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Kasutatud tähised 
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 *** nõusolekumenetlus 
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 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

Nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali 

protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist 

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

(Nõusolek) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07725/2017), 

– võttes arvesse Montreali protokolli Kigali muudatust, mis võeti vastu Montreali 

protokolli osaliste 28. koosolekul, mis toimus oktoobris 2016 Rwandas Kigalis, 

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a 

(C8-0157/2017), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A8-

0000/2017), 

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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ET 

LÜHISELGITUS 

Montreali protokolli (edaspidi „protokoll“) osaliste 28. koosolekul, mis toimus 10.–15. 

oktoobrini 2016 Rwandas Kigalis, võeti vastu protokolli muudatuse tekst. Selle muudatusega 

lisatakse fluorosüsivesinikud protokolliga hõlmatud ainete loetellu ja muudetakse protokolli 

kohaldatavaid artikleid sellele vastavalt. Fluorosüsivesinikke kasutatakse tavaliselt 

kliimaseadmetes, külmikutes, aerosoolides, vahtudes ja muudes toodetes. Need võeti 

kasutusele alternatiivina klorofluorosüsinikele ja muudele osoonikihti kahjustavatele ainetele, 

mille kasutamine on piiratud protokolli alusel rakendatavate meetmetega. Samas on selgunud, 

et fluorosüsivesinikud kujutavad endast aktiivseid kasvuhoonegaase, mille globaalset 

soojenemist põhjustav potentsiaal on tuhat korda suurem, kui süsinikdioksiidil. Seetõttu tuleb 

nende kasutamist võimalikult kiiresti vähendada. Majanduslikult enimarenenud riigid peavad 

vähendama oma fluorosüsivesinike tootmist ja kasutamist ajavahemikul 2019–2023. Seejärel 

külmutab enamik arengumaid ajavahemikul 2024–2028 oma fluorosüsivesinike tootmise ja 

kasutamise. Ülejäänud riigid külmutavad oma tootmise ja tarbimise aastatel 2028–2031. Kui 

ELi kiidab viivitamata heaks vastu Kigali muudatuse, annab see märku tema pühendumusest 

anda oluline panus kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse ja Pariisi kokkuleppe 

sihttasemete saavutamisse. Seepärast tuleks paluda liikmesriikidel viia muudatuse 

ratifitseerimise protsess lõpule vastavalt kavandatud ajakavale. Raportöör peab kiiduväärseks 

ja tunnustab Ühendkuningriigi otsust kiita heaks ja ratifitseerida Kigali muudatus, hoolimata 

käimasolevatest Brexiti läbirääkimistest. 


