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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe 

Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč 

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

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07725/2017), 

– ob upoštevanju spremembe Montrealskega protokola, ki je bila sprejeta na 

osemindvajsetem srečanju pogodbenic oktobra 2016 v Kigaliju v Ruandi, 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in 

točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-

0157/2017), 

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(4) in člena 108(7) 

Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-

0000/2017), 

1. odobri sklenitev sporazuma; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic. 
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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Poglavitni dosežek na 28. srečanju pogodbenic Montrealskega protokola, ki je potekalo od 10. 

do 15. oktobra 2016 v Kigaliju v Ruandi, je bila odločitev o spremembi protokola (kigalijska 

sprememba). Novost je, da so bili na seznam snovi, ki se urejajo z Montrealskim protokolom, 

dodani fluorirani ogljikovodiki (HFC), skladno s tem pa so bili spremenjeni tudi ustrezni členi 

protokola. Fluorirani ogljikovodiki se običajno uporabljajo v hladilnih in klimatskih napravah, 

aerosolih, penah in drugih proizvodih. Uvedeni so bili namesto klorofluoroogljikovodikov 

(CFC) in drugih substanc, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč in katerih uporaba se je 

zmanjšala zaradi ukrepov, sprejetih pri izvajanju protokola. Žal se je izkazalo, da so fluorirani 

ogljikovodiki aktivni toplogredni plini, ki imajo tisočkrat večji potencial globalnega 

segrevanja kot ogljikov dioksid, zato je treba čim prej omejiti njihovo porabo. Zmanjšanje 

količine fluoriranih ogljikovodikov je najprej predvideno v večini gospodarsko razvitih držav 

v obdobju 2019–2023. Nato bo večina držav v razvoju v obdobju 2024–2028 zamrznila 

porabo in proizvodnjo fluoriranih ogljikovodikov v obdobju 2024–2028, preostale države pa 

bodo to storile v obdobju 2028–2031. EU bo s hitrim sprejetjem kigalijske spremembe 

pokazala, da se zavezuje konkretno prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in s 

tem k uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma. Zato je treba države članice pozvati, naj 

postopek ratifikacije izvedejo po predvidenem časovnem razporedu. Poročevalka pozdravlja 

in odobrava sklep Velike Britanije, ki se je kljub pogajanjem o izstopu iz EU zavezala sprejeti 

in ratificirati kigalijsko spremembo. 


