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Assunto: Uma abordagem abrangente relativa às emissões antropogénicas diversas do CO2
relevantes para o clima

Num esforço para atenuar as consequências das alterações climáticas, a política europeia em 
matéria de clima tem incidido nas reduções a longo prazo das emissões de CO2. Os dados 
científicos provam que existe uma lacuna grave na nossa política no que respeita a uma 
abordagem abrangente no sentido da redução das emissões antropogénicas diversas do CO2
relevantes para o clima, designadamente dos HFC, do carbono negro e dos gases poluentes 
que conduzem à formação de ozono troposférico (na baixa atmosfera). Os mesmos dados 
indicam que é importante complementar a luta contra as alterações climáticas através da 
adopção de medidas firmes e oportunas relativamente aos poluentes diversos do CO2, tirando, 
ao mesmo tempo, partido das tecnologias e instituições existentes (como, por exemplo, o 
Protocolo de Montreal, acordos bilaterais, etc.). Isto pode ser feito relativamente a alguns dos 
HFC por apenas 5 a 10 cêntimos por tonelada, ao passo que o preço do carbono ultrapassa 
agora os 13 euros por tonelada. Eis algumas das opções estratégicas nesta matéria: 

(a) Redução progressiva da produção e do consumo de HFC com potencial de aquecimento 
global, para acelerar a supressão progressiva dos HCFC e recuperar e destruir os gases com 
potencial de empobrecimento do ozono estratosférico em produtos e equipamentos rejeitados; 

(b) Redução das emissões de carbono negro, com prioridade para as emissões que afectam 
regiões de neve e gelo, incluindo o Árctico, a Groenlândia e os glaciares himalaio-tibetanos; 

(c) Redução dos gases poluentes que conduzem à formação de ozono troposférico, um gás 
com efeito de estufa significativo.

Qual é a posição da Comissão Europeia relativamente à estratégia acima referida? Tenciona a 
Comissão complementar a sua política de atenuação das alterações climáticas em 
conformidade? Tenciona a Comissão Europeia apresentar uma proposta legislativa 
relativamente às emissões antropogénicas diversas de CO2 relevantes para o clima? Tenciona 
a Comissão Europeia proceder a uma análise do custo / benefício da redução destas emissões 
antropogénicas diversas do CO2 relevantes para o clima?

Está a Comissão pronta a promover uma eliminação progressiva imediata, ao nível 
internacional, da produção e do consumo de HFC através do Protocolo de Montreal, e não 
através dos mecanismos flexíveis no âmbito do Protocolo de Quioto, para melhor servir os 
objectivos da atenuação das alterações climáticas?
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