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Betreft: Een brede aanpak van niet-CO2-gerelateerde antropogene emissies

In een poging de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, is het Europees 
klimaatbeleid gericht geweest op het terugdringen van CO2-emissies. Uit wetenschappelijke 
gegevens blijkt dat het ons beleid in ernstige mate ontbreekt aan een brede aanpak van niet-
CO2-gerelateerde antropogene emissies die van invloed zijn op het klimaat, te weten 
gefluoreerde koolwaterstoffen, roet en verontreinigende gassen die leiden tot de vorming van 
troposferische ozon op laag atmosferisch niveau. Dezelfde gegevens laten zien dat het van 
belang is om onze strijd tegen klimaatverandering aan te vullen door ferm en tijdig niet-CO2-
gerelateerde verontreinigende stoffen aan te pakken en daarbij gebruik te maken van 
bestaande technologieën en instellingen (zoals het Protocol van Montreal, bilaterale 
overeenkomsten, enz). Voor sommige gefluoreerde koolwaterstoffen kan dit worden gedaan 
tegen een prijs van niet meer dan 5 tot 10 cent per ton, terwijl de koolstofprijs nu meer dan 13 
EUR per ton bedraagt.  Relevante beleidsopties zijn onder meer:

a) het afbouwen van de productie en het verbruik van gefluoreerde koolwaterstoffen die 
mogelijk leiden tot opwarming van de aarde, om het afbouwen van 
chloorfluorkoolwaterstoffen te versnellen en ozonafbrekende broeikasgassen op te sporen in  
afgedankte producten en afgedankt materiaal;

b) Vermindering van de uitstoot van roet, waarbij prioriteit wordt gegeven aan uitstoot die 
sneeuw- en ijsgebieden aantast, waaronder het noordpoolgebied, Groenland en de 
Himalayaanse-Tibetaanse gletsjers;

c) Terugdringing van verontreinigende gassen die leiden tot vorming van troposferische ozon, 
een belangrijk broeikasgas.

Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van bovenvermelde strategie? Heeft zij 
het voornemen haar beleid ter verzachting van de klimaatverandering dienovereenkomstig aan 
te vullen? Is de Commissie voornemens een wetgevingsvoorstel in te dienen met betrekking 
tot niet-CO2-gerelateerde antropogene emissies? Is de Commissie voornemens een 
kostenanalyse uit te voeren van de vermindering van de uitstoot van deze niet-CO2-
gerelateerde, maar voor het klimaat relevante antropogene emissies? 

Is de Commissie bereid tot bevordering van een onmiddellijke afbouw op international niveau 
van de productie en het verbruik van gefluoreerde koolwaterstoffen, door middel van het 
Protocol van Montreal in plaats van door de flexibele mechanismen die deel uit maken van 
het Kyoto-Protocol, om beter te beantwoorden aan de doelstelling de klimaatverandering te 
verzachten?
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