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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese 

Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die 

de ozonlaag afbreken 

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

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad ((07725/2017), 

– gezien de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal, die is goedgekeurd 

tijdens de 28e vergadering van de Partijen bij het Protocol van Montreal, die is 

gehouden in Kigali, Rwanda, in oktober 2016, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, 

lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0157/2017), 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0000/2017), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

Het belangrijkste resultaat van de 28e vergadering van de partijen bij het Protocol van 

Montreal, die heeft plaatsgehad van 10-15 oktober 2016 in Kigali, Rwanda, is de 

goedkeuring van de wijziging van het Protocol van Montreal (hierna het protocol). Deze 

wijziging heeft betrekking op de toevoeging van fluorkoolwaterstoffen (hierna hfk's) 

aan de lijst van met het protocol gereguleerde stoffen, met zodanige wijziging van de 

desbetreffende artikelen van het protocol dat de toevoeging van hfk's aan de 

protocoltekst hierin op overeenkomstige wijze wordt gereflecteerd. Het gebruik van 

hfk's is gangbaar in klimaatregelings- en koelsystemen, aerosolen, schuimen en andere 

producten. Zij zijn ingevoerd ter vervanging van chloorfluorkoolstoffen (cfk’s) en 

andere stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag, waarvan het gebruik is verminderd 

dankzij de maatregelen die in het kader van de tenuitvoerlegging van het protocol zijn 

genomen. Er bleek evenwel dat hfk's helaas krachtige broeikasgassen zijn, met een 

opwarmingspotentieel dat duizend keer groter is dan dat van kooldioxide. Daarom moet 

het gebruik ervan zo snel mogelijk worden beperkt. De eerste vermindering van hfk's in 

de meeste ontwikkelde landen moet gerealiseerd worden in de periode 2019-2023. De 

meeste ontwikkelingslanden zullen volgen met een bevriezing van het verbruik en de 

productie van hfk's in de periode 2024-2028, waarna de rest het verbruik en de 

productie bevriest in de periode 2028-2031. Met een snelle goedkeuring van de 

toevoeging van Kigali kan de EU het signaal afgeven dat zij zich verplicht tot een 

concrete bijdrage aan een vermindering van de broeikasgasemissies en zodoende een 

bijdrage leveren aan de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs. Daarom moet de 

lidstaten worden verzocht het ratificatieproces van de overeenkomst binnen de geplande 

termijnen te voltooien. De rapporteur verwelkomt en waardeert het besluit van Groot-

Brittannië, dat zich er ook in het kader van de aan de gang zijnde brexit toe heeft 

verplicht de toevoeging van Kigali goed te keuren en naar behoren te ratificeren. 

 

 


