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Temats: Visaptveroša pieeja jautājumam par to gāzu antropogēnajām emisijām, kuras nav 
CO2 un ir saistītas ar klimata pārmaiņām

Cenšoties samazināt klimata pārmaiņu izraisītās sekas, galvenais uzsvars Eiropas klimata politikā 
ir likts uz CO2 emisiju ilgtermiņa samazināšanu. Zinātnisko pētījumu dati apstiprina, ka mūsu 
politikā ļoti trūkst visaptverošas pieejas jautājumam par to gāzu antropogēnajām emisijām, kuras 
nav CO2 un ir saistītas klimata pārmaiņām, proti, par hidrofluorogļūdeņražu (HFC), sodrēju un 
piesārņojošo gāzu emisijām, kas noved pie troposfēras (atmosfēras zemākā slāņa) ozona 
veidošanās. Šie dati arī rāda, ka ir svarīgi papildināt mūsu klimata pārmaiņu apkarošanas 
centienus, ar esošo tehnoloģiju un instrumentu (piemēram, Monreālas protokols, divpusējie 
nolīgumi utt.) palīdzību noteikti un savlaicīgi novēršot piesārņojošo gāzu, kas nav CO2, rašanos.
Attiecībā uz dažiem hidrofluorogļūdeņražiem (HFC) to var izdarīt par cenu, kas nepārsniedz 5–
10 centus par tonnu, savukārt patlaban oglekļa cena ir vairāk nekā 13 euro par tonnu. Atbilstošās 
politiskās iespējas ir šādas:
a) pakāpeniski samazināt to hidrofluorogļūdeņražu (HFC) ražošanu un patēriņu, kuriem piemīt 
potenciāls veicināt globālo sasilšanu, paātrināt hlorfluorogļūdeņražu (HCFC) izmantošanas 
pakāpenisku pārtraukšanu un reģenerēt un iznīcināt no nolietotiem produktiem un iekārtām 
iegūtās siltumnīcefekta gāzes, kas noārda ozona slāni;
b) samazināt sodrēju emisijas, par prioritāti izvirzot emisijas, kas ietekmē sniega un ledus klātos 
reģionus, tostarp Arktiku, Grenlandi un Himalaju un Tibetas ledājus;
c) samazināt to piesārņojošo gāzu emisijas, kuras noved pie ievērojamas siltumnīcefekta gāzes —
troposfēras ozona veidošanās.
Kāda ir Eiropas Komisijas nostāja attiecībā uz iepriekš minēto stratēģiju? Vai Komisija plāno 
attiecīgi papildināt savu klimata pārmaiņu mazināšanas politiku? Vai Eiropas Komisija plāno 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu attiecībā uz to gāzu antropogēnajām emisijām, kuras nav CO2
un ir saistītas klimata pārmaiņām? Vai Komisija plāno veikt to gāzu, kuras nav CO2 un ir saistītas 
klimata pārmaiņām, antropogēno emisiju samazināšanas izmaksu analīzi?

Vai Komisija ir gatava sekmēt tūlītēju to hidrofluorogļūdeņražu (HFC) ražošanas un patēriņa 
samazināšanu starptautiskā līmenī, izmantojot Monreālas protokolu, nevis Kioto protokolā 
paredzētos elastīgos mehānismus, lai tādējādi veicinātu klimata pārmaiņu mazināšanas mērķu 
sasniegšanu?
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