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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o 
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie 
(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07725/2017), 

– s ohledem na kigalskou změnu Montrealského protokolu přijatou na 28. zasedání 
smluvních stran tohoto protokolu, které se konalo v Kigali ve Rwandě v říjnu 2016, 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 
1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C8-0157/2017),

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (A8-0000/2017),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hlavním výsledkem 28. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu, které proběhlo ve 
dnech 10.–15. 10. 2016 v Kigali ve Rwandě, bylo přijetí změny Montrealského protokolu 
(dále jen „Protokol). Tato změna spočívá v zařazení částečně fluorovaných uhlovodíků (dále 
jen „látky HFC“) do seznamu látek regulovaných Protokolem a ve změně příslušných článků 
Protokolu tak, aby zařazení látek HFC bylo v textu Protokolu odpovídajícím způsobem 
reflektováno. Látky HFC jsou běžně používány v klimatizacích, chladicích zařízeních, 
aerosolech, pěnách i jiných výrobcích. Byly zavedeny jako náhrady za chlorfluoruhlovodíky 
(látky CFC) a jiné látky poškozující ozonovou vrstvu, které byly redukovány díky opatřením 
přijatým v rámci implementace Protokolu. Ukázalo se však, že látky HFC jsou bohužel 
účinnými skleníkovými plyny s tisícinásobným potenciálem globálního oteplování oproti 
účinku oxidu uhličitého.  Proto je třeba jejich použití co nejdříve omezit. První redukce látek 
HFC ve většině hospodářsky vyspělých zemí je vyžadována v období 2019–2023. Většina 
rozvojových zemí bude následovat se zmrazením spotřeby a výroby látek HFC v období 
2024–2028 a zbytek pak zmrazí spotřebu a výrobu v období 2028–2031. Rychlým přijetím 
dodatku z Kigali bude EU signalizovat svůj závazek ke konkrétnímu příspěvku ke snížení 
emisí skleníkových plynů, a tím i přispění k cíli Pařížské dohody. Z toho důvodu je třeba 
apelovat na členské státy, aby ratifikační proces smlouvy dokončily dle naplánovaného 
harmonogramu. Zpravodajka vítá a oceňuje rozhodnutí Velké Británie, která se i v rámci 
probíhajícího brexitu zavázala dodatek z Kigali přijmout a řádně ratifikovat.
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