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Przedmiot: Kompleksowe podejście do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji 
gazów cieplarnianych innych niż CO2

W ramach przeciwdziałania konsekwencjom zmiany klimatu europejską politykę 
przeciwdziałania zmianie klimatu ukierunkowuje się na długoterminowe ograniczanie emisji 
CO2. Dane naukowe dowodzą, że w naszej polityce stanowczo brakuje kompleksowego podejścia 
do ograniczania antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż 
CO2, czyli fluorowęglowodorów, czarnego węgla i zanieczyszczeń gazowych, powodujących 
powstawanie ozonu troposferycznego (w niższej warstwie atmosfery). Te same dane wskazują, że 
ważne jest, aby uzupełnić nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu poprzez 
szybkie i zdecydowane odniesienie się do kwestii zanieczyszczeń innych niż CO2 przy 
jednoczesnym wykorzystaniu istniejących technologii i instytucji (takich jak protokół 
montrealski, umowy dwustronne, etc). Można to osiągnąć w przypadku niektórych 
fluorowęglowodorów po cenie publicznej na niskim poziomie 5–10 centów za tonę, podczas gdy 
aktualna cena węgla wynosi ponad 13 euro za tonę. Odpowiednie opcje polityki obejmują: 
(a) ograniczenie produkcji i użycia fluorowęglowodorów o potencjale globalnego ocieplenia 
w celu przyspieszenia stopniowej eliminacji wodorochlorfluorowęglowodorów oraz odzyskania 
i zniszczenia powodujących dziurę ozonową gazów cieplarnianych w wyrzucanych produktach 
i sprzęcie; 
(b) ograniczenie emisji czarnego węgla przez przyznanie priorytetowej pozycji emisjom, które 
wpływają na regiony pokryte śniegiem i lodem, łącznie z Arktyką, Grenlandią oraz lodowcami 
himalajskimi i tybetańskimi; 

(c) ograniczenie zanieczyszczeń gazowych powodujących powstawanie ozonu troposferycznego, 
ważnego gazu cieplarnianego.

Jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie powyższej strategii? Czy Komisja 
zamierza uzupełnić odpowiednio swoją politykę przeciwdziałania zmianie klimatu? Czy Komisja 
Europejska zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy odnoszący się do antropogenicznej, 
wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2? Czy Komisja zamierza 
dokonać analizy kosztów ograniczenia antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów 
cieplarnianych innych niż CO2?

Czy Komisja jest gotowa do promowania natychmiastowego ograniczenia produkcji i zużycia 
fluorowęglowodorów na poziomie międzynarodowym za pomocą protokołu montrealskiego, 
raczej niż poprzez elastyczne mechanizmy, które są częścią protokołu z Kioto, by lepiej służyć 
celom przeciwdziałania zmianie klimatu?
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