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Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

predkladajú: Richard Seeber a Theodoros Skylakakis

Vec: Komplexný prístup, pokiaľ ide o antropogénne emisie látok iných ako CO2, ktoré 
prispievajú k zmene klímy

V snahe zmierniť dôsledky zmeny klímy sa európska politika v tejto oblasti zameriava na 
dlhodobé znižovanie emisií CO2. Vedecké údaje dokazujú, že našej politike vo veľkej miere 
chýba komplexný prístup k znižovaniu antropogénnych emisií látok iných ako CO2, ktoré 
prispievajú k zmene klímy, konkrétne fluorouhľovodíkov, čierneho uhoľného prachu a plynných 
znečisťujúcich látok, ktoré v nižších vrstvách atmosféry spôsobujú vznik troposférického ozónu. 
Podľa tých istých údajov sa ukazuje, že je dôležité doplniť naše úsilie v oblasti boja proti zmene 
klímy o rozhodné a včasné riešenie problému znečisťujúcich látok iných ako CO2, pričom sa 
využijú existujúce technológie a inštitúcie (napr. Montrealský protokol, bilaterálne dohody atď.). 
To sa môže spraviť v prípade niektorých fluorouhľovodíkov, ktorých cena je iba 5 až 10 centov 
za tonu, kým súčasná cena uhlíka predstavuje viac než 13 eur za tonu. Do úvahy prichádzajú tieto 
možnosti politík: 
(a) postupné znižovanie výroby a spotreby fluorouhľovodíkov prispievajúcich ku globálnemu 
otepľovaniu s cieľom zrýchliť postupné ukončenie používania hydrochlorofluorouhľovodíkov 
a recykláciu a likvidáciu skleníkových plynov s negatívnym vplyvom na stratosférický ozón 
z vyradených výrobkov a zariadení; 
(b) zníženie emisií čierneho uhoľného prachu, pričom prednosť dostane zníženie emisií, ktoré 
ovplyvňujú regióny pokryté snehom a ľadom vrátane Arktídy, Grónska a tibetských ľadovcov 
v Himalájach; 

(c) zníženie plynných znečisťujúcich látok, ktoré spôsobujú vznik troposférického ozónu, 
významného skleníkového plynu.

Aké je stanovisko Európskej komisie, pokiaľ ide o uvedenú stratégiu? Má Komisia v úmysle 
primerane doplniť svoju politiku v oblasti zmiernenia zmeny klímy? Má Komisia v úmysle 
predložiť legislatívny návrh v súvislosti s antropogénnymi emisiami látok iných ako CO2, ktoré 
prispievajú k zmene klímy? Má Komisia v úmysle vypracovať analýzu nákladov na znižovanie 
antropogénnych emisií látok iných ako CO2, ktoré prispievajú k zmene klímy?
Je Komisia ochotná v záujme lepšieho splnenia cieľov zmiernenia zmeny klímy podporiť na 
medzinárodnej úrovni okamžité zníženie výroby a spotreby fluorouhľovodíkov uprednostnením 
Montrealského protokolu pred pružnými mechanizmami, ktoré sú súčasťou Kjótskeho protokolu?
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