu aceasta cerere.
19. Inspectia la cerere se va desfasura in conformitate cu partea a X-a din anexa
privind verificarea sau, in caz de presupusa utilizare, in conformitate cu partea a XI-a din
aceasta anexa. Echipa de inspectie se ghideaza dupa principiul desfasurarii inspectiei la
cerere in maniera cea mai putin intrusiva posibil si in concordanta cu realizarea efectiva si
la timp a misiunii ei.
20. Statul parte inspectat va asista echipa de inspectie pe toata durata inspectiei la
cerere si ii va usura sarcina. Daca statul parte inspectat propune, in conformitate cu partea
a X-a, sectiunea C a anexei privind verificarea, cu titlu alternativ la un acces general si
complet, aranjamente menite a demonstra ca el respecta conventia, va face tot ceea ce
este rezonabil posibil ca, prin consultari cu echipa de inspectie, sa ajunga la o intelegere
asupra modalitatilor de stabilire a faptelor in scopul de a demonstra ca el respecta
conventia.
21. Raportul final contine faptele constatate la fel ca si o evaluare a echipei de
inspectie privind gradul si natura accesului si cooperarii care i-au fost acordate in scopul
desfasurarii satisfacatoare a inspectiei la cerere. Directorul general transmite fara
intarziere raportul final al echipei de inspectie statului parte solicitant, statului parte
inspectat, consiliului executiv si tuturor celorlalte state parti. Directorul general va transmite
mai departe, fara intarziere, consiliului executiv aprecierile statului parte solicitant si ale
statului parte inspectat, la fel ca si punctele de vedere ale altor state parti, care ii pot fi
transmise in acest scop si dupa aceea furnizate tuturor statelor parti.
22. Consiliul executiv, in conformitate cu imputernicirile si functiile sale, examineaza
raportul final al echipei de inspectie, de indata ce este prezentat si atrage atentia pentru a
determina:
a) daca a aparut vreo nerespectare;
b) daca cererea nu a iesit din cadrul conventiei;
c) daca s-a abuzat de dreptul de solicitare a inspectiei la cerere.
23. Daca consiliul executiv ajunge la concluzia, pastrandu-si imputernicirile si
functiile, ca pot fi necesare actiuni ulterioare in legatura cu paragraful 22, acesta va lua
masurile corespunzatoare pentru a redresa situatia si pentru a asigura respectarea
prezentei conventii, inclusiv va face recomandari precise conferintei. in caz de abuz,
consiliul executiv examineaza problema daca statul parte solicitant ar trebui sa suporte in
totalitate sau partial implicatiile financiare ale inspectiei la cerere.
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24. Statul parte solicitant si statul parte inspectat au dreptul sa participe la
procedura de reexaminare. Consiliul executiv va informa statele parti si conferinta in
urmatoarea sesiune despre rezultatul acestei proceduri.
25. Daca consiliul executiv a facut recomandari specifice conferintei, aceasta va
examina posibilitatea luarii de masuri in conformitate cu art. XII.
ARTICOLUL X
Asistenta si protectia impotriva armelor chimice
1. in scopurile prezentului articol, asistenta inseamna coordonarea si asigurarea
statelor parti a unei protectii impotriva armelor chimice, inclusiv inter alia, urmatoarele:
echipament de detectie si sisteme de alarma; echipament de protectie; echipament de
decontaminare si decontaminanti; antidoturi medicale si tratamente si consultatii in
legatura cu oricare din aceste masuri de protectie.
2. Nici o dispozitie din prezenta Conventie nu va fi interpretata ca impietand dreptul
fiecarui stat parte sa desfasoare cercetari asupra, sa dezvolte, sa produca, sa
achizitioneze, sa transfere sau sa foloseasca mijloace de protectie impotriva armelor
chimice in scopuri neinterzise prin prezenta conventie.
3. Fiecare stat parte se angajeaza sa usureze si va avea dreptul sa participe la
schimbul cel mai complet posibil de echipament, materiale si informatii Stiintifice si tehnice,
in ceea ce priveste mijloacele de protectie impotriva armelor chimice.
4. Pentru cresterea transparentei programelor nationale destinate scopurilor de
protectie, fiecare stat parte furnizeaza anual secretariatului tehnic informatii privind
programul sau urmand procedurile care vor fi examinate si aprobate de conferinta in
conformitate cu art. VIII paragraful 21, subparagraful (i).
5. Secretariatul tehnic va infiinta, nu mai tarziu de 180 de zile de la intrarea in
vigoare a conventiei si va mentine, in folosul oricarei parti solicitante, o banca de date
continand informatii liber accesibile privind diferitele mijloace de protectie impotriva
armelor chimice, precum si informatii care ar fi furnizate de statele parti.
Secretariatul tehnic, in limita resurselor disponibile pentru el si la cererea unui stat
parte, va furniza consultari de specialitate si va asista statul parte la identificarea modului
in care programele sale de dezvoltare si imbunatatire a capacitatii de protectie impotriva
armelor chimice pot fi implementate.
6. Nici o prevedere a prezentei conventii nu trebuie interpretata ca impietand
dreptul statelor parti de a cere si furniza asistenta bilaterala si de a incheia acorduri
individuale cu alte state parti in ceea ce priveste asigurarea de urgenta a unei asistente.
7. Fiecare stat parte se angajeaza sa furnizeze o asistenta prin intermediul
organizatiei Si, in acest scop, sa opteze pentru luarea uneia sau mai multora dintre
urmatoarele masuri:
a) sa contribuie la fondul de contributii voluntar pentru asistenta, care va fi stabilit
de conferinta la prima sa sesiune;
b) sa incheie, pe cat posibil nu mai tarziu de 180 de zile de la intrarea in vigoare a
conventiei pentru el, acorduri cu organizatia in ceea ce priveste furnizarea unei asistente
la cerere;
c) sa declare, nu mai tarziu de 180 de zile dupa ce conventia intra in vigoare pentru
el, tipul de asistenta pe care l-ar putea furniza ca raspuns la apelul organizatiei. Daca un
stat parte nu este capabil de a furniza asistenta indicata in declaratia sa, are totusi
obligatia de a furniza asistenta in conformitate cu prezentul paragraf.
8. Fiecare stat parte are dreptul sa ceara şi, sub rezerva procedurilor din
paragrafele 9, 10 si 11, sa primeasca asistenta si protectie impotriva folosirii si amenintarii
cu folosirea armelor chimice, daca considera ca:
a) armele chimice au fost folosite impotriva sa;
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b) agenti de lupta impotriva dezordinilor publice au fost folositi impotriva lui ca mijloc
de razboi; sau
c) este amenintat prin actiuni sau activitati ale oricarui stat care sunt interzise
statelor parti prin art. I.
9. Cererea bazata pe informatii relevante va fi transmisa directorului general, care o
va transmite imediat consiliului executiv si tuturor statelor parti. Directorul general va
inainta imediat cererea statelor parti care s-au oferit, in conformitate cu paragraful 7
subparagrafele b) si c) sa furnizeze ajutor de urgenta in caz de utilizare a armelor chimice
sau a agentilor de lupta impotriva dezordinilor publice ca mijloc de razboi sau un ajutor
umanitar in caz de amenintare grava cu folosirea armelor chimice sau a agentilor de lupta
impotriva dezordinilor publice ca mijloc de razboi statului parte vizat, nu mai tarziu de 12
ore dupa primirea cererii. Directorul general va initia, nu mai tarziu de 24 de ore dupa
primirea cererii, investigatii care sa ofere baza pentru actiuni viitoare. El va incheia
investigatiile in 72 de ore si va inainta un raport consiliului executiv. Daca este necesar un
timp suplimentar pentru terminarea investigatiilor, un raport interimar va fi prezentat in
acelasi termen. Termenul suplimentar cerut pentru investigatii nu va depasi 72 de ore. El
poate fi, totodata, prelungit prin perioade similare. La expirarea fiecarei perioade
suplimentare se prezinta rapoarte consiliului executiv. In conformitate cu cererea si
informatiile care o insotesc, investigatiile vor stabili faptele relevante pentru cerere, precum
si natura si scopul asistentei suplimentare si protectiei necesare.
10. Consiliul executiv se va reuni nu mai tarziu de 24 de ore dupa ce a primit un
raport de investigatii in scopul examinarii situatiei si va lua o decizie cu o majoritate simpla,
in urmatoarele 24 de ore, daca secretariatul tehnic trebuie insarcinat sa furnizeze o
asistenta suplimentara. Secretariatul tehnic va transmite imediat tuturor statelor parti si
organizatiilor internationale relevante raporturi de investigatie si decizia luata de consiliul
executiv. Cand consiliul executiv decide astfel, directorul general va furniza imediat
asistenta. in acest scop, directorul general poate coopera cu statul parte solicitant, alte
state parti sau organizatii internationale relevante. Statele parti vor intreprinde toate
eforturile posibile pentru a furniza asistenta.
11. Daca informatiile disponibile in cadrul investigatiei in curs sau alte surse demne
de incredere, pot da suficiente dovezi ca exista victime ale folosirii armelor chimice si este
indispensabila o actiune imediata, directorul general va notifica tuturor statelor parti si va
lua masuri urgente de asistenta, folosind resursele pe care conferinta le-a pus la dispozitia
sa pentru o astfel de situatie. Directorul general tine la curent consiliul executiv despre
masurile luate, in conformitate cu prezentul paragraf.
ARTICOLUL XI
Dezvoltarea economica si tehnologica
1. Prevederile prezentei conventii vor fi aplicate de o maniera care sa evite
impiedicarea dezvoltarii economice sau tehnologice a statelor parti si cooperarea
internationala in domeniul activitatilor chimice pentru scopuri neinterzise prin conventie,
inclusiv schimbul international de informatii Stiintifice si tehnice, de substante chimice si
echipament pentru fabricarea, prelucrarea sau folosirea substantelor chimice in scopuri
neinterzise prin conventie.
2. Conform prevederilor prezentei conventii si fara prejudicierea principiilor si a
regulilor aplicabile ale dreptului international, statele parti:
a) vor avea dreptul, individual sau colectiv, sa desfasoare cercetari cu substante
chimice si sa dezvolte, sa produca, sa achizitioneze, sa detina, sa transfere si sa
foloseasca substante chimice;
b) se vor angaja sa faciliteze si vor avea dreptul sa participe la schimbul cel mai
complet posibil de substante chimice, echipament si informatii Stiintifice si tehnice, legat
de dezvoltarea si aplicarea chimiei in scopuri neinterzise prin prezenta conventie;
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c) nu vor mentine intre ele nici o restrictie, inclusiv pe acelea din orice acord
international, incompatibile cu obligatiile asumate prin prezenta conventie, care ar putea
restrange sau impiedica comertul sau dezvoltarea si promovarea cunostintelor Stiintifice si
tehnologice in domeniul chimiei pentru scopuri industriale, agricole, de cercetare,
medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;
d) nu vor folosi prezenta conventie ca temei de aplicare a oricaror masuri, in afara
celor prevazute sau permise de conventie si nici nu vor folosi alte acorduri internationale
pentru urmarirea unui obiectiv incompatibil cu prezenta conventie;
e) vor actiona pentru revizuirea reglementarilor lor nationale existente in domeniul
comertului cu substante chimice, in scopul de a le face corespunzatoare cu obiectul si
scopul prezentei conventii.
ARTICOLUL XII
Masuri de redresare a unei situatii si de asigurare a respectarii prezentei conventii,
inclusiv sanctiuni
1. Conferinta va lua masurile necesare, prevazute in paragrafele 2, 3 si 4, pentru
asigurarea respectarii prezentei conventii si pentru redresarea si remedierea oricarei
situatii care contravine prevederilor conventiei. Pentru a lua masuri conform cu prezentul
paragraf, conferinta va lua in considerare toate informatiile si recomandarile in materie
prezentate de consiliul executiv.
2. in cazurile cand un stat parte caruia consiliul executiv i-a solicitat sa ia masuri de
redresare a unei situatii care ridica probleme privind respectarea, iar acest stat parte nu
satisface cererea in termenul prevazut, conferinta poate, inter alia, la recomandarea
consiliului executiv, sa restranga sau sa suspende drepturile si privilegiile acestui stat
parte prevazute in prezenta conventie, pana ce acesta intreprinde actiunea necesara
pentru a se conforma obligatiilor care ii revin prin conventie.
3. in cazurile in care prejudicii grave pentru obiectul si scopul prezentei conventii
pot rezulta din activitati interzise prin conventie, in special prin art. 1, conferinta poate
recomanda statelor parti masuri colective in conformitate cu dreptul international.
4. Daca situatia este deosebit de grava, conferinta va aduce problema, inclusiv
informatiile si concluziile relevante, in atentia Adunarii generale O.N.U. si Consiliului de
Securitate al O.N.U.
ARTICOLUL XIII
Relatii cu alte acorduri internationale
Nimic din prezenta conventie nu va fi interpretat, in nici un fel, ca limitare sau
sustragere de la obligatiile asumate de orice stat prin Protocolul privind interzicerea
utilizarii in razboi a gazelor asfixiante, otravitoare sau a altor gaze si a mijloacelor
bacteriologice de razboi, semnat la Geneva la 17 iunie 1925, si prin Conventia privind
interzicerea dezvoltarii, producerii si stocarii armelor bacteriologice (biologice) si cu toxine
si distrugerea acestora, semnat la Londra, Moscova si Washington la 10 aprilie 1972.
ARTICOLUL XIV
Solutionarea diferendelor
1. Diferendele ce pot aparea privind aplicarea sau interpretarea prezentei conventii
vor fi solutionate potrivit prevederilor pertinente ale prezentei conventii si in conformitate
cu prevederile Cartei Natiunilor Unite.
2. Cand diferendul apare intre doua sau mai multe state parti sau intre unul sau mai
multe state parti si organizatie, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii,
partile implicate se consulta impreuna in vederea rezolvarii expeditive a diferendului prin
negocieri sau prin orice alt mijloc pasnic, la alegerea partilor, inclusiv prin recurgerea la
organele corespunzatoare ale conventiei Si, prin consens, prin adresarea catre Curtea
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internationala de Justitie, in conformitate cu statutul Curtii. Statele parti implicate vor tine la
curent consiliul executiv asupra actiunilor intreprinse.
3. Consiliul executiv poate contribui la solutionarea unui diferend, prin orice mijloc
pe care il considera potrivit, inclusiv prin oferirea bunelor lui oficii, chemand statele parti in
diferend sa inceapa procesul de solutionare, la alegerea lor, si recomandand un termen
limita pentru fiecare proceduri convenite.
4. Conferinta va examina chestiuni referitoare la diferende, ridicate de statele parti
sau care ii sunt aduse la cunostinta de consiliul executiv. Conferinta, daca considera
necesar, va stabili sau imputernici organe cu sarcini legate de solutionarea diferendelor,
conform cu art. VIII, paragraful 21 f).
5. Conferinta si consiliul executiv sunt imputernicite separat, sub rezerva autorizarii
de catre Adunarea generala a Natiunilor Unite, sa ceara Curtii Internationale de Justitie sa
dea un aviz consultativ asupra oricarei probleme de drept decurgand din obiectul de
activitate al organizatiei. Un acord intre organizatie si Natiunile Unite va fi incheiat in acest
scop, in conformitate cu art. VIII paragraful 34 a).
6. Prezentul articol nu va prejudicia art. IX sau prevederile privind masurile de
redresare a unei situatii si de asigurare a respectarii prezentei conventii, inclusiv
sanctiunile.
ARTICOLUL XV
Amendamente
1. Orice stat parte poate propune amendamente la prezenta conventie. Orice stat
parte poate propune, de asemenea, modificari, asa cum se specifica in paragraful 4 la
anexele prezentei conventii. Propunerile pentru amendamente vor fi supuse procedurilor
din paragrafele 2 si 3. Propunerile de modificari, asa cum se specifica in paragraful 4, vor
fi supuse procedurii din paragraful 5.
2. Textul unei propuneri de amendament va fi prezentat directorului general pentru
circulatie la toate statele parti si la depozitar. Amendamentul propus va fi analizat numai
de o conferinta de amendare. Conferinta de amendare va fi convocata daca o treime sau
mai mult dintre statele parti notifica directorului general, nu mai tarziu de 30 de zile dupa
distribuirea sa, ca sprijina examinarea in continuare a propunerii. Conferinta de amendare
se convoaca imediat dupa o sesiune ordinara a conferintei, afara de cazul cand statele
parti solicitante nu cer o intrunire mai devreme. in nici un caz, o conferinta de amendare
nu va avea loc la mai putin de 60 de zile dupa distribuirea propunerii de amendare.
3. Amendamentele vor intra in vigoare pentru toate statele parti la 30 de zile dupa
depunerea instrumentelor de ratificare sau acceptare de catre toate statele parti la care se
refera subparagraful b) de mai jos:
a) cand au fost adoptate de catre conferinta de amendare, prin votul pozitiv al unei
majoritati a tuturor statelor parti, fara ca vreun stat parte sa exprime un vot negativ; si
b) ratificate sau acceptate de toate acele state parti care au exprimat voturi pozitive
la conferinta de amendare.
4. in scopul asigurarii viabilitatii si eficacitatii conventiei, prevederile din anexe vor fi
supuse modificarilor, in conformitate cu paragraful 5, daca modificarile propuse se refera
exclusiv la probleme de natura administrativa sau tehnica. Toate modificarile aduse anexei
privind substantele chimice vor fi facute in conformitate cu paragraful 5, sectiunile A si C
din anexa privind confidentialitatea. Partea a X-a din anexa privind verificarea si acele
definitii din partea I a anexei privind verificarea, care se refera exclusiv la inspectiile la
cerere, nu vor fi supuse modificarilor in conformitate cu paragraful 5.
5. Modificarile propuse prevazute in paragraful 4 vor fi facute in conformitate cu
urmatoarele proceduri:
a) textul modificarii propuse va fi transmis, impreuna cu informatiile necesare,
directorului general. Informari suplimentare pentru evaluarea propunerii pot fi facute de
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catre oricare stat parte si de directorul general. Directorul general va comunica prompt
aceasta propunere si aceste informatii tuturor statelor parti, consiliului executiv si
depozitarului;
b) nu mai tarziu de 60 de zile dupa primirea propunerii, directorul general va evalua
propunerea pentru stabilirea tuturor consecintelor posibile pentru prevederile prezentei
conventii si aplicarii ei si va comunica orice asemenea informatie tuturor statelor parti si
consiliului executiv;
c) consiliul executiv va examina propunerea in lumina tuturor informatiilor ce-i stau
la dispozitie, inclusiv daca propunerea intruneste cerintele paragrafului 4. Nu mai tarziu de
90 de zile dupa primirea sa, consiliul executiv va notifica recomandarea sa, cu explicatiile
corespunzatoare, tuturor statelor parti pentru analiza. Statele parti vor confirma primirea in
termen de 10 zile;
d) daca consiliul executiv recomanda tuturor statelor parti sa adopte propunerea, ea
va fi considerata aprobata, daca nici un stat parte nu are obiectii asupra sa, in termen de
90 de zile dupa primirea recomandarii. Daca consiliul executiv recomanda ca propunerea
sa fie respinsa, ea va fi considerata respinsa daca nici un stat parte nu va obiecta asupra
respingerii in termen de 90 de zile dupa primirea recomandarii;
e) daca o recomandare a consiliului executiv nu intruneste, cu acceptarea ceruta de
subparagraful d), o decizie asupra propunerii, inclusiv daca indeplineste cerintele
paragrafului 4, va fi luata ca problema de fond de catre conferinta, la urmatoarea sa
sesiune;
f) directorul general va notifica tuturor statelor parti si depozitarului orice decizii
luate conform prezentului paragraf;
g) modificarile aprobate conform acestei proceduri intra in vigoare, pentru toate
statele parti, in 180 de zile de la data notificarii de catre directorul general a aprobarii lor,
daca nu se recomanda o alta perioada de timp de catre consiliul executiv sau nu se decide
altfel de catre conferinta.
ARTICOLUL XVI
Durata si retragerea
1. Prezenta conventie va fi cu durata nelimitata.
2. Fiecare stat parte va avea dreptul, in exercitarea suveranitatii sale nationale, sa
se retraga din prezenta conventie daca el decide ca evenimente extraordinare, referitoare
la domeniul conventiei, au periclitat interesele sale supreme. El va notifica aceasta
retragere, cu 90 de zile inainte, tuturor statelor parti, consiliului executiv, depozitarului si
Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite. Aceasta notificare va include o declaratie
privind evenimentele extraordinare pe care le considera ca au periclitat interesele sale
supreme.
3. Retragerea unui stat parte din prezenta conventie nu va afecta, in nici un fel,
datoria statelor de a continua sa se achite de obligatiile asumate, prin orice norme de
drept international pertinente, in special prin Protocolul de la Geneva din 1925.
ARTICOLUL XVII
Statutul anexelor
Anexele *) formeaza o parte integranta a prezentei conventii. Orice referire la
aceasta conventie include anexele.
ARTICOLUL XVIII
Semnarea
Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnare tuturor statelor, inainte de
intrarea ei in vigoare.
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ARTICOLUL XIX
Ratificarea
Prezenta conventie va fi supusa ratificarii de catre statele semnatare, in
conformitate cu procedurile constitutionale respective.
*) Anexele la prezenta anexa se publica ulterior.
ARTICOLUL XX
Aderarea
Orice stat care nu semneaza prezenta conventie inainte de intrarea ei in vigoare,
poate adera la ea oricand dupa aceasta.
ARTICOLUL XXI
Intrarea in vigoare
1. Prezenta conventie va intra in vigoare la 180 de zile dupa data depunerii celui
de-al 65-lea instrument de ratificare, dar in nici un caz mai devreme de 2 ani de la data
deschiderii ei pentru semnare.
2. Pentru statele ale caror instrumente de ratificare sau aderare sunt depuse ulterior
intrarii in vigoare a prezentei conventii, aceasta va intra in vigoare in a 30-a zi dupa data
depunerii instrumentelor lor de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL XXII
Rezerve
Articolele prezentei conventii nu vor fi supuse rezervelor. Anexele prezentei
conventii nu vor fi supuse rezervelor incompatibile cu obiectul si cu scopul sau.
ARTICOLUL XXIII
Depozitar
Secretarul general al Natiunilor Unite este desemnat prin prezenta dispozitie ca
depozitar al conventiei si, inter alia:
a) va informa prompt toate statele care au semnat conventia sau care au aderat la
ea despre data fiecarei semnaturi, data depunerii fiecarui instrument de ratificare sau
aderare si data intrarii in vigoare a conventiei, si despre primirea altor comunicari;
b) va transmite copii certificate ale prezentei conventii guvernelor tuturor statelor
care au semnat sau care au aderat la ea; Si
c) va inregistra prezenta conventie in conformitate cu prevederile art. 102 al Cartei
Natiunilor Unite.
ARTICOLUL XXIV
Texte autentice
Prezenta conventie, ale carei texte in limbile araba, chineza, engleza, franceza,
rusa si spaniola sunt deopotriva autentice, va fi depusa la secretarul general al Natiunilor
Unite.
Drept care, subsemnatii, fiind in mod cuvenit autorizati in acest scop, au semnat
prezenta conventie.
Facuta la Paris la 13 ianuarie 1993.
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ANEXA PRIVIND SUBSTANTELE CHIMICE
CUPRINS
A. Principii directoare pentru listele de substante chimice
B. Liste de substante chimice
A. Principii directoare pentru listele de substante chimice
Principii directoare pentru lista 1
1. Pentru a stabili daca o substanta chimica toxica sau un precursor trebuie inscrise
in lista 1, se va tine seama de urmatoarele criterii:
a) a fost dezvoltata, produsa, stocata sau folosita ca arma chimica, conform definitiei
acesteia din art. II;
b) constituie, in alt mod, un risc deosebit pentru obiectul si scopul prezentei conventii, in
virtutea potentialului sau ridica de utilizare in activitati interzise prin prezenta conventie,
deoarece sunt intrunite una sau mai multe din urmatoarele conditii:
(i) poseda o structura chimica inrudita indeaproape cu cea a altor substante chimice toxice
inscrise in lista 1 si are sau este de asteptat sa aiba, proprietati comparabile;
(ii) poseda o astfel de toxicitate incapacitanta sau letala, precum si alte proprietati, care i-ar
permite sa fie folosita ca arma chimica;
(iii) poate fi utilizata ca precursor in etapa tehnologica finala, directa, a producerii unei
substante chimice din lista 1, indiferent daca aceasta etapa se desfasoara in instalatii, in
munitii sau in alta parte;
c) are utilizari reduse sau nu are utilizari in scopuri interzise prin prezenta conventie.
Principii directoare pentru lista 2
2. Pentru a stabili daca o substanta chimica toxica, neinscrisa in lista 1 sau un precursor al
unei substante chimice inscrise in lista 1 ori al unei substante chimice inscrise in lista 2,
partea A, trebuie inscrise in lista 2, se va tine seama de urmatoarele criterii:
a) constituie un risc semnificativ pentru obiectul si scopul prezentei conventii, deoarece
poseda o astfel de toxicitate letala sau incapacitanta, precum si alte proprietati, care i-ar
permite sa fie folosita ca arma chimica;
b) poate fi utilizata ca precursor in una din reactiile chimice din etapa finala a obtinerii unei
substante chimice inscrise in lista 1 sau in lista 2, partea A;
c) constituie un risc semnificativ pentru obiectul si scopul prezentei conventii, in virtutea
importantei sale pentru producerea unei substante chimice inscrise in lista 1 sau in lista 2,
partea A;
d) nu este produsa in cantitati comerciale mari pentru scopuri neinterzise de prezenta
conventie.
Principii directoare pentru lista 3
3. Pentru a stabili daca o substanta chimica toxica sau un precursor, neinscrise in
celelalte liste, trebuie inscrise in lista 3, se va tine seama de urmatoarele criterii:
a) a fost produsa, stocata sau folosita ca arma chimica;
b) constituie, in alt mod, un risc pentru obiectivul si scopul prezentei conventii, in virtutea
importantei sale pentru producerea uneia sau mai multor substante chimice inscrise in lista
1 sau in lista 2, partea B;
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c) poate fi produsa in cantitati comerciale mari pentru scopuri neinterzise de prezenta
conventie.
B. Liste de substante chimice
Listele de mai jos prezinta substantele chimice toxice si precursorii acestora. In
scopul aplicarii prezentei conventii, aceste liste identifica substantele chimice pentru
aplicarea masurilor de verificare in conformitate cu prevederile anexei privind verificarea.
In aplicarea art. II, alin. 1 lit. a), aceste liste nu constituie o definitie a armelor chimice.
(Ori de cate ori se face referire la grupe de substante chimice dialchilate, urmate de
o lista de grupari alchil intre paranteze, se considera ca in lista respectiva sunt inscrise,
atat timp cat nu sunt exceptate in mod explicit, toate substantele chimice posibile prin
toate combinatiile dintre gruparile alchil inscrise intre paranteze. O substanta chimica
marcata “*” in lista 2, partea A este supusa unor praguri speciale de declarare si de
verificare, asa cum se precizeaza in partea VII a anexei privind verificarea).
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LISTA 1
A.

Substante chimice toxice:
(Numarul din
registrul - CAS)

(1)
Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonati de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil)
Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de izopropil
(107-44-8)
Soman:Metilfluorofosfonat de 1,2,2-trimetilpropil
(96-64-0)
(2)
Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfati de O-alchil (≤ C10, inclusiv
cicloalchil)
Exemplu:
Tabun: Dimetilamidocianofosfat de etil
(77-81-6)
(3) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonati de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] si sarurile alchilate sau protonate
corespunzatoare
Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (50782-69-9)
(4) Iperite cu sulf:
2-Cloroetil-clorometil-sulfura
(2625-76-5)
Iperita: Bis(2-cloroetil)-sulfura
(505-60-2)
Bis(2-cloroetiltio)metan
(63869-13-6)
Sescviiperita: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan
(3563-36-8)
1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan
(63905-10-2)
1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan
(142868-93-7)
1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan
(142868-94-8)
Bis(2-cloroetiltiometil)-eter
(63918-90-1)
Iperita O:
Bis(2-cloroetiltioetil)-eter
(63918-89-8)
(5)
Lewisite:
Lewisita 1:
2-Clorovinildicloroarsina
(541-25-3)
Lewisita 2:
Bis(2-clorovinil)cloroarsina
(40334-69-8)
Lewisita 3:
Tris(2-clorovinil)arsina
(40334-70-1)
(6)
Iperite cu azot:
HN1: Bis(2-cloroetil)etilamina
(538-07-8)
HN2: Bis(2-cloroetil)metilamina
(51-75-2)
HN3: Tris(2-cloroetil)amina
(555-77-1)
(7) Saxitoxina
(35523-89-8)
(8) Ricina
(9009-86-3)

B.

Precursori:

(9)
Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice
Exemplu:
DF: Difluorura metilfosfonica
(676-99-3)
(10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniti de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)O-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] si sarurile alchilate sau protonate
corespunzatoare
Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil] (57856-11-8)
(11) Clorosarin:
Metilclorofosfonat de izopropil
(1445-76-7)
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(12)

Clorosoman:

Metilclorofosfonat de 1,2,2-trimetrilpropil (7040-57-5)

A.

Substante chimice toxice:

LISTA 2
(1) Amiton: Tiolofosfat de O,O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil]si sarurile alchilate sau protonate
corespunzatoare
(78-53-5)
(2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propena
(382-21-8)
(3) BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (*)
(6581-06-2)
B.

Precursori:

(4)
Substante chimice, cu exceptia celor inscrise in Lista 1, continand un atom de fosfor
la care este legata o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar nici un alt atom de
carbon
Exemple: Diclorura metilfosfonica
(676-97-1)
Metilfosfonat de dimetil
(756-79-6)
Exceptie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil
(944-22-9)
(5)
Dihalogenuri N,N-dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice
(6)
N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
(7)
Triclorura de arsen
(7784-34-1)
(8)
Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic
(76-93-7)
(9)
3-Chinuclidinol
(1619-34-7)
(10) N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine si sarurile protonate
corespunzatoare
(11) N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli si sarurile protonate
corespunzatoare
Exceptii:
N,N-Dimetilaminoetanol
si sarurile protonate corespunzatoare
(108-01-0)
N,N-Dietilaminoetanol
si sarurile protonate corespunzatoare
(100-37-8)
(12) N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli si sarurile protonate
corespunzatoare
(13) Tiodiglicol:
Bis(2-hidroxietil)-sulfura
(111-48-8)
(14) Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetil-2-butanol
(464-07-3)
A.

LISTA 3
Substante chimice toxice:

(1)
(2)
(3)
(4)

Fosgen:
Clorcian:
Acid cianhidric:
Cloropicrina:

Diclorura de carbonil
Clorura de cianogen
Cianura de hidrogen
Tricloronitrometan

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

B.
Precursori:
Clorura de fosforil
Triclorura de fosfor
Pentaclorura de fosfor
Fosfit de trimetil
Fosfit de trietil
Fosfit de dimetil
Fosfit de dietil

(75-44-5)
(506-77-4)
(74-90-8)
(76-06-2)
(10025-87-3)
(7719-12-2)
(10026-13-8)
(121-45-9)
(122-52-1)
(868-85-9)
(762-04-9)
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Monoclorura de sulf
Diclorura de sulf
Clorura de tionil
Etildietanolamina
Metildietanolamina
Trietanolamina

(10025-67-9)
(10545-99-0)
(7719-09-7)
(139-87-7)
(105-59-9)
(102-71-6)
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ANEXA PRIVIND APLICAREA SI VERIFICAREA
(“Anexa privind verificarea”)
CUPRINS
PARTEA I: Definitii
PARTEA II: Reguli generale de verificare
A. Desemnarea inspectorilor si asistentilor de inspectie
B. Privilegii si imunitati
C. Aranjamente permanente
Puncte de acces
Aranjamente pentru utilizarea aeronavelor neprogramate
Aranjamente administrative
Echipament aprobat
D. Activitati premergatoare inspectiei
Notificare
Intrarea pe teritoriul statului parte inspectat sau al statului gazda si transferul la obiectivul
inspectiei
Instructajul premergator inspectiei
E. Desfasurarea inspectiilor
Reguli generale
Protectie
Comunicatii
Drepturile echipei de inspectie si ale statului parte inspectat
Recoltarea, manipularea si analiza probelor
Prelungirea duratei inspectiei
Informare la sfarsitul inspectiei
F. Plecarea
G. Rapoarte
H. Aplicarea prevederilor generale
PARTEA III: Prevederi generale cu privire la masurile de verificare în aplicarea art.
IV, V si VI, alin. 3
A. Inspectii initiale si acorduri de instalatii
B. Aranjamente permanente
C. Activitati premergatoare inspectiei
PARTEA IV (A): Distrugerea armelor chimice si verificarea acesteia în aplicarea art.
IV
A. Declaratii
Arme chimice
Declaratii privind armele chimice în aplicarea art. III, alin. 1 lit. a) (iii)
Declaratii privind transferuri si achizitii anterioare
Înaintarea planului general de distrugere a armelor chimice
B. Masuri de asigurare a instalatiei de depozitare si pregatirea instalatiei de depozitare
C. Distrugerea
Principii si metode pentru distrugerea armelor chimice
Ordinea distrugerii
Modificarea termenelor intermediare de distrugere
Prelungirea termenului de finalizare a distrugerii
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Planuri anuale detaliate de distrugere
Rapoarte anuale privind distrugerea
D. Verificare
Verificarea declaratiilor privind armele chimice prin inspectii la fata locului
Verificarea sistematica a instalatiilor de depozitare
Inspectii si vizite
Verificarea sistematica a distrugerii armelor chimice
Instalatii de depozitare a armelor chimice la instalatiile de distrugere a armelor chimice
Masuri de verificare sistematica la fata locului la instalatiile de distrugere a armelor chimice
PARTEA IV (B): Arme chimice vechi si arme chimice abandonate
A. Generalitati
B. Regim pentru arme chimice vechi
C. Regim pentru arme chimice abandonate
PARTEA V: Distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice si verificarea
acesteia în aplicarea art. V
A. Declaratii
Declaratii privind instalatiile de producere a armelor chimice
Declaratii privind instalatiile de producere a armelor chimice în aplicarea art. III, alin. 1 lit.
c) (iii)
Declaratii privind transferuri si achizitii anterioare
Înaintarea planurilor generale de distrugere
Înaintarea planurilor anuale de distrugere si a rapoartelor anuale privind distrugerea
B. Distrugerea
Principii generale pentru distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice
Principii si metode pentru închiderea unei instalatii de producere a armelor chimice
Întretinerea tehnica a instalatiilor de producere a armelor chimice pana la distrugerea lor
Principii si metode pentru conversia temporara a instalatiilor de producere a armelor
chimice în instalatii de distrugere a armelor chimice
Principii si metode în legatura cu distrugerea unei instalatii de producere a armelor chimice
Ordinea distrugerii
Planuri detaliate de distrugere
Revizuirea planurilor detaliate
C. Verificare
Verificarea declaratiilor privind instalatiile de producere a armelor chimice prin inspectii la
fata locului
Verificarea sistematica a instalatiilor de producere a armelor chimice si a încetarii
activitatilor acestora
Verificarea distrugerii instalatiilor de producere a armelor chimice
Verificarea conversiei temporare a unei instalatii de producere a armelor chimice în
instalatie de distrugere a armelor chimice
D. Conversia instalatiilor de producere a armelor chimice în scopuri neinterzise prin
prezenta conventie
Proceduri pentru solicitarea conversiei
Activitati pana la luarea unei decizii
Conditii pentru conversie
Decizii ale consiliului executiv si ale conferintei
Planuri detaliate pentru conversie
Revizuirea planurilor detaliate
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PARTEA VI: Activitati neinterzise prin prezenta conventie în conformitate cu art. VI:
Regim pentru substantele chimice din lista 1 si pentru instalatiile în legatura cu
aceste substante
A. Prevederi generale
B. Transferuri
C. Producere
Principii generale privind producerea
Instalatia unica la scara redusa
Alte instalatii
D. Declaratii
Instalatia unica la scara redusa
Alte instalatii la care se face referire în alin. 10 si 11
E. Verificare
Instalatia unica la scara redusa
Alte instalatii la care se face referire în alin. 10 si 11
PARTEA VII: Activitati neinterzise prin prezenta conventie în conformitate cu art. VI:
Regim pentru substantele chimice din lista 2 si pentru instalatiile în legatura cu
aceste substante
A. Declaratii
Declaratii privind datele nationale globale
Declaratii privind platformele care produc, prelucreaza sau consuma substante chimice din
lista 2
Declaratii privind producerea anterioara de substante chimice din lista 2 pentru scopuri
legate de armele chimice
Informatii pentru statele parti
B. Verificare
Generalitati
Obiectivele inspectiei
Inspectii initiale
Inspectii
Proceduri de inspectie
Notificarea inspectiei
C. Transferuri catre state care nu sunt parte la prezenta conventie
PARTEA VIII: Activitati neinterzise prin prezenta conventie în conformitate cu art. VI:
Regim pentru substantele chimice din lista 3 si pentru instalatiile în legatura cu
aceste substante
A. Declaratii
Declaratii privind datele nationale globale
Declaratii privind platformele care produc substante chimice din lista 3
Declaratii privind producerea anterioara de substante chimice din lista 3 pentru scopuri
legate de armele chimice
Informatii pentru statele parti
B. Verificare
Generalitati
Obiectivele inspectiei
Proceduri de inspectie
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Notificarea inspectiei
C. Transferuri catre state care nu sunt parte la prezenta conventie
PARTEA IX: Activitati neinterzise prin prezenta conventie în conformitate cu art. VI:
Regim pentru alte instalatii de productie chimica
A. Declaratii
Lista altor instalatii de productie chimica
Asistenta acordata de secretariatul tehnic
Informatii pentru statele parti
B. Verificare
Generalitati
Obiectivele inspectiei
Proceduri de inspectie
Notificarea inspectiei
C. Aplicarea si revizuirea sectiunii B
Aplicare
Revizuire
PARTEA X: Inspectii la cerere în aplicarea art. IX
A. Desemnarea si selectionarea inspectorilor si asistentilor de inspectie
B. Activitati premergatoare inspectiei
Notificare
Intrarea pe teritoriul statului parte inspectat sau al statului gazda
Stabilirea alternativa a perimetrului final
Verificarea amplasamentului
Asigurarea obiectivului, supravegherea iesirilor
Instructaj premergator si planul de inspectie
Activitati pe perimetru
C. Desfasurarea inspectiilor
Reguli generale
Acces reglementat
Observator
Durata inspectiei
D. Activitati la sfarsitul inspectiei
Plecarea
Rapoarte
PARTEA XI: Ancheta în cazuri de pretinsa folosire a armelor chimice
A. Generalitati
B. Activitati premergatoare inspectiei
Solicitarea unei anchete
Notificare
Numirea echipei de inspectie
Trimiterea echipei de inspectie
Instructaje
C. Desfasurarea inspectiilor
Acces
Recoltarea probelor
Extinderea obiectivului inspectiei
Prelungirea duratei inspectiei
Interviuri
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D. Rapoarte
Proceduri
Continut
E. State care nu sunt parte la prezenta conventie
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PARTEA I
Definitii
(in ordinea alfabetica a termenilor)
1. Acord – cadru inseamna un document care specifica forma si continutul general
pentru un acord incheiat intre un stat parte si organizatie in vederea indeplinirii
prevederilor privind verificarea specificate in prezenta anexa.
2. Acord de instalatie inseamna un acord sau un aranjament intre un stat parte si
organizatie in legatura cu o anumita instalatie supusa verificarii la fata locului in aplicarea
art. IV, V si VI.
3. Asistent de inspectie inseamna o persoana desemnata de secretariatul tehnic,
dupa cum se explica in partea II, sectiunea A din prezenta anexa, pentru a-i asista pe
inspectori in cursul unei inspectii sau vizite, cum ar fi: personal medical, de securitate si
administrativ si interpreti.
4. Constructie, in sensul atribuit in definitia instalatiei de producere a armelor
chimice din art. II, cuprinde constructii specializate si constructii standard.
a) Constructie specializata inseamna:
(i) orice constructie, inclusiv structuri subterane, care contine echipamente specializate
intr-o configuratie de productie sau de incarcare;
(ii) orice constructie, inclusiv structuri subterane, care are trasaturi distinctive ce o
deosebesc de constructiile utilizate in mod normal pentru activitatile de producere a
substantelor chimice sau de incarcare neinterzise prin prezenta conventie;
b) Constructie standard inseamna orice constructie, inclusiv structuri subterane,
realizata conform standardelor industriale obisnuite pentru instalatiile care nu produc nici
o substanta specificata in art. II, alin. 8 lit. a) (i) sau substante chimice corozive.
5. Echipament aprobat inseamna dispozitivele si aparatele necesare pentru
indeplinirea sarcinilor echipei de inspectie, care au fost aprobate de secretariatul tehnic in
conformitate cu reglementarile elaborate de acesta in aplicarea partii II, alin. 27 din
prezenta anexa. Acest termen se poate referi, de asemenea, si la furniturile administrative
sau la materialele de inregistrare care ar fi utilizate de echipa de inspectie.
6. Echipamente, in sensul atribuit in definitia instalatiei de producere a armelor
chimice din art. II, cuprind echipamente specializate si echipamente standard.
a) Echipamente specializate inseamna:
(i) circuitul principal de productie, inclusiv orice reactor sau echipamente pentru sinteza,
separarea sau purificarea produsilor, orice echipamente utilizate in mod direct pentru
transferul de caldura in etapa tehnologica finala, cum ar fi in reactoare sau in separarea
produsilor, precum si orice alte echipamente care au fost in contact cu orice substanta
chimica specificata in art. II, alin. 8 lit. a) (i), sau ar fi in contact cu o astfel de substanta
daca instalatia ar fi in functiune;
(ii) orice utilaje de incarcare a armelor chimice;
(iii) orice alte echipamente proiectate, construite sau instalate in mod special pentru
exploatarea instalatiei ca instalatie de producere a armelor chimice, spre deosebire de o
instalatie construita in conformitate cu standardele obisnuite in industria comerciala pentru
instalatii care nu produc nici o substanta chimica specificata in art. II, alin. 8 lit. a) (i) sau
substante chimice corozive, cum ar fi: echipamente fabricate din aliaje cu continut ridicat
de nichel sau din alt material special rezistent la coroziune; echipamente speciale pentru
controlul deseurilor, tratarea deseurilor, filtrarea aerului sau recuperarea solventilor; incinte
etanse si ecrane de protectie speciale; echipamente de laborator deosebite, utilizate la
analizarea substantelor toxice pentru scopurile armelor chimice; panouri de comanda de
proces proiectate la comanda; sau piese de schimb destinate echipamentelor specializate.
b) Echipamente standard inseamna:
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(i) echipamente de productie care sunt utilizate in general in industria chimica si nu sunt

incluse in tipurile de echipamente specializate;
(ii) alte echipamente utilizate in mod obisnuit in industria chimica, cum ar fi: echipamente

de stingerea incendiilor, echipamente pentru paza si siguranta / protectie, instalatii
medicale, instalatii de laborator sau echipamente de comunicatii.
7.
Echipa de inspectie inseamna grupul de inspectori si asistenti de inspectie
numiti de directorul general sa desfasoare o anumita inspectie.
8. Echipa de insotire (interna) inseamna persoanele desemnate de statul parte
inspectat si, daca este cazul, de statul gazda, daca acestea doresc, sa insoteasca si sa
asiste echipa de inspectie pe perioada sederii in tara.
9. Inspector inseamna o persoana desemnata de secretariatul tehnic in
conformitate cu procedurile prezentate in partea II, sectiunea A a prezentei anexe sa
efectueze o inspectie sau o vizita in conformitate cu prezenta conventie.
10. Inspectie initiala inseamna prima inspectie la fata locului a instalatiilor pentru a
verifica declaratiile inainte de aplicarea art. III, IV, V si VI si a prezentei anexe.
11. Inspectie la cerere inseamna inspectia oricarei instalatii sau a oricarui alt
amplasament de pe teritoriul sau de sub jurisdictia sau controlul unui stat parte, ceruta de
un alt stat parte in aplicarea art. IX, alin. 8-25.
12. Instalatie, in contextul art. VI, inseamna oricare din obiectivele industriale
definite mai jos (platforma, instalatie si unitate).
a) Platforma (uzina, fabrica) inseamna un complex local format din una sau mai
multe instalatii, cu oricate nivele administrative intermediare, aflate sub un control operativ
unic si care include infrastructura comuna, cum ar fi:
(i) birouri administrative si alte birouri;
(ii) ateliere de reparatii si intretinere;
(iii) centru medical;
(iv) utilitati;
(v) laborator central de analize;
(vi) laboratoare de cercetare – dezvoltare;
(vii) statie centrala de tratare a efluentilor si deseurilor; si
(viii) depozite.
b) Instalatie (instalatie de productie, atelier) inseamna o zona, structura sau cladire
relativ autonoma, continand una sau mai multe unitati cu infrastructura auxiliara sau
asociata, cum ar fi:
(i) un mic sector administrativ;
(ii) zone de depozitare / manipulare a materiilor prime si a produselor;
(iii) zona de manipulare / tratare a efluentilor / deseurilor;
(iv) laborator de control / de analize;
(v) serviciu de prim-ajutor / sector medical analog; si
(vi) evidente asociate cu intrarile, miscarile in cadrul obiectivului si iesirile substantelor
chimice declarate si ale materiilor prime pentru acestea sau ale substantelor produse din
acestea, dupa caz.
c) Unitate (unitate productiva, unitate de proces) inseamna combinatia acelor
articole de echipament, inclusiv vase si instalatii pentru acestea, necesare pentru
producerea, prelucrarea sau consumarea unei substante chimice.
13. Mandat de inspectie inseamna instructiunile emise de directorul general echipei
de inspectie pentru desfasurarea unei anumite inspectii.
14. Manual de inspectii inseamna o culegere de proceduri suplimentare pentru
desfasurarea inspectiilor, elaborata de secretariatul tehnic.
15. Obiectivul inspectiei inseamna orice instalatie sau zona la care se efectueaza o
inspectie si care este definita anume in acordul de instalatie respectiv sau in solicitarea de
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inspectie, sau in mandatul sau solicitarea de inspectie, cu extinderile introduse prin
perimetrul alternativ sau perimetrul final.
16. Observator inseamna un reprezentant desemnat de un stat parte solicitant sau
de un stat parte tert sa observe o inspectie la cerere.
17. Perimetru, in cazul inspectiei la cerere, inseamna limita exterioara a obiectivului
inspectiei, definita fie prin coordonate geografice, fie printr-o descriere pe o harta:
a) perimetru solicitat inseamna perimetrul obiectivului inspectiei, asa cum este
specificat in conformitate cu partea X, alin. 8 din prezenta anexa;
b) perimetru alternativ inseamna perimetrul obiectivului inspectiei asa cum este
specificat, ca alternativa la perimetrul solicitat, de catre statul parte inspectat; acesta
trebuie sa fie in conformitate cu cerintele specificate in partea X, alin. 17 din prezenta
anexa;
c) perimetru final inseamna perimetrul definitiv al obiectivului inspectiei, asa cum
este convenit prin negocieri intre echipa de inspectie si statul parte inspectat, in
conformitate cu partea X, alin. 16-21 din prezenta anexa;
d) perimetru declarat inseamna limita exterioara a instalatiei, declarata in aplicarea
art. III, IV, V si VI.
18. Perioada inspectiei, in scopurile art. IX, inseamna perioada de timp de la
asigurarea accesului echipei de inspectie la obiectivul inspectiei pana la plecarea acesteia
de la obiectiv, exclusiv timpul utilizat pentru instructajul premergator si pentru informarea
ulterioara activitatilor de verificare.
19. Perioada inspectiei, in scopurile art. IV, V si VI, inseamna perioada de timp de la
sosirea echipei de inspectie la obiectivul inspectiei pana la plecarea acesteia de la
obiectivul inspectiei, exclusiv timpul utilizat pentru instructajul premergator si informarea
ulterioara activitatilor de verificare.
20. Perioada sederii in tara inseamna perioada de la sosirea echipei de inspectie la
un punct de acces si pana la plecarea din tara printr-un asemenea punct.
21. Punct de acces (de intrare / de iesire) inseamna un amplasament desemnat
pentru sosirea in tara a echipelor de inspectie in aplicarea prezentei conventii, sau pentru
plecarea acestora dupa finalizarea misiunii lor.
22. Stat gazda inseamna statul pe al carui teritoriu se afla instalatiile sau zonele
unui alt stat parte la prezenta conventie, care sunt supuse inspectiei in conformitate cu
prezenta conventie.
23. Stat parte inspectat inseamna statul parte pe al carui teritoriu sau in orice alt
amplasament de sub jurisdictia sau controlul acestuia se desfasoara o inspectie in
aplicarea prezentei conventii, sau statul parte a carui instalatie sau zona de pe teritoriul
unui stat gazda este supusa unei astfel de inspectii; termenul nu include insa statul parte
specificat in partea II, alin. 21 din prezenta anexa.
24. Stat parte solicitat inseamna un stat parte care a solicitat o inspectie la cerere in
aplicarea art. IX.
25. Substanta organica definita inseamna orice substanta chimica apartinand clasei
de compusi chimici care consta din toti compusii carbonului, cu exceptia oxizilor si
sulfurilor acestuia, precum si a carbonatilor metalici, identificabila prin denumirea chimica,
prin formula structurala, daca este cunoscuta, precum si prin numarul din registrul
Chemical Abstract Service, daca este atribuit.
26. Tona inseamna tona metrica, adica 1.000 Kg.
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PARTEA II
Reguli generale de verificare
A. Desemnarea inspectorilor si asistentilor de inspectie
1. Nu mai tarziu de 30 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii,
secretariatul tehnic va comunica, in scris, tuturor statelor parti, numele, cetatenia si rangul
inspectorilor si asistentilor de inspectie propusi pentru desemnare, precum si o descriere a
calificarii si a experientei lor profesionale.
2. Fiecare stat parte va confirma imediat primirea listei inspectorilor si asistentilor de
inspectie propusi pentru desemnare care i-a fost comunicata. Statul parte va informa in
scris secretariatului tehnic despre acceptarea fiecarui inspector sau asistent de inspectie,
nu mai tarziu de 30 de zile dupa confirmarea primirii listei. Orice inspector si asistent de
inspectie inscris in aceasta lista va fi considerat ca desemnat daca un stat parte nu
declara in scris, nu mai tarziu de 30 de zile dupa confirmarea primirii listei, neacceptarea
acesteia. Statul parte poate sa includa si motivul obiectiei.
In cazul neacceptarii, inspectorul sau asistentul de inspectie propus nu va
intreprinde sau participa la activitati de verificare pe teritoriul sau la orice alt amplasament
de sub jurisdictia sau controlul statului parte care si-a declarat neacceptarea. Secretariatul
tehnic va inainta, dupa necesitati, alte propuneri ca supliment la lista originala.
3. Activitatile de verificare in conformitate cu prezenta conventie vor fi efectuate
numai de inspectori si asistenti de inspectie desemnati.
4. In conditiile prevederilor alin. 5, un stat parte are dreptul in orice moment sa
obiecteze in privinta unui inspector sau asistent de inspectie care a fost deja desemnat. El
va notifica secretariatului tehnic obiectia sa in scris si poate sa includa motivul obiectiei. O
astfel de obiectie va deveni efectiva la 30 de zile dupa primirea ei de catre secretariatul
tehnic. Secretariatul tehnic va informa imediat statul parte interesat despre retragerea
desemnarii inspectorului sau asistentului de inspectie.
5. Un stat parte care a fost anuntat cu privire la o inspectie nu va incerca sa obtina
eliminarea din echipa de inspectie pentru acea inspectie a nici unuia dintre inspectorii sau
asistentii de inspectie numiti pe lista echipei de inspectie.
6. Numarul de inspectori sau asistenti de inspectie acceptati de un stat parte si
desemnati pentru aceasta trebuie sa fie suficient pentru a permite sa se dispuna de un
numar corespunzator de inspectori si asistenti de inspectie, precum si rotirea acestora.
7. Daca, dupa opinia directorului general, neacceptarea inspectorilor sau asistentilor
de inspectie propusi impiedica desemnarea unui numar suficient de inspectori sau
asistenti de inspectie sau stanjeneste in alt mod indeplinirea eficace a sarcinilor
secretariatului tehnic, directorul general va supune problema consiliului executiv.
8. Ori de cate ori sunt necesare sau sunt solicitate amendamente la listele de
inspectori si asistenti de inspectie sus-mentionate, vor fi desemnati inlocuitori ai
inspectorilor si ai asistentilor de inspectie in acelasi mod cu cel aratat cu privire la lista
initiala.
9. Membrii echipei de inspectie care efectueaza o inspectie a unei instalatii a unui
stat parte, amplasata pe teritoriul altui stat parte, vor fi desemnati in conformitate cu
procedurile aratate in prezenta anexa, aplicate atat statului parte inspectat, cat si statului
parte gazda.
B. Privilegii si imunitati
10. Fiecare stat parte va furniza, nu mai tarziu de 30 de zile dupa confirmarea
primirii listei de inspectori si asistenti de inspectie sau a modificarilor la aceasta, vize
multiple de intrare / iesire si / sau de tranzit si alte astfel de documente, care sa permita
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fiecarui inspector sau asistent de inspectie sa intre si sa ramana pe teritoriul acelui stat
parte in scopul efectuarii activitatilor de inspectie. Aceste documente vor fi valabile timp de
cel putin doi ani dupa furnizarea lor secretariatului tehnic.
11. Pentru a-si exercita functiile in mod eficace, inspectorilor si asistentilor de
inspectie li se vor acorda privilegii si imunitati dupa cum se arata la lit. a)-i). Privilegiile si
imunitatile vor fi acordate membrilor echipei de inspectie in numele prezentei conventii si
nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii si imunitati le vor
fi acordate pe intreaga perioada dintre sosirea si plecarea de pe teritoriul statului parte
inspectat sau al statului gazda, iar dupa aceea, tinand seama de actele efectuate anterior
in exercitarea functiilor lor oficiale:
a) Membrilor echipei de inspectie li se va acorda inviolabilitatea de care se
bucura agentii diplomatici in aplicarea art. 29 din Conventia de la Viena, din 18 aprilie
1961, privind relatiile diplomatice.
b) Locuintelor si sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspectie care
efectueaza activitati de inspectie in aplicarea prezentei conventii, li se vor acorda
inviolabilitatea si protectia acordata sediilor agentilor diplomatici in aplicarea art. 30, alin. 1
din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
c)
Documentele si corespondenta, inclusiv inregistrarile echipei de inspectie se
vor bucura de inviolabilitatea acordata tuturor documentelor si corespondentei agentilor
diplomatici in aplicarea art. 30, alin. 2 din Conventia de la Viena privind relatiile
diplomatice. Echipa de inspectie va avea dreptul sa foloseasca coduri pentru comunicatiile
sale cu secretariatul tehnic.
d) Probele si echipamentul aprobat adus de membrii echipei de inspectie vor fi
inviolabile in conditiile prevederilor continute in prezenta conventie si vor fi exceptate de la
plata oricaror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate in conformitate cu
reglementarile specifice.
e) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda imunitatile acordate agentilor
diplomatici in aplicarea art. 31, alin. 1,2 si 3 din Conventia de la Viena privind relatiile
diplomatice.
f)
Membrilor echipei de inspectie care efectueaza activitati ordonate in aplicarea
prezentei conventii, li se va acorda scutirea de impozite si taxe acordata agentilor
diplomatici in aplicarea art. 34 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
g) Membrilor echipei de inspectie li se va permite sa introduca pe teritoriul
statului parte inspectat sau al statului parte gazda, fara plata vreunei taxe vamale sau a
altor taxe inrudite, articole de uz personal, cu exceptia articolelor al caror import sau export
este interzis prin lege sau controlat prin reglementari de carantina.
h) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda aceleasi facilitati valutare si de
schimb care sunt acordate reprezentantilor guvernelor straine aflati in misiuni oficiale
temporare.
i)
Membrii echipei de inspectie nu se vor angaja in nici o activitate profesionala
sau comerciala in scopul profitului personal pe teritoriul statului parte inspectat sau al
statului gazda.
12. Atunci cand tranziteaza teritoriul unor state parti care nu sunt inspectate,
membrilor echipei de inspectie li se vor acorda privilegiile si imunitatile de care se bucura
agentii diplomatici in aplicarea art. 40, alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile
diplomatice. Documentelor si corespondentei, inclusiv inregistrarilor, precum si probelor si
echipamentului aprobat adus de acestia, li se vor acorda privilegiile si imunitatile aratate in
alin. 11, lit. c) si d).
13. Fara lezarea privilegiilor si imunitatilor, membrii echipei de inspectie vor fi
obligati sa respecte legile si reglementarile statului parte inspectat sau ale statului gazda
si, in masura in care acest lucru este in acord cu mandatul de inspectie, sa nu intervina in
afacerile interne ale acelui stat. Daca statul parte inspectat sau statul gazda considera ca
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s-a abuzat de privilegiile si imunitatile precizate in prezenta anexa, intre statul parte si
directorul general vor avea loc consultari pentru a stabili daca acest abuz a avut loc si,
daca se stabileste acest lucru, pentru a evita repetarea unui asemenea abuz.
14.
Directorul general poate renunta la imunitatea de jurisdictie a membrilor
echipei de inspectie in acele cazuri cand directorul general este de parere ca imunitatea ar
impiedica cursul justitiei si ca se poate renunta la aceasta fara prejudicii pentru aplicarea
prevederilor prezentei conventii. Renuntarea trebuie sa fie intotdeauna expresa.
15.
Observatorilor li se vor acorda aceleasi privilegii si imunitati care se acorda
inspectorilor in aplicarea prezentei sectiuni, cu exceptia acelora care se acorda in
aplicarea alin. 11, lit. d).
C. Aranjamente temporare
Puncte de acces
16. Fiecare stat parte va desemna punctele de acces si va furniza informatiile
necesare secretariatului tehnic nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta conventie
intra in vigoare pentru el. Aceste puncte de acces trebuie sa fie astfel incat echipa de
inspectie sa poata atinge orice obiectiv al inspectiei din cel putin un punct de intrare in
termen de 12 ore. Amplasarea punctelor de acces va fi comunicata tuturor statelor parti de
catre secretariatul tehnic.
17. Fiecare stat parte poate sa modifice punctele de acces anuntand despre
aceasta modificare secretariatului tehnic. Modificarile vor deveni efective la 30 de zile
dupa ce secretariatul tehnic primeste o astfel de notificare, pentru a permite anuntarea
corespunzatoare a tuturor statelor membre.
18. Daca secretariatul tehnic considera ca numarul punctelor de acces este
insuficient pentru desfasurarea operativa a inspectiilor sau ca modificarile privind punctele
de acces, propuse de un stat parte, ar stanjeni desfasurarea operativa a inspectiilor, el va
angaja consultari cu statul parte interesat, pentru a rezolva problema.
19. In cazurile in care instalatii sau zone ale unui stat parte inspectat sunt
amplasate pe teritoriul unui stat parte gazda, sau cand accesul de la punctul de intrare la
instalatiile sau zonele supuse inspectiei necesita tranzitul prin teritoriul altui stat parte,
statul parte inspectat isi va exercita drepturile si isi va indeplini obligatiile care privesc
astfel de inspectii in conformitate cu prezenta anexa. Statul parte gazda va facilita
inspectarea acelor instalatii sau zone si va furniza sprijinul necesar pentru a permite
echipei de inspectie sa-si indeplineasca sarcinile de o maniera operativa si eficienta.
Statele parti prin al caror teritoriu se solicita tranzitul pentru inspectarea instalatiilor sau
zonelor unui stat parte inspectat vor facilita acest tranzit.
20. In cazurile in care instalatiile sau zonele unui stat parte inspectat sunt
amplasate pe teritoriul unui stat care nu este parte la prezenta conventie, statul parte
inspectat va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca inspectiile la acele instalatii
sau zone pot fi efectuate in conformitate cu prevederile prezentei anexe. Un stat parte
care are una sau mai multe instalatii sau zone pe teritoriul unui stat care nu este parte la
prezenta conventie va lua toate masurile necesare pentru a asigura acceptarea de catre
statul gazda a inspectorilor si asistentilor de inspectie desemnati pentru acel stat parte.
Daca un stat parte inspectat nu este in masura sa asigure accesul, el va demonstra ca a
luat toate masurile necesare pentru a asigura accesul.
21. In cazurile in care instalatiile sau zonele care se urmareste sa fie inspectate
sunt amplasate pe teritoriul unui stat parte, dar intr-un loc aflat sub jurisdictia sau controlul
unui stat care nu este parte la prezenta conventie, statul parte va lua toate masurile
necesare care ar fi cerute de la un stat parte inspectat si un stat parte gazda pentru a
asigura ca inspectarea acelor instalatii sau zone poate fi efectuata in conformitate cu
prevederile prezentei anexe. Daca statul parte nu este in masura sa asigure accesul la
42

acele instalatii sau zone, el va demonstra ca a luat toate masurile necesare pentru a
asigura accesul. Acest aliniat nu se va aplica atunci cand instalatiile sau zonele care
urmareste sa fie inspectate apartin statului parte.
Aranjamente pentru utilizarea aeronavelor neprogramate
22. Pentru inspectiile in aplicarea art. IX si pentru alte inspectii in care transportul
operativ nu este fezabil prin utilizarea transporturilor comerciale programate, o echipa de
inspectie poate fi nevoita sa utilizeze aeronave detinute sau inchiriate de secretariatul
tehnic. Nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru el,
fiecare stat parte va informa secretariatul tehnic cu privire la numarul permisului diplomatic
permanent pentru aeronavele neprogramate care transporta echipele de inspectie si
echipamentul necesar pentru inspectie in si din teritoriul in care este amplasat un obiectiv
al inspectiei. Traseele aeriene spre si dinspre punctul de intrare desemnat vor urma
traseele aeriene internationale stabilite, care sunt convenite intre statele parti si
secretariatul tehnic ca baza pentru acest permis diplomatic.
23. Atunci cand se utilizeaza o aeronava neprogramata, secretariatul tehnic va
furniza statului parte, prin autoritatea nationala, un plan de zbor pentru zborul aeronavei
de la ultimul aeroport inainte de intrarea in spatiul aerian al statului in care in care este
amplasat obiectivul inspectiei, cu cel putin sase ore inainte de plecarea programata de pe
acel aeroport. Acest plan va fi inregistrat in conformitate cu procedurile Organizatiei
Internationale de Aviatie Civila, aplicabile avioanelor civile. Pentru zborurile cu aeronave
proprii sau inchiriate, secretariatul tehnic va inscrie in sectiunea de observatii a fiecarui
plan de zbor numarul permisului diplomatic permanent si notarea adecvata care identifica
aeronava ca aeronava de inspectie.
24. Cu cel putin trei ore inainte de plecarea programata a echipei de inspectie de pe
ultimul aeroport inainte de intrarea in spatiul aerian al statului in care urmeaza sa aiba loc
inspectia, statul parte inspectat sau statul gazda vor asigura ca planul de zbor inregistrat in
conformitate cu alin. 23 este aprobat, astfel incat echipa de inspectie poate sa soseasca la
punctul de intrare la ora de sosire prevazuta.
25. Statul parte inspectat va asigura la punctul de intrare parcarea, securitatea,
service-ul si combustibilul solicitate de secretariatul tehnic pentru aeronava echipei de
inspectie, atunci cand aceasta aeronava apartine sau este inchiriata de secretariatul
tehnic. Aceasta aeronava nu va fi supusa tarifelor de aterizare, taxelor de decolare si altor
taxe similare. Secretariatul tehnic va suporta costurile combustibilului, asigurarii securitatii
si service-ului.
Aranjamente administrative
26. Statul parte inspectat va furniza sau va face aranjamente pentru facilitatile
necesare echipei de inspectie, cum ar fi mijloace de comunicatii, serviciu de interpretare in
masura necesara efectuarii interviurilor si altor sarcini, transport, spatiu de lucru, cazare,
masa si asistenta medicala. In aceasta privinta, organizatia va rambursa statului parte
cheltuielile ocazionate de echipa de inspectie.
Echipament aprobat
27.
Cu conditiile prevazute la alin. 29, statul parte nu va impune nici o restrictie
aducerii de catre echipa de inspectie la obiectivul inspectiei a echipamentului aprobat in
conformitate cu alin. 28, pe care secretariatul tehnic l-a stabilit ca fiind necesar pentru
indeplinirea cerintelor inspectiei. Secretariatul tehnic va pregati si, dupa caz, va aduce la zi
lista echipamentului aprobat care poate fi necesar pentru scopurile descrise mai sus,
precum si reglementarile care guverneaza acest echipament, care vor fi in conformitate cu
prezenta anexa. La stabilirea listei echipamentului aprobat si a acestor reglementari,
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secretariatul tehnic va asigura ca se va tine seama pe deplin de aspectele privind protectia
pentru toate tipurile de instalatii la care este posibil sa fie utilizat acest echipament. O lista
a echipamentului aprobat va fi discutata si aprobata de conferinta in aplicarea art. VIII,
alin. 21 lit. i).
28. Echipamentul va fi in custodia secretariatului tehnic si va fi desemnat, calibrat si
aprobat de secretariatul tehnic. Secretariatul tehnic va selectiona, in masura posibilului,
echipament care este proiectat anume pentru tipul specific de inspectie cerut.
Echipamentul desemnat si aprobat va fi protejat anume impotriva modificarilor
neautorizate.
29. Statul parte inspectat va avea dreptul, fara a prejudicia limitele de timp
prescrise, sa inspecteze echipamentul la punctul de acces, in prezenta membrilor echipei
de inspectie, adica sa verifice identitatea echipamentului adus pe, sau scos de pe teritoriul
statului parte inspectat sau al statului gazda. Pentru a facilita aceasta identificare,
secretariatul tehnic va atasa documente si dispozitive care sa autentifice desemnarea si
aprobarea de catre acesta a echipamentului. Inspectarea va stabili de asemenea, in mod
satisfacator pentru statul parte inspectat, ca echipamentul corespunde descrierii
echipamentului aprobat pentru tipul specific de inspectie. Statul parte inspectat poate sa
excluda echipamentul care nu corespunde acestei descrieri sau echipamentul fara
documente si dispozitivele de autentificare sus-mentionate. Procedurile de inspectare a
echipamentului vor fi discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
30. In cazurile in care echipa de inspectie gaseste necesar sa utilizeze echipament
aflat la fata locului, care nu apartine secretariatului tehnic, si cere statului parte inspectat
sa permita echipei sa utilizeze acest echipament, statul parte inspectat va satisface
cererea in masura posibilului.
D. Activitati premergatoare inspectiei
Notificare
31. Directorul general va anunta statul parte inaintea sosirii planificate a echipei de
inspectie la punctul de intrare si, atunci cand se specifica, in limitele de timp prescrise,
despre intentia de a se efectua o inspectie.
32. Notificarea facuta de directorul general va cuprinde urmatoarele informatii:
a) tipul inspectiei;
b) punctul de intrare;
c) data si ora prevazuta a sosirii la punctul de intrare;
d) mijloacele de sosire la punctul de intrare;
e) obiectivul care urmeaza sa fie inspectat;
f)
numele inspectorilor si ale asistentilor de inspectie;
g)
daca este cazul, autorizatia aeronavei pentru zboruri speciale.
33.
Statul parte inspectat va confirma primirea unei notificari din partea
secretariatului tehnic privind intentia de a efectua o inspectie, nu mai tarziu de o ora dupa
primirea acestei notificari.
34.
In cazul unei inspectii la o instalatie a unui stat parte care este amplasata pe
teritoriul altui stat parte, ambele state parti vor fi anuntate simultan in conformitate cu alin.
31 si 32.
Intrarea pe teritoriul statului parte inspectat sau al statului gazda si transferul la
obiectivul inspectiei
35. Statul parte inspectat sau statul gazda, care a fost anuntat despre sosirea unei
echipe de inspectie, va asigura intrarea imediata a acesteia pe teritoriu si va face, prin
intermediul unei echipe de insotire sau prin alte mijloace, tot ce-i sta in putinta pentru a
asigura deplasarea in siguranta a echipei de inspectie si a echipamentului si furniturilor
sale, de la punctul de intrare la obiectivul(ele) inspectiei si apoi la un punct de iesire.
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36. Statul parte inspectat sau statul gazda vor ajuta, dupa necesitati, echipa de
inspectie sa ajunga la obiectivul inspectiei nu mai tarziu de 12 ore dupa sosirea la punctul
de intrare.
Instructajul premergator inspectiei
37. La sosirea la obiectivul inspectiei si inainte de inceperea acesteia, echipa de
inspectie va fi instruita de catre reprezentantii instalatiei, cu ajutorul hartilor si, dupa caz, al
altor documente, cu privire la instalatie, activitatile desfasurate, masuri de protectie,
precum si la aranjamente administrative si logistice necesare pentru inspectie. Timpul
utilizat pentru instructaj va fi limitat la minimum necesar si in nici un caz nu va depasi trei
ore.
E. Desfasurarea inspectiilor
Reguli generale
38. Membrii echipei de inspectie isi vor indeplini functiile in conformitate cu
prevederile prezentei conventii, precum si cu regulile stabilite de directorul general si prin
acordurile de instalatie incheiate intre statele parti si organizatie.
39. Echipa de inspectie va respecta cu strictete mandatul de inspectie emis de
directorul general. Ea se va abtine de la activitati care depasesc acest mandat.
40. Activitatile echipei de inspectie vor fi organizate astfel incat sa asigure
indeplinirea oportuna si eficace a functiilor sale cu minimum de inconveniente pentru statul
parte sau statul gazda si de perturbari pentru instalatia sau zona inspectata. Echipa de
inspectie va evita stanjenirea sau intarzierea nejustificata a functionarii instalatiei si va
evita sa afecteze siguranta acesteia. In special, echipa de inspectie nu va actiona nici o
instalatie. Daca inspectorii considera ca, pentru a-si indeplini mandatul, intr-o instalatie
trebuie efectuate anumite operatii, ei vor cere reprezentantului desemnat al instalatiei
inspectate ca acestea sa fie efectuate. Reprezentantul va satisface cererea in masura
posibilului.
41. In indeplinirea indatoririlor lor pe teritoriul unui stat parte inspectat sau al unui
stat gazda, membrii echipei de inspectie vor fi insotiti, la cererea statului parte inspectat,
de reprezentanti ai statului parte inspectat, dar prin aceasta echipa de inspectie nu trebuie
sa fie intarziata sau impiedicata in alt mod in exercitarea functiilor sale.
42.
Secretariatul tehnic va elabora, in vederea includerii in manualul de inspectii,
proceduri detaliate pentru efectuarea inspectiilor, tinand seama de principiile directoare
care vor fi discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
Protectie
43.
In desfasurarea activitatilor lor, inspectorii si asistentii de inspectie vor
respecta reglementarile de protectie stabilite la obiectivul inspectiei, inclusiv pe cele privind
protectia mediilor controlate din interiorul instalatiei si siguranta personala. In vederea
aplicarii acestor cerinte, procedurile detaliate adecvate vor fi discutate si aprobate de
conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
Comunicatii
44. Inspectorii vor avea dreptul, pe intreaga perioada a sederii lor in tara, sa
comunice cu sediul secretariatului tehnic. In acest scop, ei pot utiliza echipamentul aprobat
propriu, certificat in mod corespunzator si pot cere ca statul parte inspectat sau statul parte
gazda sa le asigure accesul la alte mijloace de telecomunicatii. Echipa de inspectie va
avea dreptul sa foloseasca propriul sistem de radiocomunicatii in ambele sensuri intre
personalul care patruleaza perimetrul si alti membrii ai echipei de inspectie.
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Drepturile echipei de inspectie si ale statului parte inspectat
45. Echipa de inspectie va avea dreptul, in conformitate cu articolele relevante si cu
anexele prezentei conventii, precum si cu acordurile de instalatie si cu procedurile aratate
in manualul de inspectii, la acces nestanjenit la obiectivul inspectiei. Obiectele supuse
inspectiei vor fi alese de catre inspectori.
46. Inspectorii vor avea dreptul sa intervieveze orice persoana din instalatie, in
prezenta reprezentantilor statului parte inspectat, in scopul de a stabili fapte relevante.
Inspectorii vor cere numai informatii si date care sunt necesare pentru efectuarea
inspectiei, iar statul parte inspectat va furniza aceste informatii la cerere. Statul parte
inspectat va avea dreptul sa obiecteze la intrebarile puse personalului instalatiei daca
acele intrebari sunt considerate irelevante pentru inspectie. Daca seful echipei de inspectie
obiecteaza si explica relevanta acestora, intrebarile vor fi furnizate in scris statului parte
inspectat pentru a raspund la ele. Echipa de inspectie poate sa noteze orice refuz de a
permite interviuri sau de a se raspunde la intrebari, precum si orice explicatie data, in acea
parte a raportului inspectiei care trateaza cooperarea din partea statului parte inspectat.
47. Inspectorii vor avea dreptul sa inspecteze documentatia si evidentele pe care le
considera relevante pentru efectuarea misiunii lor.
48. Inspectorii vor avea dreptul sa ceara ca reprezentanti ai statului parte inspectat
sau a instalatiei inspectate sa faca fotografii. Va trebui sa existe posibilitatea de a se
realiza copii fotografice cu developare instantanee. Echipa de inspectie va stabili daca
fotografiile corespund celor cerute si, daca nu, fotografiile se vor repeta. Echipa de
inspectie si statul parte inspectat vor retine fiecare cate un exemplar din fiecare fotografie.
49.
Reprezentantii statului parte inspectat vor avea dreptul sa observe toate
activitatile de verificare efectuate de echipa de inspectie.
50.
Statul parte inspectat va primi, la cererea sa, copii ale informatiilor si datelor
culese de secretariatul tehnic despre instalatia(ile) sale.
51.
Inspectorii vor avea dreptul sa ceara clarificari in legatura cu ambiguitatile
care apar in cursul unei inspectii. Aceste cereri vor fi adresate cu promptitudine prin
reprezentantul statului parte inspectat. Reprezentatul statului parte inspectat va da echipei
de inspectie, in decursul inspectiei, clarificarile care pot fi necesare pentru indepartarea
ambiguitatii. Daca problemele legate de un obiect sau de o cladire amplasata in cadrul
obiectivului inspectiei nu sunt rezolvate, obiectul sau cladirea vor fi fotografiate, la cerere,
in scopul clarificarii naturii si functiei sale. Daca ambiguitatea nu poate fi indepartata in
decursul inspectiei, inspectorii vor anunta imediat secretariatul tehnic. Inspectorii vor
consemna in raportul de inspectie orice astfel de problema nerezolvata, clarificarile
relevante si cate un exemplar din orice fotografie facuta.
Recoltarea, manipularea si analiza probelor
52. Reprezentantii statului parte inspectat sau a instalatiei inspectate vor recolta
probe, la cererea echipei de inspectie, in prezenta inspectorilor. Daca s-a convenit in
prealabil in acest sens cu reprezentantii statului parte inspectat sau ai instalatiei
inspectate, echipa de inspectie poate sa recolteze probele ea insasi.
53. Atunci cand este posibil, analizarea probelor va fi efectuata la fata locului.
Echipa de inspectie va avea dreptul sa efectueze analizarea la fata locului a probelor,
utilizand echipamentul aprobat adus de ea. La cererea echipei de inspectie, statul parte
inspectat va furniza asistenta, in conformitate cu procedurile convenite, pentru analizarea
probelor la fata locului. Ca alternativa, echipa de inspectie poate sa ceara sa se efectueze
analizele corespunzatoare la fata locului, in prezenta sa.
54. Statul parte inspectat are dreptul sa retina portiuni din toate probele prelevate
sau sa preleveze duplicate ale probelor si sa fie prezent la analizarea probelor la fata
locului.
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55. Daca apreciaza ca necesar, echipa de inspectie va transfera probele, pentru
analizare in afara, in laboratoare desemnate de organizatie.
56. Directorul general va avea responsabilitatea principala pentru securitatea,
integritatea si conservarea probelor si pentru asigurarea protectiei confidentialitatii
probelor transferate pentru analizare in afara. Directorul general va realiza aceasta in
conformitate cu procedurile ce urmeaza sa fie discutate si aprobate de conferinta, in
aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i), in vederea includerii in manualul de inspectii. Acesta:
a) va stabili un regim strict, reglementand recoltarea, manipularea, transportul si
analizarea probelor;
b) va certifica laboratoarele desemnate sa efectueze diferite tipuri de analize;
c) va supraveghea standardizarea echipamentului si procedurilor la aceste
laboratoare desemnate, a echipamentului analitic mobil si a procedurilor respective si va
urmari standardele de control al calitatii si pe cele generale in legatura cu certificarea
acestor laboratoare, a echipamentului mobil si a procedurilor; si
d) va selectiona dintre laboratoarele desemnate pe acelea care vor indeplini functii
analitice sau alte functii, legate de anumite investigatii.
57. Atunci cand urmeaza sa se efectueze analize in afara, probele vor fi analizate in
cel putin doua laboratoare desemnate. Secretariatul tehnic va asigura efectuarea cu
promptitudine a analizelor. Probele vor fi justificate de secretariatul tehnic, iar orice probe
neconsumate sau portiuni din acestea vor fi inapoiate secretariatului tehnic.
58. Secretariatul tehnic va corobora rezultatele analizelor de laborator ale probelor
relevante pentru respectarea prezentei conventii si le va consemna in raportul final de
inspectie. Secretariatul tehnic va consemna in raport informatii detaliate cu privire la
echipamentul si metodologia utilizate de laboratoarele desemnate.
Prelungirea duratei inspectii
59. Perioadele de inspectie pot fi prelungite, de comun acord cu reprezentantul
statului parte inspectat.
Informare la sfarsitul inspectiei
60. La terminarea unei inspectii, echipa de inspectie se va intalni cu reprezentantii
statului parte inspectat si cu personalul responsabil din cadrul obiectivului inspectiei,
pentru a trece in revista constatarile preliminare ale echipei de inspectie si a clarifica orice
ambiguitati. Echipa de inspectie va comunica reprezentantilor statului parte inspectat, in
forma scrisa, in conformitate cu un format standardizat, constatarile sale preliminare,
impreuna cu o lista a oricaror probe si cu copii ale informatiilor scrise si ale datelor culese,
precum si ale altor materiale ce urmeaza a fi scoase in afara. Documentul va fi semnat de
seful echipei de inspectie. Pentru a confirma ca a luat nota despre continutul
documentului, reprezentantul statului parte inspectat va contrasemna documentul.
Intalnirea se va termina nu mai tarziu de 24 de ore dupa terminarea inspectiei.
F. Plecarea
61. La terminarea procedurilor ulterioare inspectiei, echipa de inspectie va parasi, in
cel mai scurt timp posibil, teritoriul statului parte inspectat sau al statului gazda.
G. Rapoarte
62. In cel mult 10 zile dupa inspectie, inspectorii vor pregati un raport faptic final
privind activitatile efectuate si constatarile lor. Aceasta va contine numai faptele relevante
privind respectarea prezentei conventii, asa cu se prevede in mandatul de inspectie.
47

Raportul va furniza, de asemenea, informatii cu privire la modul in care statul parte
inspectat a cooperat cu echipa de inspectie. Observatiile in divergenta facute de inspectori
pot fi anexate la raport. Raportul va ramane confidential.
63. Raportul final va fi inaintat imediat statului parte inspectat. La el se vor anexa
orice observatii scrise cu privire la constatari, pe care statul parte inspectat le poate face
imediat. Raportul final, impreuna cu observatiile anexate, facute de statul parte inspectat,
va fi inaintat directorului general nu mai tarziu de 30 de zile dupa inspectie.
64. Daca raportul contine dubii, sau daca cooperarea dintre autoritatea nationala si
inspectori nu s-a facut la nivelul cerut, directorul general va aborda statul parte pentru
clarificari.
65. Daca dubiile nu pot fu inlaturate, sau daca faptele stabilite sunt de natura sa
sugereze ca obligatiile asumate prin prezenta conventie nu au fost respectate, directorul
general va informa fara intarziere consiliul executiv.
H. Aplicarea prevederilor generale
66. Prevederile prezentei parti se vor aplica tuturor inspectiilor efectuate in
aplicarea prezentei conventii, cu exceptia cazurilor in care prevederile prezentei parti
difera de prevederile stabilite in partile III-XI ale prezentei anexe pentru anumite tipuri de
inspectii, cand acestea din urma vor avea prioritate.
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PARTEA III
Prevederi generale cu privire la masurile de verificare in aplicarea art. IV, V si VI,
alin. 3
A. Inspectii initiale si acorduri de instalatie
1.
Fiecare instalatie declarata supusa inspectiei la fata locului in aplicarea art. IV,
V si VI, alin. 3, va primi o inspectie initiala imediat dupa declararea instalatiei. Scopul
acestei inspectari a instalatiei va fi verificarea informatiilor furnizate si obtinerea oricaror
informatii suplimentare necesare pentru planificarea viitoarelor activitati de verificare a
instalatiei, inclusiv a inspectiilor la fata locului si a supravegherii permanente cu aparatura
instalata la fata locului, precum si negocierea acordurilor de instalatie.
2.
Statele parti vor asigura ca verificarea declaratiilor si initierea masurilor de
verificare sistematica pot fi realizate de catre secretariatul tehnic la toate instalatiile, in
limitele de timp stabilite, dupa intrarea in vigoare pentru ele a prezentei conventii.
3.
Fiecare stat parte va incheia cu organizatia un acord de instalatie pentru
fiecare instalatie declarata si supusa inspectiei la fata locului in aplicarea art. IV, V si VI,
alin. 3.
4.
Acordurile de instalatie vor fi incheiate nu mai tarziu de 180 de zile dupa ce
prezenta conventie intra in vigoare pentru statul parte sau dupa ce instalatia a fost
declarata pentru prima data, cu exceptia instalatiei de distrugere a armelor chimice, la care
se vor aplica alin. 5-7.
5.
In cazul unei instalatii de distrugere a armelor chimice, care intra in functiune
la mai mult de un an dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru statul parte,
acordul de instalatie va fi finalizat cu nu mai putin de 180 de zile inainte ca instalatia sa
intre in functiune.
6.
In cazul unei instalatii de distrugere a armelor chimice, care este in functiune
la intrarea in vigoare pentru statul parte a prezentei conventii, sau care intra in functiune
nu mai tarziu de un an dupa aceasta, acordul de instalatie va fi finalizat nu mai tarziu de
210 zile dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru statul parte, exceptand cazurile
cand consiliul executiv poate decide ca sunt suficiente aranjamentele de verificare
tranzitorii, aprobate in conformitate cu partea IV (A), alin. 51 din prezenta anexa si
cuprinzand un acord de instalatie tranzitoriu, prevederi privind verificarea prin inspectii la
fata locului si prin supraveghere cu aparatura instalata la fata locului, precum si limitele de
timp de aplicare a aranjamentelor.
7.
In cazul unei instalatii la care se face referire in alin. 6, care urmeaza sa fie
scoasa din functiune nu mai tarziu de doi ani dupa ce prezenta conventie intra in vigoare
pentru statul parte, consiliul executiv poate decide ca sunt suficiente aranjamente de
verificare tranzitorii, aprobate in conformitate cu partea IV (A), alin. 51 din prezenta anexa
si cuprinzand un acord de instalatie tranzitoriu, prevederi privind verificarea prin inspectii la
fata locului si prin supraveghere cu aparatura instalata la fata locului, precum si limitele de
timp pentru aplicarea aranjamentelor.
8.
Acordurile de instalatie se vor baza pe acorduri-cadru si vor fundamenta
aranjamentele detaliate care vor guverna inspectiile la fiecare instalatie. Acordurile-cadru
vor contine prevederi care vor tine seama de dezvoltarile tehnologice viitoare si vor fi
discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
9.
Secretariatul tehnic poate sa-si rezerve la fiecare obiectiv un container sigilat
pentru fotografii, planuri si alte informatii la care ar dori sa recurga in decursul inspectiilor
ulterioare.

B. Aranjamente permanente
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10.
Atunci cand este cazul, secretariatul tehnic va avea dreptul sa aiba instalate
aparatura si sisteme de supraveghere si sigilii si sa le utilizeze in conformitate cu
prevederile relevante din prezenta conventie si cu acordurile de instalatie dintre statele
parti si organizatie.
11.
Statul parte inspectat va avea dreptul, in conformitate cu procedurile
convenite, sa inspecteze orice aparat utilizat sau instalat de echipa de inspectie, precum si
ca acesta sa fie testat in prezenta reprezentantilor statului parte inspectat. Echipa de
inspectie va avea dreptul sa utilizeze aparatele care au fost instalate de statul parte
inspectat pentru supravegherea de catre acesta a procesului tehnologic de distrugere a
armelor chimice. Pentru aceasta, echipa de inspectie va avea dreptul sa inspecteze acele
aparate pe care intentioneaza sa le utilizeze in scopurile verificarii distrugerii armelor
chimice si ca acestea sa fie testate in prezenta sa.
12.
Statul parte inspectat va asigura mijloacele necesare pentru instalarea
aparatelor si sistemelor de supraveghere continua.
13.
Pentru aplicarea alin. 11 si 12, conferinta va discuta si aproba, in aplicarea
art. VIII, alin. 21 lit. i), proceduri de detaliu adecvate.
14.
Statul parte inspectat va anunta imediat secretariatul tehnic daca la o
instalatie la care sunt instalate aparate de supraveghere se produce un eveniment care ar
putea avea urmari asupra sistemului de supraveghere. Statul parte inspectat isi va
coordona actiunile ulterioare cu secretariatul tehnic in vederea restabilirii functionarii
sistemului de supraveghere si a stabilirii, in cel mai scurt timp, daca sunt necesare, de
masuri interimare.
15.
Echipa de inspectie va verifica in cursul fiecarei inspectii daca sistemul de
supraveghere functioneaza corect si daca sigiliile aplicate nu au fost violate. In afara de
acesta, pot fi necesare vizite de service la sistemul de supraveghere, pentru a efectua
lucrarile necesare de intretinere sau inlocuire a echipamentelor, sau pentru a regla campul
de cuprindere al sistemului de supraveghere conform cerintelor.
16.
Daca sistemul de supraveghere indica vreo anomalie, secretariatul tehnic va
actiona imediat pentru a stabili daca acesta este rezultatul functionarii defectuoase a
echipamentului sau al activitatilor din instalatie. Daca, dupa acest examen, problema
ramane nerezolvata, secretariatul tehnic va stabili imediat situatia reala, inclusiv, daca este
necesar, prin inspectie la fata locului sau vizita la instalatie. Secretariatul tehnic va raporta
orice astfel de problema, imediat dupa detectarea ei, statului parte inspectat, care va
sprijini rezolvarea ei.

C. Activitati premergatoare inspectiei
17. Cu exceptia cazurilor specificate in alin. 18, statul parte inspectat va fi anuntat
despre inspectii cu nu mai putin de 24 de ore inaintea sosirii planificate a echipei de
inspectie la punctul de intrare.
18. Statul parte inspectat va fi anuntat despre inspectiile initiale cu nu ai putin de
72 de ore inainte de ora prevazuta a sosirii echipei de inspectie la punctul de intrare.
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PARTEA IV (A)
Distrugerea armelor chimice si verificarea acesteia in indeplinirea prevederilor art.
IV
A. Declaratii
Arme chimice
1. Declararea armelor chimice de catre un stat parte in indeplinirea prevederilor art.
III, alin. 1 lit. a) (ii) trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) cantitatea globala din fiecare substanta chimica declarata;
b) amplasamentul exact al fiecarei instalatii de depozitare a armelor chimice,
exprimat prin:
(i) denumire;
(ii) coordonate geografice; si
(iii) o schema detaliata a obiectivului, cuprinzand harta limitelor acestuia si amplasarea
buncarelor (a suprafetelor de depozitare) din cadrul instalatiei.
c) inventarul detaliat al fiecarei instalatii de depozitare a armelor chimice,
cuprinzand:
(i) substantele chimice definite ca arme chimice in conformitate cu art. II;
(ii) munitiile neincarcate, submunitiile, dispozitivele si echipamentele definite ca arme
chimice;
(iii) echipamentele destinate special pentru utilizarea in legatura directa cu folosirea
munitiilor, submunitiilor, dispozitivelor si echipamentelor specificate in subparagraful (ii);
(iv) substantele chimice destinate pentru a fi utilizate direct in legatura cu folosirea
munitiilor, submunitiilor sau echipamentelor specificate in subparagraful (ii).
2. Pentru declararea substantelor chimice la care se face referire in alin. 1, lit. c) (i),
se vor aplica urmatoarele:
a) substantele chimice vor fi declarate in conformitate cu listele specificate in anexa privind
substantele chimice;
b) pentru o substanta chimica necuprinsa in listele din anexa privind substantele chimice,
se vor furniza informatiile necesare pentru posibila atribuire a substantei la lista
corespunzatoare, inclusiv toxicitatea compusului pur. In cazul unui precursor, se vor
furniza toxicitatea si identitatea principalului produs (produsi) al (ai) reactiei finale;
c) substantele chimice vor fi identificate prin denumirea chimica in conformitate cu
nomenclatura in vigoare a Uniunii Internationale de Chimie Pura si Aplicata (IUPAC), prin
formula structurala si numarul din registrul Chemical Abstracts Service, daca este atribuit.
In cazul unui precursor, se vor indica toxicitatea si identitatea produsului(silor) principal(i)
al(ai) reactiei finale;
d) in cazuri care implica amestecuri de doua sau mai multe substante chimice, se va
identifica fiecare substanta chimica si se va indica procentajul fiecareia, iar amestecul va fi
declarat la categoria substantei celei mai toxice. Daca o componenta a unui sistem binar
consta dintr-un amestec de doua sau mai multe substante chimice, se va identifica fiecare
substanta si se va indica procentajul fiecareia;
e) armele chimice binare vor fi declarate la produsul final relevant in cadrul categoriilor de
arme chimice la care se face referire in alin. 16. Pentru fiecare tip de munitie/dispozitiv
chimic binar se vor furniza urmatoarele informatii suplimentare:
(i) denumirea chimica a produsului toxic final;
(ii) compozitia chimica si cantitatea fiecarui component;
(iii) raportul masic real intre componente;
(iv) care component este considerat componentul cheie;
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(v) cantitatea proiectata de produs toxic final, calculata pe baza stoechiometrica din
componentul cheie, presupunand un randament de 100 la suta. Cantitatea declarata (in
tone) din componentul cheie destinat unui anumit produs toxic final va fi considerata
echivalenta cu cantitatea (in tone) din acel produs toxic final, calculata pe baza
stoechiometrica presupunand un randament de 100 la suta.
f) pentru arme chimice multicomponente, declaratia va fi analoga celei prevazute
pentru armele chimice binare;
g) pentru fiecare substanta chimica se va declara forma de depozitare, adica
munitii, submunitii, dispozitive, echipamente sau containere de depozitare in vrac si alte
containere. Pentru fiecare forma de depozitare se vor preciza urmatoarele:
(i) tipul;
(ii) dimensiunea sau calibrul;
(iii) numarul de obiecte; si
(iv) masa nominala a incarcaturii chimice per obiect.
h) pentru fiecare substanta chimica se va declara masa totala prezenta in instalatia
de depozitare;
i) suplimentar, pentru substantele chimice depozitate in vrac se va declara
puritatea procentuala, daca este cunoscuta.
3. Pentru fiecare tip de munitii, submunitii, dispozitive sau echipamente neincarcate
la care se face referire in alin. 1, lit. c) (iii), informatiile vor cuprinde:
a) numarul de obiecte;
b) volumul nominal al incarcaturii per obiect;
c) incarcatura chimica prevazuta.
Declaratii privind armele chimice in aplicarea art. III, alin. 1 lit. a) (iii)
4) Declaratia privind armele chimice facuta in aplicarea art. III, alin. 1 lit. a) (iii) va
contine toate informatiile specificate in alin. 1-3 de mai sus. Este responsabilitatea statului
parte pe al carui teritoriu sunt amplasate armele chimice sa faca aranjamentele
corespunzatoare cu celalalt stat pentru a asigura efectuarea declaratiilor. Daca statul parte
pe al carui teritoriu sunt amplasate armele chimice nu este in masura sa-si indeplineasca
obligatiile prevazute in prezentul aliniat, el va declara motivele acestei situatii.
Declaratii privind transferuri si achizitii anterioare
5. Un stat parte care a transferat sau a primit arme chimice dupa 1 ianuarie 1946 va
declara aceste transferuri sau achizitii in aplicarea art. III, alin. 1 lit. a) (iv), in cazul cand
cantitatea transferata sau primita a depasit o tona per substanta chimica pe an, in vrac sau
/ si sub forma de munitii. Aceasta declaratie va fi facuta in conformitate cu formularul de
inventar specificat la alin. 1 si 2. Aceasta declaratie va indica, de asemenea, tara
furnizoare si tara destinatara, datele transferurilor sau achizitiilor si, cat mai exact posibil,
amplasarea prezenta a articolelor transferate. In cazul ca nu sunt disponibile toate
informatiile specificate cu privire la transferurile si achizitiile de arme chimice pentru
perioada dintre 1 ianuarie 1946 si 1 ianuarie 1970, statul parte va declara orice informatii
de care mai dispune inca si va furniza o explicatie a motivului pentru care nu poate inainta
o declaratie completa.
Inaintarea planului general de distrugere a armelor chimice
6. Planul general de distrugere a armelor chimice, inaintat in aplicarea art. III, alin. 1
lit. a) (v), va prezenta o trecere in revista a intregului program national de distrugere a
armelor chimice al statului parte si informatii referitoare la eforturile statului parte de a
indeplini cerintele privind distrugerea continute in prezenta conventie. Planul va specifica:
a) un program general de distrugere, prezentand tipurile si cantitatile aproximative
de arme chimice planificate sa fie distruse in fiecare perioada anuala de distrugere, pentru
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fiecare instalatie de distrugere a armelor chimice existente si, daca este posibil, pentru
fiecare instalatie de distrugere a armelor chimice planificata;
b) numarul de instalatii de distrugere a armelor chimice existente sau planificate sa
functioneze pe perioada de distrugere;
c) pentru fiecare instalatie de distrugere a armelor chimice existenta sau planificata:
(i) denumirea si amplasamentul; si
(ii) tipurile si cantitatile aproximative de arme chimice, precum si tipul (de exemplu, agent
neuroparalitic sau agent vezicant) si cantitatea aproximativa de incarcatura chimica de
distrus;
d) planurile si programele de pregatire a personalului pentru exploatarea instalatiilor
de distrugere;
e) standardele nationale de protectie si emisii pe care trebuie sa le satisfaca
instalatiile de distrugere;
f) informatii privind dezvoltarea de noi metode de distrugere a armelor chimice si
imbunatatirea metodelor existente;
g) estimarile de costuri pentru distrugerea armelor chimice; si
h) orice probleme care ar putea avea o influenta negativa asupra programului
national de distrugere.
B. Masuri de asigurare a instalatiei de depozitare si pregatirea instalatiei de
depozitare
7.
Nu mai tarziu de data inaintarii declaratiei sale privind armele chimice, un stat
parte va lua masurile pe care le considera adecvate pentru a-si asigura instalatiile de
depozitare si va preveni orice miscare a armelor sale chimice, exceptand scoaterea lor
pentru distrugere.
8.
Un stat parte va asigura ca armele chimice de la instalatiile sale de
depozitare sunt astfel dispuse incat sa permita accesul facil pentru verificare in
conformitate cu alin. 37 - 49.
9.
Desi o instalatie de depozitare ramane inchisa pentru orice miscare a armelor
chimice in afara instalatiei, exceptand scoaterea acestora pentru distrugere, un stat parte
poate sa continue in instalatie activitatile normale de intretinere, inclusiv intretinerea
regulamentara a armelor chimice; supravegherea de protectie si activitati de siguranta
fizica; si pregatirea armelor chimice pentru distrugere.
10.
Activitatile de intretinere a armelor chimice nu trebuie sa cuprinda:
a) inlocuirea agentilor sau a corpilor de munitie;
b) modificarea caracteristicilor initiale ale munitiilor, sau ale unor piese ori
componente ale acestora.
11. Toate activitatile de intretinere vor fi supuse supravegherii de catre secretariatul
tehnic.

C. Distrugerea
Principii si metode pentru distrugerea armelor chimice
Distrugerea armelor chimice inseamna un proces prin care substantele
chimice sunt convertite, intr-un mod esential ireversibil, intr-o forma inadecvata pentru
producerea armelor chimice si care face ca munitia si alte dispozitive sa devina, de o
maniera ireversibila, inutilizabila ca atare.
13.
Fiecare stat parte va stabili cum va distruge armele chimice, exceptand faptul
ca urmatoarele procese nu pot fi folosite: deversarea intr-un bazin acvatic, ingroparea in
sol sau arderea in focar deschis. El va distruge armele chimice numai in instalatii special
desemnate si proiectate si echipate corespunzator.
12.
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Fiecare stat parte va asigura ca instalatiile sale de distrugere a armelor
chimice sunt construite si exploatate de o maniera care sa asigure distrugerea armelor
chimice; si ca procesul de distrugere poate fi verificat in conformitate cu prevederile
prezentei conventii.
14.

Ordinea distrugerii
Ordinea distrugerii armelor chimice se bazeaza pe obligatiile precizate in art.
I si in alte articole, inclusiv obligatii privind verificarea sistematica la fata locului. Ea tine
seama de interesele statelor parti de: securitate nediminuata in decursul procesului de
distrugere; cresterea increderii in prima parte a fazei de distrugere; acumularea treptata de
experienta in cursul procesului de distrugere a armelor chimice; si aplicabilitatea, indiferent
de compozitia reala a stocurilor si de metodele alese pentru distrugerea armelor chimice.
Ordinea distrugerii se bazeaza pe principiul nivelarii.
16.
In scopul distrugerii, armele chimice declarate de fiecare stat parte vor fi
impartite in trei categorii:
Categoria 1:
arme chimice bazate pe substante chimice din lista 1, precum
si piesele si componentele lor;
Categoria 2:
arme chimice bazate pe alte substante chimice, precum si
piesele si componentele lor;
Categoria 3:
munitii si dispozitive neincarcate si echipament proiectat
special pentru utilizare in directa legatura cu folosirea armelor chimice.
17. Un stat parte va incepe:
a) distrugerea armelor chimice din categoria 1 nu mai tarziu de doi ani dupa ce
prezenta conventie intra in vigoare pentru el si va finaliza distrugerea nu mai tarziu de 10
ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii. Un stat parte va distruge armele chimice
in conformitate cu urmatoarele termene de distrugere:
(i) Faza 1: nu mai tarziu de doi ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, testarea
primei sale instalatii de distrugere va fi finalizata. Nu mai putin de 1 la suta din armele
chimice din categoria 1 vor fi distruse in nu mai mult de trei ani de la intrarea in vigoare a
prezentei conventii;
(ii) Faza 2: nu mai putin de 20 la suta din armele chimice din categoria 1 vor fi distruse in
nu mai mult de cinci ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii;
(iii) Faza 3: nu mai putin de 45 la suta din armele chimice din categoria 1 vor fi distruse in
nu mai mult de sapte ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii;
(iv) Faza 4: toate armele chimice din categoria 1 vor fi distruse in nu mai mult de 10 ani de
la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
b)
distrugerea armelor chimice din categoria 2 nu mai tarziu de un an dupa ce
prezenta conventie intra in vigoare pentru el si va finaliza distrugere nu mai tarziu de cinci
ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii. Armele chimice din categoria 2 vor fi
distruse in transe anuale egale pe tot parcursul perioadei de distrugere. Factorul de
comparatie pentru aceste arme este masa substantelor chimice din categoria 2; si
c)
distrugerea armelor chimice din categoria 3 nu mai tarziu de un an dupa ce
prezenta conventie intra in vigoare pentru el si va finaliza distrugerea nu mai tarziu de cinci
ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii. Armele chimice din categoria 3 vor fi
distruse in transe anuale egale pe tot parcursul perioadei de distrugere. Factorul de
comparatie pentru munitii si dispozitive neincarcate este volumul nominal de incarcatura
(m3), iar pentru echipamente - numarul de obiecte.
18. Pentru distrugerea armelor chimice binare se vor aplica urmatoarele:
a)
in scopurile legate de ordinea distrugerii, o cantitate declarata (in tone) din
componentul cheie destinat unui anumit produs final toxic va fi considerata echivalenta cu
cantitatea (in tone) din acest produs final toxic calculata pe baza stoechiometrica,
presupunand un randament de 100 la suta;
15.

54

cerinta de a distruge o cantitate data dintr-un component cheie va implica
cerinta de a distruge o cantitate corespunzatoare din celalalt component, calculata din
raportul masic real al componentelor in tipul relevant de munitie / dispozitiv chimic binar;
c)
daca s-a declarat mai mult din celalalt component, decat este necesar pe
baza raportului masic real dintre componente, excesul va fi distrus in cursul primilor doi ani
dupa inceperea operatiilor de distrugere;
d)
la sfarsitul fiecarui an consecutiv de operatii, un stat parte poate sa retina o
cantitate din celalalt component declarat, determinata pe baza raportului masic real dintre
componente din tipul relevant de munitie /dispozitiv chimic binar.
19. Pentru arme chimice multicomponente, ordinea de distrugere va fi analoga cu
cea avuta in vedere pentru armele chimice binare.
b)

Modificarea termenelor intermediare de distrugere
20.
Consiliul executiv va trece in revista planurile generale de distrugere a
armelor chimice, inaintate in aplicarea art. III, alin. 1 lit. a) (v) si in conformitate cu alin. 6,
inter alia, pentru a evalua conformitatea lor cu ordinea de distrugere aratata in alin. 15-19.
Consiliul executiv se va consulta cu orice stat parte al carui plan nu se conformeaza, in
scopul de a aduce planul la conformitate.
21.
Daca un stat parte, datorita unor circumstante exceptionale in afara
controlului sau, crede ca nu poate sa realizeze nivelul de distrugere specificat pentru faza
1, faza 2 sau faza 3 din ordinea de distrugere a armelor chimice din categoria 1, el poate
sa propuna modificari ale acelor niveluri. Aceasta propunere trebuie facuta nu mai tarziu
de 120 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii si va contine o explicatie
detaliata a motivelor propunerii.
22.
Fiecare stat parte va lua toate masurile necesare pentru a asigura
distrugerea armelor chimice din categoria 1 in conformitate cu termenele de distrugere
aratate in alin. 17 lit. a), cu modificarile efectuate in aplicarea alin. 21. Daca insa un stat
parte crede ca nu va fi in masura sa asigure distrugerea procentajului din armele chimice
din categoria 1 pretins de un termen de distrugere intermediar, el poate cere consiliului
executiv sa recomande conferintei sa-i acorde o prelungire a obligatiei sale de a respecta
acel termen. Aceasta cerere trebuie facuta cu nu mai putin de 180 de zile inainte de
termenul de distrugere intermediar si va contine o explicatie detaliata a motivelor cererii,
precum si planurile statului parte pentru a asigura ca va fi in masura sa isi indeplineasca
obligatia de a respecta urmatorul termen de distrugere intermediar.
23.
Daca se acorda o prelungire, statul parte va avea inca obligatia de a respecta
cerintele cumulative privind distrugerea, stabilite pentru termenul de distrugere urmator.
Prelungirile acordate in aplicarea prezentei sectiuni nu vor modifica in nici un fel obligatia
statului parte de a distruge toate armele chimice din categoria 1 in nu mai mult de 10 ani
dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii.

Prelungirea termenului de finalizare a distrugerii
Daca un stat parte crede ca nu va fi in masura sa asigure distrugerea tuturor
armelor chimice din categoria 1 nu mai tarziu de 10 ani dupa intrarea in vigoare a
prezentei conventii, el poate inainta consiliului executiv o cerere de prelungire a termenului
pentru finalizarea distrugerii acestor arme chimice. Aceasta cerere trebuie facuta nu mai
tarziu de noua ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii.
25.
Cererea va contine:
a)
durata prelungirii propuse;
b)
o explicatie detaliata a motivelor prelungirii propuse; si
c)
un plan detaliat de distrugere in decursul prelungirii propuse si al portiunii
ramase din perioada initiala de distrugere de 10 ani.
24.
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O decizie asupra cererii va fi luata de conferinta la urmatoarea sa sesiune, pe
baza recomandarii consiliului executiv. Orice prelungire va fi minimul necesar, dar in nici
un caz termenul pentru ca un stat parte sa-si finalizeze distrugerea tuturor armelor chimice
nu se va extinde dincolo de 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii. Consiliul
executiv va stabili conditii pentru acordarea prelungirii, cuprinzand masurile de verificare
specifice considerate ca necesare, precum si actiunile specifice pe care trebuie sa le
intreprinda statul parte pentru a depasi problemele in cadrul programului sau de
distrugere. Costurile verificarii in decursul perioadei de prelungire vor fi alocate in
conformitate cu art. IV, alin. 16.
27.
Daca s-a acordat o prelungire, statul parte va lua masuri adecvate pentru a
respecta toate termenele urmatoare.
28.
Statul parte va continua sa inainteze planuri anuale detaliate de distrugere in
conformitate cu alin. 29 si rapoarte anuale privind distrugerea armelor chimice din
categoria 1 in conformitate cu alin. 36, pana la distrugerea tuturor armelor chimice din
categoria 1. Suplimentar, nu mai tarziu decat la sfarsitul fiecaror 90 de zile din perioada de
prelungire, statul parte va raporta consiliului executiv cu privire la activitatea sa de
distrugere. Consiliul executiv va trece in revista progresele spre finalizarea distrugerii si va
lua masurile necesare pentru a documenta aceste progrese. Toate informatiile privind
activitatile de distrugere in decursul perioadei de prelungire vor fi furnizate statelor parti de
catre consiliul executiv, la cerere.
26.

Planuri anuale detaliate de distrugere
29. Planurile anuale detaliate de distrugere vor fi inaintate secretariatului tehnic cu
nu mai putin de 60 de zile inainte de inceperea, in aplicarea art. IV, alin. 7 lit. a), a fiecarei
perioade anuale de distrugere si vor specifica:
a) cantitatea din fiecare tip specific de arma chimica ce urmeaza sa fie distrusa la
fiecare instalatie de distrugere, precum si datele (inclusive) intre care se va realiza
distrugerea fiecarui tip specific de arma chimica;
b) schema detaliata a obiectivului pentru fiecare instalatie de distrugere a armelor
chimice, precum si orice modificari fata de schemele inaintate anterior; si
c) programul detaliat al activitatilor de la fiecare instalatie de distrugere a armelor
chimice pentru anul care urmeaza, cu specificarea timpului necesar pentru proiectarea,
constructia sau modificarea instalatiei, instalarea echipamentului, verificarea
echipamentului si pregatirea operatorilor, operatiunile de distrugere pentru fiecare tip
specific de arma chimica, precum si perioadele de inactivitate programate.
30.
Un stat parte va furniza, pentru fiecare din instalatiile sale de distrugere a
armelor chimice, informatii detaliate cu privire la instalatie, pentru a ajuta secretariatul
tehnic sa elaboreze proceduri de inspectie preliminare in vederea utilizarii lor la instalatie.
31.
Informatiile detaliate cu privire la instalatie vor cuprinde, pentru fiecare
instalatie de distrugere, urmatoarele:
a) denumirea, adresa si amplasarea;
b) planuri detaliate, adnotate ale instalatiei;
c) planuri de proiectare a instalatiei, planuri tehnologice (de proces) si planuri de
proiectare a conductelor si aparaturii;
d) descrieri tehnice detaliate, cuprinzand planuri de proiectare si specificatii ale
aparatelor pentru echipamentul necesar indepartarii incarcaturii chimice din munitii,
dispozitive si containere; depozitarii temporare a incarcaturii chimice extrase; distrugerii
agentului chimic; si distrugerii munitiilor, dispozitivelor si containerelor;
e) descrieri tehnice detaliate ale procesului de distrugere, incluzand debitele de
materiale, temperaturile si presiunile, precum si randamentul proiectat al distrugerii;
f) capacitatea de proiect pentru fiecare tip specific de arma chimica;
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g) o descriere detaliata a produsilor de distrugere si a metodei de eliminare finala a
acestora;
h) o descriere tehnica detaliata a masurilor de facilitare a inspectiilor in conformitate
cu prezenta conventie;
i) o descriere detaliata a oricarei zone de retinere temporara din cadrul instalatiei
de distrugere, care va fi utilizata pentru alimentarea directa cu arme chimice a instalatiei
de distrugere, incluzand planuri ale obiectivului si ale instalatiei si informatii privind
capacitatea de depozitare pentru fiecare tip specific de arma chimica ce urmeaza a fi
distrusa in instalatie;
j)
o descriere detaliata a masurilor de protectie si medicale in vigoare in
instalatie;
k)
o descriere detaliata a locuintelor si locurilor de lucru destinate inspectorilor;
si
l)
masuri propuse de verificare internationala.
32.
Un stat parte va furniza, pentru fiecare din instalatiile sale de distrugere a
armelor chimice, manualele de exploatare a instalatiei, planurile de protectie si medicale,
manualele operatiilor de laborator si cele de asigurare a calitatii si de control, precum si
premisele ecologice care au fost obtinute, cu precizarea ca acestea nu vor include
materiale furnizate anterior.
33.
Un stat parte va anunta prompt secretariatul tehnic despre orice dezvoltari
care ar putea afecta activitatile de inspectie la instalatiile sale de distrugere.
34.
Termenele pentru inaintarea informatiilor specificate in alin. 30 - 32 vor fi
discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
35.
Dupa o trecere in revista a informatiilor detaliate privind fiecare instalatie de
distrugere, secretariatul tehnic va angaja, daca apare necesitatea, consultari cu statul
parte interesat, pentru a asigura ca instalatiile acestuia de distrugere a armelor chimice
sunt proiectate pentru a asigura distrugerea armelor chimice, a permite planificarea din
timp a modului de aplicare a masurilor de verificare si a asigura ca aplicarea masurilor de
verificare este in concordanta cu functionarea corecta a instalatiei si ca functionarea
instalatiei permite verificarea corespunzatoare.
Rapoarte anuale privind distrugerea
36. Informatiile privind aplicarea planurilor de distrugere a armelor chimice vor fi
inaintate secretariatului tehnic in aplicarea art. IV, alin. 7 lit. b), nu mai tarziu de 60 de zile
dupa sfarsitul fiecarei perioade anuale de distrugere si vor preciza cantitatile reale de arme
chimice care au fost distruse in cursul anului precedent la fiecare instalatie de distrugere.
Daca este cazul, se vor explica motivele neatingerii obiectivelor distrugerii.
D. Verificare
Verificarea declaratiilor privind armele chimice prin inspectii la fata locului
37.
Scopul verificarii declaratiilor privind armele chimice va fi de a confirma prin
inspectii la fata locului exactitatea declaratiilor relevante, facute in aplicarea art. III.
38.
Inspectorii vor desfasura aceasta verificare imediat dupa inaintarea unei
declaratii. Ei vor verifica, inter alia, cantitatea si identitatea substantelor chimice, tipurile si
numarul munitiilor, dispozitivelor si ale altor echipamente.
39.
Inspectorii vor folosi, dupa caz, sigilii, marcaje si alte proceduri convenite de
control al inventarului, pentru a facilita o inventariere exacta a armelor chimice de la
fiecare instalatie de depozitare.
40.
Pe masura ce inventarierea avanseaza, inspectorii vor instala sigiliile
convenite care ar fi necesare pentru a indica in mod clar daca s-ar scoate din stocuri si
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pentru a asigura protectia instalatiei de depozitare in cursul inventarierii. Dupa terminarea
inventarierii, aceste sigilii vor fi indepartate, daca nu se convine altfel.
Verificarea sistematica a instalatiilor de depozitare
Scopul verificarii sistematice a instalatiilor de depozitare va fi de a asigura ca
nu are loc nici o scoatere nedetectata a armelor chimice din aceste instalatii.
42.
Verificarea sistematica va fi initiata cat mai curand posibil dupa inaintarea
declaratiei privind armele chimice si va continua pana cand toate armele chimice au fost
scoase din instalatia de depozitare. Ea va combina, in conformitate cu acordul de
instalatie, inspectiile la fata locului si supravegherea cu aparatura instalata la fata locului.
43.
Cand toate armele chimice au fost scoase din instalatia de depozitare,
secretariatul tehnic va confirma declaratia in acest sens a statului parte. Dupa aceasta
confirmare, secretariatul tehnic va inceta verificarea sistematica a instalatiei de depozitare
si va indeparta imediat orice aparate de supraveghere instalate de inspectori.
Inspectii si vizite
44.
Instalatia de depozitare care urmeaza sa fie inspectata va fi aleasa de catre
secretariatul tehnic in asa fel incat sa excluda prevederea momentului exact cand
instalatia urmeaza sa fie inspectata. Principiile directoare pentru stabilirea frecventei
inspectiilor sistematice la fata locului vor fi elaborate de secretariatul tehnic, tinand seama
de recomandarile care vor fi discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin.
21 lit. i).
45.
Secretariatul tehnic va anunta statul parte inspectat despre decizia sa de a
inspecta sau vizita instalatia de depozitare cu 48 de ore inainte de sosirea planificata a
echipei de inspectie la instalatie pentru inspectii sistematice sau vizite. In cazul unor
inspectii sau vizite in vederea rezolvarii unor probleme urgente, aceasta perioada poate fi
scurtata. Secretariatul tehnic va specifica scopul inspectiei sau vizitei.
46.
Statul parte inspectat va face toate pregatirile necesare pentru sosirea
inspectorilor si va asigura transportul expeditiv al acestora de la punctul lor de intrare la
instalatia de depozitare. Acordul de instalatie va specifica aranjamente administrative
pentru inspectori.
47.
Statul parte inspectat va furniza echipei de inspectie, la sosirea ei la instalatia
de depozitare a armelor chimice in vederea efectuarii unei inspectii, urmatoarele date cu
privire la instalatie:
a) numarul de constructii pentru depozite si de amplasamente de depozitare;
b) pentru fiecare constructie pentru depozite si amplasament de depozitare, tipul si
numarul sau indicativul de identificare, prevazut pe planul obiectivului; si
c) pentru fiecare constructie pentru depozite si amplasament de depozitare din
instalatie, numarul de obiecte din fiecare tip specific de arma chimica si, pentru
containerele care nu fac parte din munitii binare, cantitatea reala de incarcatura chimica
din fiecare container.
48. In efectuarea unei inventarieri, in cadrul timpului disponibil, inspectorii vor avea
dreptul:
a)
sa utilizeze oricare din urmatoarele tehnici de inspectie:
(i) inventarierea tuturor armelor chimice depozitate in instalatie;
(ii) inventarierea tuturor armelor chimice depozitate in anumite constructii sau pe anumite
amplasamente din instalatie, alese de catre inspectori; sau
(iii) inventarierea tuturor armelor chimice din unul sau mai multe tipuri specifice, depozitate
in instalatie si alese de catre inspectori; si
b)
sa verifice toate obiectele inventariate fata de evidentele convenite.
49. Inspectorii vor avea, in conformitate cu acordurile de instalatie:
a)
acces nestanjenit la toate partile instalatiilor de depozitare, incluzand orice
munitii, dispozitive, containere de depozitare in vrac sau alte containere din cadrul
41.
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acestora. In timpul desfasurarii activitatii lor, inspectorii vor respecta reglementarile de
protectie ale instalatiei. Obiectele care urmeaza sa fie inspectate vor fi alese de catre
inspectori; si
b)
dreptul, in decursul primei si al oricarei inspectii ulterioare a fiecarei instalatii
de depozitare a armelor chimice, sa indice munitiile, dispozitivele si containerele din care
urmeaza sa se recolteze probe si sa fixeze pe aceste munitii, dispozitive si containere un
sigiliu unic ce va indica orice incercare de a il indeparta sau modifica. Dintr-un obiectiv
sigilat la o instalatie de depozitare a armelor chimice sau la o instalatie de distrugere a
armelor chimice se va recolta o proba imediat ce va fi practic posibil in conformitate cu
programele de distrugere corespunzatoare si, in orice caz, nu mai tarziu de sfarsitul
operatiilor de distrugere.
Verificarea sistematica a distrugerii armelor chimice
50. Scopul verificarii distrugerii armelor chimice va fi:
a) de a confirma identitatea si cantitatea stocurilor de arme chimice care urmeaza a
fi distruse; si
b) de a confirma ca aceste stocuri au fost distruse.
51.
Operatiunile de distrugere a armelor chimice in decursul primelor 390 de zile
dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii vor fi guvernate de aranjamente de verificare
tranzitorii. Aceste aranjamente, incluzand un acord de instalatie tranzitoriu, prevederi
privind verificarea prin inspectie la fata locului si prin supraveghere cu aparatura instalata
la fata locului, precum si limitele de timp pentru aplicarea aranjamentelor, vor fi convenite
intre organizatie si statul parte inspectat. Aceste aranjamente vor fi aprobate de consiliul
executiv nu mai tarziu de 60 de zile dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru
statul parte, tinand seama de recomandarile secretariatului tehnic, care vor fi bazate pe o
evaluare a informatiilor detaliate privind instalatia, furnizate in conformitate cu alin. 31 si pe
o vizita la instalatie. Consiliul executiv va stabili, la prima sa sesiune, principiile directoare
pentru aceste aranjamente de verificare tranzitorii, pe baza recomandarilor care vor fi
discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i). Aranjamentele de
verificare tranzitorii vor fi destinate sa asigure, pe toata durata perioadei tranzitorii,
verificarea distrugerii armelor chimice in conformitate cu scopurile aratate in alin. 50 si sa
evite stanjenirea operatiunilor de distrugere in curs.
52.
Prevederile alin. 53-61 se vor aplica operatiunilor de distrugere a armelor
chimice care urmeaza sa inceapa nu mai devreme de 390 de zile dupa intrarea in vigoare
a prezentei conventii.
53.
Pe baza prezentei conventii si a informatiilor detaliate privind instalatia de
distrugere, precum si, dupa caz, pe baza experientei inspectiilor anterioare, secretariatul
tehnic va pregati un proiect de plan pentru inspectarea distrugerii armelor chimice la
fiecare instalatie de distrugere. Planul va fi finalizat si pus la dispozitia statului parte
inspectat, pentru observatii, cu nu mai putin de 270 de zile inainte ca instalatia sa inceapa
operatiunile de distrugere in aplicarea prezentei conventii. Orice divergenta intre
secretariatul tehnic si statul parte inspectat vor fi rezolvate prin consultari. Orice chestiune
nerezolvata va fi inaintata consiliului executiv pentru a se lua masurile adecvate in vederea
facilitatii aplicarii depline a prezentei conventii.
54.
Secretariatul tehnic va desfasura o vizita initiala la fiecare instalatie de
distrugere a armelor chimice a statului parte inspectat cu nu mai putin de 240 de zile
inainte ca fiecare instalatie sa inceapa operatiunile de distrugere in aplicarea prezentei
conventii, pentru a-i permite sa se familiarizeze cu instalatia si sa aprecieze daca planul de
inspectii este corespunzator.
55.
In cazul unei instalatii existente, la care operatiunile de distrugere a armelor
chimice au fost deja initiate, statului parte inspectat nu i se va cere sa decontamineze
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instalatia inainte ca secretariatul tehnic sa desfasoare o vizita initiala. Durata vizitei nu va
depasi cinci zile iar numarul persoanelor vizitatoare nu va depasi 15.
56.
Planurile detaliate de verificare convenite, cu recomandarea adecvata din
partea secretariatului tehnic, vor fi inaintate consiliului executiv pentru analiza. Consiliul
executiv va analiza planurile in vederea aprobarii acestora, in concordanta cu obiectivele
verificarii si cu obligatiile prevazute in prezenta conventie. De asemenea, el va confirma ca
schemele de verificare a distrugerii sunt compatibile cu scopurile verificarii si ca sunt
eficiente si practice. Aceasta analiza va fi finalizata cu nu mai putin de 180 de zile inainte
de inceperea perioadei de distrugere.
57.
Fiecare membru al consiliului executiv se poate consulta cu secretariatul
tehnic in orice chestiuni care privesc pertinenta planului de verificare. Daca nu exista
obiectii din partea nici unui membru al consiliului executiv, planul va fi pus in actiune.
58.
Daca exista dificultati, consiliul executiv va intra in consultari cu stat parte
pentru a le concilia. Daca raman dificultati nerezolvate, ele vor fi supuse conferintei.
59.
Acordurile de instalatie detaliate pentru instalatiile de distrugere a armelor
chimice vor preciza, tinand seama de caracteristicile specifice ale instalatiei de distrugere
si modul de functionare al acesteia:
a) proceduri detaliate de inspectie la fata locului; si
b) prevederi pentru verificarea prin supraveghere continua cu aparate instalate la
fata locului si prin prezenta fizica a inspectorilor.
60. Inspectorilor le se va permite accesul la fiecare instalatie de distrugere a
armelor chimice cu nu mai putin de 60 de zile inainte de inceperea in instalatie a distrugerii
in aplicarea prezentei conventii. Acest acces va avea drept scop dirijarea instalarii
echipamentului de inspectie, inspectarea acestui echipament si testarea functionarii sale,
precum si cel de a efectua o analiza tehnica finala a instalatiei. In cazul unei instalatii
existente, in care operatiunile de distrugere a armelor chimice au fost deja initiate,
operatiunile de distrugere vor fi oprite pe o perioada minima necesara, care nu va depasi
60 de zile, pentru instalarea si testarea echipamentului de inspectie. In functie de
rezultatele testarilor si ale analizei, statul parte si secretariatul tehnic pot conveni asupra
unor completari sau modificari ale acordului detaliat de instalatie.
61. Statul parte inspectat va notifica in scris conducatorului echipei de inspectie de
la o instalatie de distrugere a armelor chimice, cu nu mai putin de patru ore inaintea
plecarii fiecarui transport de arme chimice de la o instalatie de depozitare a armelor
chimice spre acea instalatie de distrugere. Aceasta notificare va specifica denumirea
instalatiei de depozitare, orele estimate pentru plecare si sosire, tipurile specifice si
cantitatile de arme chimice care se transporta, daca se deplaseaza vreun obiect sigilat,
precum si metoda de transport. Aceasta notificare poate cuprinde anuntarea a mai mult de
un transport. Conducatorul echipei de inspectie va fi anuntat cu promptitudine, in scris,
despre orice modificari ale acestor informatii.
Instalatii de depozitare a armelor chimice la instalatiile de distrugere a armelor
chimice
62.
Inspectorii vor verifica sosirea armelor chimice la instalatia de distrugere si
depozitare a acestor arme chimice. Inspectorii vor verifica inventarul fiecarui transport,
folosind proceduri convenite si in concordanta cu reglementarile de protectie ale instalatiei,
inainte de distrugerea armelor chimice. Ei vor folosi, dupa caz, sigilii, marcaje si alte
proceduri de control al inventarului convenit, care sa faciliteze inventarierea exacta a
armelor chimice inainte de distrugere.
63.
Imediat ce si atat timp cat armele chimice sunt depozitate in instalatii de
depozitare a armelor chimice amplasate la instalatii de distrugere a armelor chimice,
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aceste instalatii de depozitare vor fi supuse verificarii sistematice in conformitate cu
acordurile de instalatie relevante.
64.
La sfarsitul unei faze active de distrugere, inspectorii vor face un inventar al
armelor chimice care au fost scoase din instalatia de depozitare pentru a fi distruse. Ei vor
verifica exactitatea inventarului armelor chimice ramase, folosind proceduri de control al
inventarului la care se face referire in alin. 62.
Masuri de verificare sistematica la fata locului la instalatiile de distrugere a armelor
chimice
65.
Inspectorilor le se va permite accesul pentru a-si desfasura activitatile la
instalatiile de distrugere a armelor chimice si la instalatiile de depozitare a armelor chimice
amplasate la aceste instalatii pe durata intregii faze active a distrugerii.
66.
La fiecare instalatie de distrugere a armelor chimice, pentru a se asigura ca
nici o arma chimica nu este deturnata si ca procesul de distrugere a fost terminat,
inspectorii vor avea dreptul sa verifice prin prezenta lor fizica si prin supraveghere cu
aparate instalate la fata locului:
a)
primirea armelor chimice la instalatie;
b)
zona de pastrare temporara a armelor chimice, precum si tipul specific si
cantitatea armelor depozitate in acea zona;
c)
tipul specific si cantitatea armelor chimice care se distrug;
d)
procesul de distrugere;
e)
produsul final al distrugerii;
f)
dezmembrarea pieselor metalice; si
g)
integralitatea procesului de distrugere a instalatiei in intregul ei.
67.
Inspectorii vor avea dreptul sa sigileze, in vederea recoltarii de probe,
munitiile, dispozitivele sau containerele amplasate in zonele de pastrare temporara de la
instalatiile de distrugere a armelor chimice.
68.
In masura in care aceasta corespunde cerintelor inspectiei, se vor utiliza
pentru scopurile inspectiei informatii privind operatiunile de rutina din instalatie, cu
autentificarea corespunzatoare a datelor.
69.
Dupa terminarea fiecarei perioade de distrugere, secretariatul tehnic va
confirma declaratia statului parte in care se raporteaza terminarea distrugerii cantitatii
desemnate de arme chimice.
70.
In conformitate cu acordurile de instalatie, inspectorii:
a)
vor avea acces nestanjenit la toate partile instalatiilor de distrugere a armelor
chimice si ale instalatiilor de depozitare a armelor chimice amplasate la aceste instalatii,
inclusiv la orice munitii, dispozitive, containere de depozitare in vrac sau alte containere.
Obiectele ce urmeaza a fi inspectate vor fi alese de inspectori in conformitate cu planul de
verificare la care a convenit statul parte inspectat si care a fost aprobat de consiliul
executiv;
b)
vor supraveghea analizarea sistematica la fata locului a probelor in decursul
procesului de distrugere; si
c)
vor primi, daca este necesar, probele recoltate la cererea lor din orice
dispozitive, containere de depozitare in vrac si alte containere de la instalatia
de distrugere sau de la instalatia de depozitare de la aceasta.
PARTEA IV (B)
Arme chimice vechi si arme chimice abandonate
A. Generalitati
1.

Armele chimice vechi vor fi distruse conform prevederilor din sectiunea B.
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Armele chimice abandonate, inclusiv acelea care satisfac si definitia din art.
II, alin. 5 lit. b), vor fi distruse conform prevederilor din sectiunea C.
2.

B. Regim pentru arme chimice vechi
3. Un stat parte care are pe teritoriul sau arme chimice vechi, asa cum sunt definte
in art. II, alin. 5 lit. a), va inainta secretariatului tehnic, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce
prezenta conventie intra in vigoare pentru el, toate informatiile relevante disponibile,
incluzand, in masura posibilului, amplasamentul, tipul, cantitatea si starea prezenta a
acestor arme chimice vechi.
In cazul armelor chimice vechi, asa cum sunt definte in art. II, alin. 5 lit. b), statul
parte va inainta secretariatului tehnic o declaratie in aplicarea art. III, alin. 1 lit. b) (i),
incluzand, in masura posibilului, informatiile specificate in partea IV (A), alin. 1-3 din
prezenta anexa.
4.
Un stat parte care descopera arme chimice vechi dupa ce prezenta conventie
intra in vigoare pentru el, va inainta secretariatului tehnic informatiile specificate in alin. 3
nu mai tarziu de 180 de zile dupa descoperirea armelor chimice vechi.
5.
Secretariatul tehnic va desfasura o inspectie initiala si orice alte inspectii care
pot fi necesare, in scopul de a verifica informatiile inaintate in aplicarea alin. 3 si 4 si, in
special, pentru a stabili daca armele chimice satisfac definitia armelor chimice vechi
prevazuta in art. II, alin. 5. Principii directoare pentru a stabili utilizabilitatea armelor
chimice produse intre anii 1925 si 1946 vor fi discutate si aprobate de conferinta in
aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
6.
Un stat parte va trata armele chimice vechi pentru care secretariatul tehnic a
confirmat ca satisfac definitia din art. II, alin. 5 lit. a) ca deseuri toxice. El va informa
secretariatul tehnic cu privire la masurile luate pentru a distruge sau elimina in alt mod
aceste arme chimice vechi ca deseuri toxice in conformitate cu legislatia sa nationala.
7.
In conditiile prevazute in alin. 3-5, un stat parte va distruge arme chimice
vechi pentru care secretariatul tehnic a confirmat ca satisfac definitia din art. II, alin. 5 lit.
b). In conformitate cu art. IV si cu partea IV (A) a prezentei anexe. La cererea unui stat
parte, consiliul executiv poate insa sa modifice prevederile privind limita de timp si ordinea
distrugerii acestor arme vechi, daca stabileste ca prin aceasta nu se creeaza un risc
pentru obiectul si scopul prezentei conventii. Cererea va contine propuneri specifice de
modificare a prevederilor si o explicatie detaliata a motivelor modificarii propuse.
C. Regim pentru arme chimice abandonate
Un stat parte pe al carui teritoriu exista arme chimice abandonate (denumit in
continuare stat parte teritorial) va inainta secretariatului tehnic, nu mai tarziu de 30 de zile
dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru el, toate informatiile relevante
disponibile cu privire la armele chimice abandonate. Aceste informatii vor include, in
masura posibilului, amplasarea, tipul, cantitatea si starea actuala a armelor chimice
abandonate, precum si informatii privind abandonarea.
9.
Un stat parte care descopera arme chimice abandonate dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el, va inainta secretariatului tehnic, nu mai tarziu de 180
de zile dupa descoperire, toate informatiile relevante disponibile cu privire la armele
chimice abandonate descoperite. Aceste informatii vor include, in masura posibilului,
amplasarea, tipul, cantitatea si starea actuala a armelor chimice abandonate, precum si
informatii privind abandonarea.
10.
Un stat parte care a abandonat arme chimice pe teritoriul altui stat parte
(denumit in continuare stat parte abandonator) va inainta secretariatului tehnic, nu mai
tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru el, toate informatiile
8.
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relevante disponibile cu privire la armele chimice abandonate descoperite. Aceste
informatii vor include, in masura posibilului, amplasarea, tipul, cantitatea, precum si
informatii privind abandonarea si despre starea armelor chimice abandonate.
11.
Secretariatul tehnic va desfasura o inspectie initiala si orice alte inspectii care
pot fi necesare, in scopul de a verifica toate informatiile relevante disponibile, inaintate in
aplicarea alin. 8 si 10 si a stabili daca este necesara verificarea sistematica in conformitate
cu partea IV (A), alin. 41-43 din prezenta anexa. El va verifica, daca este necesar, originea
armelor chimice abandonate si va stabili dovezi privind abandonarea si identitatea statului
abandonator.
12.
Raportul secretariatului tehnic va fi inaintat consiliului executiv, statului parte
teritorial si statului parte abandonator, sau statului parte declarat de statul parte teritorial
sau identificat de secretariatul tehnic ca fiind cel care a abandonat armele chimice. Daca
unul din statele parti direct interesate nu este satisfacut de raport, el va avea dreptul sa
rezolve chestiunea in conformitate cu prevederile prezentei conventii, sau sa aduca
problema in fata consiliului executiv, in vederea rezolvarii operative a chestiunii.
13.
In aplicarea art. I, alin. 3, statul parte teritorial va avea dreptul sa ceara
statului parte care a fost stabilit, in aplicarea alin. 8-12, ca stat parte abandonator, sa
angajeze consultari in scopul distrugerii armelor chimice abandonate in cooperare cu
statul parte teritorial. El va informa imediat secretariatul tehnic despre cererea sa.
14.
Consultarile dintre statul parte teritorial si statul parte abandonator, in
vederea stabilirii unui plan de distrugere convenit reciproc, vor incepe nu mai tarziu decat
30 de zile dupa ce secretariatul tehnic a fost informat cu privire la cererea la care se face
referire in alin. 13. Planul de distrugere convenit reciproc va fi transmis secretariatului
tehnic nu mai tarziu de 180 de zile dupa ce secretariatul tehnic a fost informat cu privire la
cererea la care se face referire in alin. 13. La cererea statului parte abandonator si a
statului parte teritorial, consiliul executiv poate extinde limita de timp pentru transmiterea
planului de distrugere convenit reciproc.
15.
In scopul distrugerii armelor chimice abandonate, statul parte abandonator va
furniza toate resursele financiare, tehnice, de expertiza si de instalatii, precum si alte
resurse. Statul parte teritorial va asigura cooperarea corespunzatoare.
16.
Daca statul parte abandonator nu poate fi identificat sau nu este un stat
parte, statul parte teritorial poate sa ceara organizatiei si altor state parti, in scopul de a
asigura distrugerea acestor arme chimice abandonate, sa furnizeze asistenta pentru
distrugerea acestor arme chimice abandonate.
17.
In conditiile prevazute in alin. 8-16, la distrugerea armelor chimice
abandonate se vor aplica de asemenea si art. IV si partea IV (A) a prezentei anexe. In
cazul armelor chimice abandonate care satisfac si definitia armelor chimice vechi din art.
II, alin. 5 lit. b), consiliul executiv, la cererea statului parte teritorial, facuta individual sau
impreuna cu statul parte abandonator, poate sa modifice sau, in cazuri exceptionale, sa
suspende aplicarea prevederilor privind distrugerea, daca stabileste ca prin aceasta nu se
creeaza un risc pentru obiectul si scopul prezentei conventii. In cazul armelor chimice
abandonate care nu corespund definitiei din art. II, alin. 5 lit. b), consiliul executiv, la
cererea statului parte teritorial, facuta individual sau impreuna cu statul parte abandonator,
poate, in imprejurari exceptionale, sa modifice prevederile privind limita de timp si ordinea
de distrugere, daca stabileste ca prin aceasta nu se creeaza un risc pentru obiectul si
scopul prezentei conventii. Orice cerere la care se face referire in prezentul aliniat va
contine propuneri specifice de modificare a prevederilor si o explicatie detaliata a motivelor
pentru modificarea propusa.
18.
Statele parti pot incheia intre ele acorduri sau aranjamente cu privire la
distrugerea armelor chimice abandonate. Consiliul executiv poate, la cererea statul parte
teritorial, individual sau impreuna cu statul parte abandonator, sa decida ca anumite
prevederi ale acestor acorduri sau aranjamente au prioritate fata de prevederile prezentei
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sectiuni, daca stabileste ca acordul sau aranjamentul asigura distrugerea armelor chimice
abandonate in conformitate cu alin. 17.
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PARTEA V
Distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice si verificarea acesteia în
aplicarea art. V
A. Declaratii
Declaratii privind instalatiile de producere a armelor chimice
1. Declaratia privind instalatiile de producere a armelor chimice facuta de catre un
stat parte în aplicarea art. III, alin. 1 lit. c) (ii) va contine, pentru fiecare instalatie:
a)
denumirea instalatiei, numele proprietarilor si numele societatilor sau
întreprinderilor care au exploatat instalatia dupa 1 ianuarie 1946;
b)
amplasamentul exact al instalatiei, cuprinzand adresa, amplasamentul
complexului, amplasamentul instalatiei în cadrul complexului, inclusiv, daca exista,
numarul specific al constructiei si al structurii;
c)
o declaratie precizand daca este vorba de o instalatie pentru fabricarea
substantelor chimice care sunt definite ca arme chimice sau daca este o instalatie pentru
încarcarea armelor chimice, sau ambele;
d)
data cand a fost terminata constructia instalatiei si perioadele în decursul
carora s-au facut orice modificari ale instalatiei, inclusiv montarea de echipament nou sau
modificat, care au schimbat în mod semnificativ caracteristicile procesului de productie din
instalatie;
e)
informatii privind substantele chimice definte ca arme chimice care au fost
fabricate în instalatie; munitiile, dispozitivele si containerele care au fost încarcate în
instalatie; si datele cand a început si cand a încetat fabricarea sau încarcarea:
(i)
pentru substantele chimice definite ca arme chimice, care au fost fabricate în
instalatie, aceste informatii vor fi exprimate prin tipurile specifice de substante chimice
fabricate, aratand denumirea chimica în conformitate cu nomenclatura în vigoare a Uniunii
Internationale de Chimie Pura si Aplicata (IUPAC), prin formula structurala si prin numarul
din registrul Chemical Abstracts Service, daca este atribuit, precum si prin cantitatea din
fiecare substanta chimica, exprimata prin masa substantei chimice în tone;
(ii)
pentru munitiile, dispozitivele si containerele care au fost încarcate în
instalatie, aceste informatii vor fi exprimate prin tipul specific de arme
chimice încarcate si prin masa unitara a încarcaturii chimice;
f)
capacitatea de productie a instalatiei de producere a armelor chimice:
(i) pentru o instalatie în care au fost fabricate arme chimice, capacitatea de productie va fi
exprimata prin potentialul cantitativ anual pentru fabricarea unei anumite substante pe
baza procesului tehnologic utilizat în mod real sau, în cazul unui proces care nu este
utilizat în realitate, planificat sa fie utilizat în instalatie;
(ii) pentru o instalatie în care au fost încarcate arme chimice, capacitatea de productie va fi
exprimata prin cantitatea de substanta chimica pe care instalatia o poate încarca anual în
fiecare tip specific de arma chimica;
g) pentru fiecare instalatie de producere a armelor chimice care nu a fost distrusa, o
descriere a instalatiei, cuprinzand:
(i) un plan al obiectivului;
(ii) o schema a procesului tehnologic al instalatiei; si
(iii) un inventar al constructiilor din instalatie si al echipamentelor specializate din instalatie,
precum si al oricaror piese de rezerva pentru aceste echipamente;
h) statutul actual al instalatiei, precizand:
(i) data cand s-au produs ultima oara arme chimice în instalatie;
(ii) daca instalatia a fost distrusa, inclusiv data si modul de distrugere a acesteia; si
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(iii) daca instalatia a fost utilizata sau modificata înainte de intrarea în vigoare a prezentei
conventii pentru o activitate nelegata de productia armelor chimice si, daca da, informatii
despre modificarile care au fost facute, data cand a început aceasta activitate nelegata de
armele chimice si natura acestei activitati, indicand, daca este cazul, tipul de produs;
i)
o specificatie a masurilor care au fost luate de statul parte pentru închiderea
instalatiei sau o descriere a masurilor care au fost sau vor fi luate de statul parte a inactiva
instalatia;
j)
o descriere a modelului normal al activitatii de protectie si siguranta la
instalatia inactivata; si
k)
o declaratie din care sa reiasa daca instalatia va fi convertita pentru
distrugerea armelor chimice si, daca da, datele prevazute pentru aceste
conversii.
Declaratii privind instalatiile de producere a armelor chimice în aplicarea art. III, alin.
1 lit. c) (iii)
2.
Declaratia privind instalatiile de producere a armelor chimice în aplicarea art.
III, alin. 1 lit. c) (iii) va contine toate informatiile specificate în alin. 1 de mai sus. Este
responsabilitatea statului parte pe al carui teritoriu este sau a fost amplasata instalatia sa
faca aranjamente adecvate cu celalalt stat pentru a asigura ca declaratiile sunt facute.
Daca statul parte al carui teritoriu este sau a fost amplasata instalatia nu este în masura
sa-si îndeplineasca aceasta obligatie, el va declara motivele pentru aceasta.
Declaratii privind transferuri si primiri anterioare
3.
Un stat parte care a transferat sau a primit echipamente pentru producerea
armelor chimice dupa 1 ianuarie 1946 va declara aceste transferuri si primiri în aplicarea
art. III, alin. 1 lit. c) (iv) si în conformitate cu alin. 5 de mai jos. Cand nu sunt disponibile
toate informatiile privind transferul sau primirea acestor echipamente pentru perioada
dintre 1 ianuarie 1946 si 1 ianuarie 1970, statul parte va declara orice informatii care îi
sunt înca disponibile si va furniza o explicatie de ce nu poate sa înainteze o declaratie
completa.
4.
Echipamentele de producere a armelor chimice la care se face referire în
alin. 3 înseamna:
a) echipamente specializate;
b) echipamente pentru producerea echipamentelor proiectate special pentru a fi
utilizate direct în legatura cu folosirea armelor chimice; si
c) echipamente proiectate sau utilizate exclusiv pentru producerea pieselor
nechimice pentru munitii chimice.
5. Declaratia care priveste transferul si primirea de echipamente pentru producerea
armelor chimice va specifica:
a) cine a primit / transferat echipamentele pentru producerea armelor chimice;
b) identitatea acestor echipamente;
c) data transferului sau primirii;
d) daca echipamentele au fost distruse, daca se cunoaste; si
e) amplasarea actuala, daca se cunoaste.

Înaintarea planurilor generale de distrugere
6. Pentru fiecare instalatie de producere a armelor chimice un stat parte va furniza
urmatoarele informatii:
a) limitele de timp avute în vedere pentru masurile care urmeaza sa fie luate; si
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b) metodele de distrugere.
7. Pentru fiecare instalatie de producere a armelor chimice pe care un stat parte
intentioneaza sa o converteasca temporar într-o instalatie de distrugere a armelor chimice,
statul parte va furniza urmatoarele informatii:
a) limitele de timp avute în vedere pentru conversia într-o instalatie de distrugere;
b) limitele de timp avute în vedere pentru utilizarea instalatiei ca instalatie de
distrugere a armelor chimice;
c)
descrierea noii instalatii;
d)
metoda de distrugere a echipamentelor speciale;
e)
limitele de timp pentru distrugerea instalatiei convertite dupa ce a fost
utilizata pentru distrugerea armelor chimice; si
f)
metoda de distrugere a instalatiei convertite.
Înaintarea planurilor anuale de distrugere si a rapoartelor anuale privind distrugerea
8. Statul parte va înainta un plan anual de distrugere cu nu mai putin de 90 de zile
înainte de începutul anului de distrugere urmator. Planul anual va specifica:
a) capacitatea care urmeaza sa fie distrusa;
b) denumirea si amplasamentul instalatiilor în care va avea loc distrugerea;
c) lista constructiilor si a echipamentelor care vor fi distruse în fiecare instalatie; si
d) metoda(ele) de distrugere planificata(e).
9.
Un stat parte va înainta un raport anual privind distrugerea nu mai tarziu de
90 de zile dupa sfarsitul anului de distrugere anterior. Raportul anual va specifica:
a)
capacitatea distrusa;
b)
denumirea si amplasamentul fiecarei instalatii unde are loc distrugerea;
c)
lista constructiilor si a echipamentelor care au fost distruse la fiecare
instalatie;
d)
metode de distrugere.
10.
Pentru o instalatie de producere a armelor chimice, declarata în aplicarea
art. III, alin. 1 lit. c) (iii) este responsabilitatea statului parte pe al carui teritoriu este sau a
fost amplasata instalatia sa faca aranjamentele adecvate pentru a asigura ca se fac
declaratiile specificate în alin. 6-9 de mai sus. Daca statul parte pe al carui teritoriu este
sau a fost amplasata instalatia nu este în masura sa-si îndeplineasca aceasta obligatie, el
va declara motivele pentru aceasta.
B. Distrugerea
Principii generale pentru distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice
11. Fiecare stat parte va decide asupra metodelor care urmeaza sa fie aplicate
pentru distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice, în conformitate cu
principiile formulate în art. V si în prezenta parte.
Principii si metode pentru închiderea unei instalatii de producere a armelor chimice
12. Scopul închiderii unei instalatii de producere a armelor chimice este de a o face
inactiva.
13. Un stat parte va lua masurile de închidere convenite, acordand atentia cuvenita
caracteristicilor specifice fiecarei instalatii. Aceste masuri vor cuprinde, inter alia:
a) interzicerea ocuparii constructiilor specializate si a constructiilor standard ale
instalatie, cu exceptia activitatilor convenite;
b) deconectarea echipamentelor legate direct de productia armelor chimice,
inclusiv, inter alia, a echipamentelor de control al procesului si a utilitatilor;
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c) scoaterea din functiune a instalatiilor si echipamentelor de protectie care sunt
folosite exclusiv pentru siguranta functionarii instalatiei de producere a armelor chimice;
d)
instalarea de flanse oarbe si alte dispozitive pentru a preveni adaugarea de
substante chimice în, sau scoaterea de substante chimice din, orice
echipament de proces specializat pentru sinteza, separarea sau purificarea
substantelor chimice definite ca arme chimice, orice rezervor de depozitare
sau orice masina pentru încarcarea armelor chimice, încalzirea, racirea sau
alimentarea cu electricitate sau cu alte forme de energie a acestor
echipamente, rezervoare sau masini; si
e)
întreruperea cailor de acces feroviare, rutiere sau altele pentru transportul
greu spre instalatia de producere a armelor chimice, cu exceptia celor
necesare pentru activitati convenite.
14.
Pe timpul cat instalatia de producere a armelor chimice ramane închisa, un
stat parte poate sa continue activitatile de protectie si de siguranta fizica în instalatie.
Întretinerea tehnica a instalatiilor de producere a armelor chimice pana la
distrugerea lor
15.
Un stat parte poate sa efectueze activitati standard de întretinere la
instalatiile de producere a armelor chimice numai pentru motive de protectie, inclusiv
inspectia vizuala, întretinerea preventiva si reparatii de rutina.
16.
Toate activitatile de întretinere planificate vor fi specificate în planurile
generale si detaliate de distrugere. Activitatile de întretinere nu vor cuprinde:
a) înlocuirea oricaror echipamente de proces;
b) modificarea caracteristicilor echipamentelor de proces chimic;
c) producerea de substante chimice de orice tip.
17. Toate activitatile de întretinere vor fi supuse supravegherii de catre secretariatul
tehnic.

Principii si metode pentru conversia temporara a instalatiilor de producere a armelor
chimice în instalatii de distrugere a armelor chimice
18.
Masurile legate de conversia temporara a instalatiilor de producere a armelor
chimice în instalatii de distrugere a armelor chimice vor asigura ca regimul pentru
instalatiile convertite temporar este cel putin la fel de strict ca si regimul pentru instalatiile
de producere a armelor chimice care nu au fost convertite.
19.
Instalatiile de producere a armelor chimice convertite în instalatii de
distrugere a armelor chimice înainte de intrarea în vigoare a prezentei conventii vor fi
declarate la categoria instalatiilor de producere a armelor chimice.
20.
Ele vor fi supuse unei vizite initiale a inspectorilor, care vor confirma
corectitudinea informatiilor privind aceste instalatii. Va fi de asemenea ceruta verificarea
realizarii conversiei acestor instalatii astfel încat sa le faca inoperabile ca instalatii de
producere a armelor chimice si aceasta se va înscrie în cadrul masurilor prevazute pentru
instalatiile care trebuie facute inoperabile nu mai tarziu de 90 de zile dupa intrarea în
vigoare a prezentei conventii.
21.
Un stat parte care intentioneaza sa efectueze o conversie a instalatiilor de
producere a armelor chimice va înainta secretariatului tehnic, nu mai tarziu de 30 de zile
dupa intrarea în vigoare pentru el a prezentei conventii, sau nu mai tarziu de 30 de zile
dupa ce s-a luat o decizie pentru conversia temporara, un plan general de conversie a
instalatiei, iar ulterior va înainta planuri anuale.
22.
Daca un stat parte va avea nevoie sa converteasca în instalatie de distrugere
a armelor chimice o instalatie de producere a armelor chimice suplimentara, care a fost
închisa dupa ce prezenta conventie a intrat în vigoare pentru el, el va informa secretariatul
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tehnic despre aceasta cu nu mai putin de 150 de zile înainte de conversie. Secretariatul
tehnic, împreuna cu statul parte, va asigura ca sunt luate masurile necesare pentru a face
acea instalatie, dupa conversia ei, inoperabila ca instalatie de producere a armelor
chimice.
23.
O instalatie convertita pentru distrugerea armelor chimice nu va fi mai apta sa
reia productia de arme chimice decat o instalatie de producere a armelor chimice care a
fost închisa si se afla în întretinere.
24.
Instalatiile de producere a armelor chimice convertite vor distruse nu mai
tarziu de 10 ani dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii.
25.
Orice masuri pentru conversia oricarei instalatii de producere a armelor
chimice date vor fi specifice instalatiei respective si vor depinde de caracteristicile
individuale ale acesteia.
26.
Masurile întreprinse în scopul de a converti o instalatie de producere a
armelor chimice într-o instalatie de distrugere a armelor chimice nu vor fi mai putin
importante decat cele prevazute pentru scoaterea din functiune a altor instalatii de
producere a armelor chimice, care urmeaza sa fie efectuata nu mai tarziu de 90 de zile
dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii pentru statul parte.
Principii si metode în legatura cu distrugerea unei instalatii de producere a armelor
chimice
26. Un stat parte va distruge toate echipamentele si constructiile care se încadreaza
în definitia unei instalatii de producere a armelor chimice dupa cum urmeaza:
a) toate echipamentele specializate si echipamentele standard vor fi distruse fizic;
b) toate constructiile specializate si constructiile standard vor fi distruse fizic.
27. Un stat parte va distruge instalatiile pentru producerea de munitii chimice
neîncarcate si echipamentele pentru folosirea armelor chimice dupa cum urmeaza:
a) instalatiile utilizate exclusiv pentru producerea pieselor ne-chimice pentru munitii
chimice sau echipamentele proiectate special pentru utilizarea în directa legatura cu
folosirea armelor chimice vor fi declarate si distruse. Procesul de distrugere si verificarea
acestuia va fi desfasurat în conformitate cu art. V si prezenta parte a prezentei anexe, care
guverneaza distrugerea instalatiilor de producere a armelor chimice;
b) toate echipamentele proiectate sau utilizate exclusiv pentru producerea pieselor
ne-chimice pentru munitii chimice vor fi distruse fizic. Aceste echipamente, care includ
forme si matrite de formare a metalelor special proiectate, pot fi aduse pentru distrugerea
la un amplasament special;
c) toate constructiile si echipamentele standard utilizate pentru aceste activitati de
productie vor fi distruse sau convertite pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie,
cu confirmarea, conform necesitatilor, prin consultari si inspectii asa cum se prevede în
art. IX;
d)
activitatile pentru scopuri neinterzise prin prezenta conventie pot continua în
timp ce distrugerea sau conversia continua.
Ordinea distrugerii
Ordinea distrugerii instalatiilor de producere a armelor chimice se bazeaza pe
obligatiile specificate în art. I si în celelalte articole ale prezentei conventii, inclusiv
obligatiile privitoare la verificarea sistematica la fata locului. Acesta tine seama de:
interesele de securitate nediminuata ale statelor parti în decursul perioadei de distrugere;
cresterea încrederii în prima parte a fazei de distrugere; acumularea treptata de experienta
în decursul distrugerii instalatiilor de producere a armelor chimice; si aplicabilitatea
indiferent de caracteristicile reale ale instalatiilor si de metodele alese pentru distrugerea
lor. Ordinea distrugerii se bazeaza pe principiul nivelarii.
29.
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Un stat parte va stabili, pentru fiecare perioada de distrugere, care instalatii
de producere a armelor chimice urmeaza sa fie distruse si va efectua distrugerea în asa
fel încat la sfarsitul fiecarei perioade de distrugere sa nu ramana mai mult decat ceea ce
se specifica în alin. 30 si 31. Un stat parte nu este împiedicat sa-si distruga instalatiile întrun ritm mai rapid.
31.
Urmatoarele prevederi se vor aplica instalatiilor de producere a armelor
chimice care produc substante chimice din lista 1:
a) un stat parte va începe distrugerea acestor instalatii nu mai tarziu de un an dupa
ce prezenta conventie intra în vigoare pentru el si o va termina nu mai tarziu de 10 ani
dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii. Pentru un stat care este parte la intrarea în
vigoare a prezentei conventii, aceasta perioada globala se va împartii în trei perioade
separate de distrugere si anume, anii 2-5, ani 6-8 si anii 9-10. Pentru statele care devin
parte dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii, perioadele de distrugere vor fi
adaptate tinand seama de alin. 28 si 29;
b) pentru aceste instalatii se va utiliza ca factor de comparatie capacitatea de
productie. Aceasta va fi exprimata în tone de agent, tinand seama de regulile specificate
pentru armele chimice binare;
c) pentru sfarsitul celui de-al 8-lea an dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii
se vor stabili nivelele convenite corespunzatoare ale capacitatii de productie. Capacitatea
de productie care depaseste nivelul relevant va fi distrusa în transe egale în decursul
primelor doua perioade de distrugere;
d) necesitatea de a distruge o parte determinata din capacitate va implica cerinta de
a distruge orice alta instalatie de producere a armelor chimice care a aprovizionat
instalatia din lista 1 sau a încarcat substanta chimica din lista 1 produsa acolo în munitii si
dispozitive;
e) instalatiile de producere a armelor chimice care au fost convertite temporar
pentru distrugere armelor chimice vor continua sa fie supuse obligatiei de a distruge
capacitati în conformitate cu prevederile prezentului aliniat.
31.
Un stat parte va începe distrugerea instalatiilor de producere a armelor
chimice neacoperite de alin. 30 nu mai tarziu de un an dupa ce prezenta conventie intra în
vigoare pentru el, si o va termina nu mai tarziu de cinci ani dupa intrarea în vigoare a
prezentei conventii.
30.

Planuri detaliate de distrugere
32. Cu nu mai putin de 180 de zile înainte sa înceapa distrugerea unei instalatii de
producere a armelor chimice, un stat parte va furniza secretariatului tehnic planurile
detaliate de distrugere a instalatiei, cuprinzand masuri propuse pentru verificarea
distrugerii la care se face referire în alin. 33 lit. f), tinand seama de, inter alia:
a) programarea prezentei inspectorilor la instalatia ce urmeaza sa fie distrusa; si
b) procedurile pentru verificarea masurilor ce urmeaza sa fie aplicate fiecarui obiect
din inventarul declarat.
33. Planurile detaliate de distrugere a fiecarei instalatii de producere a armelor
chimice vor contine:
a) calendarul detaliat al procesului de distrugere;
b) amplasamentul instalatiei;
c) schema tehnologica de proces;
d) inventarul detaliat al echipamentelor, constructiilor si altor obiecte ce urmeaza sa
fie distruse;
e) masuri ce urmeaza sa fie aplicate fiecarui articol de inventar;
f) masuri propuse pentru verificare;
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g) masuri de protectie / siguranta care urmeaza sa fie respectate în decursul
distrugerii instalatiei; si
h) conditii de lucru si de trai care urmeaza sa fie asigurate inspectorilor.
34. Daca un stat parte intentioneaza sa converteasca temporar o instalatie de
producere a armelor chimice într-o instalatie de distrugere a armelor chimice, el va anunta
secretariatul tehnic cu nu mai putin de 150 de zile înainte sa întreprinda orice activitati de
conversie. Notificarea va cuprinde urmatoarele informatii:
a) denumirea, adresa si amplasamentul instalatiei;
b) un plan al obiectivului indicand toate structurile si zonele care vor fi implicate în
distrugerea armelor chimice si, totodata, va indica toate structurile instalatiei de producere
a armelor chimice care urmeaza sa fie convertite temporar;
c) tipurile de arme chimice, precum si tipul si cantitatea de încarcatura chimica ce
urmeaza a fi distrusa;
d) metoda de distrugere;
e) o schema tehnologica de proces, indicand ce portiuni din procesul de productie si
echipamente specializate vor fi convertite pentru distrugerea armelor chimice;
f) sigiliile si echipamentul de inspectie afectate potential de conversie, daca este
cazul; si
g) o lista precizand timpul afectat pentru: proiectare, conversia temporara a
instalatiei, instalarea echipamentului, verificarea echipamentului, operatiile de distrugere si
pentru închidere.
35. Î n legatura cu distrugerea unei instalatii care a fost convertita temporar pentru
distrugerea armelor chimice, se vor furniza informatii în conformitate cu alin. 32 si 33.
Revizuirea planurilor detaliate
36. Pe baza planului detaliat de distrugere si a masurilor propuse pentru verificare
înaintate de statul parte si a experientei inspectiilor anterioare, secretariatul tehnic va
pregati un plan de verificare a distrugerii instalatiei, consultandu-se îndeaproape cu statul
parte. Orice divergente dintre secretariatul tehnic si statul parte privind masurile adecvate
vor fi rezolvate prin consultari.
Orice probleme nerezolvate vor fi înaintate consiliului executiv pentru masuri
corespunzatoare în vederea facilitarii aplicarii depline a prezentei conventii.
37.
Pentru a asigura ca prevederile art. V si ale prezentei parti sunt îndeplinite,
planurile combinate de distrugere si verificare vor fi convenite între consiliul executiv si
statul parte. Acest acord va fi finalizat cu nu mai putin de 60 de zile înainte de începerea
planificata a distrugerii.
38.
Fiecare membru al consiliului executiv se poate consulta cu secretariatul
tehnic în orice chestiune care priveste pertinenta planului de distrugere si verificare. Daca
nu sunt obiectii din partea nici unui membru al consiliului executiv, planul va fi pus în
aplicare.
39.
Daca sunt dificultati, consiliul executiv va intra în consultari cu statul parte
pentru a le aplana. Daca raman dificultati nerezolvate, acestea vor fi supuse conferintei.
Rezolvarea oricaror divergente asupra metodelor de distrugere nu va trebui sa întarzie
executarea altor parti ale planului de distrugere daca sunt acceptabile.
40.
Daca nu se ajunge la un acord cu consiliul executiv asupra aspectelor
verificarii, sau daca planul de verificare aprobat nu poate fi pus în aplicare, verificarea
distrugerii va continua prin supraveghere continua cu aparate instalate la fata locului si
prin prezenta fizica a inspectorilor.
41.
Distrugerea si verificarea vor continua în conformitate cu planul convenit.
Verificarea nu va interfera în mod nejustificat cu procesul de distrugere si va fi desfasurata
prin prezenta inspectorilor la fata locului pentru a fi martori la distrugere.
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Daca actiunile de verificare si distrugere nu sunt efectuate conform
planificarii, toate statele parti vor fi informate în acest sens.
42.

C. Verificare
Verificarea declaratiilor privind instalatiile de producere a armelor chimice prin
inspectii la fata locului
43.
Secretariatul tehnic va desfasura o inspectie initiala a fiecarei instalatii de
producere a armelor chimice în perioada dintre 90 si 120 de zile dupa ce prezenta
conventie intra în vigoare pentru statul parte.
44.
Scopurile inspectiei initiale vor fi:
a) sa confirme ca productia armelor chimice a încetat si ca instalatia a fost
inactivata în conformitate cu prezenta conventie;
b) sa permita secretariatului tehnic sa se familiarizeze cu masurile care au fost luate
pentru încetarea productiei armelor chimice în instalatie;
c) sa permita inspectorilor sa instaleze sigilii temporare;
d) sa permita inspectorilor sa confirme inventarul constructiilor si al echipamentelor
specializate;
e) sa se obtina informatiile necesare pentru planificarea activitatilor de inspectie la
instalatie, inclusiv utilizarea sigiliilor indicatoare de violare si a altui echipament convenit,
care va fi instalat în aplicarea acordului de instalatie detaliat pentru acea instalatie; si
f) sa poarte discutii preliminare cu privire la un acord detaliat privind procedurile de
inspectie în instalatie.
45.
Inspectorii vor folosi, dupa caz, sigilii, marcaje sau alte proceduri convenite
de control al inventarului pentru a facilita o inventariere exacta a obiectelor declarate la
fiecare instalatie de producere a armelor chimice.
46.
Inspectorii vor instala, dupa necesitati, dispozitivele convenite pentru a indica
daca se produce vreo reluare a productiei de arme chimice sau daca vreunul din obiectele
declarate este scos. Ei vor lua masurile de precautie necesare pentru a nu stanjeni
activitatile de închidere desfasurate de statul parte inspectat. Inspectorii pot reveni pentru
a întretine si verifica integritatea dispozitivelor.
47.
Daca, pe baza inspectiei initiale, directorul general crede ca sunt necesare
masuri suplimentare pentru inactivarea instalatiei în conformitate cu prezenta conventie,
aceasta poate sa ceara, nu mai tarziu de 135 de zile dupa ce prezenta conventie intra în
vigoare pentru un stat parte, ca aceste masuri sa fie aplicate de statul parte inspectat nu
mai tarziu de 180 de zile dupa ce prezenta conventie intra în vigoare pentru el. La discretia
sa, statul parte inspectat poate satisface cererea. Daca acesta nu satisface cererea, statul
parte inspectat si directorul general se vor consulta pentru a rezolva problema.
Verificarea sistematica a instalatiilor de producere a armelor chimice si a încetarii
activitatilor acestora
Scopul verificarii sistematice a unei instalatii de producere a armelor chimice
va fi de a asigura ca orice reluare a productiei de arme chimice sau scoatere a obiectelor
declarate va fi detectata la aceasta instalatie.
49.
Acordul de instalatie detaliat pentru fiecare instalatie de producere a armelor
chimice va specifica:
a)
proceduri detaliate de inspectie, care pot include:
(i)
examinarea vizuala;
(ii)
verificarea si întretinerea sigiliilor si a altor dispozitive convenite; si
(iii) obtinerea si analizarea probelor;
48.
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b) proceduri pentru utilizarea sigiliilor indicatoare de violare si a altui echipament
convenit în vederea prevenirii reactivarii nedetectate a instalatiei, care vor specifica:
(i) tipul, amplasarea si aranjamentele de instalare; si
(ii) întretinerea acestor sigilii si echipament; si
c) alte masuri convenite.
50.
Sigiliile sau alt echipament prevazut într-un acord detaliat cu privire la
masurile de inspectie la instalatia respectiva vor fi instalate nu mai tarziu de 240 de zile
dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii pentru statul parte. Inspectorilor li se va
permite sa viziteze fiecare instalatie de producere a armelor chimice pentru instalarea
acestor sigilii si echipament.
51.
În decursul fiecarui an calendaristic, secretariatului tehnic i se va permite sa
desfasoare pana la patru inspectii la fiecare instalatie de producere a armelor chimice.
52.
Directorul general va anunta statul parte inspectat de decizia sa de a
inspecta sau vizita o instalatie de producere a armelor chimice cu 48 de ore înainte de
sosirea planificata a echipei de inspectie la instalatie pentru inspectii sistematice sau vizite.
În cazul inspectiilor sau vizitelor avand ca scop rezolvarea unor probleme urgente, aceasta
perioada poate fi scurtata. Directorul general va specifica scopul inspectiei sau vizitei.
53.
Inspectorii vor avea, în conformitate cu acordurile de instalatie, acces
nestanjenit la toate partile instalatiilor de producere a armelor chimice. Obiectele din
inventarul declarat, care urmeaza sa fie inspectate, vor fi alese de inspectori.
54.
Principiile directoare pentru stabilirea frecventei inspectiilor sistematice la fata
locului vor fi discutate si aprobate de conferinta în aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
Instalatia de productie concreta care urmeaza sa fie inspectata va fi aleasa de
secretariatul tehnic în asa fel încat sa excluda estimarea momentului exact cand instalatia
urmeaza sa fie inspectata.
Verificarea distrugerii instalatiilor de producere a armelor chimice
55. Scopul verificarii sistematice a distrugerii instalatiilor de producere a armelor
chimice va fi acela de a confirma ca instalatia este distrusa în conformitate cu obligatiile
prevazute în prezenta conventie si ca fiecare obiect din inventarul declarat este distrus în
conformitate cu planul detaliat de distrugere convenit.
56. Atunci cand toate obiectele din inventarul declarat au fost distruse, secretariatul
tehnic va confirma declaratia în acest sens a statului parte. Dupa aceasta confirmare,
secretariatul tehnic va înceta verificarea sistematica a instalatiei de producere a armelor
chimice si va îndeparta imediat toate dispozitivele si aparatele de supraveghere instalate
de catre inspectori.
57. Dupa aceasta confirmare, statul parte va face declaratia ca instalatia a fost
distrusa.
Verificarea conversiei temporare a unei instalatii de producere a armelor chimice în
instalatie de distrugere a armelor chimice
58. Nu mai tarziu de 90 de zile dupa primirea notificarii initiale despre intentia de a
converti temporar o instalatie de productie, inspectorii vor avea dreptul sa viziteze
instalatia pentru a se familiariza cu conversia temporara propusa si a studia masurile de
inspectie posibile, care vor fi necesare în decursul conversiei.
59. Nu mai tarziu de 60 de zile dupa aceasta vizita, secretariatul tehnic si statul
parte inspectat vor încheia un acord tranzitoriu continand masuri de inspectie suplimentare
pentru perioada de conversie temporara. Acordul tranzitoriu va specifica procedurile de
inspectie, inclusiv utilizarea sigiliilor, a echipamentului de supraveghere si a inspectiilor,
care vor aduce încrederea ca în decursul procesului de conversie nu are loc nici o
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productie de arme chimice. Acest acord va ramane în vigoare de la începutul activitatii de
conversie temporara si pana cand instalatia începe sa functioneze ca instalatie de
distrugere a armelor chimice.
60. Statul parte inspectat nu va îndeparta sau converti nici o portiune din instalatie si
nu va îndeparta sau modifica nici un sigiliu sau alt echipament de inspectie convenit care
ar fi putut fi instalate în aplicarea prezentei conventii, pana la încheierea acordului
tranzitoriu.
61. Odata ce instalatia începe sa functioneze ca instalatie de distrugere a armelor
chimice, ea va fi supusa prevederilor partii IV (A) a prezentei anexe, aplicabile instalatiilor
de producere a armelor chimice. Aranjamentele pentru perioada anterioara functionarii vor
fi guvernate de acordul tranzitoriu.
62. În decursul operatiunilor de distrugere, inspectorii vor avea acces la toate partile
instalatiilor de producere a armelor chimice convertite temporar, inclusiv la cele care nu
sunt implicate direct în distrugerea armelor chimice.
63. Înainte de începerea la o instalatie a lucrarilor de convertire temporara a
acesteia în scopuri de distrugere a armelor chimice si dupa ce instalatia a încetat sa
functioneze ca instalatie de distrugere a armelor chimice, instalatia va fi supusa
prevederilor prezentei parti, aplicabile instalatiilor de producere a armelor chimice.
D Conversia instalatiilor de producere a armelor chimice în scopuri
neinterzise prin prezenta conventie
Proceduri pentru solicitarea conversiei
64. O solicitare pentru utilizarea unei instalatii de producere a armelor chimice în
scopuri neinterzise prin prezenta conventie poate fi facuta pentru orice instalatie pe care
un stat parte o utilizeaza deja în asemenea scopuri înainte ca prezenta conventie sa intre
în vigoare pentru el, sau pe care intentioneaza sa o utilizeze în aceste scopuri.
65. Pentru o instalatie de producere a armelor chimice care este utilizata în scopuri
neinterzise prin prezenta conventie în momentul cand prezenta conventie intra în vigoare
pentru statul parte, solicitarea va fi înaintata directorului general nu mai tarziu de 30 de zile
dupa ce prezenta conventie intra în vigoare pentru statul parte. Solicitarea va contine,
suplimentar fata de datele înaintate în conformitate cu alin. 1, lit. h) (iii), urmatoarele
informatii:
a) o justificare detaliata a solicitarii;
b) un plan general de conversie a instalatiei, specificand:
(i) natura activitatii care urmeaza sa fie desfasurata în instalatie;
(ii) daca activitatea planificata implica producerea, prelucrarea sau consumarea de
substante chimice: denumirea fiecarei substante chimice, schema tehnologica a instalatiei
si cantitatile planificate sa fie produse, prelucrate sau consumate anual;
(iii) ce constructii sau structuri sunt propuse sa fie utilizate si ce modificari sunt propuse,
daca este cazul;
(iv) ce constructii sau structuri au fost distruse sau sunt propuse sa fie distruse si planurile
de distrugere;
(v) ce echipamente urmeaza sa fie utilizate în instalatie;
(vi) ce echipamente au fost îndepartate si distruse si ce echipamente sunt propuse sa fie
îndepartate si distruse, precum si planurile pentru distrugerea acestora;
(vii) calendarul propus pentru conversie, daca este cazul; si
(viii) natura activitatii fiecarei altei instalatii care functioneaza în cadrul obiectivului; si
c) o explicatie detaliata despre modul în care masurile aratate la lit. b), precum si
orice alte masuri propuse de statul parte vor asigura prevenirea mentinerii capabilitatii de
producere a armelor chimice în instalatie.
74

66. Pentru o instalatie de producere a armelor chimice care nu este utilizata în
scopuri neinterzise prin prezenta conventie la data cand prezenta conventie intra în
vigoare pentru statul parte, solicitarea va fi înaintata directorului general nu mai tarziu de
30 de zile dupa decizia privind conversia, dar în nici un caz mai tarziu de patru ani du ce
prezenta conventie intra în vigoare pentru statul parte. Solicitarea va contine urmatoarea
informatii:
a) o justificare detaliata a solicitarii, incluzand motivatiile sale economice;
b) un plan general de conversie a instalatiei, care sa specifice:
(i) natura activitatii planificate a fi desfasurata în instalatie;
(ii) daca activitatea planificata implica producerea, prelucrarea sau consumarea de
substante chimice: denumirea fiecarei substante chimice, schema tehnologica a instalatiei
si cantitatile planificate sa fie produse, prelucrate sau consumate anual;
(iii) ce constructii sau structuri sunt propuse sa fie mentinute si ce modificari sunt propuse,
daca este cazul;
(iv) ce constructii sau structuri au fost distruse sau sunt propuse sa fie distruse si planurile
de distrugere;
(v) ce echipamente urmeaza sa fie utilizate în instalatie;
(vi) ce echipamente sunt propuse sa fie îndepartate si distruse si planurile pentru
distrugerea acestora;
(vii) calendarul propus pentru conversie; si
(viii) natura activitatii fiecarei altei instalatii care functioneaza în cadrul obiectivului; si
c) o explicatie detaliata despre modul în care masurile aratate la lit. b), precum si
orice alte masuri propuse de statul parte vor asigura prevenirea mentinerii capabilitatii de
producere a armelor chimice în instalatie.
67. Statul parte poate sa propuna în solicitarea sa orice alte masuri pe care le
considera adecvate pentru crearea încrederii.
Activitati pana la luarea unei decizii
68. Pana la luarea unei decizii a conferintei, un stat parte poate continua sa utilizeze,
în scopuri neinterzise de prezenta conventie, o instalatie care a fost utilizata în aceste
scopuri înainte ca prezenta conventie sa intra în vigoare pentru el, dar numai daca statul
parte certifica în solicitarea sa ca nici un echipament specializat si nici o constructie
specializata nu sunt utilizate si ca acestea au fost facute inactive prin metode specifice în
alin. 13.
69. Daca instalatia pentru care s-a facut solicitarea nu a fost utilizata în scopuri
neinterzise prin prezenta conventie înainte ca prezenta conventie sa intre în vigoare
pentru statul parte, sau daca certificarea ceruta în alin. 68 nu este facuta, statul parte va
înceta imediat orice activitate în aplicarea art. V, alin. 4. Statul parte va închide instalatia,
în conformitate cu alin. 13, nu mai tarziu de 90 de zile dupa ce prezenta conventie intra în
vigoare pentru el.
Conditii pentru conversie
70. Ca o conditie pentru conversia unei instalatii de producere a armelor chimice în
scopuri neinterzise prin prezenta conventie, toate echipamentele specializate din instalatie
trebuie sa fie distruse si toate caracteristicile speciale ale constructiilor si structurilor, care
le deosebesc pe acestea de constructiile si structurile utilizate în mod normal în scopuri
neinterzise de prezenta conventie si care nu implica substante chimice din lista 1 trebuie
eliminate.
71. O instalatie convertita nu va fi utilizata:
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a) pentru nici o activitate implicand producerea, prelucrarea sau consumarea unei
substante chimice din lista 1 sau a unei substante chimice din lista 2; sau
b) pentru producerea nici unei substante chimice supertoxice, inclusiv a nici a unei
substante chimice organofosforice supertoxice, sau pentru orice alta activitate care ar
necesita echipamente speciale pentru manipularea substantelor chimice supertoxice sau
foarte corozive, în afara de cazul cand consiliul executiv decide ca aceasta productie sau
activitate nu creeaza nici un risc pentru obiectul si scopul prezentei conventii, tinand
seama de criteriile de toxicitate, corozivitate si, daca este cazul, de alti factori tehnici, care
vor fi discutate si aprobate de conferinta în aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
72. Conversia unei instalatii de producere a armelor chimice va fi finalizata nu mai
tarziu de sase ani dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii.
Decizii ale consiliului executiv si ale conferintei
73. Nu mai tarziu de 90 de zile dupa primirea unei solicitari de catre directorul
general, secretariatul tehnic va desfasura o inspectie initiala a instalatiei. Scopul acestei
inspectii va fi de a stabili exactitatea informatiilor furnizate în solicitare, de a obtine
informatii privind caracteristicile tehnice ale instalatiei propuse pentru conversie si de a
evalua conditiile în care poate fi permisa utilizarea în scopuri neinterzise prin prezenta
conventie. Directorul general va înainta imediat consiliului executiv, conferintei si tuturor
statelor parti un raport continand recomandarile sale privind masurile necesare pentru
convertirea instalatiei în scopuri neinterzise prin prezenta conventie si pentru a avea
asigurarea ca instalatia convertita va fi utilizata numai în scopuri neinterzise prin prezenta
conventie.
74. Daca instalatia a fost utilizata în scopuri neinterzise prin prezenta conventie
înainte ca prezenta conventie sa intre în vigoare pentru statul parte si daca aceasta
continua sa fie în functiune, dar masurile pentru certificare cerute prin alin. 68 nu au fost
luate, directorul general va informa imediat consiliul executiv, care poate sa ceara
aplicarea masurilor pe care acesta le considera adecvate, inter alia, închiderea instalatiei
si îndepartarea echipamentelor specializate, precum si modificarea constructiilor sau a
structurilor. Consiliul executiv va stipula termenul limita pentru aplicarea acestor masuri si
va suspenda discutarea solicitarii pana la finalizarea lor satisfacatoare. Instalatia va fi
inspectata imediat dupa expirarea termenului limita pentru a stabili daca masurile au fost
aplicate. Daca nu, statului parte i se va cere sa opreasca definitiv toate operatiunile în
instalatie.
75. Cat mai curand posibil dupa primirea raportului directorului general, conferinta, la
recomandarea consiliului executiv, va decide, tinand seama de raport si de orice puncte
de vedere exprimate de statele parti, daca sa aprobe solicitarea si va stabili conditiile de
care depinde aprobarea. Daca oricare stat parte obiecteaza la aprobarea solicitarii si a
conditiilor asociate, se vor întreprinde consultari între statele parti interesate, timp de cel
mult 90 de zile, pentru a se cauta o solutie reciproc acceptabila. O decizie asupra solicitarii
si conditiilor asociate, precum si asupra oricaror modificari propuse la acestea, va fi luata,
ca problema de fond, cat mai curand posibil dupa expirarea perioadei de consultari.
76. Daca solicitarea este aprobata, se va încheia un acord de instalatie nu mai tarziu
de 90 de zile dupa luarea acestei decizii. Acordul de instalatie va contine conditiile în care
este permisa conversia si utilizarea instalatiei, inclusiv masurile propuse pentru verificarea
conversiei, tinand seama de, inter alia:
a) programarea prezentei inspectorilor la instalatia care urmeaza sa fie convertita; si
b) procedurile de verificare a masurilor ce urmeaza sa fie aplicate fiecarui obiect din
inventarul declarat.
Planuri detaliate pentru conversie
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77. Cu nu mai putin de 180 de zile înainte sa înceapa conversia unei instalatii de
producere a armelor chimice, statul parte va furniza Secretariatului Tehnic planurile
detaliate de conversie a instalatiei, cuprinzand masuri propuse pentru verificarea
conversiei, tinand seama de, inter alia:
a) programarea prezentei inspectorilor la instalatia care urmeaza sa fie convertita;
si
b) procedurile de verificare a masurilor ce urmeaza sa fie aplicate fiecarui obiect din
inventarul declarat.
78. Planul detaliat de conversie a fiecarei instalatii de producere a armelor chimice
va contine:
a) calendarul detaliat al procesului de conversie;
b) planul instalatiei înainte si dupa conversie;
c) schema procesului tehnologic al instalatiei înainte si, dupa caz, dupa conversie;
d) inventarul detaliat al echipamentelor, constructiilor si structurilor si al altor obiecte
ce urmeaza sa fie distruse, precum si al constructiilor si structurilor ce urmeaza sa fie
modificate;
e) masurile ce urmeaza sa fie aplicate fiecarui obiect de inventar, daca este cazul;
f) masuri de verificare propuse;
g) masuri de siguranta / protectie ce urmeaza sa fie respectate în cursul conversiei
instalatiei; si
h) conditiile de lucru si de trai ce urmeaza sa fie asigurate inspectorilor.
Revizuirea planurilor detaliate
79. Pe baza planului detaliat de conversie si a masurilor propuse de verificare
înaintate de statul parte, precum si a experientei inspectiilor anterioare, secretariatul tehnic
va pregati un plan de verificare a conversiei instalatiei, consultandu-se îndeaproape cu
statul parte. Orice divergente între secretariatul tehnic si statul parte privind masurile
corespunzatoare vor fi rezolvate prin consultatii. Orice chestiuni nerezolvate vor fi înaintate
consiliului executiv pentru a lua masuri adecvate în scopul facilitarii aplicarii depline a
prezentei conventii.
80. Pentru a asigura îndeplinirea prevederilor art. V si ale prezentei parti, planurile
combinate de conversie si verificare vor fi convenite între consiliul executiv si statul parte.
Acest acord va fi finalizat cu nu mai putin de 60 de zile înainte de data la care este
planificat sa înceapa conversia.
81. Fiecare membru al consiliului executiv se poate consulta cu secretariatul tehnic
în orice chestiune privind pertinenta planului combinat de conversie si verificare. Daca nu
sunt obiectii din partea nici unui membru al consiliului executiv, planul va fi pus în aplicare.
82. Daca exista dificultati, consiliul executiv va angaja consultari cu statul parte
pentru a le concilia. Daca raman dificultati nerezolvate, ele vor fi supuse conferintei.
Rezolvarea oricaror divergente privind metodele de conversie nu va trebui sa întarzie
executia altor parti din planul de conversie care sunt acceptabile.
83. Daca nu se ajunge la un acord cu consiliul executiv privind aspectele verificarii,
sau daca planul de verificare aprobat nu poate fi pus în aplicare, verificarea conversiei va
continua prin supraveghere continua cu aparatura instalata la fata locului si prezenta fizica
a inspectorilor.
84. Conversia si verificarea vor continua conform planului convenit. Verificarea nu va
împiedica în mod nejustificat procesul de conversie si va fi realizata prin prezenta
inspectorilor în vederea confirmarii conversiei.
85. Pe durata a 10 ani dupa ce directorul general confirma finalizarea conversiei,
statul parte va asigura inspectorilor, în orice moment, acces nestanjenit în instalatie.
Inspectorii vor avea dreptul sa observe toate zonele, toate activitatile si toate articolele de
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echipament din instalatie. Inspectorii vor avea dreptul sa verifice ca activitatile din
instalatie sunt compatibile cu toate conditiile stabilite prin prezenta sectiune, de catre
consiliul executiv si de catre conferinta. Inspectorii vor avea de asemenea dreptul, în
conformitate cu prevederile partii II, sectiunea E din prezenta anexa, sa primeasca probe
din orice zona a instalatiei si sa le analizeze pentru a verifica absenta substantelor chimice
din lista 1, a subprodusilor si a compusilor de descompunere stabili ai acestora, precum si
a substantelor chimice din lista 2 si sa verifice ca activitatile din instalatie sunt compatibile
cu orice alte conditii privind activitatile chimice stabilite prin prezenta sectiune, de catre
consiliul executiv si de catre conferinta. Inspectorii vor avea de asemenea dreptul la acces
reglementat pe platforma unde este amplasata instalatia, în conformitate cu partea X,
sectiunea C din prezenta anexa. În decursul perioadei de 10 ani, statul parte va raporta
anual asupra activitatilor instalatiei convertite. La terminarea perioadei de 10 ani, consiliul
executiv, luand în seama recomandarile secretariatului tehnic, va decide asupra naturii
masurilor de verificare în continuare.
Costurile verificarii instalatiei convertite vor fi alocate în conformitate cu art. V, alin. 19.
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PARTEA VI
Activitati neinterzise prin prezenta conventie in conformitate cu art. VI
Regim pentru substantele chimice din lista 1 si pentru instalatiile in legatura cu
aceste substante
A. Prevederi generale
1. Un stat parte nu va produce, dobandi, detine sau utiliza substante chimice din
lista 1 in afara teritoriilor statelor parti si nu va transfera aceste substante chimice in afara
teritoriului sau, decat spre alt stat parte.
2. Un alt stat parte nu va produce, dobandi, detine, transfera sau utiliza substante
chimice din lista 1 decat daca:
a) substantele chimice sunt aplicate in scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice
sau de protectie; si
b) tipurile si cantitatile de substante chimice sunt strict limitate la acelea care pot fi
justificate pentru aceste scopuri; si
c) cantitatea globala din aceste substante chimice in aceste scopuri este, in orice
moment, egala sau mai mica de o tona; si
d) cantitatea globala in aceste scopuri, dobandita de un stat parte in oricare an prin
producere, retragere din stocurile de arme chimice si transfer, este egala sau mai mica de
o tona.
B. Transferuri
3. Un stat parte poate sa transfere substante chimice din lista 1 in afara teritoriului
sau numai catre un alt stat parte si numai pentru scopuri de cercetare, medicale,
farmaceutice sau de protectie in conformitate cu alin. 2.
4. Substantele chimice transferate nu vor fi retransferate catre un stat tert.
5. Cu nu mai putin de 30 de zile inaintea oricarui transfer catre un alt stat parte,
ambele state parti vor anunta secretariatul tehnic despre transfer.
5bis. Pentru cantitati de 5 mg sau mai mici, saxitoxina, substanta chimica inscrisa in
lista nr. 1, nu face obiectul perioadei de notificare mentionate la paragraful 5, daca
substanta este destinata scopurilor medicale. In acest caz, notificarea se va face in
perioada transferului.
6. Fiecare stat parte va face o declaratie anuala detaliata cu privire la transferurile
din cursul anului precedent. Declaratia va fi inaintata nu mai tarziu de 90 de zile dupa
sfarsitul anului respectiv si va cuprinde, pentru fiecare substanta chimica din lista 1 care a
fost transferata, urmatoarele informatii:
a) denumirea chimica, formula structurala si numarul din registrul Chemical
Abstracts Service, daca este atribuit;
b) cantitatea dobandita de la alte state sau transferata altor state parti. Pentru
fiecare transfer se vor preciza cantitatea, destinatarul si scopul.
C. Producere
Principii generale privind producerea
7. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurarii protectiei
populatiei si protejarii mediului pe timpul activitatilor de producere conform alin. 8-12.
Fiecare stat parte va desfasura aceasta productie in conformitate cu standardele sale
nationale privind protectia si emisiile.
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Instalatia unica la scara redusa
8. Fiecare stat parte care produce substante chimice din lista 1 in scopuri de
cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie, va desfasura productia intr-o singura
instalatie la scara redusa, aprobata de statul parte, cu exceptiile aratate in alin. 10, 11 si
12.
9. Productia intr-o instalatie unica la scara redusa se va desfasura in vase de
reactie montate in linii de productie care nu sunt configurate pentru functionare continua.
Volumul unui astfel de vas de reactie nu va depasi 100 de litri, iar volumul total al tuturor
vaselor de reactie cu un volum depasind 5 litri nu va fi mai mare de 500 de litri.
Alte instalatii
10. Producerea substantelor chimice din lista 1 in cantitati globale nedepasind 10
kilograme pe an poate fi efectuata, in scopuri de protectie, intr-o instalatie in afara
instalatiei unice la scara redusa. Aceasta instalatie va fi aprobata de statul parte.
11. Producerea de substante chimice din lista 1 in cantitati mai mari de 100 grame
pe an poate fi efectuata, in scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, in afara unei
instalatii unice la scara redusa, in cantitati globale nedepasind 10 kilograme pe an si
instalatie. Aceste instalatii vor fi aprobate de statul parte.
12. Sinteza substantelor chimice din lista 1 in scopuri de cercetare, medicale sau
farmaceutice, dar nu si de protectie, poate fi efectuata in laboratoare, in cantitati globale
mai mici de 100 de grame pe an si instalatie. Aceste instalatii nu vor fi supuse nici uneia
dintre obligatiile in legatura cu declararea si verificarea specificate in sectiunile D si E.

D. Declaratii
Instalatia unica la scara redusa
13. Fiecare stat parte care intentioneaza sa exploateze o instalatie unica la scara
redusa va furniza secretariatului tehnic amplasamentul exact si o descriere tehnica
detaliata a instalatiei, incluzand un inventar al echipamentelor si scheme detaliate. Pentru
instalatiile existente, aceasta declaratie initiala va fi furnizata nu mai tarziu de 30 de zile
dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru statul parte. Declaratiile initiale privind
instalatiile noi vor fi furnizate cu nu mai putin de 180 de zile inaintea datei la care urmeaza
sa inceapa exploatarea.
14. Fiecare stat parte va anunta in prealabil secretariatul tehnic cu privire la
modificarile planificate, legate de declaratia initiala. Notificarea va fi inaintata cu nu mai
putin de 180 de zile inaintea datei la care urmeaza sa aiba loc modificarile.
15. Un stat parte care produce substante chimice din lista 1 intr-o instalatie unica la
scara redusa va face o declaratie anuala detaliata cu privire la activitatile instalatiei in anul
precedent. Declaratia va fi inaintata nu mai tarziu de 90 de zile dupa sfarsitul anului
respectiv si va cuprinde:
a) identificarea instalatiei;
b) pentru fiecare substanta chimica din lista 1 produsa, dobandita, consumata sau
depozitata in instalatie, urmatoarele informatii:
(i) denumirea chimica, formula structurala si numarul Chemical Abstracts Service, daca
este atribuit;
(ii) metodele folosite si cantitatea produsa;
(iii) denumirea si cantitatea precursorilor din listele 1, 2 si 3 utilizati pentru producerea
substantelor chimice din lista 1;
(iv) cantitatea consumata in instalatie si scopul(rile) consumarii;
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(v) cantitatea primita de la sau expediata altor instalatii situate pe teritoriul statului parte.
Pentru fiecare expeditie se vor mentiona cantitatea, destinatarul si scopul;
(vi) cantitatea maxima depozitata in orice moment in decursul anului; si
(vii) cantitatea depozitata la sfarsitul anului; si
c) informatii privind orice schimbari in cadrul instalatiei in decursul anului fata de
descrierile tehnice detaliate ale instalatiei inaintate anterior, inclusiv inventarele
echipamentelor si schemele detaliate.
16. Fiecare stat parte care produce substante chimice din lista 1 intr-o instalatie
unica la scara redusa va face o declaratie anuala detaliata cu privire la activitatile
proiectate si la productia anticipata a instalatiei pentru anuala care urmeaza. Declaratia va
fi inaintata cu nu mai putin de 90 de zile inainte de inceputul anului respectiv si va
cuprinde:
a) identificarea instalatiei;
b) pentru fiecare substanta chimica din lista 1 care se anticipeaza ca va fi produsa,
consumata sau depozitata in instalatie, urmatoarele informatii:
(i) denumirea chimica, formula structurala si numarul din registrul Chemical Abstracts
Service, daca este atribuit;
(ii) cantitatea care se anticipeaza ca va fi produsa si scopul producerii; si
c) informatii privind orice schimbari anticipate in decursul anului fata de descrierile
tehnice detaliate ale instalatiei inaintate anterior, inclusiv inventarele echipamentelor si
schemelor detaliate.
Alte instalatii la care se face referire in alin. 10 si 11
17. Pentru fiecare instalatie, un stat parte va furniza secretariatului tehnic
denumirea, amplasamentul si o descriere tehnica detaliata a instalatiei sau a partii(lor)
relevante, conform cerintelor secretariatului tehnic. Instalatia care produce substante
chimice din lista 1 in scopuri de protectie va fi identificata in mod expres. Pentru instalatiile
existente, aceasta declaratie initiala va fi transmisa nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce
prezenta conventie intra in vigoare pentru statul parte. Declaratiile initiale privind instalatiile
noi vor fi furnizate cu nu mai putin de 180 de zile inainte de data la care acestea urmeaza
sa fie puse in functiune.
18. Fiecare stat parte va anunta in prealabil secretariatul tehnic cu privire la
modificarile planificate, in raport cu declaratia initiala. Notificarea va fi inaintata cu nu mai
putin de 180 de zile inaintea datei la care urmeaza sa aiba loc modificarile.
19. Fiecare stat parte va face, pentru fiecare instalatie, o declaratie anuala detaliata
cu privire la activitatile instalatiei in anul precedent. Declaratia va fi inaintata nu mai tarziu
de 90 de zile dupa sfarsitul anului respectiv si va cuprinde:
a) identificarea instalatiei;
b) pentru fiecare substanta chimica din lista 1, urmatoarele informatii:
(i) denumirea chimica, formula structurala si numarul din registrul Chemical
Abstracts Service, daca este atribuit;
(ii) cantitatea produsa si, in cazul producerii in scopuri de protectie, metodele folosite;
(iii) denumirea si cantitatea precursorilor din listele 1,2 si 3 utilizati pentru producerea
substantelor chimice din lista 1;
(iv) cantitatea consumata in instalatie si scopul consumarii;
(v) cantitatea transferata altor instalatii situate pe teritoriul statului parte. Pentru fiecare
transfer se vor mentiona cantitatea, destinatarul si scopul;
(vi) cantitatea maxima depozitata in orice moment in decursul anului; si
(vii) cantitatea depozitata la sfarsitul anului; si
c) informatii privind orice schimbari in cadrul instalatiei sau al partilor sale relevante
in decursul anului fata de descrierile tehnice detaliate ale instalatiei inaintate anterior.
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20. Fiecare stat parte va face, pentru fiecare instalatie, o declaratie anuala detaliata
cu privire la activitatile proiectate si la productia anticipata a instalatiei pentru anul care
urmeaza. Declaratia va fi inaintata cu nu mai putin de 90 de zile inainte de inceputul anului
respectiv si va cuprinde:
a) identificarea instalatiei;
b) pentru fiecare substanta chimica din lista 1, urmatoarele informatii:
(i) denumirea chimica, formula structurala si numarul din registrul Chemical Abstracts
Service, daca este atribuit;
(ii) cantitatea care se anticipeaza ca va fi produsa, perioadele de timp cand se anticipeaza
ca va avea loc producerea si scopul producerii; si
c) informatii privind orice schimbari in cadrul instalatiei sau al partilor sale relevante
in decursul anului fata de descrierile tehnice detaliate ale instalatiei inaintate anterior.
E. Verificare
Instalatia unica la scara redusa
21. Scopul activitatilor de verificare la o instalatie unica la scara redusa va fi de a
proba ca sunt declarate corect cantitatile de substante chimice din lista 1 produse si, in
special, ca masa globala a acestora nu depaseste o tona.
22. Instalatia va fi supusa verificarii sistematice prin inspectie la fata locului si prin
supraveghere cu aparate instalate la fata locului.
23. Numarul, intensitatea, durata, programarea si modul de desfasurare a
inspectiilor la o anumita instalatie vor fi bazate pe riscul pentru obiectul si scopul prezentei
conventii pe care il reprezinta substantele chimice relevante, caracteristicile instalatiei si
natura activitatilor care se desfasoara acolo. Principii directoare adecvate vor fi discutate si
aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
24. Scopul inspectiei initiale va fi de a verifica informatiile furnizate cu privire la
instalatie, inclusiv verificarea limitelor stabilite in alin. 9 pentru vasele de reactie.
25. Nu mai tarziu de 180 de zile dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru
un stat parte, acesta va incheia cu organizatia un acord de instalatia, bazat pe un acordcadru si cuprinzand procedurile detaliate de inspectie pentru acea instalatie.
26. Fiecare stat parte, care intentioneaza sa infiinteze o instalatie unica la scara
redusa dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru el, va incheia cu organizatia un
acord de instalatie bazat pe un acord-cadru si cuprinzand procedurile detaliate de
inspectie pentru acea instalatie, inainte ca aceasta sa intre in functiune sau sa fie folosita.
27. Un model pentru acorduri va fi discutat si aprobat de conferinta in aplicarea art.
VIII, alin. 21 lit. i).
Alte instalatii la care se face referire in alin. 10 si 11
28. Scopul activitatilor de verificare la orice instalatii la care se face referire in alin.
10 si 11 va fi de a proba ca:
a) instalatia nu este utilizata pentru a produce vreo substanta chimica din lista 1, cu
exceptia substantelor chimice declarate;
b) cantitatile de substante chimice din lista 1 produse, prelucrate sau consumate
sunt declarate corect si corespund necesitatilor scopului declarat; si
c) substantele chimice din lista 1 nu sunt deturnate sau utilizate in alte scopuri.
29. Instalatia va fi supusa verificarii sistematice prin inspectie la fata locului si prin
supraveghere cu aparate instalate la fata locului.
30. Numarul, intensitatea, durata, programarea si modul de desfasurare a
inspectiilor la o anumita instalatie vor fi bazate pe riscul pentru obiectul si scopul prezentei
inspectii pe care il reprezinta cantitatile de substante chimice produse, caracteristicile
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instalatiei si natura activitatilor care se desfasoara acolo. Principii directoare adecvate vor
fi discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
31. Nu mai tarziu de 180 de zile dupa ce prezenta conventie intra in vigoare pentru
un stat parte, acesta va incheia cu organizatia acorduri de instalatie, bazate pe un acordcadru si cuprinzand procedurile detaliate de inspectie pentru fiecare instalatie.
32. Fiecare stat parte, care intentioneaza sa infiinteze o astfel de instalatie dupa
intrarea in vigoare a prezentei conventii, va incheia cu organizatia un acord de instalatie
inainte ca aceasta sa intre in functiune sau sa fie folosita.
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PARTEA VII
Activitati neinterzise prin prezenta conventie in conformitate cu art. VI
Regim pentru substantele chimice din lista 2 si pentru instalatiile in legatura cu
aceste substante
A. Declaratii
Declaratii privind datele nationale globale
1. Declaratiile initiale si anuale care urmeaza sa fie furnizate de fiecare stat parte in
aplicarea art. VI, alin. 7 si 8, vor cuprinde datele nationale globale pentru anul calendaristic
precedent cu privire la cantitatile produse, prelucrate, consumate, importate si exportate
din fiecare substanta chimica din lista 2, precum si o specificatie cantitativa a importurilor
si exporturilor pentru fiecare tara implicata.
2. Fiecare stat parte va inainta:
a) declaratii initiale in aplicarea alin. 1, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el; si
b) incepand din anul calendaristic urmator, declaratii anuale, nu mai tarziu de 90 de
zile dupa sfarsitul anului calendaristic precedent.
Declaratii privind platformele care produc, prelucreaza sau consuma substante
chimice din lista 2
3. Sunt necesare declaratii initiale sau anuale pentru toate platformele care cuprind
una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat sau consumat, in decursul oricaruia
din cei trei ani calendaristici precedenti, sau care se anticipeaza ca vor produce, prelucra
sau consuma in anul calendaristic urmator mai mult de:
a) un kilogram dintr-o substanta chimica marcata cu “*” in lista 2, partea A;
b) 100 de kilograme din orice alta substanta chimica inscrisa in lista 2, partea A;
c) o tona dintr-o substanta chimica inscrisa in lista 2, partea B.
4. Fiecare stat parte va inainta:
a) declaratii initiale in aplicarea alin. 3, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el;
b) incepand din anul calendaristic urmator, declaratii anuale privind activitatile
anterioare, nu mai tarziu de 90 de zile dupa sfarsitul anului calendaristic precedent; si
c) declaratii anuale privind activitatile anticipate, nu mai tarziu de 60 de zile inainte
de inceputul anului calendaristic urmator. Orice astfel de activitate, planificata suplimentar
dupa ce au fost inaintate declaratiile anuale, va fi declarata nu mai tarziu de cinci zile
inainte ca aceasta activitate sa inceapa.
5. In general, nu sunt necesare declaratii in aplicarea alin. 3 pentru amestecurile
care contin concentratii scazute dintr-o substanta chimica din lista 2. Acestea sunt
necesare, in conformitate cu principiile directoare, numai in cazurile in care usurinta de
recuperare din amestec a substantei chimice din lista 2 si masa totala a acesteia sunt
considerate ca reprezinta un risc pentru obiectul si scopul prezentei conventii. Aceste
principii directoare vor fi discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit.
i).
6. Declaratiile in aplicarea alin. 3 cu privire la o platforma vor cuprinde:
a) denumirea platformei si numele proprietarului societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
b) amplasamentul ei exact, inclusiv adresa; si
c) numarul de instalatii din cadrul platformei care sunt declarate in aplicarea partii
VIII a prezentei anexe.
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7. Declaratiile in aplicarea alin. 3 cu privire la o platforma vor cuprinde, de
asemenea, pentru fiecare instalatie care este amplasata in cadrul platformei si care se
incadreaza in specificatiile prevazute in alin. 3, urmatoarele informatii:
a) denumirea instalatiei si numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
b) amplasamentul ei exact in cadrul platformei, inclusiv numarul specific al
constructiei sau structurii, daca exista;
c) principalele ei activitati;
d) daca instalatia:
(i) produce, prelucreaza sau consuma substanta(ele) chimica(e) din lista 2 declarata;
(ii) este destinata numai acestor activitati sau este multifunctionala; si
(iii) efectueaza alte activitati privind substanta(ele) chimica(e) declarata(e), inclusiv o
specificatie a acestor alte activitati (de exemplu, depozitare); si
e) capacitatea de productie a instalatiei pentru fiecare substanta chimica din lista 2
declarata.
8. Declaratiile in aplicarea alin. 3 cu privire la o platforma vor cuprinde, de
asemenea, urmatoarele informatii cu privire la fiecare substanta chimica din lista 2 care
depaseste pragul de declarare:
a) denumirea chimica, denumirea uzuala sau comerciala utilizata de instalatie,
formula structurala si numarul din registrul Chemical Abstracts Service, daca este atribuit;
b) in cazul declaratiei initiale: cantitatea totala produsa, prelucrata, consumata,
importata si exportata de platforma in cursul anului calendaristic precedent;
c) in cazul declaratiei anuale privind activitatile anterioare: cantitatea totala produsa,
prelucrata, consumata, importata si exportata de platforma in cursul anului calendaristic
precedent;
d) in cazul declaratiei anuale privind activitatile anticipate: cantitatea totala care se
anticipeaza ca va fi produsa, prelucrata sau consumata de platforma in cursul anului
calendaristic urmator, incluzand perioadele de timp anticipate pentru producere, prelucrare
sau consum; si
e) scopurile in care substanta chimica a fost sau va fi produsa, prelucrata sau
consumata:
(i) prelucrarea sau consumarea la fata locului, cu specificarea tipurilor de produse;
(ii) vanzarea sau transferul in limitele teritoriului sau in orice alt loc de sub jurisdictia sau
controlul statului parte, cu precizarea daca destinatarul este alta industrie, un comerciant
sau alta destinatie si, daca este posibil, tipurile de produsi finali;
(iii) exportul direct, cu precizarea statelor implicate; sau
(iv) altele, incluzand precizarea acestor alte scopuri.
Declaratii privind producerea anterioara de substante chimice din lista 2 pentru
scopuri legate de armele chimice
9. Fiecare stat parte va declara, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el, toate platformele cuprinzand instalatii care au produs,
in orice moment dupa 1 ianuarie 1946, vreo substanta chimica din lista 2 pentru scopurile
armelor chimice.
10. Declaratiile in aplicarea alin. 9 cu privire la platforma vor cuprinde:
a) denumirea platformei si numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
b) amplasamentul ei exact, inclusiv adresa;
c) pentru fiecare instalatie care este amplasata in cadrul platformei si care
corespunde specificatiilor prevazute in alin. 9, aceleasi informatii cu cele cerute la alin. 7
lit. a)-e); si
d) pentru fiecare substanta chimica din lista 2 produsa in scopurile armelor chimice:
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(i) denumirea chimica, denumirea uzuala sau comerciala utilizata de platforma pentru
scopurile producerii armelor chimice, formula structurala si numarul Chemical Abstracts
Service, daca este atribuit;
(ii) datele cand a fost produsa substanta chimica si cantitatea produsa; si
(iii) locul unde a fost livrata substanta chimica si produsul final fabricat acolo, daca este
cunoscut.
Informatii pentru statele parti
11. O lista a platformelor declarate in conformitate cu prezenta sectiune, precum si
informatiile furnizate conform alin. 6, 7 lit. a), 7 lit. c), 7 lit. d) (i), 7 lit. d) (iii), 8 lit. a) si 10,
vor fi transmise de catre secretariatul tehnic, la cerere, statelor parti.
B. Verificare
12. Verificarea prevazuta in art. VI, alin. 4 va fi efectuata prin inspectii la fata locului
la acele platforme declarate care cuprind una sau mai multe instalatii care au produs,
prelucrat sau consumat in decursul oricaruia din cei trei ani calendaristici precedenti sau
se anticipeaza ca vor produce, prelucra sau consuma in anul calendaristic urmator, mai
mult de:
a) 10 kilograme dintr-o substanta chimica marcata cu “*” in lista 2, partea A;
b) o tona din orice alta substanta chimica inscrisa in lista 2, partea A; sau
c) 10 tone dintr-o substanta chimica inscrisa in lista 2, partea B.
13. Programul si bugetul organizatiei care urmeaza sa fie adoptate de conferinta in
aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. a), vor contine, ca un capitol separat un program si un buget
pentru verificare, in conformitate cu prezenta sectiune. La alocarea resurselor prevazute
pentru verificare conform art. VI, secretariatul tehnic va da prioritate, in decursul primilor
trei ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, instalatiilor initiale ale platformelor
declarate conform sectiunii A. Ulterior, alocarea va fi revizuita pe baza experientei
acumulate.
14. Secretariatul tehnic va desfasura inspectiile initiale si inspectiile ulterioare in
conformitate cu alin. 15-22.
Obiectivele inspectiei
15. Obiectivul general al inspectiilor va fi de a verifica faptul ca activitatile sunt in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezenta conventie si corespund informatiilor
furnizate prin declaratii. Obiectivele specifice ale inspectiilor la platformele declarate
conform sectiunii A vor cuprinde verificarea:
a) absentei oricarei substante chimice din lista 1, in special a producerii sale, in
afara cazului cand aceasta este in conformitate cu partea VI a prezentei anexe:
b) conformitatii cu declaratiile a nivelurilor producerii, prelucrarii sau consumarii
substantelor chimice din lista 2; si
c) nedeturnarii substantelor chimice din lista 2 pentru activitati interzise prin
prezenta conventie.
Inspectii initiale
16. Fiecare platforma care urmeaza sa fie inspectata in aplicarea alin. 12 va primi o
inspectie initiala cat mai curand posibil, dar de preferinta nu mai tarziu de trei ani de la
intrarea in vigoare a prezentei conventii. Platformele declarate dupa aceasta perioada vor
primi o inspectie initiala nu mai tarziu de un an dupa ce producerea, prelucrarea sau
consumarea au fost declarate pentru prima data. Selectionarea platformelor pentru
inspectiile initiale se va face de catre secretariatul tehnic in asa fel incat sa se excluda
estimarea momentului exact cand platforma urmeaza sa fie inspectata.
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17. In cursul inspectiei initiale se va pregati un proiect al acordului de instalatie,
daca statul parte si secretariatul tehnic nu convin ca acesta nu este necesar.
18. Cu privire la frecventa si intensitatea inspectiilor ulterioare, inspectorii vor
evalua, in cursul inspectiei initiale, riscul pe care il prezinta pentru obiectul si scopul
conventiei substantele chimice relevante, caracteristicile platformei si natura activitatilor
desfasurate acolo, tinand seama, inter alia, de urmatoarele criterii:
a) toxicitatea substantelor chimice inscrise in liste si a produsilor finali fabricati in
instalatiile, daca este cazul;
b) cantitatea de substante chimice depozitate in mod obisnuit la obiectivul inspectat;
c) cantitatea de materii prime pentru substantele chimice inscrise in liste, depozitate
in mod obisnuit la obiectivul inspectat;
d) capacitatea de productie a instalatiilor legate de lista 2; si
e) capabilitatea si convertibilitatea in vederea initierii producerii, depozitarii si
incarcarii substantelor chimice toxice la obiectivul inspectiei.
Inspectii
19. Dupa ce a primit inspectia initiala, fiecare platforma care urmeaza sa fie
inspectata in aplicarea alin. 12 va fi supusa inspectiilor ulterioare.
20. La alegerea anumitor platforme pentru a fi inspectate si in decizia privind
frecventa si intensitatea inspectiilor, secretariatul tehnic va acorda atentia corespunzatoare
riscului pentru obiectul si scopul prezentei conventii reprezentat de substanta chimica
relevanta, de caracteristicile platformei si de natura activitatilor desfasurate acolo, tinand
seama de acordul de instalatie respectiv, precum si de rezultatele inspectiei initiale si ale
inspectiilor ulterioare.
21. Secretariatul tehnic va alege o anumita platforma care urmeaza sa fie
inspectata in asa fel incat sa excluda estimarea momentului exact cand acesta va fi
inspectata.
22. Nici o platforma nu va primi mai mult de doua inspectii intr-un an calendaristic in
conformitate cu prevederile prezentei sectiuni. Aceasta insa nu va limita inspectiile in
aplicarea art. IX.
Proceduri de inspectie
23. Pe langa principiile directoare convenite, prevederile relevante ale prezentei
anexe si ale anexei privind confidentialitatea, se vor aplica si alin. 24-30 de mai jos.
24. Nu mai tarziu de 90 de zile dupa finalizarea inspectiei initiale, intre organizatie si
statul parte inspectat se va incheia un acord de instalatie pentru platforma declarata, daca
statul parte inspectat si secretariatul tehnic nu convin ca acesta nu este necesar. Acordul
va fi bazat pe un acord-cadru si va guverna desfasurarea inspectiilor la platforma
declarata. El va specifica frecventa si intensitatea inspectiilor, precum si proceduri
detaliate de inspectie, compatibile cu alin. 25-29.
25. Inspectia se va concentra asupra instalatiei(ilor) in legatura cu lista 2 din cadrul
platformei declarate. Daca echipa de inspectie solicita acces la alte parti ale platformei,
accesul la acestea va fi acordat in conformitate cu obligatia de a furniza clarificari in
aplicarea partii II, alin. 51 din prezenta anexa si in conformitate cu acordul de instalatie
sau, in absenta unui acord de instalatie, in conformitate cu regulile accesului reglementat,
precizate in partea X, sectiunea C din prezenta anexa.
26. Se va asigura accesul corespunzator la evidente, pentru a asigura ca nu s-a
produs nici o deturnare a substantei chimice declarate si ca productia a fost in
conformitate cu declaratiile.
27. Se vor intreprinde recoltari de probe si analize pentru a verifica absenta
substantelor chimice inscrise in liste, nedeclarate.
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28. Zonele care urmeaza sa fie inspectate pot cuprinde:
a) zone unde sunt livrate si depozitate materii prime (reactanti);
b) zone unde se desfasoara procese de manipulare a reactantilor inainte de
introducerea in vasele de reactie;
c) conducte de alimentare corespunzatoare de la zonele la care se face referire la
lit. a) sau b) la vasele de reactie, impreuna cu orice ventile, debitmetre etc. asociate;
d) aspectul exterior al vaselor de reactie si al echipamentelor auxiliare;
e) conducte de la vasele de reactie ducand spre echipamentele de depozitare pe
termen lung sau scurt sau de prelucrare in continuare a substantelor chimice din lista 2
declarate;
f) echipamente de comanda asociate cu oricare din articolele mentionate la lit. a)e);
g) echipamente si zone pentru manipularea deseurilor si a efluentilor;
h) echipamente si zone pentru eliminarea substantelor chimice rebutate.
29. Perioada inspectiei nu va dura mai mult de 96 de ore; intre echipa de inspectie
si statul parte inspectat pot fi insa convenite prelungiri.
Notificarea inspectiei
30. Un stat parte va fi anuntat de secretariatul tehnic cu privire la inspectie cu nu
mai putin de 48 de ore inainte de sosirea echipei de inspectie la platforma care urmeaza
sa fie inspectata.
C. Transferuri catre state care nu sunt parte la prezenta conventie
31. Substantele chimice din lista 2 vor fi transferate sau achizitionate numai catre
sau de la state parti. Aceasta obligatie va deveni efectiva la trei ani de la intrarea in
vigoare a prezentei conventii.
32. In decursul acestei perioade interimare de trei ani, pentru transferurile de
substante chimice din lista 2 catre state care nu sunt parte la prezenta conventie, fiecare
stat parte va solicita un certificat de utilizator final, conform precizarilor de mai jos. Pentru
aceste transferuri, fiecare stat parte va adopta masurile necesare pentru a asigura ca
substantele chimice transferate vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise prin
prezenta conventie. Inter alia, statul parte va solicita un certificat in care statul destinatar
sa declare, in legatura cu substantele chimice transferate:
a) ca acestea vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise prin prezenta
conventie;
b) ca acestea nu vor fi retransferate;
c) tipurile si cantitatile acestora;
d) utilizarea(ile) lor finala(e); si
e) denumirea(ile) si adresa(ele) utilizatorului(ilor) final(i).
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PARTEA VIII
Activitati neinterzise prin prezenta conventie in conformitate cu art. VI
Regim pentru substantele chimice din lista 3 si pentru instalatiile in legatura cu
aceste substante
A. Declaratii
Declaratii privind datele nationale globale
1. Declaratiile initiale si anuale care urmeaza sa fie furnizate de un stat parte in
aplicarea art. VI, alin. 7 si 8, vor cuprinde datele nationale globale pentru anul calendaristic
precedent cu privire la cantitatile produse, importate si exportate din fiecare substanta
chimica din lista 3, precum si o specificatie cantitativa a importurilor si exporturilor pentru
fiecare tara implicata.
2. Fiecare stat parte va inainta:
a) declaratii initiale in aplicarea alin. 1, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el; si
b) incepand din anul calendaristic urmator, declaratii anuale, nu mai tarziu de 90 de
zile dupa sfarsitul anului calendaristic precedent.
Declaratii privind platformele care produc substante chimice din lista 3
3. Sunt necesare declaratii initiale sau anuale pentru toate platformele care cuprind
una sau mai multe instalatii care au produs in decursul anului calendaristic precedent, sau
care se anticipeaza ca vor produce in anul calendaristic urmator mai mult de 30 de tone
dintr-o substanta chimica din lista 3.
4. Fiecare stat parte va inainta:
a) declaratii initiale in aplicarea alin. 3, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el; si
b) incepand din anul calendaristic urmator, declaratii anuale privind activitatile
anterioare, nu mai tarziu de 90 de zile dupa sfarsitul anului calendaristic precedent;
c) declaratii anuale privind activitatile anticipate, nu mai tarziu de 60 de zile inainte
de inceputul anului calendaristic urmator. Orice astfel de activitate, planificata suplimentar
dupa ce au fost inaintate declaratiile anuale, va fi declarata nu mai tarziu de cinci zile
inainte ca aceasta activitate sa inceapa.
5. In general, nu sunt necesare declaratii in aplicarea alin. 3 pentru amestecurile
care contin concentratii scazute dintr-o substanta chimica din lista 3. Acestea sunt
necesare, in conformitate cu principiile directoare, numai in cazurile in care usurinta de
recuperare din amestec a substantei chimice din lista 3 si masa totala a acesteia sunt
considerate ca reprezinta un risc pentru obiectul si scopul prezentei conventii. Aceste
principii directoare vor fi discutate si aprobate de conferinta in aplicarea art. VIII, alin. 21 lit.
i).
6. Declaratiile in aplicarea alin. 3 cu privire la o platforma vor cuprinde:
a) denumirea platformei si numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
b) amplasamentul ei exact, inclusiv adresa; si
c) numarul de instalatii din cadrul platformei care sunt declarate in aplicarea partii
VII a prezentei anexe.
7. Declaratiile in aplicarea alin. 3 cu privire la o platforma vor cuprinde, de
asemenea, pentru fiecare instalatie care este amplasata in cadrul platformei si care se
incadreaza in specificatiile prevazute in alin. 3, urmatoarele informatii:
a) denumirea instalatiei si numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
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b) amplasamentul ei exact in cadrul platformei, inclusiv numarul specific al
constructiei sau structurii, daca exista;
c) principalele ei activitati.
8. Declaratiile in aplicarea alin. 3 cu privire la o platforma vor cuprinde, de
asemenea, urmatoarele informatii cu privire la fiecare substanta chimica din lista 3 care
depaseste pragul de declarare:
a) denumirea chimica, denumirea uzuala sau comerciala utilizata de instalatie,
formula structurala si numarul din registrul Chemical Abstracts Service, daca este atribuit;
b) cantitatea aproximativa de substanta chimica produsa in anul calendaristic
precedent, sau, in cazul declaratiilor privind activitatile anticipate, anticipata pentru anul
calendaristic urmator, exprimata prin intervalele: 30 la 200 de tone, 200 la 1.000 de tone,
1.000 la 10.000 de tone, 10.000 la 100.000 de tone si peste 100.000 de tone;
c) scopurile in care a fost sau va fi produsa substanta chimica.
Declaratii privind producerea anterioara de substante chimice din lista 3 pentru
scopuri legate de armele chimice
9. Fiecare stat parte va declara, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el, toate platformele cuprinzand instalatii care au produs,
in orice moment dupa 1 ianuarie 1946, vreo substanta chimica din lista 3 pentru scopurile
armelor chimice.
10. Declaratiile in aplicarea alin. 9 cu privire la o platforma vor cuprinde:
a) denumirea platformei si numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
b) amplasamentul ei exact, inclusiv adresa;
c) pentru fiecare instalatie care este amplasata in cadrul platformei si care
corespunde specificatiilor prevazute in alin. 9, aceleasi informatii cu cele cerute la alin. 7,
lit. a)-c); si
d) pentru fiecare substanta chimica din lista 3 produsa in scopurile armelor chimice:
(i) denumirea chimica, denumirea uzuala sau comerciala utilizata de platforma pentru
scopurile producerii armelor chimice, formula structurala si numarul din registrul Chemical
Abstracts Service, daca este atribuit;
(ii) datele cand a fost produsa substanta chimica si cantitatea produsa; si
(iii) locul unde a fost livrata substanta chimica si produsul final fabricat acolo, daca este
cunoscut.
Informatii pentru statele parti
11. O lista a platformelor declarate in conformitate cu prezenta sectiune, precum si
informatiile furnizate conform alin. 6, 7 lit. a), 8 lit. a) si 10, vor fi transmise de catre
secretariatul tehnic, la cerere, statelor parti.
B. Verificare
Generalitati
12. Verificarea prevazuta in art. VI, alin. 5 va fi efectuata prin inspectii la fata locului
la acele platforme declarate, care cuprind una sau mai multe instalatii care au produs in
decursul anului calendaristic precedent, sau se anticipeaza ca vor produce in anul
calendaristic urmator, mai mult de 200 de tone, global, din orice substanta chimica din lista
3, peste pragul de declarare de 30 de tone.
13. Programul si bugetul organizatiei, care urmeaza sa fie adoptate de conferinta in
aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. a), vor contine, ca un capitol separat, un program si un buget
pentru verificare, in conformitate cu prezenta sectiune, tinand seama de partea VII, alin. 13
din prezenta anexa.
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14. In conditiile prevazute in prezenta sectiune, secretariatul tehnic va selecta
platformele de inspectat in mod aleatoriu, prin mecanisme adecvate, cum ar fi utilizarea de
programe de calculator proiectate special, si pe baza urmatorilor factori ponderatori:
a) distributia geografica echitabila a inspectiilor; si
b) informatiile aflate la dispozitia secretariatului tehnic cu privire la platformele
declarate, in legatura cu substanta chimica relevanta, caracteristicile platformei si natura
activitatilor desfasurate acolo.
15.
Nici o platforma nu va primi mai mult de doua inspectii intr-un an in
conformitate cu prevederile prezentei sectiuni. Aceasta insa nu va limita inspectiile in
aplicarea art. IX.
16.
La alegerea platformelor de inspectat, secretariatul tehnic va respecta
urmatoarea limitare a numarului total de inspectii pe care urmeaza sa le primeasca un stat
parte intr-un an calendaristic in conformitate cu prezenta parte si cu partea IX a prezentei
anexe: numarul total de inspectii nu va depasi cea mai mica dintre urmatoarele doua cifre:
trei inspectii, plus 5 la suta din numarul total de platforme declarate de un stat parte in
conformitate cu prezenta parte si cu partea IX a prezentei anexe sau 20 de inspectii.
Obiectivele inspectiei
17. La platformele declarate in conformitate cu sectiunea A, obiectivul general al
inspectiilor va fi de a verifica faptul ca activitatile sunt in concordanta cu informatiile
furnizate in declaratii. Obiectivul special ale inspectiilor va fi verificarea absentei oricarei
substante chimice din lista 1, in special a producerii sale, in afara cazului cand acesta este
in conformitate cu partea VI a prezentei anexe.
Proceduri de inspectie
18. Pe langa principiile directoare convenite, prevederile relevante ale prezentei
anexe si ale anexei privind confidentialitatea, se vor aplica si alin. 19-25 de mai jos.
19. Nu vor exista acorduri de instalatie, decat daca acestea sunt solicitate de statul
parte inspectat.
20. Inspectia se va concentra asupra instalatiei(ilor) in legatura cu lista 3 declarate,
din cadrul platformei declarate. Daca echipa de inspectie, in conformitate cu partea II, alin.
51 din prezenta anexa, solicita acces la alte parti ale platformei pentru clarificarea
ambiguitatilor, masura in care se va acorda accesul va fi convenita intre echipa de
inspectie si statul parte inspectat.
21. Echipa de inspectie poate avea acces la evidente, in situatiile in care echipa de
inspectie si statul parte inspectat convin ca acest acces va ajuta la atingerea obiectivelor
inspectiei.
22. Se pot intreprinde recoltari de probe si analize la fata locului pentru a verifica
absenta substantelor chimice inscrise in liste, nedeclarate. In cazul unor ambiguitati
nerezolvate, probele pot fi analizate intr-un laborator desemnat, din afara, cu conditia ca
statul parte inspectat sa fie de acord.
23. Zonele care urmeaza sa fie inspectate cuprind:
a) zone unde sunt livrate sau depozitate materii prime (reactanti);
b) zone unde se desfasoara procese de manipulare a reactantilor inainte de
introducerea in vasele de reactie;
c) conducte de alimentare corespunzatoare de la zonele la care se face referire la
lit. a) sau b) la vasele de reactie, impreuna cu orice ventile, debitmetre etc. asociate;
d) aspectul exterior al vaselor de reactie si al echipamentelor auxiliare;
e) conducte de la vasele de reactie ducand spre echipamentele de depozitare pe
termen lung sau scurt sau de prelucrare in continuare a substantelor chimice din lista 3
declarate;
f) echipamente de comanda asociate cu oricare din articolele mentionate la lit. a)e);
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g) echipamente si zone pentru manipularea deseurilor si efluentilor;
h) echipamente si zone pentru eliminarea substantelor chimice rebutate.
24. Perioada inspectiei nu va dura mai mult de 24 de ore; intre echipa de inspectie
si statul parte inspectat pot fi insa convenite prelungiri.
Notificarea inspectiei
25. Un stat parte va fi anuntat de secretariatul tehnic cu privire la inspectie cu nu
mai putin de 120 de ore inainte de sosirea echipei de inspectie la platforma care urmeaza
sa fie inspectata.
C. Transferuri catre state care nu sunt parte la prezenta conventie
26. Atunci cand transfera substante chimice din lista 3 catre state care nu sunt parte
la prezenta conventie, fiecare stat parte va adopta masurile necesare pentru a asigura ca
substantele chimice transferate vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise prin
prezenta conventie. Inter alia, statul parte va solicita un certificat in care statul parte
destinatar sa declare, in legatura cu substantele chimice transferate:
a) ca acestea vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise prin prezenta
conventie;
b) ca acestea nu vor fi retransferate;
c) tipurile si cantitatile acestora;
d) utilizarea(ile) lor finala(e); si
e) denumirea(ile) si adresa(ele) utilizatorului(ilor) final(i).
27. La cinci ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, conferinta va discuta
necesitatea de a stabili alte masuri cu privire la transferurile de substante chimice din lista
3 catre state care nu sunt parte la prezenta conventie.
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PARTEA IX
Activitati neinterzise prin prezenta conventie in conformitate cu art. VI
Regim pentru alte instalatii de productie chimica
A. Declaratii
Lista altor instalatii de productie chimica
1. Declaratia initiala care urmeaza sa fie furnizata de fiecare stat parte in aplicarea
art. VI, alin. 7, va include o lista a tuturor platformelor care:
a) au produs prin sinteza, in decursul anului calendaristic precedent, mai mult de
200 de tone de substante organice definite; sau
b) cuprind una sau mai multe instalatii care au produs prin sinteza, in decursul
anului calendaristic precedent, mai mult de 30 de tone dintr-o substanta organica definita,
neinscrisa in liste, care contine elementele fosfor, sulf sau fluor (numite in continuare
instalatii PSF si substante PSF).
2. Lista altor instalatii de productie chimica, care urmeaza sa fie inaintata in
aplicarea alin. 1, nu va include platformele care au produs exclusiv explozibili sau
hidrocarburi.
3. Fiecare stat parte va inainta lista altor instalatii de productie chimica in aplicarea
alin. 1 ca parte a declaratiei sale initiale, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce prezenta
conventie intra in vigoare pentru el. Fiecare stat parte va furniza anual, nu mai tarziu de 90
de zile dupa inceputul fiecarui an calendaristic urmator, informatiile necesare pentru
actualizarea listei.
4. Lista altor instalatii de productie chimica, care urmeaza sa fie inaintata in
aplicarea alin. 1, va cuprinde urmatoarele informatii cu privire la fiecare platforma:
a) denumirea platformei si numele proprietarului, societatii sau intreprinderii care o
exploateaza;
b) amplasamentul ei exact, inclusiv adresa;
c) principalele ei activitati; si
d) numarul aproximativ de instalatii din cadrul platformei care produc substantele
chimice specificate in alin. 1.
5. Cu privire la platformele inscrise in lista in aplicarea alin. 1 lit. a), lista va cuprinde
si informatii despre volumul global aproximativ al productiei de substante chimice definite
neinscrise in liste, in anul calendaristic precedent, exprimat in intervalele: sub 1.000 de
tone, 1.000 la 10.000 de tone si peste 10.000 de tone.
6. Cu privire la platformele inscrise in lista in aplicarea alin. 1 lit. b), lista va preciza
si numarul de instalatii PSF din cadrul platformei si va cuprinde informatii despre volumul
global aproximativ al productiei de substante PSF, produse de fiecare instalatie PSF in
anul calendaristic precedent, exprimat in intervalele: sub 200 de tone, 200 la 1.000 de
tone, 1.000 la 10.000 de tone si peste 10.000 de tone.
Asistenta acordata de secretariatul tehnic
7. Daca un stat parte, din motive administrative, considera necesar sa ceara
asistenta la intocmirea listei altor instalatii de productie chimica in aplicarea alin. 1, el
poate solicita secretariatului tehnic sa-i furnizeze aceasta asistenta. Problemele cu privire
la caracterul complet al listei vor fi atunci rezolvate prin consultari intre statul parte si
secretariatul tehnic.
Informatii pentru statele parti
8. Lista altor instalatii de productie chimica, inaintata in aplicarea alin. 1, precum si
informatiile furnizate conform alin. 4, vor fi transmise de catre secretariatul tehnic, la
cerere, statelor parti.
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B. Verificare
Generalitati
9. In conditiile prevazute in sectiunea C, verificarea prevazuta in art. VI, alin. 6 va fi
efectuata prin inspectii la fata locului la:
a) platformele inscrise in lista in aplicarea alin. 1 lit. a); si
b) platformele inscrise in lista in aplicarea alin. 1 lit. b) care cuprind una sau mai
multe instalatii PSF ce au produs in decursul anului calendaristic precedent mai mult de
200 de tone dintr-o substanta PSF.
10. Programul si bugetul organizatiei, care urmeaza sa fie adoptate de conferinta in
aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. a), vor contine, ca un capitol separat, un program si un buget
pentru verificare, in conformitate cu prezenta sectiune, dupa ce a inceput aplicarea
acesteia.
11. In conditiile prevazute in prezenta sectiune, secretariatul tehnic va selecta
platformele de inspectat in mod aleatoriu, prin mecanisme adecvate, cum ar fi utilizarea de
programe pe calculator proiectate special, si pe baza urmatorilor factori ponderatori:
a) distributia geografica echitabila a inspectiilor; si
b) informatiile aflate la dispozitia secretariatului tehnic cu privire la platformele
inscrise in lista, in legatura cu caracteristicile platformei si natura activitatilor desfasurate
acolo; si
c) propunerile facute de statele parti pe o baza care urmeaza sa fie convenita in
conformitate cu alin. 25.
12. Nici o platforma nu va primi mai mult de doua inspectii intr-un an in conformitate
cu prevederile prezentei sectiuni. Aceasta insa nu va limita inspectiile in aplicarea art. IX.
13. La alegerea platformelor de inspectat, secretariatul tehnic va respecta
urmatoarea limitare a numarului total de inspectii pe care urmeaza sa le primeasca un stat
parte intr-un an calendaristic in conformitate cu prezenta parte si cu partea VIII a prezentei
anexe: numarul total de inspectii nu va depasi cea mai mica dintre urmatoarele doua cifre:
trei inspectii, plus 5 la suta din numarul total de platforme declarate de un stat parte in
conformitate cu prezenta parte si cu partea VIII a prezentei anexe, sau 20 de inspectii.
Obiectivele inspectiei
14. La platformele inscrise in lista in conformitate cu sectiunea A, obiectivul general
al inspectiilor va fi de a verifica faptul ca activitatile sunt in concordanta cu informatiile
furnizate in declaratii. Obiectivul special al inspectiilor va fi verificarea absentei oricarei
substante chimice din lista 1, in special a producerii sale, in afara cazului cand aceasta
este in conformitate cu partea VI a prezentei anexe.
Proceduri de inspectie
15. Pe langa principiile directoare convenite, prevederile relevante ale prezentei
anexe si ale anexei privind confidentialitatea, se vor aplica si alin. 16-20 de mai jos.
16. Nu vor exista acorduri de instalatie, decat daca acestea sunt solicitate de statul
parte inspectat.
17. La platforma aleasa pentru inspectie, inspectia se va concentra asupra
instalatiei(ilor) care produc substante chimice specificate in alin. 1, in special asupra
instalatiilor PSF inscrise in lista in aplicarea alin. 1 lit. b). Statul parte inspectat va avea
dreptul sa reglementeze accesul la aceste instalatii asa cum se specifica in partea X,
sectiunea C a prezentei anexe. Daca echipa de inspectie, in conformitate cu partea II, alin.
51 din prezenta anexa, solicita acces la alte parti ale platformei pentru clarificarea
ambiguitatilor, masura in care se va acorda accesul va fi convenita intre echipa de
inspectie si statul parte inspectat.
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18. Echipa de inspectie poate avea acces la evidente, in situatiile in care convine cu
statul parte inspectat ca acest acces va ajuta la atingerea obiectivelor inspectiei.
19. Se pot intreprinde recoltari de probe si analize la fata locului pentru a verifica
absenta substantelor chimice inscrise in liste, nedeclarate. In cazul unor ambiguitati
nerezolvate, probele pot fi analizate intr-un laborator desemnat, din afara, cu conditia ca
statul parte inspectat sa fie de acord.
20. Perioada inspectiei nu va dura mai mult de 24 de ore; intre echipa de inspectie
si statul parte inspectat pot fi insa prelungiri.
Notificarea inspectiei
21. Un stat parte va fi anuntat de secretariatul tehnic cu privire la inspectie cu nu
mai putin de 120 de ore inainte de sosirea echipei de inspectie la platforma care urmeaza
sa fie inspectata.
C. Aplicarea si revizuirea sectiunii B
Aplicare
22. Aplicarea sectiunii B va fi initiata la inceputul celui de-al patrulea an dupa
intrarea in vigoare a prezentei conventii daca, la sesiunea sa ordinara din cel de-al treilea
an dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, conferinta nu decide altfel.
23. Directorul general va pregati, pentru sesiunea ordinara a conferintei din cel deal treilea an dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, un raport care sa contureze
experienta secretariatului tehnic in aplicarea prevederilor partilor VII si VIII ale prezentei
anexe, precum si ale sectiunii A a prezentei parti.
24. La sesiunea sa ordinara din cel de-al treilea an dupa intrarea in vigoare a
prezentei conventii, conferinta, pe baza raportului directorului general, poate sa decida si
asupra distribuirii resurselor disponibile pentru verificare, in conformitate cu sectiunea B,
intre instalatiile PSF si alte instalatii de productie chimica. In caz contrar, distribuirea va fi
lasata in seama experientei secretariatului tehnic si va fi adaugata la factorii ponderatori
din alin. 11.
25. La sesiunea sa ordinara din cel de-al treilea an dupa intrarea in vigoare a
prezentei conventii, conferinta, cu avizul consiliului executiv, va decide pe ce baza (de
exemplu, regionala) vor fi prezentate propunerile facute de statele parti de care urmeaza
sa se tina seama, ca factor ponderator, in procesul de selectie specificat in alin. 11.
Revizuire
26. La prima sesiune extraordinara a conferintei, convocata in aplicarea art. VIII,
alin. 22, prevederile prezentei parti a anexei privind verificarea vor fi reexaminate in lumina
unor treceri in revista cuprinzatoare a regimului general de verificare pentru industria
chimica (art. VI si partile VII-IX ale prezentei anexe) pe baza experientei acumulate.
Conferinta va face apoi recomandari in vederea imbunatatirii eficientei regimului de
verificare.
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PARTEA X
Inspecţii la cerere în aplicarea art. IX
A. Desemnarea şi selecţionarea inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie
1. Inspecţiile la cerere în aplicarea art. IX vor fi efectuate numai de inspectori şi
asistenţi de inspecţie desemnaţi special pentru această funcţiune. În vederea desemnării
inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie pentru inspecţiile la cerere în aplicarea art. IX,
directorul general va stabili, prin selecţionarea de inspectori şi asistenţi de inspecţie din
rândul inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie pentru activităţi de inspecţie de rutină, o listă
de inspectori şi asistenţi de inspecţie propuşi. Aceasta va cuprinde un număr suficient de
inspectori şi asistenţi de inspecţie având calificarea, experienţa, priceperea şi pregătirea
necesare, pentru a permite flexibilitatea în selecţionarea inspectorilor, ţinând seama de
disponibilitatea lor şi de necesitatea rotaţiei. Se va acorda atenţia corespunzătoare şi
importanţei selecţionării inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie pe o bază geografică cât
mai largă posibil. Desemnarea inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie va urma procedurile
prevăzute în partea II, secţiunea A din prezenta anexă.
2. Directorul general va stabili dimensiunile echipei de inspecţie şi îi va selecţiona
pe membrii acesteia ţinând seama de circumstanţele unei anumite solicitări. Dimensiunile
echipei de inspecţie vor fi menţinute la minimul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a mandatului de inspecţie. Nici un cetăţean al statului parte solicitant nu
va fi membru al echipei de inspecţie.
B. Activităţi premergătoare inspecţiei
3. Înainte de înaintarea solicitării pentru o inspecţie la cerere, statul parte poate
căuta să obţină confirmarea directorului general că secretariatul tehnic este în măsură să
întreprindă, la solicitare, o acţiune imediată. Dacă directorul general nu poate da această
confirmare imediat, el va face acest lucru la prima ocazie, urmând ordinea solicitărilor de
confirmare. De asemenea, el va ţine statul parte la curent cu privire la momentul când este
probabil să se întreprindă o acţiune imediată. Dacă directorul general ajunge la concluzia
că nu se mai poate da curs solicitărilor în timp util, el poate cere consiliului executiv să
întreprindă acţiuni adecvate pentru îmbunătăţirea pe viitor a situaţiei.
Notificare
4. Solicitarea de inspecţie pentru o inspecţie la cerere care urmează să fie înaintată
consiliului executiv şi directorului general va conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) statul parte care urmează să fie inspectat şi, dacă este cazul, statul gazdă;
b) punctul de intrare care urmează să fie utilizat;
c) dimensiunile şi tipul obiectivului inspecţiei;
d) preocuparea cu privire la posibila nerespectare a prezentei convenţii, cuprinzând
o precizare a prevederilor relevante ale prezentei convenţii cu privire la care a apărut
preocuparea şi a naturii şi circumstanţelor posibilei nerespectări, precum şi a tuturor
informaţiilor respective pe baza cărora a apărut preocuparea; şi
e) numele observatorului statului parte solicitant.
Statul parte solicitant poate să înainteze orice informaţii suplimentare pe care le
consideră necesare.
5. Directorul general va confirma statului parte solicitant, în termen de o oră,
primirea solicitării acestuia.
6. Statul parte solicitant va notifica în timp util directorului general amplasarea
obiectivului inspecţiei, astfel încât directorul general să fie în măsură să furnizeze această
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informaţie statului parte inspectat cu nu mai puţin de 12 ore înainte de sosirea planificată a
echipei de inspecţie la punctul de intrare.
7. Obiectivul inspecţiei va fi desemnat de statul parte solicitant cât mai precis
posibil, prin furnizarea unui plan al obiectivului în relaţie cu un punct de referinţă
determinat prin coordonate geografice, dacă este posibil cu precizia de o secundă de arc.
Dacă este posibil, statul parte solicitant va furniza şi o hartă cu indicarea generală a
obiectivului inspecţiei, precum şi un plan precizând, cât mai exact posibil, perimetrul
solicitat al obiectivului care urmează să fie inspectat.
8. Perimetrul solicitat:
a) va trece la o distanţă de cel puţin 10 metri în afara oricăror construcţii sau altor
structuri;
b) nu va intersecta nici o împrejmuire de siguranţă; şi
c) va trece la o distanţă de cel puţin 10 metri în afara oricăror împrejmuiri de
siguranţă existente pe care statul parte solicitant intenţionează să le includă în perimetrul
solicitat.
9. Dacă perimetrul solicitat nu este în conformitate cu precizările din alin. 8, el va fi
retrasat de către echipa de inspecţie astfel încât să se conformeze acestei prevederi.
10. Directorul general va informa consiliul executiv, cu nu mai puţin de 12 ore
înainte de sosirea planificată a echipei de inspecţie la punctul de intrare, cu privire la
amplasarea obiectivului inspecţiei precizată în alin. 7.
11. Simultan cu informarea consiliului executiv în conformitate cu alin. 10, directorul
general va transmite solicitarea de inspecţie statului parte inspectat, incluzând amplasarea
obiectivului inspecţiei precizată în alin. 7. Această notificare va include de asemenea
informaţiile precizate în partea II, alin. 32 din prezenta anexă.
12. La sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare, statul parte inspectat va fi
informat de către echipa de inspecţie cu privire la mandatul de inspecţie.
Intrarea pe teritoriul statului parte inspectat sau al statului gazdă
13. Directorul general va trimite echipa de inspecţie, în conformitate cu art. IX, alin.
13-18, cât mai curând posibil după ce s-a primit o solicitare de inspecţie. Echipa de
inspecţie va sosi la punctul de intrare precizat în solicitare în cel mai scurt timp posibil,
compatibil cu prevederile alin. 10 şi 11.
14. Dacă perimetrul solicitat este acceptabil pentru statul parte inspectat, acesta va
fi desemnat ca perimetru final cât mai repede posibil, dar în nici un caz mai târziu de 24 de
ore după sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare. Statul parte inspectat va
transporta echipa de inspecţie la perimetrul final al obiectivului inspecţiei. Dacă statul parte
inspectat consideră necesar, transportul poate să înceapă cu până la 12 ore înainte de
expirarea perioadei de timp specificate în acest aliniat pentru desemnarea perimetrului
final. Transportul va fi finalizat, în orice caz, nu mai târziu de 36 de ore după sosirea
echipei de inspecţie la punctul de intrare.
15. Pentru toate instalaţiile declarate se vor aplica procedurile de la lit. a) şi b)
(Pentru scopurile prezentei părţi, instalaţie declarată înseamnă toate instalaţiile declarate
în aplicarea art. III, IV şi V. În ceea ce priveşte art. VI, instalaţie declarată înseamnă numai
instalaţiile declarate în aplicarea părţii VI a prezentei anexe, precum şi instalaţiile declarate
specificate prin declaraţii în aplicarea părţii VII, alin. 7 şi alin. 10 lit. c) şi părţii VIII, alin. 7 şi
alin. 10 lit. c) din prezenta anexă).
a) Dacă perimetrul solicitat este conţinut în interiorul sau se conformează cu
perimetrul declarat, perimetrul declarat va fi considerat perimetrul final. Perimetrul final
poate însă să fie micşorat, dacă statul parte inspectat este de acord, pentru a se conforma
cu perimetrul solicitant.

97

b) Statul parte inspectat va transporta echipa de inspecţie la perimetrul final imediat
ce acest lucru va fi practic posibil, dar în orice caz va asigura sosirea acesteia la perimetru
nu mai târziu de 24 de ore după sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare.
Stabilirea alternativă a perimetrului final
16. La punctul de intrare, dacă statul parte inspectat nu poate accepta perimetrul
solicitat, el va propune un perimetru alternativ cât mai curând posibil, dar în nici un caz mai
târziu de 24 de ore după sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare. În caz de
divergenţă de opinii, statul parte inspectat şi echipa de inspecţie se vor angaja în negocieri
în scopul ajungerii la un acord cu privire la perimetrul final.
17. Perimetrul alternativ va fi desemnat cât mai precis posibil, în conformitate cu
alin. 8. Acesta va include în întregime perimetrul solicitat şi va fi, de regulă, în strânsă
legătură cu acesta din urmă, ţinând seama de regulă, în strânsă legătură cu acestea din
urmă, ţinând seama de trăsăturile naturale ale terenului şi de limitele artificiale. În mod
normal, el va trece în apropierea barierei de siguranţă înconjurătoare, dacă aceasta există.
Statul parte inspectat va căuta să stabilească această relaţie între perimetre prin
combinarea a cel puţin a două dintre mijloace:
a) un perimetru alternativ care nu se extinde pe o suprafaţă semnificativ mai mare
decât cea a perimetrului solicitat;
b) un perimetru alternativ situat la o distanţă mică, uniformă, faţă de perimetrul
solicitat;
c) cel puţin o parte a perimetrului solicitat să fie vizibilă de pe perimetrul alternativ.
18. Dacă perimetrul alternativ este acceptabil pentru echipa de inspecţie, el va
deveni perimetrul final, iar echipa de inspecţie va fi transportată de la punctul de intrare la
acest perimetru. Dacă statul parte inspectat consideră necesar, acest transport poate
începe cu până la 12 ore înainte de expirarea perioadei de timp specificate în alin. 16
pentru propunerea unui perimetru alternativ. Transportul va fi finalizat, în orice caz, nu mai
târziu de 36 de ore după sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare.
19. Dacă nu se convine asupra unui perimetru final, negocierile cu privire la
perimetru vor fi încheiate cât mai repede posibil, dar în nici un caz acestea nu vor continua
mai mult de 24 de ore după sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare. Dacă nu se
ajunge la nici un acord, statul parte inspectat va transporta echipa de inspecţie la un
amplasament de pe perimetrul alternativ. Dacă statul parte inspectat consideră necesar,
acest transport poate începe cu până la 12 ore înainte de expirarea perioadei de timp
specificate în alin. 16 pentru propunerea unui perimetru alternativ. Transportul va fi
finalizat, în orice caz, nu mai târziu de 36 de ore după sosirea echipei de inspecţie la
punctul de intrare.
20. La sosirea la amplasament, statul parte inspectat va asigura echipei de inspecţie
accesul imediat la perimetrul alternativ, pentru a facilita negocierile şi acordul asupra
perimetrului final şi accesul în interiorul perimetrului final.
21. Dacă nu se ajunge la nici un acord în decurs de 72 de ore după sosirea echipei
de inspecţie la amplasament, perimetrul alternativ va fi desemnat ca perimetru final.
Verificarea amplasamentului
22. Pentru a ajuta la stabilirea faptului că obiectivul inspecţiei la care a fost
transportată echipa de inspecţie corespunde cu obiectivul inspecţiei specificat de statul
parte solicitant, echipa de inspecţie va avea dreptul să utilizeze echipament aprobat de
localizare şi să i se instaleze acest echipament în conformitate cu instrucţiunile sale.
Asigurarea obiectivului, verificarea ieşirilor
23. Nu mai târziu de 12 ore după sosirea echipei de inspecţie la punctul de intrare,
statul parte inspectat va începe să culeagă informaţii faptice cu privire la toate activităţile
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de ieşiri de vehicule, prin toate punctele de ieşire de pe perimetrul solicitat, pentru toate
vehiculele terestre, aeriene şi nautice. El va furniza aceste informaţii echipei de inspecţie
la sosirea acesteia la primul dintre perimetrele alternativ sau final.
24. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin culegerea de informaţii faptice sub
forma registrelor de trafic, a fotografiilor, înregistrărilor video sau a datelor echipamentului
de cercetare chimică furnizat de echipa de inspecţie pentru supravegherea activităţilor de
ieşire. Ca alternativă, statul parte inspectat poate să-şi îndeplinească această obligaţie şi
prin permisiunea acordată unuia sau mai multor membri ai echipei de inspecţie să ţină în
mod independent registre de trafic, să facă fotografii şi înregistrări video ale traficului de
ieşire, sau să folosească echipament de cercetare chimică şi să desfăşoare alte activităţi
care ar putea fi convenite între statul parte inspectat şi echipa de inspecţie.
25. La sosirea echipei de inspecţie la primul dintre perimetrele alternativ sau final,
va începe asigurarea obiectivului, ceea ce înseamnă procedurile de supraveghere a
ieşirilor de către echipa de inspecţie.
26. Aceste proceduri vor include: identitatea ieşirilor de vehicule, întocmirea
registrelor de trafic, efectuarea de către echipa de inspecţie de fotografii şi de înregistrări
video ale ieşirilor şi traficului de ieşire. Echipa de inspecţie are dreptul să meargă, cu
însoţitori, în orice altă parte a perimetrului pentru a controla că nu există alte activităţi de
ieşire.
27. Alte proceduri pentru activităţi de supraveghere a ieşirilor, convenite de echipa
de inspecţie şi statul parte inspectat, pot include, inter alia:
a) utilizarea senzorilor;
b) accesul selectiv aleatoriu;
c) analizarea de probe.
28. Toate activităţile de asigurare a obiectivului şi de supraveghere a ieşirilor se vor
desfăşura în cadrul unei fâşii situate în jurul limitei perimetrului, şi care nu va depăşi 50 de
metri în lăţime, măsuraţi înspre exterior.
29. Echipa de inspecţie are dreptul să inspecteze, pe baza accesului reglementat,
traficul de vehicule care ies din obiectiv. Statul parte inspectat va face toate eforturile
rezonabile pentru a demonstra echipei de inspecţie că orice vehicul supus inspectării, la
care echipei de inspecţie nu i se acordă acces deplin, nu este utilizat pentru scopuri legate
de preocupările privind posibila nerespectare menţionate în solicitarea de inspecţie.
30. Personalul şi vehiculele care intră în obiectiv, precum şi vehiculele personalului
şi vehiculele de pasageri care ies din obiectiv nu sunt supuse inspectării.
31. Aplicarea procedurilor de mai sus poate continua pe toată durata inspecţiei, dar
nu poate stânjeni sau întârzia în mod nejustificat funcţionarea normală a instalaţiei.
Instructaj premergător inspecţiei şi planul de inspecţie
32. Pentru a facilita elaborarea unui plan de inspecţie, statul parte inspectat va
asigura echipei de inspecţie, înaintea accesului, un instructaj de protecţie şi logistic.
33. Instructajul premergător inspecţiei va fi ţinut în conformitate cu partea II, alin. 37
din prezenta anexă. În cursul instructajului premergător inspecţiei, statul parte inspectat
poate indica echipei de inspecţie echipamentele, documentaţia sau zonele pe care le
consideră sensibile şi nelegate de scopul inspecţiei la cerere. În plus, personalul
responsabil al obiectivului va instrui echipa de inspecţie cu privire la dispunerea fizică şi la
alte caracteristici relevante ale obiectivului. Echipei de inspecţie i se va furniza o hartă sau
o schiţă la scară, prezentând toate structurile şi trăsăturile geografice semnificative.
Echipa de inspecţie va fi instruită şi cu privire la disponibilitatea personalului şi evidenţelor
instalaţiei.
34. După instructajul premergător inspecţiei, echipa de inspecţie va pregăti, pe baza
informaţiilor adecvate de care dispune, un plan iniţial de inspecţie care va specifica
activităţile ce urmează a fi desfăşurate de către echipa de inspecţie, incluzând zonele
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precise ale obiectivului la care se doreşte accesul. Planul de inspecţie va preciza, de
asemenea, dacă echipa de inspecţie va fi împărţită în subgrupe. Planul de inspecţie va fi
pus la dispoziţia reprezentanţilor statului parte inspectat şi ai obiectivului inspecţiei.
Aplicarea acestuia va fi compatibilă cu prevederile secţiunii C, inclusiv cu cele legate de
acces şi activităţi.
Activităţi pe perimetru
35. La sosirea echipei de inspecţie la primul dintre perimetrele final sau alternativ,
echipa va avea dreptul să înceapă imediat activităţi pe perimetru, în conformitate cu
procedurile prezentate în prezenta secţiune, şi să continue aceste activităţi până la
finalizarea inspecţiei la cerere.
36. În desfăşurarea activităţilor pe perimetru, echipa de inspecţie va avea dreptul:
a) să folosească aparate de supraveghere în conformitate cu partea II, alin. 27-30
din prezenta anexă;
b) să recolteze probe prin ştergere precum şi probe de aer, sol sau efluenţi;
c) să desfăşoare orice activităţi suplimentare care ar putea fi convenite între echipa
de inspecţie şi statul parte inspectat.
37. Activităţile echipei de inspecţie pe perimetru pot fi desfăşurate în cadrul unei
fâşii situate în jurul limitei perimetrului, de până la 50 de metri în lăţime, măsuraţi înspre
exteriorul perimetrului. Dacă statul parte inspectat este de acord, echipa de inspecţie
poate avea acces şi la orice construcţie sau structură din cadrul fâşiei de perimetru. Toate
activităţile de supraveghere direcţionată vor fi orientate spre interior. Pentru instalaţiile
declarate, fâşia poate să treacă prin interiorul, prin exteriorul sau pe ambele părţi ale
perimetrului declarat, la discreţia statului parte inspectat.
C. Desfăşurarea inspecţiilor
Reguli generale
38. Statul parte inspectat va asigura accesul în interiorul perimetrului solicitat
precum şi, dacă acesta este diferit, al perimetrului final. Măsura şi natura accesului la un
anumit amplasament sau amplasamente din interiorul acestor perimetre vor fi negociate
între echipa de inspecţie şi statul parte inspectat pe baza accesului reglementat.
39. Statul parte inspectat va asigura accesul în interiorul perimetrului solicitat cât
mai curând posibil, dar în orice caz nu târziu de 108 ore după sosirea echipei de inspecţie
la punctul de intrare, pentru a clarifica preocuparea exprimată în solicitarea de inspecţie,
cu privire la posibila nerespectare a prezentei convenţii.
40. La solicitarea echipei de inspecţie, statul parte inspectat poate asigura accesul
pe calea aerului la obiectivul inspecţiei.
41. În îndeplinirea cerinţei privind asigurarea accesului, prevăzută în alin. 38, statul
parte inspectat va avea obligaţia de a permite gradul maxim de acces, ţinând seama de
orice obligaţii constituţionale pe care le-ar avea cu privire la drepturile de proprietate sau la
percheziţii şi reţineri. Statul parte inspectat are dreptul ca, prin accesul reglementat, să ia
măsurile necesare pentru protejarea siguranţei naţionale. Prevederile prezentului aliniat nu
pot fi invocate de statul parte inspectat pentru a ascunde neîndeplinirea obligaţiilor sale de
a nu se angaja în activităţi interzise prin prezenta convenţie.
42. Dacă statul parte inspectat asigură acces incomplet la unele amplasamente,
activităţi sau informaţii, el va avea obligaţia de a face toate eforturile rezonabile de a
furniza mijloace alternative pentru a clarifica preocuparea cu privire la nerespectare care a
generat inspecţia la cerere.
43. La sosirea la perimetrul final al instalaţiilor declarate în aplicarea art. IV, V şi VI,
accesul va fi acordat în urma instructajului premergător inspecţiei şi a discutării planului de
inspecţie, care vor fi limitate la minimum necesar şi, în orice caz, nu vor depăşi trei ore.
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Pentru instalaţiile declarate în aplicarea art. III, alin. 1 lit. d), negocierile vor fi desfăşurate
şi accesul reglementat va începe nu mai târziu de 12 ore după sosirea la perimetrul final.
44. În efectuarea inspecţiei la cerere în conformitate cu solicitarea de inspecţie,
echipa de inspecţie va utiliza numai acele metode care sunt necesare pentru a furniza
suficiente fapte relevante pentru clarificarea preocupării privind posibila nerespectare a
prevederilor prezentei convenţii, şi se va abţine de la activităţi nerelevante în acest sens.
Ea va culege şi documenta acele fapte care sunt legate de posibila nerespectare de către
statul parte inspectat a prezentei convenţii, dar nu va căuta şi nici nu va documenta
informaţii care sunt în mod clar nelegate de aceasta, în afară de cazul când statul parte
inspectat îi solicită în mod expres să facă acest lucru. Orice materiale culese şi găsite
ulterior ca nefiind relevante, nu vor fi reţinute.
45. Echipa de inspecţie se va ghida după principiul desfăşurării inspecţiei la cerere
în maniera cea mai puţin importantă posibil, compatibilă cu îndeplinirea eficace şi în timp
util a misiunii sale. Ori de câte ori este posibil, ea va începe cu procedurile cel mai puţin
importante pe care le consideră acceptabile şi va trece la proceduri mai importante numai
în măsura în care consideră necesar.
Acces reglementat
46. Echipa de inspecţie va lua în considerare modificările propuse la planul de
inspecţie şi propunerile, care pot fi făcute de statul parte inspectat, în orice etapă a
inspecţiei, inclusiv în cadrul instructajului premergător inspecţiei, pentru a asigura că
echipamentele, informaţiile sau zonele sensibile sunt protejate.
47. Statul parte inspectat va desemna punctele de intrare/ieşire ale perimetrului
care vor fi utilizate pentru acces. Echipa de inspecţie şi statul parte inspectat vor negocia:
măsura accesului la orice amplasament sau amplasamente anumit(e) din interiorul
perimetrelor solicitat şi final, în conformitate cu prevederile din alin. 48; activităţile speciale
de inspecţie, inclusiv recoltarea probelor, care urmează să fie desfăşurate de echipa de
inspecţie; efectuarea anumitor activităţi de către statul parte inspectat; şi furnizarea
anumitor informaţii de către statul parte inspectat.
48. În conformitate cu prevederile relevante ale anexei privind confidenţialitatea,
statul parte inspectat va avea dreptul să ia măsuri de protejare a instalaţiilor sensibile şi de
a preveni divulgarea informaţiilor şi datelor confidenţiale, nelegate de armele chimice.
Aceste măsuri pot cuprinde, inter alia:
a) îndepărtarea documentelor sensibile din încăperile birourilor;
b) mascarea afişajelor, depozitelor şi echipamentelor sensibile;
c) mascarea articolelor sensibile de echipament, cum ar fi sisteme de calculatoare
şi electronice;
d) scoaterea din programe a sistemelor de calculatoare şi deconectarea
dispozitivelor indicatoare de date;
e) restricţionarea analizei probelor la detectarea prezenţei sau absenţei
substanţelor chimice înscrise în listele 1, 2 şi 3, sau a produşilor de degradare
corespunzători;
f) utilizarea tehnicilor de acces selectiv aleatoriu, prin care inspectorilor li se solicită
să aleagă pentru inspectare un anumit procent sau număr de construcţii, la alegerea lor,
acelaşi principiu se poate aplica interiorului şi conţinutului construcţiilor sensibile;
g) în cazuri excepţionale, acordarea accesului inspectorilor numai individual la
anumite părţi ale obiectivului inspectat.
49. Statul parte inspectat va face toate eforturile rezonabile pentru a demonstra
echipei de inspecţie că orice obiectiv, construcţie, structură, container sau vehicul, la care
echipa de inspecţie nu a avut acces complet, sau care au fost protejate în conformitate cu
alin. 48, nu sunt utilizate pentru scopuri legate de preocupările privind posibila
nerespectare, exprimate în solicitarea de inspecţie.
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50. Aceasta se poate realiza, inter alia, prin intermediul îndepărtării parţiale a unei
măşti sau cortine de protecţie ambientală, la discreţia statului parte inspectat, printr-o
examinare vizuală a interiorului unui spaţiu închis de la intrare, sau prin alte metode.
51. În cazul instalaţiilor declarate în aplicarea art. IV, V şi VI, se vor aplica
următoarele:
a) pentru instalaţiile cu acorduri de instalaţie, accesul şi activităţile în interiorul
perimetrului final vor fi nestânjenite, în cadrul limitelor stabilite de acorduri;
b) pentru instalaţiile fără acorduri de instalaţie, negocierile privind accesul şi
activităţile vor fi guvernate de principiile directoare generale cu privire la inspecţii, stabilite
prin prezenta convenţie;
c) accesul dincolo de cel acordat pentru inspecţii prin art. IV, V şi VI va fi
reglementat în conformitate cu procedurile din această secţiune.
52. În cazul instalaţiilor declarate în aplicarea art. III, alin. 1 lit. d), se vor aplica
următoarele: dacă statul parte inspectat, utilizând procedurile din alin. 47 şi 48, nu a
acordat acces deplin la zone sau structuri nelegate de armele chimice, el va face toate
eforturile rezonabile pentru a demonstra echipei de inspecţie că aceste zone sau structuri
nu sunt utilizate pentru scopuri legate de preocupările privind posibila nerespectare
exprimate în solicitarea de inspecţie.
Observator
53. În conformitate cu prevederile art. IX, alin. 12, privind participarea la inspecţiile
la cerere a unui observator, statul parte inspectat va ţine legătura cu secretariatul tehnic
pentru a coordona sosirea observatorului la acelaşi punct de intrare cu echipa de
inspecţie, la un interval rezonabil faţă de sosirea echipei de inspecţie.
54. Observatorul va avea dreptul, pe întreaga perioadă a inspecţiei, să comunice cu
ambasada statului parte solicitant în statul parte inspectat sau în statul gazdă sau, în
absenţa unei ambasade, direct cu statul parte inspectat. Statul parte inspectat va asigura
observatorului mijloace de comunicaţii.
55. Observatorul va avea dreptul să sosească la perimetrul alternativ sau la cel final
al obiectivului inspecţiei, la care ajunge prima dată echipa de inspecţie, şi să aibă acces la
obiectivul inspecţiei conform permisiunii statului parte inspectat. Observatorul va avea
dreptul să facă echipei de inspecţie recomandări, de care echipa de inspecţie va ţine
seamă în măsura în care consideră adecvat. În tot timpul inspecţiei, echipa de inspecţie îl
va ţine la curent pe observator cu privire la desfăşurarea inspecţiei şi la constatări.
56. În tot timpul perioadei de şedere în ţară, statul parte inspectat va furniza sau va
face aranjamente pentru cele necesare observatorului, cum ar fi mijloace de comunicaţii,
servicii de interpretare, transport, spaţiu de lucru, cazare, masă şi asistenţă medicală.
Toate costurile în legătură cu şederea observatorului pe teritoriul statului parte inspectat
sau al statului gazdă vor fi suportate de către statul solicitant.
Durata inspecţiei
57. Perioada de inspecţie nu va depăşi 84 de ore, dacă nu este prelungită prin
acord cu statul parte inspectat.
D. Activităţi la sfârşitul inspecţiei
Plecarea
58. La terminarea procedurilor ulterioare inspecţiei la obiectivul inspecţiei, echipa de
inspecţie şi observatorul din partea statului parte solicitant se vor deplasa imediat la un
punct de acces şi apoi vor părăsi teritoriul statului parte inspectat în cel mai scurt timp
posibil.
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Rapoarte
59. Raportul inspecţiei va rezuma, la modul general, activităţile desfăşurate de
echipa de inspecţie, în special în ceea ce priveşte preocupările privind posibila
nerespectare a prezentei convenţii, citate în solicitarea pentru inspecţia la cerere, şi se va
limita la informaţiile în legătură directă cu prezenta convenţie. Aceasta va cuprinde, de
asemenea, o evaluare făcută de echipa de inspecţie a gradului şi naturii accesului şi ale
cooperării acordate inspectorilor şi a măsurii în care aceasta le-a permis să-şi
îndeplinească mandatul de inspecţie. Informaţii detaliate legate de preocupările privind
posibila nerespectare a prezentei convenţii, citate în solicitarea pentru inspecţia la cerere
vor fi înaintate ca anexă la raportul final şi vor fi reţinute în interiorul secretariatului tehnic,
luându-se măsurile de siguranţă adecvate pentru a proteja informaţiile sensibile.
60. Echipa de inspecţie va înainta directorului general, nu mai târziu de 72 de ore
după întoarcerea sa la locul de muncă principal, un raport de inspecţie preliminar, ţinând
seama, inter alia, de alin. 17 din anexa privind confidenţialitatea. Directorul general va
transmite imediat raportul de inspecţie preliminar statului parte solicitant, statului parte
inspectat şi consiliului executiv.
61. Un proiect al raportului de inspecţie final va fi pus la dispoziţia statului parte
inspectat nu mai târziu de 20 de zile după terminarea inspecţiei la cerere. Statul parte
inspectat are dreptul să identifice orice informaţii şi date nelegate de armele chimice, care
n-ar trebui, după părerea sa, datorită caracterului lor confidenţial, să fie circulate în afara
secretariatului tehnic. Secretariatul tehnic va analiza propunerile de modificări la proiectul
raportului de inspecţie final făcut de statul parte inspectat şi, la discreţia sa, le va adopta
ori de câte ori este posibil. Raportul final va fi apoi înaintat, nu mai târziu de 30 de zile
după terminarea inspecţiei la cerere, directorului general în vederea difuzării şi analizării în
continuare în conformitate cu art. IX, alin. 21-25.
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PARTEA XI
Anchete in cazuri de pretinsa folosire a armelor chimice
A. Generalitati
1. Anchetele privind pretinsa folosire a armelor chimice sau a pretinsei folosiri a
agentilor pentru combaterea dezordinilor publice ca metoda de razboi, initiate in aplicarea
art. IX sau X, se vor desfasura in conformitate cu prezenta anexa si cu procedurile
detaliate care urmeaza sa fie stabilite de directorul general.
2. Urmatoarele prevederi suplimentare se refera la procedurile specifice necesare in
cazuri de pretinsa folosire a armelor chimice.
B. Activitati premergatoare inspectiei
3. Solicitarea unei anchete privind pretinsa folosire a armelor chimice, care urmeaza
sa fie inaintata directorului general, va cuprinde, in masura posibilului, urmatoarele
informatii:
a) statul parte pe al carui teritoriu se pretinde ca ar fi avut loc folosirea armelor
chimice;
b) punctul de intrare sau alte trasee sigure de acces propuse;
c) amplasamentul si caracteristicile zonelor in care se pretinde ca ar fi fost folosite
armele chimice;
d) cand se pretinde ca ar fi fost folosite armele chimice;
e) tipurile de arme chimice care se cred ca ar fi folosite;
f) masura presupusei folosiri;
g) caracteristicile substantelor toxice posibile;
h) efectele asupra oamenilor, animalelor si vegetatiei;
i) solicitarea de asistenta speciala, daca este cazul.
4. Statul parte care a solicitat o ancheta poate inainta, in orice moment, informatii
suplimentare pe care le considera necesare.
Notificare
5. Directorul general va confirma imediat statului parte solicitant primirea solicitarii si
va informa consiliul executiv si toate statele parti.
6. Daca este cazul, directorul general va notifica statul parte pe al carui teritoriu a
fost solicitata o ancheta. Directorul general va notifica si alte state parti, daca in decursul
anchetei ar putea sa fie necesar accesul pe teritoriile acestora.
Numirea echipei de inspectie
7. Directorul general va pregati o lista de experti calificati, cu experienta in domenii
specifice, care ar putea fi necesare intr-o ancheta privind pretinsa folosire a armelor
chimice, si va tine in permanenta aceasta lista la zi. Aceasta lista va fi comunicata, in scris,
fiecarui stat parte, nu mai tarziu de 30 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii
si dupa fiecare modificare a listei. Orice expert calificat inscris in aceasta lista va fi
considerat ca desemnat daca un stat parte nu-si declara neacceptarea, in scris, nu mai
tarziu de 30 de zile dupa primirea listei.
8. Directorul general va alege conducatorul si pe membrii echipei de inspectie si
asistentii de inspectie desemnati deja pentru inspectii la cerere, tinand seama de
circumstantele si de natura specifica a unei anumite solicitari. In plus, pot fi selectionati
membri ai echipei de inspectie din lista expertilor calificati atunci cand, in opinia directorului
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general, pentru desfasurarea corecta a unei anumite anchete este necesara o experienta
de care nu dispun inspectorii deja desemnati.
9. La instructajul echipei de inspectie, directorul general va adauga orice informatii
suplimentare furnizate de statul parte solicitant, sau de orice alte surse, pentru a asigura
ca inspectia poate fi efectuata in maniera cea mai eficace si expeditiva.
Trimiterea echipei de inspectie
10. Imediat dupa primirea unei solicitari pentru o ancheta privind pretinsa folosire a
armelor chimice, directorul general va solicita, prin consultari cu statele parti implicate, si
va confirma aranjamentele pentru primirea echipei in conditii de siguranta.
11. Directorul general va trimite echipa cu prima ocazie, avand in vedere siguranta
acesteia.
12. Daca echipa de inspectie nu a fost trimisa in termen de 24 de ore de la primirea
solicitarii, directorul general va informa consiliul executiv si statele parti implicate despre
motivele intarzierii.
Instructaje
13. Echipa de inspectie va avea dreptul de a fi instruita de reprezentanti ai statului
parte inspectat, la sosire si in orice moment in decursul inspectiei.
14. Inainte de inceperea inspectiei, echipa de inspectie va pregati un plan de
inspectie care va servi, inter alia, ca baza pentru aranjamentele logistice si de protectie.
Planul de inspectie va fi actualizat dupa necesitati.
C. Desfasurarea inspectiilor
Acces
15. Echipa de inspectie va avea dreptul de acces la toate zonele, oricare ar fi
acestea, care ar putea fi afectate de pretinsa folosire a armelor chimice. De asemenea, ea
va avea dreptul de acces la spitale, tabere de refugiati si la alte amplasamente pe care le
considera relevante pentru anchetarea eficienta a pretinsei folosiri a armelor chimice.
Pentru acest acces, echipa de inspectie se va consulta cu statul parte inspectat.
Recoltarea probelor
16. Echipa de inspectie va avea dreptul sa recolteze probe de tipurile si cantitatile
pe care le considera necesare. Daca echipa de inspectie considera necesar, si daca
solicita acest lucru, statul parte inspectat va ajuta la recoltarea probelor sub
supravegherea inspectorilor sau asistentilor de inspectie. De asemenea, statul parte
inspectat va permite si va coopera la recoltarea probelor martor adecvate, din zone din
vecinatatea locului pretinsei folosiri, precum si din alte zone, conform solicitarilor echipei
de inspectie.
17. Probele care prezinta importanta in anchetarea pretinsei folosiri cuprind
substante toxice, munitii si dispozitive, resturi si dispozitive, probe de mediu ambiant (aer,
sol, vegetatie, apa, zapada etc.) si probe biomedicale din surse umane sau animale
(sange, urina, excretii, tesuturi etc.).
18. Daca nu pot fi prelevate probe in duplicat, iar analiza este efectuata in
laboratoare din afara, orice probe ramase dupa finalizarea analizelor vor fi returnate, la
cerere, statului parte inspectat.
Extinderea obiectivului inspectat
19. Daca echipa de inspectie considera necesar, in decursul unei inspectii, sa
extinda ancheta intr-un stat parte vecin, directorul general va anunta acel stat parte despre
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necesitatea accesului pe teritoriul sau si va solicita si confirma aranjamentele pentru
primirea echipei in conditii de siguranta.
Prelungirea duratei inspectii
20. Daca echipa de inspectie considera ca accesul in conditii de siguranta la o
anumita zona, relevanta pentru ancheta, nu este posibil, statul parte solicitant va informa
imediat. Daca este necesar, perioada inspectiei va fi prelungita pana cand poate fi asigurat
accesul in conditii de siguranta si echipa de inspectie isi va fi incheiat misiunea.
Interviuri
21. Echipa de inspectie va avea dreptul sa intervieveze si sa examineze persoane
care ar fi putut fi afectate prin pretinsa folosire a armelor chimice. Ea va avea de
asemenea dreptul sa intervieveze martori oculari ai pretinsei folosiri a armelor chimice si
personal medical, precum si alte persoane care au tratat sau au venit in contact cu
persoane care ar fi putut fi afectate din pretinsa folosire a armelor chimice. Echipa de
inspectie va avea acces la fisele medicale, daca sunt disponibile, si i se va permite sa
participe la autopsii, dupa caz, ale persoanelor care ar fi putut fi afectate prin pretinsa
folosire a armelor chimice.
D. Rapoarte
Proceduri
22. Echipa de inspectie va trimite directorului general, nu mai tarziu de 24 de ore
dupa sosirea ei pe teritoriul statului parte inspectat, un raport de situatie. Ea va mai trimite,
in tot cursul anchetei, dupa necesitati, rapoarte de stadiu.
23. Echipa de inspectie va inainta directorului general, nu mai tarziu de 72 de ore
dupa intoarcerea sa la locul de munca de baza, un raport preliminar. Raportul final va fi
inaintat directorului general nu mai tarziu de 30 de zile dupa intoarcerea echipei la locul
sau de munca de baza. Directorul general va transmite imediat raportul preliminar si pe cel
final consiliului executiv si tuturor statelor parti.

Continut
24. Raportul de situatie va indica orice necesitate urgenta de asistenta si orice alte
informatii relevante. Rapoartele de stadiu vor indica orice alte necesitati de asistenta care
ar putea sa apara in cursul anchetei.
25. Raportul final va rezuma constatarile faptice ale inspectiei, in special in ceea ce
priveste pretinsa folosire citata in solicitare. In plus, un raport al unei anchete privind
pretinsa folosire a armelor chimice va cuprinde o descriere a procesului de ancheta,
urmand diferitele etape, cu referire speciala la:
a) amplasamentele si orele recoltarii probelor si ale analizarii lor la fata locului;
b) dovezi sustinatoare, cum ar fi inregistrari ale interviurilor, rezultate ale
examenelor medicale si ale analizelor stiintifice, precum si documente examinate de
echipa de inspectie.
26. Daca in decursul anchetei echipa de inspectie culege prin, inter alia,
identificarea, in cursul analizelor de laborator ale probelor recoltate, a oricaror impuritati
sau a altor substante, orice informatii care ar putea servi la identificarea originii vreunei
arme chimice folosite, acele informatii vor fi incluse in raport.
E. State care nu sunt parte la prezenta conventie
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27. In cursul pretinsei utilizari a armelor chimice implicand un stat care nu este parte
la prezenta conventie sau pe un teritoriu care nu este controlat de un stat parte,
organizatia va coopera indeaproape cu secretarul general al Natiunilor Unite. Daca este
solicitata in acest sens, organizatia isi va pune resursele la dispozitia secretarului general
al Natiunilor Unite.
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ANEXA PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CONFIDENŢIALE
(“Anexa privind confidenţialitatea”)
CUPRINS
A. Principii generale pentru tratarea informaţiilor confidenţiale
B. Angajarea şi modul de comportare al personalului secretariatului tehnic
C. Măsuri de protecţie a instalaţiilor sensibile şi de prevenire a divulgării datelor
confidenţiale în decursul activităţilor de verificare la faţa locului
D. Proceduri în cazuri de încălcări sau pretinse încălcări ale confidenţialităţii
A. Principii generale pentru tratarea informaţiilor confidenţiale
1. Obligaţia de a proteja informaţiile confidenţiale se va aplica atât în cazul verificării
instalaţiilor civile cât şi a celor militare. În aplicarea obligaţiilor generale prezentate în art.
VIII, organizaţia:
a) va solicita volumul minim de informaţii şi date necesar pentru îndeplinirea
oportună şi eficientă a responsabilităţilor sale în conformitate cu prezenta convenţie;
b) va lua măsurile necesare pentru a se asigura că inspectorii şi alţi membri ai
personalului secretariatului tehnic satisfac cele mai înalte standarde de eficienţă,
competenţă şi integritate;
c) va elabora acorduri şi reglementări pentru aplicarea prevederilor prezentei
convenţii şi va preciza cât mai exact posibil informaţiile la care organizaţiei i se va acorda
acces de către un stat parte.
2. Directorul general va avea responsabilitatea primordială de a asigura protecţia
informaţiilor confidenţiale. Directorul general va stabili un regim strict care va guverna
manipularea informaţiilor confidenţiale de către secretariatul tehnic şi, în acest sens, va
respecta următoarele principii directoare:
a) informaţiile vor fi considerate confidenţiale când:
(i) sunt desemnate ca atare de statul parte de la care au fost obţinute şi la care se referă
informaţiile; sau
(ii) după opinia directorului general, este de aşteptat ca divulgarea lor neautorizată să
provoace daune statului parte la care se referă sau mecanismelor de aplicare a prezentei
convenţii;
b) toate datele şi documentele obţinute de secretariatul tehnic vor fi evaluate de
compartimentul competent al secretariatului tehnic pentru a stabili dace acestea conţin
informaţii confidenţiale. Statelor părţi le vor furniza cu regularitate datele solicitate de
acestea pentru a fi asigurate de respectarea permanentă a prezentei convenţii de către
alte state părţi. Aceste date vor cuprinde:
(i) rapoartele şi declaraţiile iniţiale şi anuale furnizate de statele părţi ca urmare a art. III,
IV, V şi VI, în conformitate cu prevederile anexei privind verificarea;
(ii) rapoartele generale privind rezultatele şi eficienţa activităţilor de verificare; şi
(iii) informaţiile ce urmează a fi furnizate tuturor statelor părţi în conformitate cu prevederile
prezentei convenţii;
c) nici o informaţie obţinută de organizaţie în legătură cu aplicarea prezentei
convenţii nu va fi publicată sau difuzată în alt mod, cu excepţia următoarelor:
(i) informaţii generale privind aplicarea prezentei convenţii, care pot fi redactate şi difuzate
public în conformitate cu deciziile conferinţei sau ale consiliului executiv;
(ii) orice informaţii pentru care există acordul expres al statului parte la care se referă
acestea;
(iii) informaţiile clasificate drept confidenţiale vor fi difuzate de organizaţie numai prin
proceduri care să asigure că difuzarea informaţiilor are lor numai în strictă conformitate cu
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necesităţile prezentei convenţii. Aceste proceduri vor fi discutate şi aprobate de conferinţă
în aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i);
d) nivelul de sensibilitate al datelor sau documentelor confidenţiale va fi stabilit pe
baza unor criterii care urmează să fie aplicate în mod uniform, pentru a asigura
manipularea şi protejarea corespunzătoare a acestora. În acest scop va fi introdus un
sistem de clasificare care, ţinând seama de lucrările pertinente întreprinse în cursul
pregătirii prezentei convenţii, va furniza criterii clare care să asigure includerea
informaţiilor în categoriile de confidenţialitate corespunzătoare şi durabilitatea justificată a
naturii confidenţiale a informaţiilor. Sistemul de clasificare, asigurând flexibilitatea
necesară în aplicarea sa, va proteja totodată drepturile statelor părţi care furnizează
informaţii confidenţiale. Un sistem de clasificare va fi discutat şi aprobat de conferinţă în
aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i);
e) informaţiile confidenţiale vor fi păstrate în siguranţă la sediul organizaţiei. Unele
date şi documente pot fi de asemenea păstrate la autoritatea naţională a unui stat parte.
Informaţiile sensibile, incluzând, inter alia, fotografii, planuri şi alte documente, necesare
numai pentru inspectarea unei anumite instalaţii, pot fi ţinute sub cheia la această
instalaţie;
f) în măsura cea mai compatibilă cu aplicarea eficace a prezentei convenţii,
informaţiile vor fi manipulate şi păstrate de secretariatul tehnic într-o formă care să excludă
identitatea directă a instalaţiei la care se referă;
g) volumul de informaţii confidenţiale scoase dintr-o instalaţie va fi menţinut la
minimul necesar pentru aplicarea oportună şi eficace a prevederilor privind verificarea ale
prezentei convenţii; şi
h) accesul la informaţii confidenţiale va fi reglementat în conformitate cu clasificarea
acestora. Difuzarea informaţiilor confidenţiale în cadrul organizaţiei va fi bazat strict pe
necesitatea cunoaşterii acestora.
3. Directorul general va raporta anual conferinţei cu privire la aplicarea regimului
care guvernează manipularea informaţiilor confidenţiale de către secretariatul tehnic.
4. Fiecare stat parte va trata informaţiile pe care le primeşte de la organizaţie în
conformitate cu nivelul de confidenţialitate stabilit pentru acele informaţii. La cerere, un stat
parte va furniza detalii cu privire la manipularea informaţiilor care i-ai fost puse la dispoziţie
de către organizaţie.
B. Angajarea şi modul de comportare al personalului secretariatului tehnic
5. Condiţiile angajării personalului vor fi astfel încât să asigure că accesul la
informaţii confidenţiale şi manipularea acestora se vor face în conformitate cu procedurile
stabilite de directorul general conform secţiunii A.
6. Fiecare post din secretariatul tehnic va face obiectul unei fişe a postului,
precizând proporţiile accesului la informaţii confidenţiale necesar, dacă este cazul,
exercitării funcţiei.
7. Directorul general, inspectorii şi ceilalţi membri ai personalului nu vor divulga,
chiar după încetarea funcţionării lor, nici unei persoane neautorizate vreo informaţie
confidenţială de care au luat cunoştinţă pe timpul îndeplinirii sarcinilor lor oficiale. Ei nu vor
comunica nici unui stat, organizaţii sau persoane din afara secretariatului tehnic nici o
informaţie la care au acces în legătură cu activităţile lor privind orice stat parte.
8. În îndeplinirea funcţiilor lor, inspectorii vor solicita numai informaţiile şi datele care
le sunt necesare pentru a-şi realiza mandatul. Ei nu vor înregistra nici o informaţie culeasă
incidental şi care nu are legătură cu verificarea respectării prezentei convenţii.
9. Personalul va încheia cu secretariatul tehnic acorduri individuale cu privire la
secret, acoperind perioada angajării lor şi o perioadă de cinci ani după încetarea acesteia.
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10. Pentru a evita divulgările inoportune, inspectorii şi membrii personalului vor fi
instruiţi corespunzător reamintindu-li-se considerentele e securitate şi penalizările posibile
la care s-ar expune în cazul unor astfel de divulgări.
11. Cu nu mai puţin de 30 de zile înainte ca unui angajat să i se dea autorizaţia de
acces la informaţii confidenţiale care se referă la activităţi pe teritoriul sau în orice alt loc
de sub jurisdicţia sau controlul unui stat parte , statul parte interesat va fi anunţat cu privire
la autorizarea propusă. Pentru inspectori, notificarea unei propuneri de desemnare va
satisface această cerinţă.
12. În aprecierile privind activitatea inspectorilor şi a oricăror altor angajaţi ai
secretariatului tehnic se va acorda o atenţie specială comportării angajatului în legătură cu
protecţia informaţiilor confidenţiale.
C. Măsuri de protecţie a instalaţiilor sensibile şi de prevenire a divulgării
datelor confidenţiale în decursul activităţilor de verificare la faţa locului
13. Statele părţi pot lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a proteja
confidenţialitatea, cu condiţia să-şi îndeplinească obligaţiile de a demonstra respectarea în
conformitate cu articolele relevante din anexa privind verificarea. Când primeşte o
inspecţie, statul parte poate să indice echipei de inspecţie echipamentele, documentaţia
sau zonele pe care le consideră sensibile şi nelegate de scopul inspecţiei.
14. Echipele de inspecţie vor fi ghidate de principiul desfăşurării inspecţiilor la faţa
locului în modul cel mai puţin importanant posibil, compatibil cu îndeplinirea eficace şi
oportună a misiunii lor. Ele vor lua în considerare propunerile pe care le-ar putea face
statul parte care primeşte inspecţia, în orice etapa a inspecţiei, pentru a asigura protecţia
echipamentelor şi informaţiilor sensibile nelegate de armele chimice.
15. Echipele de inspecţie vor respecta cu stricteţe prevederile cuprinse în articolele
şi anexele pertinente care reglementează desfăşurarea inspecţiilor. Ele vor respecta în
totalitate procedurile destinate să protejeze instalaţiile sensibile şi să prevină divulgarea de
date confidenţiale.
16. La elaborarea aranjamentelor şi a acordurilor de instalaţie se va acorda atenţia
cuvenită cerinţei de protejare a informaţiilor. Aranjamentele privind procedurile de
inspecţie pentru instalaţii individuale vor conţine de asemenea aranjamente specifice şi
detaliate cu privire la stabilirea acelor zone ale instalaţiei la care accesul inspectorilor este
permis, la păstrarea informaţiilor confidenţiale la faţa locului, la proporţiile efortului de
inspecţie în zonele convenite, la recoltarea probelor şi analiza acestora, la accesul la
evidenţe şi la utilizarea aparatelor şi a echipamentului de supraveghere continuă.
17. Raportul care urmează să fie întocmit după fiecare inspecţie va conţine numai
fapte relevante pentru respectarea prezentei convenţii. Raportul va fi manipulat în
conformitate cu reglementările stabilite de organizaţie, care guvernează manipularea
informaţiilor confidenţiale. Dacă este necesar, informaţiile conţinute în raport vor fi
prelucrate în forme mai puţin sensibile înainte de a fi transmise în afara secretariatului
tehnic şi a statului parte inspectat.
D. Proceduri în cazuri de încălcări sau pretinse încălcări ale confidenţialităţii
18. Directorul general va stabili procedurile necesare care trebuie urmate în cazuri
de încălcări sau pretinse încălcări ale confidenţialităţii, ţinând seama de recomandările ce
urmează a fi discutate şi aprobate de conferinţă în aplicarea art. VIII, alin. 21 lit. i).
19. Directorul general va supraveghea aplicarea acordurilor individuale privind
secretul. Directorul general va iniţia cu promptitudine o anchetă dacă, în opinia sa, există
suficiente indicaţii că au fost violate obligaţiile cu privire la protecţia informaţiilor
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confidenţiale. Directorul general va iniţia de asemenea cu promptitudine o anchetă dacă
un stat parte face o alegaţie privind o încălcare a confidenţialităţii.
20. Directorul general va impune măsuri punitive şi disciplinare adecvate asupra
membrilor personalului care au violat obligaţiile de a proteja informaţiile confidenţiale. În
cazuri grave, imunitatea de jurisdicţie poate fi ridicată de către directorul general.
21. Statele părţi vor coopera şi îl vor susţine, în măsura posibilului, pe directorul
general în anchetarea oricărei încălcări sau pretinse încălcări a confidenţialităţii şi în
întreprinderea de acţiuni adecvate în cazul în care încălcarea este dovedită.
22. Organizaţia nu va fi făcută răspunzătoare pentru nici o încălcare a
confidenţialităţii comisă de membri ai secretariatului tehnic.
23. Pentru încălcări care implică atât un stat parte cât şi organizaţia, o comisie
pentru aplanarea divergenţelor legate de confidenţialitate, formată ca organ subsidiar al
conferinţei, va lua în discuţie cazul. Această comisie va fi desemnată de către conferinţă.
Regulile privind compunerea şi procedurile de lucru ale comisiei vor fi adoptate de
conferinţă în prima sa sesiune.
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