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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 

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

(Έγκριση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07725/2017), 

– έχοντας υπόψη την τροποποίηση του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που 

εγκρίθηκε στην 28η συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου του 

Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) τον Οκτώβριο του 2016, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0157/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 

7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0000/2017), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, 

καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το κύριο αποτέλεσμα της 28ης συνεδρίασης των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου 

του Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε από 10 έως 15 Οκτωβρίου 2016 στο Κιγκάλι 

(Ρουάντα), ήταν η έγκριση μίας τροποποίησης στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (εφεξής «το 

πρωτόκολλο»). Η τροποποίηση προσθέτει τους υδροφθοράνθρακες (HFC) στον κατάλογο 

των ουσιών που ρυθμίζονται από το πρωτόκολλο και τροποποιεί αναλόγως τα εφαρμοστέα 

άρθρα του πρωτοκόλλου. Οι HFC χρησιμοποιούνται ευρέως στα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τα 

αερολύματα, τους αφρούς και σε άλλα προϊόντα. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως 

εναλλακτική λύση στους χλωροφθοράνθρακες (CFC) και άλλες ουσίες που βλάπτουν τη 

στιβάδα του όζοντος, των οποίων η χρήση μειώθηκε με την εφαρμογή μέτρων βάσει του 

πρωτοκόλλου. Ωστόσο, ανακαλύφθηκε ότι οι HFC είναι ενεργά αέρια θερμοκηπίου, με 

δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη έως και χίλιες φορές μεγαλύτερο από αυτό του 

διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η χρήση τους πρέπει να μειωθεί το συντομότερο δυνατό. 

Θα απαιτηθεί από τις περισσότερες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν την 

παραγωγή και χρήση HFC μεταξύ 2019 και 2023. Στη συνέχεια, οι περισσότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες θα παγώσουν την κατανάλωση και παραγωγή HFC μεταξύ 2024 και 

2028. Οι υπόλοιπες χώρες θα παγώσουν την κατανάλωση και παραγωγή HFC μεταξύ 2028 

και 2031. Η ταχεία έγκριση της τροποποίησης του Κιγκάλι από την ΕΕ θα σηματοδοτήσει τη 

δέσμευσή της να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

και, με αυτόν τον τρόπο, να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται στη συμφωνία του 

Παρισιού. Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να ολοκληρώσουν τη 

διαδικασία κύρωσης της τροποποίησης σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Η 

εισηγήτρια επιδοκιμάζει και εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ηνωμένου 

Βασιλείου να δεχτεί και να επικυρώσει την τροποποίηση του Κιγκάλι, παρά τις εν εξελίξει 

διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 


