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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā  noslēgtu 

vienošanos grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta 

Kigali 

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

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07725/2017), 

– ņemot vērā Kigali grozījumu Monreālas protokolā, ko pieņēma Monreālas protokola 

pušu 28. sanāksmē, kas notika Kigali, Ruandā, 2016. gada oktobrī, 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 

a) apakšpunktu (C8-0157/2017), 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 

(A8-0000/2017), 

1. sniedz piekrišanu vienošanās noslēgšanai; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Galvenais Monreālas protokola pušu 28. sanāksmes, kas notika Kigali, Ruandā, 2016. gada 

10.–15. oktobrī, iznākums bija grozījuma pieņemšana Monreālas protokolā (turpmāk – 

“Protokols”). Ar šo grozījumu to vielu sarakstā, kas tiek reglamentētas ar minēto protokolu, 

iekļauj fluorogļūdeņražus (HFC) un attiecīgi groza Protokolā atbilstīgos pantus. HFC parasti 

lieto gaisa kondicionieros, ledusskapjos, aerosolos, putās un citos izstrādājumos. Tie tika 

ieviesti kā alternatīva hlorofluorogļūdeņražiem (CFCs) un citām vielām, kuras ir kaitīgas 

ozona slānim un kuru izmantošana tika samazināta, īstenojot Protokolā paredzētos 

pasākumus. Tomēr tika atklāts, ka HFCs ir aktīvas siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 

sasilšanas potenciāls var būt tūkstoš reizes lielāks nekā oglekļa dioksīdam.  Tāpēc to lietošana 

ir pēc iespējas ātrāk jāsamazina. Ekonomiski attīstītajām valstīm HFCs ražošana un lietošana 

būs jāsamazina laika posmā no 2019. līdz 20123. gadam. Pēc tam ekonomiski attīstītajām 

valstīm laika posmā no 2024. līdz 2028. gadam HFCs ražošana un lietošana būs jāiesaldē. 

Parējās valstis HFCs ražošanu un lietošanu iesaldēs laika posmā no 2028. līdz 2031gadam. 

ES, savlaicīgi pieņemot Kigali protokolu, paudīs apņemšanos dot ievērojamu ieguldījumu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un tādējādi īstenot Parīzes nolīgumā izvirzītos 

mērķus. Šā iemesla dēļ dalībvalstis vajadzētu aicināt pabeigt šā grozījuma ratificēšanas 

procesu atbilstīgi ierosinātajam grafikam. Referente atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes 

lēmumu pieņemt un ratificēt Kigali grozījumu, neraugoties uz notiekošajām Brexit sarunām. 

 

 


