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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, 

tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-

ożonu 

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) 

(Approvazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (07725/2017), 

– wara li kkunsidra l-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal, adottat fit-tmienja u 

għoxrin laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Montreal, li saret f'Kigali, ir-Rwanda 

f'Ottubru 2016, 

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-

Artikolu 192(1) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0157/2017), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4), u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 

s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0000/2017), 

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

L-eżitu prinċipali tat-28 Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Montreal, li seħħet bejn l-10 u 

l-15 ta' Ottubru 2016 f'Kigali, ir-Rwanda, kien l-adozzjoni ta' emenda għall-Protokoll ta' 

Montreal (minn hawn 'il quddiem "il-Protokoll"). L-emenda żżid l-idrofluworokarburi 

(HFCs) mal-lista ta' sustanzi rregolati mill-Protokoll u temenda l-artikoli applikabbli fil-

Protokoll kif xieraq. L-HFCs huma użati frekwentament fil-kundizzjonaturi tal-arja, fl-

aerosols, fil-fowms u prodotti oħra. Huma ġew introdotti bħala alternattiva għal 

klorofluworokarburi (CFCs) u sustanzi oħra li huma ta' ħsara għas-saff tal-ożonu, li l-

użu tagħhom ġie mnaqqas b'miżuri implimentati taħt il-Protokoll. Ġie skopert, 

madankollu, li l-HFCs huma gassijiet serra attivi li l-potenzjal tagħhom ta' tisħin globali 

jista' jkun elf darba akbar minn dawk tad-diossidu tal-karbonju.  L-użu tagħhom 

għalhekk irid jitnaqqas kemm jista' jkun malajr. L-aktar pajjiżi żviluppati 

ekonomikament ser ikunu meħtieġa li jnaqqsu l-produzzjoni u l-użu tal-HFCs bejn l-

2019 u l-2023. Ħafna mill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, imbagħad, ser ikunu meħtieġa 

jiffriżaw il-konsum u l-produzzjoni tagħhom tal-HFCs bejn l-2024 u l-2028. Il-bqija ser 

ikunu meħtieġa jiffriżaw il-konsum u l-produzzjoni tagħhom bejn l-2028 u l-2031. L-

adozzjoni immedjata tal-UE tal-Emenda ta' Kigali ser turi l-impenn tagħha li tagħti 

kontribut sinifikanti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex b'hekk jintlaħqu l-

miri stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi.  Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li l-Istati Membri 

jintalbu jlestu l-proċess ta' ratifika tal-emenda skont l-iskeda proposta. Ir-rapporteur 

tilqa' u tapprezza d-deċiżjoni tar-Renju Unit, li jaċċetta u jirratifika l-Emenda ta' Kigali, 

minkejja n-negozjati dwar il-Brexit li għaddejjin bħalissa. 

 


