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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításának az 

Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 

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

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07725/2017), 

– tekintettel a montreali jegyzőkönyv kigali módosítására, amelyet a montreali 

jegyzőkönyv részes felei a ruandai Kigaliban 2016. októberében rendezett 28. ülésükön 

fogadtak el,  

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) bekezdésének 

és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által 

benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0157/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. 

cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

ajánlására (A8-0000/2017), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

A montreali jegyzőkönyv részes feleinek a ruandai Kigaliban 2016. október 10–15. között 

rendezett 28. ülésén a legjelentősebb eredmény a montreali jegyzőkönyv (a továbbiakban: a 

jegyzőkönyv) módosításának elfogadása volt. A módosítás a jegyzőkönyv által szabályozott 

anyagok jegyzékét kiegészíti a fluorozott szénhidrogénekkel (HFC-k), és ennek megfelelően 

módosítja a jegyzőkönyv alkalmazandó cikkeit. A fluorozott szénhidrogéneket általában 

légkondicionálókban, hűtőgépekben, aeroszolokban, habokban és más termékekben 

használják.  A klórfluór-szénhidrogének (CFC-k) és az ózonréteget károsító más anyagok 

alternatívájaként vezették be, amelyek használatát a jegyzőkönyv értelmében végrehajtott 

intézkedésekkel csökkentették. Felfedezték azonban, hogy a fluorozott szénhidrogének aktív 

üvegházhatású gázok, amelyek globális felmelegedési potenciálja akár ezerszer nagyobb is 

lehet, mint a szénhidrogéné.   Használatukat ezért a lehető leghamarabb csökkenteni kell. A 

gazdaságilag fejlett országok többségének a fluorozott szénhidrogének előállítását és 

használatát 2019–2023 között csökkentenie kell. A legtöbb fejlődő ország pedig 2024–2028 

között befagyasztja a fluorozott szénhidrogének használatát és előállítását. A többi ország 

2028–2031 között fagyasztja be a fluorozott szénhidrogének használatát és előállítását. A 

kigali módosítás gyors elfogadásával az EU kifejezésre juttatja az üvegházhatásúgáz-

kibocsátások csökkentéséhez és ezáltal a Párizsi Megállapodásban rögzített célok 

teljesítéséhez való jelentős hozzájárulására irányuló kötelezettségvállalását. Ezért a 

tagállamokat fel kell szólítani a módosítás ratifikálási folyamatának lezárására a javasolt 

ütemezésnek megfelelően. Az előadó üdvözli és nagyra értékeli az Egyesült Királyság azon 

döntését, hogy a folyamatban levő brexit-tárgyalások ellenére elfogadja és ratifikálja a kigali 

módosítást. 

 


