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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu (tfassil mill-ġdid)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-porposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0505) 1

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 133 u 175(1) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0297/2008 ),

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar 
strutturat tal-teknika għat-tfassil mill-ġdid għall-atti legali2, 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-xxx 2008 mill-Kumitat dwar l-Affarijiet lill-Kumitat għall-
ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skond ir-Regoli ta' Proċedura tiegħu.

– wara l-kkunsidra r-Regoli 80 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2008).

A. billi, skont il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta inkwistjoni ma tinkludi ebda emenda ta' 
sustanza ħlief dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dawn l-emendi, il-
proposta fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, migħajr ebda bidla fis-sustanza 
tagħhom, 

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' 
Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni u l-inkorporazzjoni ta' l-emendi tekniċi approvati mill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali u kif emednati hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li titbiegħed mit-test b'mod sustanzjali jew tibdlu b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjoni lill-President tiegħu biex jinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-
pużizzjoni tiegħu.

                                               
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
2 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Permezz tar-Regolament (KE) 
Nru  2037/2000  il-produzzjoni u t-tqegħid 
fis-suq  ta' klorofluworokarbonji, 
klorofluworokarbonji kompletament
aloġenati oħra, aloni, tetraklorur tal-
karbonju , idrobromofluworokarbonji tal-
1,1,1-trikloroetan , bromoklorometan u 
bromur tal-metil  tneħħew gradwalment. 

(8) Permezz tar-Regolament (KE) 
Nru  2037/2000  il-produzzjoni u t-tqegħid 
fis-suq  ta' klorofluworokarbonji, 
klorofluworokarbonji kompletament
aloġenati oħra, aloni, tetraklorur tal-
karbonju , idrobromofluworokarbonji tal-
1,1,1-trikloroetan , bromoklorometan u 
bromur tal-metil  tneħħew gradwalment. 
Huwa wkoll xieraq, issa, li b'mod 
prgressiv jiġi pprojbit l-użu ta' dawk 
il-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom 
sustanzi bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-akbar theddidiet għas-saff tal-ożonu huma s-sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu li 
diġà qed jiġu prodotti. Sabiex jitnaqqas l-effett ta' tnaqqis tal-ożonu (u l-effett serra), huwa 
importanti li l-użu tas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu msemmija jiġi llimitat kemm jista' jkun. 
Jenħtieġu inċentivi sabiex inaqqsu d-dipendenza, speċjalment fuq il-halon, u biex is-sustanzi 
kimiċi jinġbaru u jinqerdu.  Dan kien diġà ssemma fil-preambolu tar-Regolament (KE) Nru 
2037/2000 u għandu wkoll jissemma hawnhekk.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Id-disponibbiltà ta' alternattivi għall-
bromur tal-metil għandha tkun riflessa 
f'aktar tnaqqis sostanzjali fil-produzzjoni 
u l-konsum tiegħu meta paragunat mal-
Protokoll .L- eżenzjoni għall-użi kritiċi
tal-bromur tal-metil għandu jieqaf
kompletament, filwaqt li tinżamm il-
possibilità li tingħata deroga 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza f'każ ta' 

(10) Fid-dawl tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni Nru 2008/753/KE tat-18 ta' 
September 2008 dwar in-noninklużjoni 
tal-bromur tal-metil fl-Anness I tad-
Direttiva 91/414/KEE u tad-disponibbiltà 
ta' alternattivi għall-bromur tal-metil 
għandu jkun hemm pprojbizzjoni totali 
fuq il-produzzjoni u l-konsum tiegħu.     
L- eżenzjoni għall-użi kritiċi  tal-bromur 
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tifqigħat mhux mistennija ta' annimali ta' 
ħsara jew ta' mard fejn dan it-tip ta' użu 
ta' emerġenza għandu jkun permess skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 
ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-
suq1 ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti u d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 98/8/KE tas-16 ta' 
Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq2 tal-
prodotti bijoċidali.F'każijiet bħal dawn 
miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, bħal 
pereżempju l-użu ta' films kważi 
impermeabbli għall-fumigazzjoni tal-
ħamrija, għandhom ikunu previsti.

tal-metil għandha tieqaf kompletament.

_________

ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif 
emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2007/52/KE (ĠU L 214, 17.8.2007, 
p. 3).

ĠU L 123, 24.4.1988, p. 1. Id-Direttiva kif 
emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2007/70/KE tad-29 ta' Novembru 
2007 (ĠU L 312, 30.11.2007, p. 26).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/753/KE tat-18 ta' Settembru 2008 rigward in-
noninklużjoni tal-bromur tal-metil fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjoni 
tal-bromur tal-metil tiskadi fit-18 ta' Marzu 2009. Tkun xi ħaġa loġika jekk l-użu tal-bromur 
tal-metil jiġi projbit metil ukoll fil-kuntest ta' din id-Direttiva.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-użu tal-bromur tal-metil għall-
applikazzjonijiet ta' kwarantina u qabel it-
trażbord  għandu jkun ikkontrollat ukoll  .  
Il-livelli medji tal-użu waqt il-perjodu 
mill-2005 sal-2008 ma għandhomx 
jinqabżu  u fl-aħħar mill-aħħar 

(11) Sa fejn ikun hemm alternattivi 
disponibbli, l-użu tal-bromur tal-metil 
għall-applikazzjonijiet ta' kwarantina u 
qabel it- trażbord  għandu jkun ipprojbit 
kemm jista' jkun malajr.
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għandhom jitnaqqsu  u jitneħħew 
gradwalment sal-2015, u sadanittant 
għandhom jiġu applikati teknoloġiji ta' 
rkupru

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alternatives exist for many QPS uses. In a 2004 survey, “Parties [to the Montreal Protocol] 
reported widespread availability of alternative treatment”. At the same time, the survey 
indicated “that cost, location of facilities, and lack of acceptance by trading partners are 
impediments to their implementation”.1 The Methyl Bromide Technical Options Committee 
under the TEAP has identified many alternatives to QPS treatment for various perishable and 
durable commodities. These alternatives range from alternative chemical treatments to 
carbon dioxide treatments and to heat treatments.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financed by the European Commission), December 2004.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet skont approċċ ibbażat fuq ir-
riskji sabiex jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament, u 
b'hekk jimmiraw dawk l-attivitajiet li 
jirrappreżentaw l-ikbar riskju għall-
kummerċ illegali jew l-emissjoni ta' 
sustanzi kontrollati. 

(22) L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet skont approċċ ibbażat fuq ir-
riskji sabiex jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament, u 
b'hekk jimmiraw dawk l-attivitajiet li 
jirrappreżentaw l-ikbar riskju għall-
kummerċ illegali jew l-emissjoni ta' 
sustanzi kontrollati. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ispezzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mar-
Rakkomandazzjoni 2001/331/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' 
April 2001 li tistabbilixxi kriterji minimi 
għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati 
Membri1.
_________
1 ĠU L 118, 4.4.2001, p. 41-46

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-suċċess ta' dan ir-regolament huwa dipendenti ħafna fuq ispezzjonijiet tajbin. Għalhekk 
huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet mir-rakkomandazzjonijiet 2001/331/KE jiġu applikati.  

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu 
flessibbli biex ikun żgurat li sustanzi 
identifikati mill-Panel tal-Valutazzjoni 
Xjentifika skont il-Protokoll bħala sustanzi 
li jnaqqsu l-ożonu għandhom jiġu 
rrappurtati, biex ikun jista' jitkejjel id-daqs 
tal-impatt ambjentali tagħhom, u biex jiġi 
żgurat li dawk is-sustanzi l-ġodda li ġew 
identifikati bħala sustanzi li għandhom 
potenzjal sinifikanti għat-tnaqqis tal-ożonu 
jiġu sottomessi għal miżuri ta' kontroll.

(28) Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu 
flessibbli biex ikun żgurat li sustanzi 
identifikati mill-Panel tal-Valutazzjoni 
Xjentifika skont il-Protokoll bħala sustanzi 
li jnaqqsu l-ożonu għandhom jiġu 
rrappurtati, biex ikun jista' jitkejjel id-daqs 
tal-impatt ambjentali tagħhom, u biex jiġi 
żgurat li dawk is-sustanzi l-ġodda li ġew 
identifikati bħala sustanzi li għandhom 
potenzjal sinifikanti għat-tnaqqis tal-ożonu 
jiġu sottomessi għal miżuri ta' kontroll. 
F'dan il-kuntest, għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għall-irwol ta' sustanzi 
b'ħajja qasir, fid-dawl tal-evalwazzjoni 
tal-ożonu li saret mill-UNEP/WMO fl-
2006, li kkonkludiet li l-potenzjal ta' 
tnaqqis fl-ożonu ta' dawn is-sustanzi 
huwa akbar milli qabel kien maħsub. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni dwar l-ożonu tal-UNEP/WMO tal-2006 kkonkludiet li "l-irwol ta' sustanzi li 
għandhom ċiklu ta' ħajja qasir fit-tnaqqis tal-ożonu huma ta' aktar importanza minn dak li 
rriżulta minn evalwazzjonijiet preċedenti." Issa hemm il-fehma li sustanzi aloġenati li 
għandhom ċiklu ta' ħajja qasir bħall-bromur propil normali (n-PB), li huwa kważi 
esklużżivament antropoġeniku, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti lejn il-bromu stratosferiku u 
b'hekk għandhom effett kuntrarju fuq l-ożonu stratosferiku. Il-proposta tal-Kummissjoni 
tinkludi n-PB fl-Anness II, Parti B (sustanzi li jridu jiġu rrappurtati), imma dan jeħtieġ li jkun 
fl-Anness II, Parti A (sustanzi ristretti).
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 'tqegħid fis-suq' tfisser il-fornitura jew 
id-disponibilità għall- partijiet terzi, bi ħlas
jew mingħajr ħlas, u tinkludi r-rilaxx għaċ-
ċirkolazzjoni libera kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008  ,

(16) 'tqegħid fis-suq' tfisser il-forniment
jew id-disponibilità għall- partijiet terzi fil-
Komunità, bi ħlas  jew mingħajr ħlas, u 
tinkludi r-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera 
kif imsemmi fir-Regolament (KE) 
Nru 450/2008  , Fir-rigward tal-prodotti u 
t-tagħmir dan jirreferi biss għall-
forniment jew id-disponibilità fil-
Komunità għall-ewwel darba,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm id-definizzjoni proposta ta' "tqegħid fis-suq", ristretta għall-ewwel tranżazzjoni fil-
Komunità Ewropea, hija konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Montreal u mad-
definizzjoni ta' dan it-terminu skont ir-Regolament (KE) 842/2006 dwar ċerti gassijiet serra 
florinati, din tista' ddgħajjef l-implimentazzjoni effettiva tal-miżuri ta' kontroll applikabbli 
għas-sustanzi. Ix-xiri fi ħdan il-Komunità Ewropea ta' sustanzi kkontrollati ma jkunx aktar 
ikkontrollat u l-awtoritajiet tal-infurzar ikunu limitati għal spezzjonijiet tal-użu sussegwenti 
tagħhom. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) 'riċiklaġġ' tfisser l-użu mill-ġdid ta' 
sustanza kkontrollata li tkun ġiet irkuprata 
wara proċess bażiku ta' tindif bħall-
filtrazzjoni  jew it-tnixxif,

(19) 'riċiklaġġ' tfisser l-użu mill-ġdid ta' 
sustanza kkontrollata li tkun ġiet irkuprata 
wara proċess bażiku ta' tindif,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjni proposta hija differenti minn dik użata fir-Regolament 842/2006 dar il-Gass F. 
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Kumpaniji li jwettqu riċiklaġġ ġeneralment jirriċiklaw l-HCFSs, sustanzi kkontrollati skont 
dan ir-Regolament, u HFCs, li huma kkontrollati mir-Regolament dwar il-Gass F. Huwa 
importanti li ż-żewġ Regolament għar-riċiklaġġ u r-riklamazzjoni jkunu konsistenti .

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) 'reklamazzjoni' tfisser l-ipproċessar 
mill-ġdid u t-titjib ta' sustanza kkontrollata 
li tkun ġiet  irkuprata permezz ta' proċessi 
bħalma huma l-filtrazzjoni , it-tnixxif, id-
distillazzjoni u t-trattament kimiku sabiex 
jerġa' jġib is-sustanza għal-livell 
speċifikat ta' kwalità ekwivalenti għall-
materjal verġni ,

(20) 'reklamazzjoni' tfisser l-ipproċessar 
mill-ġdid ta' sustanza kkontrollata li tkun 
ġiet  irkuprata sabiex tissodisfa l-
istandards ta' rendiment speċifikati,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tibdel kompletament it-tifsira ta' riklamazzjoni minn dik li tinsab fir-
Regolament 2037/2000 u fil-Protokoll ta' Montreal. Ir-restawrazzjoni għal kwalità speċifikata 
li tkun ekwivalenti għall-materjal verġni timponi ristrezzjonijiet żejda fuq ir-reklamazzjoni, li 
jistgħu jnaqqsu l-kwantità ta' materjal disponibbli. Id-defnizzjonijiet fir-Regolament 
2037/2000 u fil-Protokoll ta' Montreal jitlobu restawrazzjoni għal standard ta' rendiment 
speċifikat, li jipprovdi kontroll xieraq mingħajr restrizzjonijiet żejda.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 Kull  produttur għandu jiżgura  dan li ġej
:

2 Kull  produttur għandu jiżgura  dan li ġej
:

(a) il-livell kkalkulat tal-produzzjoni tiegħu 
ta' idroklorofluworokarbonji fil-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2010  sal-31 ta' Dicembru 
2010  u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' 
wara ma jaqbiżx 35 % tal-livell ikkalkulat 

(a) il-livell kkalkulat tal-produzzjoni tiegħu 
ta' idroklorofluworokarbonji fil-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2010  sal-31 ta' Dicembru 
2010  u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' 
wara ma jaqbiżx 35 % tal-livell ikkalkulat 
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tal-produzzjoni tiegħu ta' 
idroklorofluworokarbonji fl-1997;

tal-produzzjoni tiegħu ta' 
idroklorofluworokarbonji fl-1997;

(b) il-livell ikkalkulat tal-produzzjoni 
tiegħu ta' idroklorofluworokarbonji fil-
perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' 
Dicembru 2014 u f'kull perjodu ta' 12-il 
xahar ta' wara ma jaqbiżx 14  % tal-livell 
ikkalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' 
idroklorofluworokarbonji fl-1997;
(c) ma jipproduċi l- ebda 
idroklorofluworokarbonju wara l-31 ta' 
Diċembru 2019  .

(c) ma jipproduċi l- ebda 
idroklorofluworokarbonju wara l-31 ta' 
Diċembru 2014  .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-iskadenza għall-produzzjoni tal-HCFCs fl-Ewropa għall-esportazzjoni 
titressaq 'il quddiem (mill-2025 sal-2020) skont il-Protokoll ta' Montreal.   Kien propost li l-
istudju ta' reviżjoni minn Milieu Ltd u minn Ecosphere Lda jsir fl-2015 imma l-Kummissjoni 
ma adottatx dan is-suġġeriment. Sabiex ikun hemm mira aktar ambizzjuża l-iskadenza 
għandha aktar kmienil. Barra minn dan, fir-rigward tal-Artikolu 11(2) skont l-eżentazzjoni 
għall-użu tal-HCFC's sal-aħħar tal-2014, hija loġika li talanqas il-produzzjoni tal-HCFC 
titwaqqaf.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, imqiegħda 
fis-suq u użati bħala materja prima.

1. B'deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, mingħajr 
ma jitqiesu l-livelli ta' produzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(2), imqiegħda fis-
suq u użati bħala materja prima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika għandha tiżdied biex jiġi assigurat li d-definizzjoni ta' produzzjoni (Artikolu 
3(10)) ma taffettwax il-kontrolli ta' produzzjoni tal-Artikolu 4(2). 
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, imqiegħda 
fis-suq u użati bħala aġenti tal-ipproċessar.

1. B'deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, mingħajr 
ma jitqiesu l-livelli ta' produzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(2), imqiegħda fis-
suq u użati bħala aġenti tal-ipproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika għandha tiżdied biex jiġi assigurat li d-definizzjoni ta' produzzjoni (Artikolu 
3(10)) ma taffettwax il-kontrolli ta' produzzjoni tal-Artikolu 4(2). 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista'  skont il-
proċedura msemmija  fl-Artikolu 25(2), 
tistabbilixxi lista ta’ impriżi li fihom l-użu 
ta’ sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-
ipproċessar għandu jkun permess, waqt li 
tistabbilixxi fejn xieraq  kwantitajiet
massimi li jistgħu jintużaw u  livelli ta’ 
emissjoni jiet  għal kull impriża 
kkonċernata.

4. Il-Kummissjoni tista'  skont il-
proċedura msemmija  fl-Artikolu 25(2), 
tistabbilixxi lista ta’ impriżi li fihom l-użu 
ta’ sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-
ipproċessar għandu jkun permess, waqt li 
tistabbilixxi fejn xieraq  kwantitajiet
massimi li jistgħu jintużaw  għall-
kompożizzjoni jew għall-konsum (skont 
id-definizzjonijiet tal-Protokoll ta' 
Montreal) u  livelli ta’ emissjoni jiet  għal 
kull impriża kkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' aġenti ta' pproċessar skont id-Deċiżjoni X/14 tal-Protokoll ta' Montreal 
tippermetti r-rappurtar u l-kontroll ta' "kompożizzjoni" jew "konsum" (jista' jkun li jenħtieġ 
kliem alternattiva biex ikun aktar ċar). Dan il-kliem, minsuġġ bir-reqqa, intgħażel sabiex tiġi 
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evitata l-ħtieġa li jiġi definit użu "massimu" għaliex definizzjoni bħal din kienet irrelevanti 
għall-applikazzjoni ta' aġent ta' pproċessar li kienet tiġi permessa biess fejn ikun hemm 
emissjonijiet "insinifikanti". Id-definizzjoni ta' "użu massimu" tkun ċarament ta' restrizzjoni 
għall-produzzjoni u m'għandha ebda benefiċċju ambjentali.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-Artikolu 5, sal-31 ta' 
Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji reklamati jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-
manutenzjoni u l-isservisjar ta' tagħmir 
eżistenti ta' refriġerazzjoni u ta' arja 
kondizzjonata, kemm-il darba l-kontenitur 
ikun ittikkettat b'indikazzjoni li s-sustanza 
ġiet reklamata.

2. B'deroga mill-Artikolu 5, sal-31 ta' 
Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji reklamati jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-
manutenzjoni u l-isservisjar ta' tagħmir 
eżistenti ta' refriġerazzjoni u ta' tagħmir ta'
arja kondizzjonata u ta' sistemi ta' 
ppumpjar riversibbli ta' arja 
kundizzjonata/tisħin, kemm-il darba l-
kontenitur ikun ittikkettat b'indikazzjoni li 
s-sustanza ġiet reklamata.

Sal-31 ta' Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji rriċiklati jistgħu 
jintużaw għall-manutenzjoni u l-isservisjar 
ta' tagħmir eżistenti ta' refriġerazzjoni u ta' 
arja kondizzjonata kemm-il darba dawn 
ikunu ġew irkuprati minn tali tagħmir mill-
impriża kkonċernata.

Sal-31 ta' Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji rriċiklati jistgħu 
jintużaw għall-manutenzjoni u l-isservisjar 
ta' tagħmir eżistenti ta' refriġerazzjoni u ta' 
arja kondizzjonata u ta' sistemi ta' 
ppumpjar riversibbli ta' arja 
kundizzjonata/tisħin kemm-il darba dawn 
ikunu ġew irkuprati minn tali tagħmir mill-
impriża kkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-kamp ta' applikazzjoni għat-tagħmir għall-użu ta' HCFC's ġejjin mir-
riċiklazzjoni/riklamazzjoni huwa l-istess bħal dak tar-regolament 2037/2000 il-kliem issa 
mhux konsistenti ma' dak tal-Artikolu 22. Għall-konsistenza għandhom jiżidiedu sistemi ta' 
ppumpjar riversibbli ta' arja kundizzjonata/tisħin. Huwa importanti li jiġi żgurat li jkun ċar li 
l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sservisjati b'idroklorofluworokarbonji ġejjin minn 
riklamazzjoni. It-tieni, il-proposta mhix ċara jekk it-tiketta tirreferix għall-kwantità/tip ta' 
materjal mir-riklamazzjoni u jew mir-riċiklaġġ (it-tnejn jistgħu jiżdiedu) jew il-kwantità 
totali.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-idroklorofluworokarbonji 
reklamati jew irriċiklati jintużaw għall-
manutenzjoni u l-isservisjar, it-tagħmir 
ikkonċernat ta' refriġerazzjoni u ta' arja 
kondizzjonata għandu jkun ittikkettat 
b'indikazzjoni tat-tip ta' sustanza, il-
kwantità tagħha fit-tagħmir u, kif definit fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva 67/548/KE, is-
simbolu tal-periklu u l-indikazzjoni tal-
periklu involut bl-użu tas-sustanza.

3. Meta l-idroklorofluworokarbonji 
reklamati jew irriċiklati jintużaw għall-
manutenzjoni u l-isservisjar, it-tagħmir 
ikkonċernat ta' refriġerazzjoni u ta' arja 
kondizzjonata u ta' sistemi ta' ppumpjar 
riversibbli ta' arja kundizzjonata/tisħin 
għandu jkun ittikkettat b'indikazzjoni tat-
tip ta' sustanza, il-kwantità tagħha fit-
tagħmir u, kif definit fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva 67/548/KE, is-simbolu tal-periklu 
u l-indikazzjoni tal-periklu involut bl-użu 
tas-sustanza. Għandu jinżamm reġistru 
tal-kwantità u tat-tip ta' sustanza miżjuda, 
u l-identifikazzjoni tal-kumpanija jew it-
technician li jkun għal l-isservissjar u l-
manutenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-kamp ta' applikazzjoni għat-tagħmir għall-użu ta' HCFC's ġejjin mir-
riċiklazzjoni/riklamazzjoni huwa l-istess bħal dak tar-regolament 2037/2000 il-kliem issa 
mhux konsistenti ma dak tal-Artikolu 22. Għall konsistenza għandhom jiżidiedu sistemi ta' 
ppumpjar riversibbli ta' arja kundizzjonata/tisħin. Huwa importanti li jiġi żgurat li huwa ċar 
li l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sservisjati b'idroklorofluworokarbonji ġejjin minn 
riklamazzjoni. It-tieni, il-proposta mhix ċara jekk it-tiketta tirreferix għall-kwantità/tip ta' 
materjal mir-riklamazzjoni u jew mir-riċiklaġġ (it-tnejn jistgħu jiżdiedu) jew il-kwantità 
totali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom iżommu 
reġistri tal-kumpaniji li jqiegħdu fis-suq 
idroklorofluworokarbonji mir-
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riklamazzjoni. Kumpaniji mniżżla fir-
reġistri biss għandhom jitħallew iqiegħdu
idroklorofluworokarbonji fis-suq. Sa l-1 
ta' Jannar 2010, l-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar il-programm ta' reġistrazzjoni 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu r-reġistru disponibbli sabiex 
jippermettu lill-kumpaniji li jirċievu 
idroklorofluworokarbonji ġejjin mir-
riklamazzjoni sabiex jikonfermaw is-sors 
tas-sustanza.  
Kumpaniji li jużaw 
idroklorofluworokarbonji  li ġejjin mir-
riklamazzjoni għall-isservisjar u l-
manutenzjoni għamdhom iżommu 
reġistru tal-kumpaniji ta' riklamazzjoni li 
jkun fornew idroklorofluworokarbonji 
ġejjin minn rikalamzzjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet ta' dan ir-regolament huwa li jitnaqqas ir-riskju legali tal-użu u tal-
kummerċ fl-HCFCs billi t-tqegħid fis-suq ta' HCFS's li ġejjin mir-riklamazzjoni jiġi ristrett.  
Partikolarment jekk l-HCFC's mir-riklamazzjoni huma ekwivalenti jew simili għal HCHSs 
verġni jkun diffiċli li wieħed jiddistingwi bejn is-sustanza mir-riklamazzjoni u dik verġni. 
Kumpaniji involuti fir-riklamazzjoni huma mitluba li jkollhom liċenzji għat-trattament tal-
iskart u li jżommu reġistru tal-attivitajiet ta' riklamazzjoni tagħhom. L-implimentazzjoni ta' 
reġistri li jkunu aċċessibbli u li dawn il-kumpaniji jintalbu jżommu reġistru jgħinu biex 
jassiguraw li jinqata' l-kummerċ illegali. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżenzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ma tistax tiġi awtorizzata 
għal perjodu li jaqbeż il-31 ta' Diċembru 
2019.

L-eżenzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ma tistax tiġi awtorizzata 
għal perjodu li jaqbeż il-31 ta' Diċembru 
2019.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-iskadenza għall-produzzjoni tal-HCFCs fl-Ewropa għall-esportazzjoni 
titressaq 'il quddiem (mill-2025 sal-2020) skont il-Protokoll ta' Montreal.    Ġie propost li l-
istudju ta' reviżjoni minn Milieu Ltd u minn Ecosphere Lda jsir fl-2015 imma l-Kummissjoni 
ma adottatx dan is-suġġeriment. Sabiex ikun hemm aktar ambizzjoni l-iskadenza għandha 
tkun qabel. Ukoll, fir-rigward tal-Artikolu 11(2) skont l-eżentazzjoni għall-użu tal-HCFC's 
sal-aħħar tal-2014, hija loġika li talanqas il-produzzjoni tal-HCFC titwaqqaf.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 12 imħassar

Applikazzjonijiet ta' kwarantina u ta' 
qabel it-trażbord u użi ta' emerġenza tal-

bromur tal-metil
1. B'deroga mill-Artikolu 5(1), il-bromur 
tal-metil jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża 
għal applikazzjonijiet ta' kwarantina jew 
ta' qabel it-trażbord sal-31 ta' Diċembru 
2014.
Il-bromur tal-metil jista' jintuża biss f'siti 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat u skont il-
kundizzjoni li l-bromur tal-metil rilaxxat 
mill-konsenja jiġi rkuprat b'rata ta' 
rkupru ta' mill-inqas [80 %].
2. Il-livell ikkalkulat tal-bromur tal-metil 
li importaturi jqiegħdu fis-suq jew li 
jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2010 u 
f'kull perjodu ta' wara ta' 12-il xahar ma 
għandux jaqbeż 210 tunnellata ODP.
Għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2010  sal-
31 ta' Diċembru 2010  u għal kull perjodu 
ta' wara ta' 12-il xahar sal-31 ta' 
Diċembru 2014  , kull importatur għandu 
jiżgura  li l-livell ikkalkulat ta' bromur
tal-metil li huwa jqiegħed fis-suq jew juża 
huwa stess għal użu ta' kwarantina jew ta' 
qabel it-trażbord  ma għandux jaqbeż
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100 % tal-  medja tal-livell ikkalkulat ta' 
bromur  tal-metil li huwa qiegħed fis-suq 
jew li huwa stess uża għall-kwarantina u 
qabel it-trażbord  fiss-snin 1996, 1997 u 
1998. 
3. Il-bromur tal-metil imqiegħed fis-suq 
għal applikazzjonijiet ta' kwarantina u 
qabel it-trażbord jista' jintuża biss għal 
dawk l-iskopijiet. 
4. Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
sabiex tnaqqas il-livell ikkalkulat ta’ 
bromur  tal-metil li importaturi jistgħu 
jqiegħdu  fis-suq jew jużaw huma stess 
għall-kwarantina jew qabel it-trażbord
fid-dawl ta’ sustanzi jew teknoloġiji 
alternattivi teknikament u 
ekonomikament disponibbli, b'mod 
partikolari billi jadattaw il-kwantitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 2  .
Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(3).
5. F'emerġenza, meta tfaqqigħ għall-
għarrieda ta' annimali ta' ħsara jew mard 
partikolari jkun jeħtieġ hekk, il-
Kummissjoni, fuq talba tal-awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru, tista' 
tawtorizza l-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq 
u l-użu temporanju tal-bromur tal-metil. 
Awtorizzazzjoni bħal din għandha tkun 
applikabbli għal perjodu li ma jaqbiżx 120 
jum u għal kwantità li ma taqbiżx 20 
tunnellata metrika  u għandha tispeċifika 
miżuri li jridu jittieħdu biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet matul l-użu .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara li ttieħed id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/753/KE tat-18 ta' Settembru 2008 rigward 
l-esklużjoni tal-bromur tal-metil mill-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjoni 
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tal-bromur tal-metil tiskadi fit-18 ta' Marzu 2009. Tkun xi ħaġa lokġika jekk jiġi projbit l-użu 
tal-bromur tal-metil fil-kuntest ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk fil-kuntest tal-QPS 
jeżistu wkoll biżżejjed alternattivi, skont l-istħarriġ tal-2004 dwar il-protokoll ta' Montreal u 
l-istudju tal-Kumitat għall-Għażliet Tekniċi tal-Bromur tal-Metil.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista'  tirrevedi l-użi 
kritiċi elenkati fl-Anness VI u tadotta 
modifiki u skedi taż-żmien għat-tneħħija 
gradwali  billi tiddefinixxi dati ta' 
skadenza  , filwaqt li tqis  id-disponibbiltà 
kemm tal-alternattivi teknoloġikament 
vijabbli kif ukoll ta' dawk ekonomikament 
vijabbli  jew teknoloġiji li huma aċċettabbli 
mil-lat tal-ambjent u tas-saħħa.

2. Kull sena l-Kummissjoni għandha
tirrevedi l-użi kritiċi elenkati fl-Anness VI 
u tadotta modifiki u skedi taż-żmien għat-
tneħħija gradwali  billi tiddefinixxi dati ta' 
skadenza, filwaqt li tqis  id-disponibbiltà 
kemm tal-alternattivi teknoloġikament 
vijabbli kif ukoll ta' dawk ekonomikament 
vijabbli  jew teknoloġiji li huma aċċettabbli 
mil-lat tal-ambjent u tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-halons għandhom l-ogħla potenzjal li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (kif ukoll effett ta' serra għoli 
ħafna). Għalhekk, l-użu tal-halons għandhom jkun ristrett kemm jista' jkun, kif diġà hija l-
intenzjoni tar-Regolament eżistenti.  Madankollu, l-Anness VI s'issa għadu ma ġiex rivedut.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-importazzjoni ta' sustanzi kontrollati li 
mhumiex fi prodott għajr għal kontenitur 
użat għat-trasport jew għall-ħażna ta' 
dawn is-sustanzi u ta' prodotti u tagħmir, 
għajr għal oġġetti personali, li fihom jew li 
jiddependu minn dawk is-sustanzi għandha 
tkun projbita.

1. L-importazzjoni ta' sustanzi kontrollati u 
ta' prodotti u tagħmir, għajr għal oġġetti 
personali, li fihom jew li jiddependu minn 
dawk is-sustanzi għandha tkun projbita
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat nuqqas ta' ftehim, it-terminoloġija hija simplifikata sabiex ikun ċar li f'dan 
l-artikolu huma inklużi kemm il-prodott u kif ukoll is-sustanzi separati.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bromur tal-metil li huwa maħsub għal 
użi ta' emerġenza msemmija fl-
Artikolu 12(5) jew, sal-31 ta' Diċembru 
2014, għal applikazzjonijiet ta' 
kwarantina jew ta' qabel it-trażbord 
imsemmija fl-Artikolu 12(1),

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara t-tħassir tal-Artikolu 12, din il-parti għandha titħassar ukoll. Skont id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2008/753/KE tat-18 ta' Settembru 2008 rigward l-esklużjoni tal-bromur tal-
metil mill-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjoni tal-bromur tal-metil tiskadi 
fit-18 ta' Marzu 2009. Tkun xi ħaġa lokġika jekk jiġi projbit l-użu tal-bromur tal-metil ukoll 
fil-kuntest ta' din id-Direttiva. Barra minn hekk fil-kuntest tal-QPS jeżistu wkoll biżżejjed 
alternattivi, skont l-istħarriġ tal-2004 dwar il-protokoll ta' Montreal u l-istudju tal-Kumitat 
għall-Għażliet Tekniċi tal-Bromur tal-Metil.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-esportazzjoni mill-Komunità ta' 
sustanzi kontrollati li mhumiex fi prodotti 
għajr għal kontenituri użati għat-trasport 
jew il-ħżin ta' dawn is-sustanzi  jew il-
prodotti u t-tagħmir għajr l-oġġetti 

1. L-esportazzjoni mill-Kkomunità ta' 
sustanzi kontrollati jew ta' prodotti u 
tagħmir, għajr għal oġġetti personali, li 
fihom jew li jiddependu minn dawk is-
sustanzi għandha tkun projbita
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personali, li jkun fihom jew li jiddependu 
minn  dawn is-sustanzi għandhom jiġu 
pprojbiti . 
2. Il-projbizzjoni definita fil-paragrafu 1
ma għandhiex tkun applikabbli għal 
esportazzjoni ta':

2. Il-projbizzjoni definita fil-paragrafu 1
ma għandhiex tkun applikabbli għal 
esportazzjoni ta':

(a) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw l-
użi essenzjali msemmija fl-Artikolu 10(2)
tal-Partijiet;

(a) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw l-
użi essenzjali msemmija fl-Artikolu 10(2)
tal-Partijiet;

(b) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw 
użi kritiċi msemmija fl-Artikolu 13(1) tal-
Partijiet; 
(c) sustanzi kontrollati biex jintużaw 
bħala materja prima;
(d) sustanzi kontrollati biex jintużaw 
bħala aġenti tal-ipproċessar;
(e) prodotti u tagħmir li jkun fihom 
sustanzi kontrollati jew li jiddependu 
minnhom  prodotti skont  l-Artikolu 10(7)
jew impurtati skont  l-Artikolu 15(2) il-
punt (d) u (e) ;

(e) prodotti u tagħmir li jkun fihom 
sustanzi kontrollati jew li jiddependu 
minnhom  prodotti skont  l-Artikolu 10(7)
jew impurtati skont  l-Artikolu 15(2) punt 
(e);

(f) il-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom l-
halon jew li jiddependu minnu  sabiex 
jissodisfaw l-użi kritiċi elenkati fl-
Anness VI . 
(g) idroklorofluworkarbonji verġni jew 
reklamati għal użi għajr dawk għall-
qerda. 
3. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista', wara talba minn 
awtorità kompetenti ta' Stat Membru u 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 25(2), tawtorizza l-esportazzjoni 
ta' prodotti u tagħmir li fihom l-
idroklorofluworokarbonji fejn jintwera li 
fid-dawl tal-valur ekonomiku u tat-tul ta' 
ħajja li huwa mistenni li baqagħlu l-
oġġett speċifiku, il-projbizzjoni tal-
esportazzjoni tkun se timponi piż 
sproporzjonat fuq l-esportatur.
4. L-esportazzjoni msemmija fil-punti (a) 
sa (d) tal-paragrafu 2  għandha tkun 
soġġetta  għall-liċenzjar  .  Dik il-liċenzja 

4. L-esportazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2  għandha tkun soġġetta  għall-
liċenzjar   Dik il-liċenzja tal-esportazzjoni 
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tal-esportazzjoni għandha tinħareġ mill-
Kummissjoni lill-impriżi wara l-verifika 
tal-konformità mal-Artikolu 20.

għandha tinħareġ mill-Kummissjoni lill-
impriżi wara l-verifika tal-konformità mal-
Artikolu 20. 

5. L-esportazzjoni msemmija fil-punti (e) 
sa (g) tal-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3   
għandhom ikunu  suġġetti  għall-liċenzjar
għajr għal esportazzjoni li 

sussegwentement hija għal tranżitu jew 
għal ħżin temporanju mingħajr ma ġiet 
assenjata trattament jew użu doganali 
approvat ieħor fir-Regolament (KE) 
Nru 450/2008. .  Dik il-liċenzja tal -
esportazzjoni għandha tinħareġ mill-
Kummissjoni lill-impriżi wara l-verifika 
tal-konformità mal-Artikolu 20. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet etiċi u ambjentali l-esportazzjoni ta' sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu 
għandhom ikunu limitati kemm jista' jkun, speċjalment fil-każ tal-Halons u c-CFC's.  Hemm 
riskju wisq għoli li dawn is-sustanzi b'potenzjali għoli li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (u b'effett ta' 
serra għoli) jistgħu jinħelsu fl-atmosfera.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' taqsam id-dejta 
ppreżentata s'issa kif meħtieġ f'każijiet 
speċifiċi mal-awtoritajiet kompetenti tal-
Partijiet konċernati u tista':

6. Il-Kummissjoni tista' taqsam id-dejta 
ppreżentata s'issa kif meħtieġ f'każijiet 
speċifiċi mal-awtoritajiet kompetenti tal-
Partijiet konċernati u fi żmien 30 jum tax-
xogħol wara li tirċievi t-talba, għandha  
taġixxi b'mod wieħed minn dawn li ġejjin:

(-a) tapprova it-talba għal liċenzja ta' 
importazzjoni jew ta' esportazzjoni,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-twaqqif ta' sistema kumplessa ta' "kunsens infurmat minn qabel" kif proposta skont dan l-
Artikolu tista' tirriżulta f'dewmien biex tintbagħat il-merkanzija u għalhekk bħala 
konsegwenza jintilfu l-ordnijiet. Huwa suġġerit li fir-regolament jiġi definit "tul ta' żmien" li 
jiżgura li l-kummerċ ikompli mingħajr dewmien mhux ġustifikat. 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

1. Il-produzzjoni, l-importazzjoni, it-
tqegħid fis-suq, l-użu u l-esportazzjoni  ta' 
sustanzi ġodda fil-Parti A tal-Anness II 
huma projbiti. Din il-projbizzjoni ma 
għandiex tkun applikabbli għal sustanzi 
ġodda jekk dawn jintużaw bħala materja 
prima  għal użi fil-laboratorju u analitiċi, 
għal importazzjoni ta' ħżin temporanju 
inkluż it-trażbord, u għal esportazzjoni 
sussegwenti għal tranżitu jew ħżin 
temporanju mingħajr ma jkunu ġew 
assenjati trattament jew użu doganali 
approvat ieħor kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008 .

1. Il-produzzjoni, l-importazzjoni, it-
tqegħid fis-suq, l-użu u l-esportazzjoni  ta' 
sustanzi ġodda fil-Parti A tal-Anness II 
huma projbiti. Din il-projbizzjoni ma 
għandiex tkun applikabbli għal sustanzi 
ġodda jekk dawn jintużaw bħala materja 
prima għal użi fil-laboratorju u analitiċi, 
għal importazzjoni ta' ħażna temporanju 
inkluż it-trażbord, u għal esportazzjoni 
sussegwenti għal tranżitu jew ħażna
temporanja mingħajr ma jkunu ġew 
assenjati trattament jew użu doganali 
approvat ieħor kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008.

2. Il-Kummissjoni tista'  , tinkludi fil-
Parti A ta l-Anness II is-sustanzi li ma 
jkunux sustanzi kontrollati imma li jinsabu
mill-Panel tal-Valutazzjoni Xjentifika li 
skont  il-Protokoll għandhom  potenzjal 
sinifikanti ta' ħsara għall-ożonu, u 
tiddetermina  il-possibiltà ta' eżenzjoni 
mill-paragrafu 1. Dawk il-miżuri, imfassla
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif imsemmi fl-Artikolu 25(3).

2. Il-Kummissjoni tista', tagħmel propost 
kif xieraq, biex tinkludi fil-Parti A tal-
Anness II is-sustanzi li ma jkunux sustanzi 
kontrollati imma li l-Panel tal-Valutazzjoni 
Xjentifika tqishom li skont il-Protokoll 
għandhom  potenzjal sinifikanti ta' ħsara 
għall-ożonu, jew li huma prodotti, użati u 
emessi b'mod estensiv, u tiddetermina  il-
possibiltà ta' eżenzjoni mill-paragrafu 1. 
Dawk il-miżuri, imfassla  biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiġu adottati skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
imsemmi fl-Artikolu 25(3).

3. Fid-dawl ta' tagħrif xjentifiku rilevanti, 
il-Kummissjoni tista' tinkludi fil-Parti B 
tal-Anness II kwalunkwe sustanza li 
mhijiex kontrollata iżda li tinsab li għandha 

3. Fid-dawl ta' tagħrif xjentifiku rilevanti, 
il-Kummissjoni tista' tinkludi fil-Parti B 
tal-Anness II kwalunkwe sustanza li 
mhijiex kontrollata iżda li tinsab li għandha 
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potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu. Dawk il-
miżuri, imfassla  biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 25(3).

potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu ta' 0.001 
jew aktar u ċiklu ta' ħajja atmosferika ta' 
aktar minn 120 jum. Dawk il-miżuri, 
imfassla  biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 25(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jippermetti lill-Kummissjoni li tinkludi sustanza ġdida fl-Anness II biss fuq 
il-bażi tal-potenzjal tagħha li tnaqqas is-saff tal-ożonu. Inklużjoni bħal din tista' tkun 
ġustifikata permezz ta' parametri oħra li jaffettwaw is-saff tal-ożonu, bħall-użu tal-prodott u l-
emissjonijiet tiegħu. Jista' jkun hemm sustanzi aloġenati b'ċiklu ta' ħajja qasira li għandhom 
potenzjal teoretiku ta' tnaqqis tas-saff tal-ożonu. Intwera li sustanzi b'ċiklu ta' ħajja qasira u 
ċiklu ta' ħajja atmosferika ta' anqas minn 120 jum mhumiex kapaċi jilħqu kwantitajiet 
sostanzjali fl-istratosfera biex ikollhom impatt sinifikati li jippersisti fuq is-saff tal-ożonu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ispezzjonijiet jitwettqu skont ir-
Rakkomandazzjoni 2001/331/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' 
April 2001 li tistabbilixxi kriterji minimi 
għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati 
Membri1.

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet dwar il-konformità ma' dan ir-
Regolament, b'segwitu għal approċċ 
dokumentat abbażi tar-riskji, inklużi l-
ispezzjonijiet  fuq l-importazzjoni u l-
esportazzjoni  ta' sustanzi kontrollati kif 
ukoll ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li 
jiddependu minn dawk is-sustanzi . L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-investigazzjonijiet li l-
Kummissjoni tikkunsidra meħtieġa skont 

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet dwar il-konformità ma' dan ir-
Regolament, b'segwitu għal approċċ 
dokumentat abbażi tar-riskji, inklużi l-
ispezzjonijiet  fuq l-importazzjoni u l-
esportazzjoni  ta' sustanzi kontrollati kif 
ukoll ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li 
jiddependu minn dawk is-sustanzi . L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-investigazzjonijiet li l-
Kummissjoni tikkunsidra meħtieġa skont 
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dan ir-Regolament. dan ir-Regolament.

1a. Minkejja l-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jwettqu kontrolli każwali 
fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' 
sustanzi kkontrollati.

2. Suġġett għall-qbil mill-Kummissjoni u 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru li jkunu sejrin isiru l-
investigazzjonijiet fit-territorju tiegħu, l-
uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom jgħinu 
lill-uffiċjali ta' dik l-awtorità fit-twettiq tad-
doveri tagħhom.

2. Suġġett għall-qbil mill-Kummissjoni u 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru li jkunu sejrin isiru l-
investigazzjonijiet fit-territorju tiegħu, l-
uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom jgħinu 
lill-uffiċjali ta' dik l-awtorità fit-twettiq tad-
doveri tagħhom.

3. Fit-twettiq tal-ħidmiet assenjati lilha 
minn dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
tista' takkwista l-informazzjoni kollha mill-
gvernijiet u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri u mill-impriżi.  Meta titlob 
informazjoni minn xi impriża l-
Kummissjoni għandha fl-istess waqt 
tgħaddi kopja tat-talba lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju 
tiegħu tkun tinsab l-impriża.

3. Fit-twettiq tal-ħidmiet assenjati lilha 
minn dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
tista' takkwista l-informazzjoni kollha mill-
gvernijiet u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri u mill-impriżi.  Meta titlob 
informazjoni minn xi impriża l-
Kummissjoni għandha fl-istess waqt 
tgħaddi kopja tat-talba lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju 
tiegħu tkun tinsab l-impriża.

4. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-azzjoni 
xierqa biex tinkoraġġixxi l-iskambju xieraq 
ta' informazjoni u kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet nazzjonali u bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali u l-Kummissjoni. 

4. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-azzjoni 
xierqa biex tinkoraġġixxi l-iskambju xieraq 
ta' informazjoni u kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet nazzjonali u bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali u l-Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
xierqa biex tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni akkwistata skont dan l-
Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
xierqa biex tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni akkwistata skont dan l-
Artikolu.

4a. Fuq talba ta' Stat Membru ieħor, Stat 
Membru jista' jieħu azzjoni ta' nfurzar 
kontra persuni li huma suspettati li qed 
jibgħatu b'mod illegali sustanzi 
kkontrollati u li jinsabu fit-territorju ta' 
dak l-Istat Membru.
_______
1 ĠU L 118, 4.4.2001, p. 41-46

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li r-Rakkomandazzjoni 2001/331/KE tissegwa f'dak li jirrigwarda l-
ispezzjonijiet. L-Istati Membri għandhom jikooperaw u jagħmlu wkoll ispezzjonijiet każwali.
Se jkunu meħtieġa ispezzjonijiet tajba sabiex jintlaħaq suċċess veru permezz ta' dan ir-
Regolament.

Amendment 25

Proposta għal regolament
Anness II – tabella

Test propost mill-Kummissjoni
Parti A: Sustanzi ristretti skont l-Artikolu 24(1)

Sustanza Potenzjal ta' tnaqqis 
tal-ożonu

CBr2 F2 Dibromodifluworometan (alon-1202) 1,25

Parti B: Sustanzi li għandu jsir rappurtar dwarhom skont l-Artikolu 26
Sustanza Potenzjal ta' tnaqqis tal-

ożonu

C3H7Br 1-Bromopropan (bromur tal-n-propil) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromoetan (bromur tal-etil) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluworojodometan (jodur tat-trifluworometil) 0,01 – 0,02

Emenda

Parti A: Sustanzi ristretti skont l-Artikolu 24(1)

Sustanza Potenzjal ta' tnaqqis 
tal-ożonu

CBr2 F2 Dibromodifluworometan (alon-1202) 1,25

C3H7Br 1-Bromopropan (bromur tal-n-propil) 0,02 – 0,10

Parti B: Sustanzi li għandu jsir rappurtar dwarhom skont l-Artikolu 26
Sustanza Potenzjal ta' tnaqqis tal-

ożonu

C2H5Br Bromoetan (bromur tal-etil) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluworojodometan (jodur tat-trifluworometil) 0,01 – 0,02
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni dwar l-ożonu tal-UNEP/WMO tal-2006 kkonkludiet li "l-irwol ta' sustanzi li 
għandhom ċiklu ta' ħajja qasir fit-tnaqqis tal-ożonu huma ta' aktar importanza minn dak li 
rriżulta minn evalwazzjonijiet preċedenti." Issa hemm il-fehma li sustanzi aloġenati li 
għandhom ċiklu ta' ħajja qasir bħall-bromur propil normali (n-PB), li huwa kważi 
esklużżivament antropoġeniku, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti lejn il-bromu stratosferiku u 
b'hekk għandhom effett kuntrarju fuq l-ożonu stratosferiku minħabba l-kwantitajiet kbar li 
jiġu prodotti. Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi n-PB fl-Anness II, Parti B (sustanzi li jridu 
jiġu rrappurtati), imma dan jeħtieġ li jkun fl-Anness II, Parti A (sustanzi ristretti).
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

L-atmosfera tagħna hija magħmula b'mod li hemm żewġ saffi li jipproteġuna. Il-parti l-baxxa 
tal-atmosfera (saff troposferiku) fiha konċentrazzjoni importanti ta' benefiċċju ta' dijossidu 
tal-karbonju li jżomm is-sħana tax-xemx (madankollu, konċentrazzjoni għolja ta' CO2 toħloq 
effett ta' serra aktar intensiv bir-riżultat li jista' jkun hemm tibdil fil-klima). It-tieni saff huwa 
s-saff stratosferiku tal-ożonu li jipproteġi l-ħajja fuq wiċċ id-dinja mir-raġġi ultravjola tax-
xemx.  F'dan ir-regolament, il-protezzjoni tas-saff stratosferiku tal-ożonu hija l-ewwel 
prijorità, imma t-tibdil fil-klima jiġi evitat ukoll, minħabba li s-sustanzi projbiti m'għandhomx 
biss Potenzjal ta' Tnaqqis tal-Ożonu (ODP) importanti imma bl-istess mod għandhom 
Potenzjal ta' Twissija kontra t-Tisħin Globali (GWP).

Fil-bidu tas-snin 1980, ix-xjenzjati osservaw tnaqqis sinifikanti fil-konċentrazzjoni tal-ożonu 
fl-istratosfera fuq l-Antarktiku, li wara sar magħruf bħala "t-toqba fl-ożonu". Fl-eqqel tagħha 
– matul ir-rebbiegħa fl-aħħar tas-snin disgħin – it-toqba tal-ożonu kienet l-agħar madwar il-
poli, għalkemm il-konċentrazzjonijiet kienu naqsu b'mod sinifikanti f'postijiet oħra wkoll. 
Żieda fir-radjazzjoni UV għandha effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem, pereżempju billi 
jiżdiedu l-każijiet tal-kanċer tal-ġilda u l-katarretti, kif ukoll fuq l-ekosistemi.

Sa mill-1987, il-gvernijiet qablu dwar il-Protokoll ta' Montreal dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-
Saff tal-Ożonu, u b'hekk bdew it-tneħħija gradwali tas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu (ODS) fil-
pajjiżi firmatarji kollha skont skeda stabbilita. L-ODS prinċipali huma l-kloroflworokarboni 
(CFCs), il-halsons, l-idroflworokarboni (HCFCs) u l-bromur tal-metil. Fl-2007, il-Partijiet 
(inkluża l-Komunità Ewropea) iċċelebraw l-għoxrin anniversarju mill-Protokoll ta' Montreal, 
u dan issemma' bħala wieħed mill-iktar ftehimiet ambjentali internazzjonali ta' suċċess. Sa 
dak iż-żmien, il-191 Parti kollha kienu kisbu tnaqqis ta’ 95 % fil-konsum tal-ODS meta 
mqabbel mal-linji ta’ bażi li kienu ġew iffissati. It-tnaqqis kien l-ogħla (99.2 %) fil-pajjiżi 
industrijalizzati u xi ftit inqas (80 %) fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

Fl-aħħar rapport tiegħu, ippubblikat fl-2007, il-Panel tal-Valutazzjoni Xjentifika (SAP) 
stabbilit skont il-Protokoll ta' Montreal ikkonferma li s-saff tal-ożonu qiegħed bil-mod 
jirkupra bis-saħħa tal-miżuri ta' kontroll introdotti mill-Protokoll - għalkemm minn 10 snin sa 
15-il sena iktar tard minn kif kien stmat fir-rapport aktar bikri tiegħu tal-2002. Il-livelli medji 
u taż-żona Artika issa huma mistennija li jirkupraw sal-2050, u t-toqba tal-ożonu tal-Antartiku 
mistennija li tkun irkuprat bejn l-2060 u l-2075.

Skont il-UNEP, il-kontrolli introdotti skont il-Protokoll ta' Montreal se jevitaw miljuni ta' 
kansers tal-ġilda fatali u għexieren ta' miljuni ta' kansers tal-ġilda mhux fatali u katarretti 
madwar id-dinja. Minbarra dan, dawn il-kontrolli se jgħinu biex jevitaw l-emissjonijiet tal-
gass b'effett serra ekwivalenti għal iktar minn 100 biljun tunnellata ta' CO2 bejn l-1990 u l-
2010.

Sal-2010, l-emissjonijiet tal-ODS se jkunu inqas minn 5 % tal-emissjonijiet tas-CO2 globali 
previsti mqabbla ma' kważi 50 % fl-1990. Fir-rapport tiegħu tal-2007, l-SAP wissa lill-
Partijiet li, minkejja s-suċċessi, hemm bżonn ta' viġilanza kontinwa biex tinżamm l-iskeda l-
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ġdida ppjanata għall-irkupru tas-saff tal-ożonu, li tikkunsidra wkoll l-inċertezzi li baqa', 
notevolment dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima. 

Il-proposta tal-Kummissjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 dwar is-sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu ("ir-
Regolament") huwa l-istrument ewlieni tal-Komunitajiet Ewropej għall-implimentazzjoni tal-
Protokoll ta' Montreal. Il-proposta fformulata mill-ġdid ġeneralment għandha l-iskop tar-
Regolament eżistenti. Ir-Regolament proposta għandu japplika għal sustanzi elenkati fl-
Anness I u II.  L-Anness II jipprovdi flessibilità għall-istabbiliment ta' ċerti miżuri ta' 
monitoraġġ għal sustanzi li nstab li fihom potenzjal ta' tnaqqis tal-ożonu jew miżuri ta' 
kontroll meta dan il-potenzjal huwa sinifikanti.

Il-proposta ssegwi l-istruttura tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, iżda żżid kapitolu ġdid 
dwar derogi mill-projbizzjonijiet tal-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu, li oriġinarjament 
kienu mifruxa f'dispożizzjonijiet varji dwar l-iskedi ta' tneħħija gradwali għas-sustanzi u l-
prodotti kontrollati. Din il-bidla tibdel it-test f'wieħed li jista' jinqara aħjar u b'hekk tiffaċilita 
l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni.

L-objettivi ewlenin ta’ din ir-reviżjoni huma: (1) li tissemplifika u tirriformula r-Regolament 
(KE) Nru 2037/2000 filwaqt li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa skont l-
impenn tal-Kummissjoni għal reglomentazzjoni aħjar; (2) li tiżgura l-konformità mal-
Protokoll ta’ Montreal kif aġġustat fl-2007; u (3) li tiżgura li l-isfidi prinċipali tal-ġejjieni jiġu 
indirizzati, sabiex ikun żgurat li s-saff tal-ożonu jirkupra fil-waqt u sabiex jiġu evitati impatti
negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ekosistemi.

Dawk l-isfidi prinċipali huma:

1. Ir-rilaxx fl-atmosfera ta' emissjonijiet ODS/GHG "maħżuna" – Minħabba li l-
Protokoll kien qed jiffoka fuq il-projbizzjoni tal-produzzjoni tal-ODS, ammonti sinifikanti 
ta' ODS jibqgħu maħżuna fi prodotti u tagħmir (pereżempju f'fowm ta' insulazzjoni, 
refriġeranti u sistemi tal-arja kondizzjonata). Il-kalkoli jipprevedu li sal-2015 dawn il-
ħażniet globali għandhom iżidu sa 2 miljun tunnellata b'potenzjal tat-tnaqqis tal-ożonu 
(ODP) jew 13.4 biljun tunellata ta' CO2eq – b'hekk il-ħtieġa għal aktar azzjoni. Il-ħażniet 
tal-ODS fl-UE jistgħu jammontaw għal madwar 700 000 tunnellata ODP fl-2010, 
ekwivalenti għal 5 biljun tunellata ta' CO2, għalkemm il-kalkoli attwali huma suġġetti għal 
livell għoli ta' inċertezza. Ġie stabbilit qafas legali fl-Artikolu 22 tal-proposta tal-
Kummissjoni għall-qerda ta' sustanzi kontrollati. Iridu jinstabu metodi biex dawn id-
dispożizzjonijiet isiru obbligatorji u effettivi fil-prattika.

2. Eżenzjonijiet fl-użu tal-ODS – Il-Protokoll jipprovdi għal ċertu flessibilità dwar l-użu tal-
ODS ikkontrollati, pereżempju fejn għad m'hemm ebda alternattiva vijabbli teknikament 
jew ekonomikament jew għal ċerti applikazzjonijiet, bħal ma hu l-użu tal-bromur tal-metil 
għal raġunijiet ta' kwarantina u trattament ta' qabel it-trasbord jew għall-għalf (Artikolu 
12). Skont id-Deċiżjoni reċenti tal-Kummissjoni (2008/753/KE) li għandha l-għan li l-
bromur tal-metil ikun eskluż mill-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE (rigward it-tqegħid 
ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-suq), għandha tirriżulta f'projbizzjoni diretta fl-
użu tal-bromur tal-metil. Il-halons huma aktar ta' tħassib għax għandhom l-ogħla 
potenzjal li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (kif ukoll effett ta' serra għoli ħafna). Għalhekk, l-użu 
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tal-halons għandhom jkun ristrett kemm jista' jkun, kif diġà hija l-intenzjoni tar-
Regolament eżistenti.  Madankollu r-reviżjoni tal-Anness VI s'issa għadha ma saritx. Huwa 
importanti li fil-ġejjieni dan isir (ara l-Artikolu 13 tal-proposta tal-Kummissjoni). Billi issa 
jeżistu alternattivi biex l-aloni jiġu sostitwiti f'applikazzjonijiet ta' protezzjoni min-nar, 
jistgħu jiġu ffissati dati ta' skadenza għal applikazzjonijiet eżistenti. Qed jiġi propost li l-
iskadenza għall-produzzjoni tal-HCFCs fl-Ewropa għall-esportazzjoni fl-Artikolu 11, 
titressaq 'il quddiem (mill-2025 sal-2020) skont il-Protokoll ta' Montreal.   Kien propost li 
l-istudju ta' reviżjoni minn Milieu Ltx u minn Ecosphere Lda jsir fl-2015 imma l-
Kummissjoni ma' adottatx dan is-suġġeriment. Sabiex ikun hemm aktar ambizzjoni l-
iskadenza għandha tkun qabel.

3. ODS ġodda – Evidenza xjentifika ġdida turi li l-ODP ta' ċerti sustanzi kimiċi li bħalissa 
mhumiex ikkontrollati mill-Protokoll huwa sostanzjalment ogħla, filwaqt li l-
kummerċjalizzazzjoni ta' dawn is-sustanzi qiegħda tiżdied b'rata mgħaġġla. L-evalwazzjoni 
dwar l-ożonu tal-UNEP/WMO tal-2006 kkonkludiet li "l-irwol ta' sustanzi li għandhom 
ċiklu ta' ħajja qasir fit-tnaqqis tal-ożonu huma ta' aktar importanza minn dak li
rriżulta minn evalwazzjonijiet preċedenti." Issa hemm il-fehma li sustanzi aloġenati li 
għandhom ċiklu ta' ħajja qasir bħall-bromur propil normali (n-PB), li huwa kważi 
esklużżivament antropoġeniku, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti lejn il-bromu 
stratosferiku u b'hekk għandhom effett kuntrarju fuq l-ożonu stratosferiku. Il-proposta tal-
Kummissjoni tinkludi n-PB fl-Anness II, Parti B (sustanzi li jridu jiġu rrappurtati), imma 
dan jeħtieġ li jkun fl-Anness II, Parti A (sustanzi ristretti).

Il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni fl-Artikolu 17 hija kwistjoni oħra. Huwa importanti ħafna li 
jkun hemm anaqas eżenzjonijiet fuq din il-projbizzjoni ta' esportazzjoni. Ħafna eżenzjonijiet 
huwa diffiċili li jiġu verifikati fil-prattika. Għal raġunijiet etiċi u ambjentali l-esportazzjoni ta' 
sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu għandhom ikunu limitati kemm jista' jkun, speċjalment fil-
każ tal-Halons u c-HCFC's.  Hemm riskju wisq għoli li dawn is-sustanzi b'potenzjali għoli li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu (u b'effett ta' serra għoli) jistgħu jinħelsu fl-atmosfera.

Rigward l-ispezzjonijiet jeħtieġ li jkun hemm struttura aktar b'saħħitha skont ir-
rakkomandazzjoni dwar l-ispezzjonijiet ambjentali, sabiex jintlaħaq tnaqqis veru fl-ODS u 
żieda fil-ħxuna tas-saff tal-ożonu. 

L-emendi proposti f'dan ir-rapport għandhom l-għan li jtejbu aktar ir-Regolament skont l-
isfidi msemmija hawn fuq. B'dan il-mod l-UE tista' tkun aktar ambizzjuża għaliha nnifisha u 
tieħu rwol prinċipali fid-dinja. Dan jipproteġina minn effetti ta' qerda li jiġu minn radjazzjoni 
UV żejda, u jkun hemm tnaqqis fl-effett ta' serra/fit-tibdil fil-klima.
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