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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget 

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

(Godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07725/2017), 

– der henviser til Kigaliændringen til Montrealprotokollen, som blev vedtaget på det 28. 

møde mellem parterne i Montrealprotokollen, der blev afholdt i Kigali i Rwanda i 

oktober 2016, 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, 

stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (C8-0157/2017), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og stk. 4, og artikel 108, stk. 7, 

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

(A8-0000/2017), 

1. godkender indgåelsen af aftalen; 

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 
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BEGRUNDELSE 

De vigtigste resultater af det 28. møde mellem parterne i Montrealprotokollen, der fandt sted 

10.-15. oktober 2016 i Kigali, Rwanda, var vedtagelsen af en ændring til Montrealprotokollen 

(i det følgende benævnt "protokollen"). Ændringsforslaget tilføjer hydrofluorcarboner 

(HFC'er) til den liste over stoffer, der er omfattet af protokollen, og ændrer de relevante 

artikler i protokollen i overensstemmelse hermed. HFC'er er almindeligt anvendt i 

klimaanlæg, køleskabe, aerosoler, skum og andre produkter. De blev indført som et alternativ 

til chlorfluorcarboner (CFC'er) og andre stoffer, som er skadelige for ozonlaget, hvis 

anvendelse er blevet reduceret ved foranstaltninger, der gennemføres i henhold til protokollen. 

Det er imidlertid blevet opdaget, at HFC'er er aktive drivhusgasser, hvis globale 

opvarmningspotentiale kan være tusind gange højere end kuldioxids. Deres anvendelse skal 

derfor begrænses så hurtigt som muligt. De fleste økonomisk udviklede lande vil være nødt til 

at skære ned på produktionen og anvendelsen af HFC'er mellem 2019 og 2023. De fleste 

udviklingslande vil derefter skære ned på forbruget og produktionen af HFC'er mellem 2024 

og 2028. Resten vil derefter skære ned på forbruget og produktionen af HFC'er mellem 2028 

og 2031. EU's hurtige vedtagelse af Kigaliændringen vil sende et signal om dets vilje til at 

yde et væsentligt bidrag til reduktionen af drivhusgasemissioner og derved opfylde målene i 

Parisaftalen. Af denne grund bør medlemsstaterne opfordres til at afslutte processen med at 

ratificere ændringen i overensstemmelse med det foreslåede projektforløb. Ordføreren glæder 

sig over og værdsætter Det Forenede Kongeriges beslutning om at godkende og ratificere 

Kigaliændringen på trods af de igangværende forhandlinger om Brexit. 

 

 


