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Europa, siekdama sumažinti klimato kaitos padarinius, klimato politikoje didžiausią dėmesį skiria 
ilgalaikiam CO2 išmetimo mažinimui. Moksliniais duomenimis patvirtinta, kad mūsų vykdomai 
politikai ypač trūksta visapusiško požiūrio į antropogeninių teršalų (ne CO2), kurie turi įtakos 
klimatui, t. y. į fluorangliavandenilių (HFC), juodosios anglies ir dujinių teršalų, dėl kurių 
formuojasi troposferos (žemutinio atmosferos sluoksnio) ozonas, išmetimo mažinimą. Iš 
mokslinių duomenų taip pat matyti, kad svarbu stiprinti mūsų kovos su klimato kaita pastangas, 
griežtai ir laiku sprendžiant su ne CO2 teršalais susijusias problemas, pasinaudojant esamomis 
technologijomis ir institucijomis (pvz., Monrealio protokolu, dvišaliais susitarimais ir kt.). Tą 
galima būtų padaryti kai kuriems fluorangliavandeniliams nustačius mažiausią nuo 5 iki 10 centų 
už toną kainą, nes dabar anglies kaina viršija 13 EUR už toną. Taip pat galima imtis tokių 
politinių sprendimų: 
a) laipsniškai nutraukti fluorangliavandenilių, skatinančių visuotinį atšilimą, gamybą ir 
naudojimą, paspartinti laipsnišką clorfluorangliavandenilių naudojimo nutraukimą, atkurti 
stratosferos ozono sluoksnį ir sunaikinti stratosferos ozono sluoksnį ardančias ir šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas išmetamuose gaminiuose ir įrangoje; 
b) mažinti juodosios anglies teršalų kiekį, formuojant politiką pirmenybę teikti išmetamiems 
teršalams, kurie turi įtakos sniegu ir ledu padengtiems regionams, įskaitant, Arktį, Grenlandiją ir 
Himalajų-Tibeto ledynus; 
c) mažinti dujinių teršalų išmetimą, dėl kurio formuojasi troposferos ozono dujos, kurios taip pat 
yra vienos iš šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Kokia Europos Komisijos pozicija dėl minėtos strategijos? Ar Komisija ketina atitinkamai 
papildyti savąją politiką, skirtą klimato kaitos poveikiui mažinti? Ar Europos Komisija ketina 
pateikti teisės akto pasiūlymą dėl išmetamų antropogeninių teršalų (ne CO2), kurie turi įtakos 
klimatui? Ar Komisija ketina atlikti šių įtakos klimatui turinčių antropogeninių (ne CO2) teršalų 
išmetimo mažinimo sąnaudų analizę?
Ar Komisija pasirengusi skatinti nedelsiant tarptautiniu lygmeniu pradėti laipsniškai nutraukti 
chlorfluorangliavandenilių gamybą ir naudojimą ir, siekdama geriau įgyvendinti klimato kaitos 
poveikio mažinimo uždavinius, taikyti Monrealio protokolo nuostatas, o ne lankstesnes Kioto 
protokole nustatytas priemones?
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