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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
за сключване на споразумение относно приетото в Кигали изменение на
Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

BG

BG

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
1.

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

•

Основания и цели на предложението

Настоящото предложение е за решение на Съвета, което да бъде прието в съответствие
с член 218, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),
относно сключването от името на Европейския съюз на постигнатото в Кигали
изменение на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.
Европейският съюз вече е одобрил Виенската конвенция за защита на озоновия слой,
Монреалския протокол и четирите предходни изменения на протокола1.
На 28-ото заседание на страните по Монреалския протокол, което се проведе от 10 до
15 октомври 2016 г. в Кигали (Руанда), бе приет текстът на изменение, с което към
предвидените в протокола мерки за контрол се добавя поетапно намаляване на
потреблението и производството на флуоровъглеводороди, с цел да се ограничи
въздействието на тези вещества по отношение на изменението на климата. Макар да не
разрушават озоновия слой, посочените парникови газове са въведени най-вече с цел да
бъдат заменени озоноразрушаващите вещества, чието постепенно премахване е
предвидено в Монреалския протокол.
Изменението от Кигали ще влезе в сила на 1 януари 2019 г., при условие че най-малко
20 договарящи се страни са депозирали своите документи за ратификация. Независимо
от това, с цел да се подчертае ангажираността на Европейския съюз към посоченото
изменение и да се насърчат развиващите се държави да предприемат своевременни
действия, следва да се предвиди възможност за одобрение на ранен етап, така че да се
отговори на намеренията на други значими партньори за възможно най-бързо
ратифициране.
•

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на
политиката

Европейският съюз изпревари новата договореност за постепенно намаляване на
флуоровъглеводородите в рамките на Монреалския протокол, като още през 2014 г.
прие Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Прилагането
на мерките на ЕС за постепенно намаляване започна през 2015 г. със замразяване, като
през 2016 г. бе приложен първият етап на намаляването. Въведените механизми за
правоприлагане гарантират, че Европейският съюз ще изпълни задълженията си по
Монреалския протокол до 2030 г., когато ще бъде приложен последният етап на
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Решение 91/690/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за одобряване на изменението на
Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, както е прието през юни
1990 година в Лондон от страните по протокола (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 28).
Решение 94/68/ЕО на Съвета от 2 декември 1993 г. за подписване на изменението към
Монреалския протокол относно веществата, които нарушават озоновия слой (ОВ L 33,
7.2.1994 г., стр. 1).
Решение 2000/646/ЕО на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно сключването на изменение на
Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 272, 25.10.2000 г.,
стр. 26).
Решение 2002/215/ЕО на Съвета от 4 март 2002 г. относно одобрение на Четвъртото изменение
към Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 72,
14.3.2002 г., стр. 18).
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намаляването съгласно сега действащия регламент. В съответствие с член 21,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 графикът за намаляването в периода след
2030 г. ще бъде определен въз основа на преглед, започващ през 2022 г.
•

Съгласуваност с другите политики на Съюза

В рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката в периода до
2030 г. е набелязана амбициозната цел за намаляване на вътрешните емисии на
парникови газове от всички отрасли на икономиката с поне 40 % до 2030 г., както и
цели във връзка с енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност.
Прилагането на рамката в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. е
приоритет в допълнение към Парижкото споразумение. Предвиденото постепенно
намаляване на флуоровъглеводородите е в съответствие с енергийната политика, тъй
като се приема, че енергийната ефективност на всички технологии, използвани за
замяна на флуоровъглеводородите за целите на изменението от Кигали, е поне толкова
висока, колкото тази на подменяните технологии. Наред с това се очаква, че
проектирането на нови хладилни и климатични системи, наложено от необходимостта
да се подменят хладилните агенти, значително ще подобри енергийната ефективност, с
което ще се подпомогне постигането на поставените цели.
2.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Предложението се основава на член 192, параграф 1, във връзка с член 218, параграф 6
от ДФЕС. В член 218 от ДФЕС се определя процедурата за водене на преговори и
сключване на споразумения между Европейския съюз и трети държави или
международни организации. В параграф 6 от същия член по-конкретно се предвижда,
че Съветът, по предложение на Комисията в нейното качество на преговарящ, приема
решение, с което разрешава сключването на споразумение от името на Европейския
съюз.
В съответствие с член 191 и член 192, параграф 1 от ДФЕС Европейският съюз
допринася за постигането, inter alia, на следните цели: опазване, защита и подобряване
на качеството на околната среда; насърчаване на международно равнище на мерки за
справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално
борбата с изменението на климата.
Предвиденото постепенно намаляване на флуоровъглеводородите се прилага
посредством Регламент (ЕС) № 517/2014, който ще трябва да бъде преразгледан на покъсен етап, за да се осигури съгласуваност с изменението от Кигали в периода след
2030 г. Тази цел може да бъде постигната единствено чрез законодателни мерки на
Съюза. До 2030 г. — последната година, за която в регламента се предвижда етап на
намаляване, графикът за постепенното намаляване ще е по-стриктен в сравнение с
бъдещите мерки за контрол по Монреалския протокол. Извършена е цялостна оценка
на въздействието. На този етап не се предвиждат промени в регламента, които могат да
засегнат предприятията.
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално
член 192, параграф 1, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като взе предвид одобрението на Европейския парламент,
като има предвид, че:
(1)

По време на 28-ото заседание на страните по Монреалския протокол за
веществата, които нарушават озоновия слой2 („Монреалския протокол“),
проведено от 10 до 15 октомври 2016 г. в Кигали (Руанда), бе приет текстът на
изменение на посочения протокол („изменение от Кигали“), с което към
предвидените в протокола мерки за контрол се добавя поетапно намаляване на
потреблението и производството на флуоровъглеводороди.

(2)

Поетапното
намаляване
на
потреблението
и
производството
на
флуоровъглеводороди е необходимо, за да се ограничи въздействието на тези
вещества по отношение на изменението на климата и да се предотврати тяхното
неограничено въвеждане, по-специално в развиващите се държави.

(3)

Изменението от Кигали ще осигури необходимия принос към прилагането на
Парижкото споразумение във връзка с целта глобалното затопляне да се
поддържа много под 2 °C в сравнение с прединдустриалните нива и да
продължат усилията за неговото ограничаване до 1,5 °C в сравнение с тези нива.

(4)

Изменението от Кигали следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Приетото на 15 октомври 2016 г. в Кигали изменение на Монреалския протокол за
веществата, които нарушават озоновия слой се одобрява от името на Съюза.
Текстът на изменението е приложен към настоящото решение.
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ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 21.
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Член 2
Председателят на Съвета определя лицето (или лицата), оправомощено да извърши от
името на Съюза депозирането на документа за одобрение при генералния секретар на
Организацията на обединените нации в съответствие с член 13, параграф 1 и член 20 от
Виенската конвенция за защита на озоновия слой3, за да се изрази съгласието на Съюза
да бъде обвързан със споразумението.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.
Съставено в Брюксел на година.

За Съвета
Председател
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OВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8.
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