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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl Tarybos sprendimo dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų 

Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto 

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

(Pritarimo procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07725/2017), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio mėn. Kigalyje (Ruanda) vykusiame 28-ajame 

Monrealio protokolo šalių susitikime priimtą Monrealio protokolo Kigalio pakeitimą, 

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a 

punktą (C8-0157/2017), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 

108 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 

rekomendaciją (A8-0000/2017), 

1. pritaria susitarimo sudarymui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

parlamentams ir vyriausybėms. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Svarbiausias 28-ojo Monrealio protokolo šalių susitikimo, vykusio 2016 m. spalio 10–15 d. 

Kigalyje (Ruanda), rezultatas – priimtas Monrealio protokolo (toliau – Protokolas) 

pakeitimas. Šiuo pakeitimu medžiagų, kurias reglamentuoja Protokolas, sąrašas papildomas 

hidrofluorangliavandeniliais (HFC) ir atitinkamai iš dalies pakeičiami taikomi Protokolo 

straipsniai. Hidrofluorangliavandeniliai paprastai naudojami oro kondicionieriuose, 

šaldytuvuose, aerozoliuose, putose ir kituose gaminiuose. Jie buvo pradėti naudoti kaip 

alternatyva chlorfluorangliavandeniliams (CFC) ir kitoms ozono sluoksnį ardančioms 

medžiagoms, kurių naudojimas sumažintas pagal Protokolą įgyvendinamomis priemonėmis. 

Vis dėlto buvo nustatyta, kad hidrofluorangliavandeniliai yra aktyviosios šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos, kurių potencialus poveikis visuotiniam atšilimui gali būti tūkstantį kartų 

didesnis nei anglies dioksido. Dėl to jų naudojimą reikia sumažinti kuo greičiau. Dauguma 

ekonomiškai išsivysčiusių šalių 2019–2023 m. privalės sumažinti hidrofluorangliavandenilių 

gamybą ir naudojimą. Dauguma besivystančių šalių 2024–2028 m. privalės nedidinti 

hidrofluorangliavandenilių naudojimo ir gamybos. Kitos šalys 2028–2031 m. privalės 

nedidinti hidrofluorangliavandenilių naudojimo ir gamybos. Europos Sąjungos skubiai 

priimtas Kigalio pakeitimas reikš, kad ES yra įsipareigojusi padėti mažinti išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir įgyvendinti Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus. 

Todėl, valstybės narės turėtų būti raginamos užbaigti pakeitimo ratifikavimo procesą pagal 

siūlomą tvarkaraštį. Pranešėja palankiai vertina Jungtinės Karalystės sprendimą priimti ir 

ratifikuoti Kigalio pakeitimą, nepaisant vykstančių „Brexit“ derybų. 


