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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, 

ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie 

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

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07725/2017), 

– so zreteľom na dodatok k Montrealskému protokolu prijatého v Kigali na 28. zasadnutí 

zmluvných strán Montrealského protokolu, ktoré sa konalo v októbri 2016, v Kigali v 

Rwande,  

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (C8-0157/2017), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 

bezpečnosť potravín (A8-0000/2017), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Hlavným výsledkom 28. zasadnutia zmluvných strán Montrealského protokolu, ktoré sa 

konalo 10. – 15. októbra 2016 v Kigali v Rwande, bolo prijatie dodatku k Montrealskému 

protokolu (ďalej len „protokol“) Dodatkom sa fluórované uhľovodíky (ďalej len „látky HFC“) 

zaraďujú na zoznam látok regulovaných protokolom a v súlade s tým sa menia príslušné 

články protokolu. Látky HFC sa bežne používajú v klimatizáciách, chladiacich zariadeniach, 

aerosóloch, penách a iných výrobkoch. Zaviedli sa ako náhrada za chlórfluórované 

uhľovodíky a iné látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktorých použitie bolo obmedzené v 

dôsledku opatrení prijatých v rámci implementácie protokolu. Zistilo sa však, že látky HFC sú 

účinnými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania, ktorý je tisíckrát vyšší 

než potenciál oxidu uhličitého.  Ich používanie sa musí preto čo najskôr obmedziť. Väčšina 

hospodársky vyspelých krajín bude musieť obmedziť látky HFC v období 2019 – 2023.  

Väčšina rozvojových krajín bude nasledovať so zmrazením spotreby a výroby látok HFC v 

období 2024 – 2028. Ostatné zmrazia svoju spotrebu a výrobu v období 2028 – 2031. 

Rýchlym prijatím dodatku z Kigali bude EÚ signalizovať svoj záväzok ku konkrétnemu 

príspevku k zníženiu emisií skleníkových plynov, a tým aj k splneniu cieľov Parížskej 

dohody.  Z toho dôvodu je potrebné apelovať na členské štáty, aby proces ratifikácie dodatku 

dokončili podľa naplánovaného harmonogramu. Spravodajkyňa víta a oceňuje rozhodnutie 

Spojeného kráľovstva, ktoré sa aj napriek prebiehajúcim rokovaniam v rámci brexitu 

zaviazalo dodatok z Kigali prijať a riadne ratifikovať. 

 


