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        غير متوفر )           199( في القطاع ODS إنتاج    استعمال  :القطاع 
 

   ر غير متوف                                                :عتبات آفاءة التكلفة في القطاع الفرعي
 :عنوان المشروع

 
 2002برنامج عمل سنة : CFCاإلزالة التدريجية لقطاع إنتاج   (أ)
 

 ميثيل بروميد
 

 بيانات المشروع

 
1,883.00 

12 
6,000,000 

 
 
 
 
 
 

100% 
0% 

6,000,000 
 
 
 

 وزارة البيئة والغابات
 البنك الدولي

 )ODPطن (استهالك المنشآه     
 )ODPطن (وقع المشروع    
 )شهور(مدة المشروع    

 )دوالر أمريكي   (المبلغ المطلوب أصًال      
 )دوالر أمريكي   (التكلفة النهائية للمشروع       

 )أ(تكلفة رأسمالية إضافية      
 )ب(تكلفة طورائ   

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية      
 ) ج+ب + أ  (مجموع تكاليف المشروع        

 %الملكية المحلية    
 %عنصر الصادرات   

 )ر أمريكي دوال (المبلغ المطلوب    
 )آغ/دوالر أمريكي  (جدوى التكاليف      

 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة     
 الوآالة الوطنية المنسقة       

 الوآالة المنفذة      

 توصيات األمانة 
 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصى به  

 )ODPطن (وقع المشروع 
 )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

 )كيدوالر أمري(تكاليف مساعدة الوآالة المنفذة 
دوالر (مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  

 )أمريكي
 

 وصف المشروع
 

، صادقت اللجنة التنفيذية من حيث                     1999تشرين الثاني         /في اجتماعها التاسع والعشرين في نوفمبر                    .   1
  CFC مليون  دوالر أمريكي لتمويل التخفيض المرحلي وإيقاف مجمل إنتاج                                  82المبدأ على ما مجموعه           

والبنك     . ODS سنوات بإنفاق سنوي مؤسس مقابل أهداف تخفيض                        10والتنفيذ سيغطي فترة             . في الهند    
الدولي، وهو الوآالة المنفذة التي اختيرت لتنفيذ الخطة القطاعية، آان المطلوب منه تقديم خطة عمل                                              

 .سنوية ألول اجتماع في آل سنة خالل فترة التنفيذ                      
 
أنظر      (2002ولي إلى االجتماع السادس والثالثين للمصادقة برنامج عمل                           بناء عليه، قدم البنك الد            .   2

 2002ومع برنامج العمل السنوي              .  في الهند    CFCلتنفيذ برنامج اإلزالة التدريجية لقطاع إنتاج                               ) Iالملحق     
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 أنظر    (2001قدم البنك الدولي أيضا تقرير التحقق حول تنفيذ برنامج العمل السنوي                                      
" تفاقية التي تمت المصادقة عليها في االجتماع التاسع والعشرين تنص على أن                                          ألن اال    ) IIالملحق     

عمليات الدفع مشروطة باستكمال التخفيضات المتفق عليها في اإلنتاج بعد التحقق منها  بشكل مستقل                                                                
 ".والمحافظة عليها       

 
  2002برنامج عمل         

 
تقارير المراجعة حول تحقيق                   .  2001يبدأ بمراجعة تنفيذ برنامج عمل                        2002برنامج عمل          .     3

  تم تحديده عند         2001 المسموح به في البالد لسنة            CFCإنتاج   :  2001 سنة  CFCهدف تخفيض      
 طن    20,706 طن متري  من مستوى  إنتاج قدره              1,882تخفيض     (  في االتفاقية        طن متري    18,824

  11ومن مبلغ    .  ن متري، تحت الهدف         ط  18,693و اإلنتاج الفعلي عن السنة هو            ) 2000متري في سنة       
 مليون دوالر        10.73 ، دفع مبلغ     2001مليون دوالر أمريكي أنفقت من الصندوق على برنامج عمل سنة                              

  0.27 شرآات على دفعات وفقا للتقدم في إآمال هدف التخفيض الموضوع لكل منها، و                                         4أمريكي لـ      
ذ التخفيضات في اإلنتاج يدار بواسطة نظام ترخيص                                  وتنفي    . مليون دوالر احتفظ به ألنشطة المساعدة الفنية                         

 .1999تشرين الثاني         /باإلنتاج، مدعوم بأمر حصص اإلنتاج الصادر من الحكومة في نوفمبر                                    
 
  2002  لسنة      CFCحدود إنتاج        . 2002الجزء الثاني من التقديم يصف هدف وأنشطة برنامج عمل                                  .   4

 طن    1,752، وهي تتطلب تخفيض إنتاج إضافي قدره                      طن متري     16,941التي وضعت في االتفاقية هي               
وسيتم تحقيق الهدف من خالل االستمرار مع نظام                             . 2001 طن متري في        18,693متري من مستوى          

، وإعداد خطة عمل            داالستيرا      /وستكون هناك أيضا جهود لتطوير مسودة إلرشادات التصدير                               . الحصص   
إعادة تسجيل          /تجارة غير القانونية، و القيام بتسجيل                     بشكل مشترك مع الصناعة والحكومة للسيطرة على ال                           

وباإلضافة إلى ذلك، يدرج برنامج العمل أنشطة المساعدة الفنية                                    .  والتجار والمستعملين           ODSمنتجي     
 والتي تشمل التدريب، وتشغيل نظام المعلومات اإلدارية، وأنشطة الوعي                                  2002المراد القيام بها في سنة             

  لبرنامج عمل           التمويل المطلوب      . العام  
 شرآات لكي تقوم           4 مليون من المخطط أن تدفع إلى                5.85 مليون دوالر أمريكي منها                6 هو 2002

.  لبرنامج المساعدة الفنية             ا  مليون دوالر أمريكي يحتفظ به                 0.15بالمزيد من التخفيض من إنتاجها، و                    
 .2002نامج عمل      باإلضافة إلى ذلك، يطلب البنك الدولي تكلفة الدعم ذات العالقة لبر                               

 
 2001تقرير التحقق من إنتاج 

 
 من طرف آيميائي قانوني  من المملكة المتحدة                             2002آانون الثاني       /تم القيام بالتحقق في يناير                .    5

والتقرير       . 2000  و 1999ومحاسب قانوني من الهند، وهو نفس الفريق الذي قام بالتحقق من إنتاج                              
 شرآات ، والتفاعل مع فريق المراجعة                       4ة اإلنتاج  المستخدمة من                يحتوي على ملخص يشمل وصفا لعملي                  

ثم يقدم التقرير لكل خطة عرضا مختصرا                         . الوطني ، ووصفا مختصرا لمنهجية المراجعة، و االستنتاجات                             
لنسق اإلنتاج، والمنتجات، ومصادر خامات التغذية، وبيانات اإلنتاج، وأخذ العينات من المنتجات النهائية                                                           

وأخيرا يستخدم التقرير                .  تحليلها للتحديد الهوية، والقضايا التي تم التعرف عليها، والتقيد بالحصص                                    التي تم   
 ويقدم بيانات  حول عدد أيام التشغيل، واستهالك                              ODSالنموذج المصادق عليه للتحقق من إزالة إنتاج                             

  .CFCالمواد الخام و األطنان المنتجة من                  
 
  الهندي المحلي بمعدل أسرع                  CFCسوق   ظ الفريق أنه للسنة الثانية يتقلص                    من بين استنتاجاته، الح              .    6

. من معدل إزالتهم لإلنتاج وآنتيجة لذلك آان هناك تأآيد أآبر من طرف المنتجين على أعمال التصدير                                                              
ويختتم التقرير بالقول إن طنية اإلنتاج المعلن عنها من آل شرآة صحيحة و تحت الحصص المخصصة                                                     

 .لكل منها    
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 تعليقات وتوصيات األمانة

          
 التعليقات

 
  السنوي      2002برنامج      

 
 الذي يتسق مع الهدف الموضوع في االتفاقية، وآليات                         CFCيعرض التقديم هدفا واضحا إلنتاج                   .    7

وهناك جهد من جانب الحكومة لتطوير خطة عمل للسيطرة على التجارة                                       . السياسة التي تساعد على تحقيقه                 
، غير أنه       2002وهناك برنامج متنام للمساعدة الفنية في                   . نونية المتنامية التي تواجهها الحكومة                  غير القا    

هناك حاجة إلى معرفة              . ليس هناك تقارير تمويل حول البرنامج والتحقق ال يغطي هذا الجزء من البرنامج                                       
لمؤسسات التي تقوم            اإلشراف الذي يمارسه البنك الدولي، وبالتحديد مدي تكرار تقارير التمويل وا                                           

  مليون      82 مليون دوالر أمريكي من الـ                 2وإجمالي التخصيص لبرنامج المساعدة الفنية هو                           . بالمراجعة     
 . دوالر أمريكي المصادق عليها من حيث المبدأ                        

 
  2001تقرير التحقق من إنتاج                

 
 ODSاتساق إرشادات التحقق من إزالة إنتاج                        

 
 مناقشة      2001ب من البنك الدولي أن يدرج في تقرير التحقق لسنة                             قد طل  33/47ّيقر أن المقرر         .    8

حول آفاية المنهجية المستخدمة على ضوء الخطوات المحددة المشمولة في اإلرشادات المصادق عليها؛ و                                                        
 AHF و CTCاستهالك       بيانات منفصلة عن اإلنتاج، و معدل                  2001أن يعرض في تقرير التحقق لسنة                 

 .CFC-12 و   CFC-11اد   و الكمية بالنسبة لمو          
 
هناك جهد لوصف المنهجية المستخدمة في المراجعة، غير أن هذا الوصف شديد االختصار بحيث ال                                               .   9

يوفر المعلومات حول النظام المحدد الذي  يستخدمه آل من المصانع األربعة في  حفظ الملفات، ومدى                                                
خدمة في آل حالة، والقضايا التي تواجه وطرق                     آفاية هذه النظم في آل حالة، ونوع طريقة االعتماد المست                        

 .حلها  
 

وقد وجد هذا غير آاف خاصة               .  من استهالك خام التغذية             CFC ليس هناك وصف لطريقة اعتماد                 .   10
 ، ألنه في آل حالة آان           SRF في   HF و CTC ، و Navin  في  HFفي البيانات حول مخزون           

قد    .  CFCستهالك خام التغذية المحسوب من إنتاج                      االستهالك المحسوب من حرآة المخزون أعلى من ا                      
في مثل     .  تكون هناك استعماالت أخرى أو مبيعات أو منهج استعمل العتماد وموازنة استخدام خام التغذية                                                      

.  آما هو المقصود      CFCهذه الحاالت ال يمكن استعمال البيانات حول التغير في المخزون العتماد إنتاج                                       
 : ذات العالقة من هذين المصنعين                ت نا وفيما يلي عينة من البيا            
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Navin 
 

االستهالك محسوب  (MT)الفرق
 من حرآة المخزون

)MT( 

االستهالك محسوب من 
 CFC إنتاج 

)MT( 

 خام التغذية الشهر
 
 

 HF آانون الثاني/يناير 140.7 382 242
  شبلط/فبراير 98.4 428 330

 
SRF 

االستهالك محسوب  (MT)الفرق
 لمخزونمن حرآة ا

)MT( 

االستهالك محسوب من 
 CFC إنتاج 

)MT( 

 خام التغذية الشهر  
 
 

 CTC آانون الثاني    /يناير 527 735 208
  شباط  /فبراير 339 696 357
 HF آانون الثاني    /يناير 119.5 286 167

  شباط  /فبراير 84.7 374 289.3
 

 مراجعة الرسوم اإلدارية للبنك الدولي                    
 

وافق البنك الدولي على أن يكون الوآالة المنفذة لهذا المشروع  في السنوات الثالث                                "تقول االتفاقية        .  11
 2002" . في السنة من تكاليف المشروع المنفقة خالل تلك الفترة من الزمن                           % 8األولى مقابل رسم قدره          

ن أجل تحديد           اإلدارية للبنك الدولي م          مستكون السنة الرابعة  من البرنامج  وينبغي أن تتم مراجعة الرسو                               
 .المدة التي يجب أن يغطيها الرسم الذي سيتم تحديده                           ) معدل الرسم و ب       ) أ
 
 

 التوصية      
 

 الدولي حول التباين في  بيانات استهالك خام                    كتسعى األمانة إلى الحصول على توضيح من البن                       .12
التوصيات إلى اللجنة            وسترسل    . CFCالتغذية، والمنهج المستخدم في اعتماد استهالك خام التغذية وإنتاج                                   

 .التنفيذية حالما يتم استالم المعلومات                   
 

 
 
 
 

 الهند
 

 Godrej- GE Appliance Limited (GGEAL)تمويل إضافي لتغيير الملكية لشرآة                     
 

 وصف المشروع       
 

  تحويل جزء الرغاوى إلى             -Iالمرحلة        .  تمت المصادقة عليه في مرحلتين                GGEALمشروع    .    13
تشرين الثاني           /تان صادقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها العشرين في أآتوبر                                       تكنولوجيا سايكلوبن           

 من المشروع  تم           Iالمرحلة       .  ODP طن   568 دوالر أمريكي إلزالة           2،691،570 بتكلفة قدرها         1996
 .تنفيذها وتم تقديم تقرير إآمال المشروع إلى األمانة                             
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آذار سنة       /ادقة عليها في االجتماع الثالثين في مارس                  المرحلة الثانية من المشروع تمت المص                   .    14

 دوالر أمريكي لتحويل جزء غاز التبريد إلى تكنولوجيا إزوبيوتان                                  2،050،000 بتكلفة قدرها      2000
وقد تم حساب مستوى المنحة المؤهلة مع األخذ في االعتبار للملكية المحلية،                                             . ODP طن    71.7إلزالة    

100نذ ذلك الوقت تغيرت الملكية وأصبحت الشرآة اآلن مملوآة محليا                                 وم . آنذاك    % 60التي آانت عند        
 . GAL إلى  GGEALوتم تغيير اسم الشرآة من                  %. 

 
 دوالر أمريكي، يمثل الزيادة في                 1،366,667قدم البنك الدولي طلبا  بتخصيص مبلغ إضافي قدره                       .    15

 %.40  بـ   5ملكية بلدان المادة          
 

 دوالر أمريكي والتكلفة اإلجمالية لتحويل                        3،416،667 تبلغ    IIلمرحلة      تكلفة التحويل تحت ا          .    16
GGEAL  دوالر أمريكي،         9.55 دوالر أمريكي مع آفاءة تكاليف عامة قدرها                   6،108،237 ستكون 

 .المتعلق بالمشاريع المنفذة على مراحل                    9/19محسوبة علىا أساس المقرر                
 
 

 تعليقات األمانة          
 

  بموجبها تغيير  المصادقة على تمويل مشروع ما                              ي ينبغ    التي   الظروف       يحدد  19/38    المقرر      17
غير أن هذا المقرر محصور في الحالة التي يتم فيها تخفيض ملكية بلدان المادة                                                   . بسبب التغيير في الملكية               

قة     تناقشها ور       5ومسألة سياسة تغيير الملكية في الظروف  التي تزاد فيها حصة البلد المنتمي للمادة                                           .  5
 .(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/36/17)النظرة العامة        

 
 

 نفسها، والوضع المحدد لتنفيذ المشروع، بما في ذلك                               ة تاريخ التوقيع ومحتوي اتفاقية المنح                  .   18
 أو أي قرار جديد       19/38الحصول على المعدات الرئيسية آلها ضرورية لتحديد مدى انطباق المقرر                                     

لبت األمانة معلومات إضافية من البنك الدولي بخصوص اتفاقية المنحة                                       وقد ط . محتمل بشأن الحالة القائمة              
وسيتم إعالم اللجنة الفرعية الخاصة                    . ولم يتم توفير المعلومات المطلوبة حتى اآلن                     . GGEALمع  

 .بمراجعة المشروع بذلك            
 

 توصية األمانة          
 

 .أحيل المشروع إلى الدراسة الفردية                .  19
----- 
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INDIA

CFC PRODUCTION SECTOR
GRADUAL PHASEOUT  PROJECT (ODS III)

CY2002 ANNUAL PROGRAM

A. INTRODUCTION

Through the implementation of the CY2001 Annual Program of the CFC Production
Sector Gradual Phaseout Project, India has met its 2001 CFC production quota level of
18,824 metric tons(MT).

In accordance with Decision 29/65 of the Executive Committee of the Multilateral Fund,
the World Bank, as the implementing agency, is submitting an Annual Program for the
period “1 January - 31 December 2002”, for consideration at the March 2002 meeting of
the Executive Committee. This Annual Program has been prepared in cooperation with
the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India, United Nations
Environment Programme (UNEP) and the Project Management Unit (PMU).

This document verifies the successful implementation of the CY2001 Annual Program by
India and details the planned program and activities for 2002, and is being submitted for
approval and release of the fourth tranche of funds, amounting to US$ 6.00 million, for
the implementation of the CY2002 Annual Program.

Agreed Schedule Actual
Year CFC

Production
not

exceeding
(MT)

Phaseout
Amount

(MT)

Verified
CFC

Production
(MT)

Phaseout
Amount
(MT)*

Annual
Funding Level
(US$ million)

1999 22,588 - 22,411 - 12.0
2000 20,706 1,882 20,407 2,004 11.0
2001 18,824 1,882 18,693 1,714 11.0
2002 16,941 1,883 6.0
2003 15,058 1,883 6.0
2004 13,176 1,882 6.0
2005 11,294 1,882 6.0
2006 7,342 3,952 6.0
2007 3,389 3,953 6.0
2008 2,259 1,130 6.0
2009 1,130 1,129 6.0
2010 0 1,130 6.0
Total Funding 82.0

* Difference between the previous year and the actual year.
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B. CY2001 ANNUAL PROGRAM ACHIEVEMENTS

B.1 ODS Phase-out and Disbursement
CFC production in CY2001 amounted to 18,693MT, reflecting a reduction of 8.4%
(1,714MT) from the previous year. Disbursements to CFC producers amounted to
US$9.66 million, reflecting 90% of the CY2001 tranche of US$11 million, allocated for
enterprise compensation. The first disbursement of US$ 379,398, (of which US$ 270,000
came from the 2001 AP), was made to UNEP for the TA component.

Production Phase-out Grant Tranches (US$ m)Year
Target
(MT)

Achieved Allocatio
n (US$
million)

Status of Disbursements

2001 18,824 The independent Audit
Teams appointed by
MoEF and WB
separately verified CFC
production in CY2001.

Total production of CFCs
was ascertained by both
teams as 18,693MT.

11.0 � US$9.66 million (in two
installments of 60% and
30%) disbursed to the four
CFC producers.

� US$1.07 million
(remaining 10%) to be
disbursed when the 2001
production has been
confirmed by the
independent audit to being
within the limits given by
the agreement

� US$0.27 million of the
2001 AP was disbursed to
UNEP DTIE

B.2 Enterprise-Level CFC Production Phaseout targets (MT)
At the enterprise level, the performance with regard to meeting the quota allocations for
CY2001, is summarized in the following table.

Name of company 2001  (Metric Tons)
Quota Actual verified

production
SRF Limited 5,536 5,518
Gujarat
Fluorochemicals

6,722 6,615

Navin Fluorine
(Mafatlal)

4,960 4,959

Chemplast Sanmar
Limited

1,606 1,601

TOTAL 18,824 18,693
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* No quota trading was done between the enterprises in 2001
The following table reflects the quota achievements by the 4 beneficiary enterprises
between 1999 and 2001:

1999
(Metric Tons)

2000
(Metric Tons)

2001
(Metric Tons)

Name of
company

Quota
(Q)

Quota
adjusted
for trades

(QA)

Achieved
(A)

Quota
(Q)

Quota
adjusted
for trades

(QA)

Achieved
(A)

Quota
(Q)

Achieved
(A)

SRF Limited 6,644 6,271 6,267 6,090 6,146 6,053 5,536 5,518
Gujarat
Fluorochemical

8,067 7,482 7,415 7,395 7,482 7,352 6,722 6,615

Navin Fluorine
(Mafatlal)

5,951 7,335 7,244 5,455 5,249 5,179 4,960 4,959

Chemplast
Sanmar Limited

1,926 1,500 1,485 1,766 1,829 1,823 1,606 1,601

TOTAL 22,588 22,588 22,411
(99%)

20,706 20,706 20,407
(98.5%)

18,824 18,693
(99%)

B.3 Policy Measures
As detailed in CY2001 Annual Program,  number of policy measures were adopted and
implemented during the course of the year as summarized below.

Legislation Related Activity Date
Production Quota
Regulation

Production Quota licenses issued for 2001
Receipt of quarterly reports on CFC
production by beneficiary enterprises

Receipt of annual trading of quotas from
enterprises

Jan 2001
Information on
quarterly basis is
received from
enterprises
No annual quota
trading reported.

ODS Rules
(Regulations)

Re-registration of CFC producers
Review of import –export licenses
Registration of CFC stockists and dealers

Applicable
December 2001
Done by July 2001

Extension of registration dates for ODS
consuming industries

Notified as on Dec
2001

B.4 Technical Assistance Activities   
To ensure the timely establishment of the PMU’s business operations and procedures and
to initiate technical assistance activities, the PMU was staffed by professional staff
contracted from a management consulting firm since February 2001. As of December
2001, recruitment of staff members has been completed. Recruitment of a regular PMU
Coordinator is under active consideration by MoEF.
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Activities undertaken by the PMU in 2001 are detailed in table below:
Activity Key Actions Date
Training � Stakeholder workshop conducted successfully and issues

resolved through subsequent discussions with industry
� Training of PMU officials
� Assistance in formulation of training strategy for

enforcement officers (UNEP)

March 2001

Nov 2001
April 2001
onwards

MIS
Development

� Consultant recruited to develop MIS
� Modules developed and MIS ready for implementation
� Data inputting started

June 2001
Dec 2001
Dec 2001

Public
Awareness

� Public Awareness and Technical Assistance Strategy
finalized

� State level awareness workshops in 18 states conducted
� Formalities regarding identification/recruitment of Public

Awareness Agency underway

Aug 2001

March 2001
onwards
Nov-Dec

Other
Activities

� Assistance in formulation of Service sector strategy
(GOI/GTZ)

� Cooperation with UNEP in organizing training of
international trainers and customs officials

Feb – May
2001
Nov 2001

Establishment
of PMU and
related
activities

� Internal project document between UNEP and MoEF to
initiate activities

� Project document between UNEP and MoEF signed
� First tranche of funds to PMU disbursed from UNEP
� Appointment of Audit coordinator
� Appointment of MIS coordinator and support staff
� Procurement, installation and registration of PMU

equipment
� Registration of PMU as a separate legal entity
� Formulation of PMU Procedures Manual
� Technical study on Market based instruments initiated

Feb 2001

July 2001

Sept 2001

Sept 2001
Dec 2001
Dec. 2001
June 2001
In process

B.5 Monitoring and Reporting Activities
The reporting mechanism is detailed below:
Report Submitte

d by
Target Date  Comments

Progress report UNEP July 2001
Jan 2002

Detailed reports received and reviewed during
supervisions in Aug 2001 and Jan 2002;

Financial Audit UNEP June 2002 -
Disbursement
Report

IDBI July 2001
Jan 2002

Satisfactory report received July 2001

Financial  Audit IDBI Sept 2001 Satisfactory report received Oct 2001
Performance Audit Auditor/

MoEF
Jan 2002 Preliminary note received

Technical Audit Auditor/
MoEF

July 2001
Jan 2002

The audit team conducted audits and submitted their
reports on time

Technical Audit Auditor/
WB

Jan 2002 Report received and audit team verified that total CFC
production was within the specified quota for 2001.

Supervision report WB Jan 2001
Aug 2001
Jan 2002

Project implementation rated as satisfactory. Overall
implementation and performance targets and
objectives as agreed in CY2001 Annual Program were
satisfactorily met.
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C. CY2002 ANNUAL PROGRAM: OBJECTIVES AND ACTIVITIES

C.1 ODS Phase-out Objectives and Disbursement Allocation
The objective of the CY2002 Annual Program is to ensure that CFC production does not
exceed 16,941MT.  The Bank, on behalf of India, is requesting the release of the fourth
installment of US$6.00 million, to achieve this objective.  These funds will be disbursed
to the four CFC producers for reducing production in accordance with the annual
production quotas established for CY2002. No additional funds are being requested for
CY2002 for the TA component from the Multilateral Fund, as there are sufficient funds
available to cover planned activities in CY2002.

C.2 Enterprise-Level CFC  production phase-out targets (MT)
In accordance with the Production Quota Order, the four CFC producers have submitted
applications for the CY2002 quota.  Given that CFC production is well within the
CY2001 quotas, quotas will be issued to each enterprise by January 31, 2002, as follows:

Name of company 2002 Quota (MT)
(before trades)

SRF Limited 4982
Gujarat Fluorochemicals 6050
Navin Fluorine (Mafatlal) 4464
Chemplast Sanmar Limited 1445
Total 16,941

C.3 Policy Measures
 Activity Key Actions Target Dates
Production
Quota licence

Applications for a CY2002 Production Quota license
received from all four CFC producers will be examined
by MoEF for issuance of licenses.

No later than
January 31, 2002.

Trade policy
guidelines

Prepare draft export-import policy guidelines for
discussion with industry

March 2002

Monitoring of
illegal trade

1.Review of actions taken by industry and GOI with
regard to steps taken to control illegal trade
2. Prepare plan of action based on the discussions and
inputs

Feb 2002

March 2002

Registration of
producers

Applications submitted for re-registration of each CFC
producer, as required by the Ozone Rules, will be
examined by MoEF and processed for renewal of
registration.

Between Oct  2001
and April 2002.

Implementation
of other
provisions of
ODS Rules.

1. Applications for registrations from sellers, stockists,
dealers and buyers of CFC will be examined and
submitted to Ozone Cell, MOEF.
2. Applications for import and export of CFCs will be
examined by PMU. Based on PMU’s recommendation,
the Ozone Cell will submit recommendations for
issuance of bulk licenses for export by CFC producers
and licenses for import to Directorate General of
Foreign Trade (DGFT).  DGFT will track use of bulk
licenses through quarterly reports from producers.

July 2001 - June
2002

Throughout the
year for import and
export license, as
and when received
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C.4 Technical Assistance Activities
Proposed technical assistance activities to be undertaken during 2002 are summarized in
the following table.  These activities have been decided based on the priorities of the
Government of India with regard to national ODS phaseout:

Activity Key Actions Target Dates Funds
(US$
‘000)

Awareness of
ODS phaseout

� Monitor and review implementation of national
level public awareness activities being
undertaken by Communications Agency

� Organize and implement public awareness
workshops in remaining 10 states

� Develop regional action plans based on feedback
at state level workshops

� Organize national follow-up workshop with state
focal points on progress of implementation of
regulations and other ODS phaseout activities

� Develop a concept note on establishment of
national networking system at zonal level

� Develop and disseminate technical information
on CFC and ODS phaseout

2002

April 2002

June 2002

July 2002

Feb 2002

171

MIS
Implementation

� Database maintenance and reporting
� Develop and implement online quarterly data

reporting by CFC producing enterprises
� Development and implementation of Internet

based data retrieval and reporting system
� Implementation of information system for

facilitating chiller sector phaseout strategy (to be
linked with WB chiller study database)

� MIS module replication for CFC production
phaseout projects in other A5 countries

2002
July 2002

June 2002

June 2002

August 2002

20

Training/
Workshops

� Training of PMU staff members on CY2002
Annual Program and MIS implementation.

� Workshop for CFC producers on implementation
issues faced in CY2001

� Training of enforcement officers (at trainer level)
� Capacity building of state level nodal officers on

Montreal Protocol implementation activities.
� Interactive sessions with small and medium scale

enterprises institutes (SISIs) and their
beneficiaries on ODS phaseout.

� Workshop on cleaner production practices for
CFC producers

� Preliminary discussions with CFC producers on
Environment management Plan (EMP) and
closure procedures

Mar 2002

Mar 2002

June - Oct
2002

May – Nov
2002

May – Nov
2002
April 2002
Oct  2002

23

Operations of
PMU

� Implement ongoing PMU operations
� Half-yearly technical audits of CFC producing

enterprises

2002
June 2002 &
Jan 2003

175
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Activity Key Actions Target Dates Funds
(US$
‘000)

Studies 2-3 studies to be chosen and initiated in 2002:
� Study on overall economic and social impact of

production sector phaseout
� Market study on preparedness of refrigeration

food processing industry
� Study on implementation effectiveness of ODS

phaseout projects
� Evaluation of effectiveness of public awareness

strategy

To be
determined

80

Other activities � Ongoing monitoring of implementation of CFC
production phaseout project.

� Preparation of draft CFC import-export policy

2002

Mar 2002

-

Total 469*
* Of which US$ 0.15 is available from the 2002 annual program

C.5 Monitoring And Reporting Activities
The monitoring and reporting schedule for CY2002 will be undertaken in accordance
with the reporting mechanism specified in Section B.5 above.



ANNEX I

ANNUAL PRODUCTION PHASEOUT TARGETS AND ANNUAL GRANT TRANCHES

CY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Production
ceiling
(ODP MT)

22,588 20,706 18,824 16,941 15,058 13,176 11,294 7,342 3,389 2,259 1,130 0

Grant
Tranche
(US$
million)

12.0 11.0 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0

Of which:
TA

0.29 0.27 0.27 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.12 0
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ANNEX II

MoEF Letter Confirming ODS Production Levels


























































































