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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 
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 RO 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 

Europene, a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon 

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

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07725/2017), 

– având în vedere amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal, adoptat în 

cadrul celei de a 28-a reuniuni a părților la Protocolul de la Montreal, care a avut loc la 

Kigali, în Rwanda, în octombrie 2016, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0157/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (A8-0000/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 



 

PE604.618v01-00 6/6 PR\1125024RO.docx 

RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Principalul rezultat al celei de-a 28-a reuniuni a părților la Protocolul de la Montreal, care a 

avut loc în perioada 10-15 octombrie 2016 la Kigali, Rwanda, a fost adoptarea unui 

amendament la Protocolul de la Montreal (denumit în continuare „protocolul”). 

Amendamentul adaugă hidrofluorocarburile (HFC) la lista substanțelor reglementate prin 

protocol și modifică în consecință articolele aplicabile din protocol. HFC sunt utilizate 

frecvent în aparate de climatizare, frigidere, aerosoli, spume și alte produse. Acestea au fost 

introduse ca o alternativă la clorofluorocarburi (CFC) și la alte substanțe care sunt dăunătoare 

pentru stratul de ozon și a căror utilizare a fost redusă prin măsuri puse în aplicare în temeiul 

protocolului. S-a descoperit, însă, că HFC sunt gaze cu efect de seră active, al căror potențial 

de încălzire globală poate fi de o mie de ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon. Prin 

urmare, utilizarea lor trebuie redusă cât mai curând posibil. Majoritatea țărilor dezvoltate din 

punct de vedere economic vor fi nevoite să reducă producția și utilizarea de HFC între 2019 și 

2023. Majoritatea țărilor în curs de dezvoltare își vor îngheța apoi consumul și producția de 

HFC între 2024 și 2028. Restul își vor îngheța consumul și producția între 2028 și 2031. 

Adoptarea rapidă de către UE a amendamentului de la Kigali va demonstra angajamentul său 

de a contribui substanțial la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și realizarea, astfel, a 

obiectivelor stabilite în Acordul de la Paris. Din acest motiv, ar trebui să li se solicite statelor 

membre să finalizeze procesul de ratificare a amendamentului conform calendarului propus. 

Raportoarea salută și apreciază decizia Regatului Unit de a accepta și ratifica amendamentul 

de la Kigali, în ciuda negocierilor în curs în legătură cu Brexit. 

 


