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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista tehtyä 

Montrealin pöytäkirjaa koskevan Kigalin muutoksen tekemisestä Euroopan unionin 

puolesta 

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

(Hyväksyntä) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07725/2017), 

– ottaa huomioon Montrealin pöytäkirjaan tehdyn Kigalin muutoksen, joka hyväksyttiin 

Montrealin pöytäkirjan osapuolten Kigalissa Ruandassa lokakuussa 2016 pidetyssä 

28. kokouksessa, 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

192 artiklan 1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti 

esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0157/2017), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan suosituksen (A8-0000/2017), 

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Montrealin pöytäkirjan osapuolten 28. kokous pidettiin 10.–15. lokakuuta 2016 Kigalissa 

Ruandassa ja sen keskeinen tulos oli muutoksen hyväksyminen Montrealin pöytäkirjaan. 

Muutoksella lisätään fluorihiilivetyjä pöytäkirjalla säänneltyjen aineiden luetteloon ja 

tarkistetaan pöytäkirjan niitä koskevia artikloja vastaavasti. Fluorihiilivetyjä käytetään 

yleisesti ilmastointilaitteissa, jääkaapeissa, aerosoleissa, vaahdoissa ja muissa tuotteissa. Niitä 

on otettu käyttöön vaihtoehtoina kloorifluorihiilivedyille ja muille otsonikerrokselle 

haitallisille aineille, joiden käyttöä on vähennetty pöytäkirjan mukaisesti toteutetuilla toimilla. 

On kuitenkin käynyt ilmi, että fluorihiilivedyt ovat aktiivisia kasvihuonekaasuja, joiden 

vaikutus ilmaston lämpenemiseen voi olla tuhat kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. Siksi 

niiden käyttöä on vähennettävä mahdollisimman pikaisesti. Useimpien taloudellisesti 

kehittyneiden maiden on vähennettävä fluorihiilivetyjen tuotantoa ja käyttöä vuosina 2019–

2023. Useimpien kehitysmaiden on pidettävä fluorihiilivetyjen kulutus ja tuotanto ennallaan 

vuosina 2024–2028. Muiden on pidettävä kulutus ja tuotanto ennallaan vuosina 2028–2031. 

Hyväksymällä Kigalin muutoksen ripeästi EU voi osoittaa sitoutuneensa osallistumaan 

merkittävällä tavalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja siten Pariisin sopimuksessa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Sen vuoksi jäsenvaltioita olisi kehotettava saattamaan 

prosessi loppuun ratifioimalla muutos ehdotetun aikataulun mukaisesti. Esittelijä pitää 

myönteisenä ja arvostaa Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä hyväksyä ja ratifioida Kigalin 

muutos huolimatta neuvotteluista, jotka koskevat maan eroa unionista. 

 


