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Vprašanje za pisni odgovor O-0000/2011
za Komisijo

Rule 115

vložilaRichard Seeber in Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)
Zadeva: Celostni pristop k antropogenim emisijam, ki niso povezane s CO2 in vplivajo na 

podnebje

Evropska podnebna politika je v prizadevanjih za omilitev posledic podnebnih sprememb 
usmerjena k dolgoročnemu zmanjšanju emisij CO2. Znanstveni podatki potrjujejo, da naši 
politiki resno primanjkuje celostnega pristopa k zmanjšanju antropogenih emisij, ki niso 
povezane s CO2 in vplivajo na podnebje, in sicer fluoriranih ogljikovodikov, črnega ogljika in
plinastih onesnaževal, ki povzročajo nastajanje troposferskega (nižja atmosfera) ozona. Isti 
podatki kažejo, da je pomembno naša prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam 
dopolniti z odločno in pravočasno obravnavo vprašanja onesnaževal, ki niso povezana s CO2, 
tako da se opremo na obstoječe tehnologije in institucije (na primer na Montrealski protokol, 
dvostranske sporazume itd.). Za nekatere fluorirane ogljikovodike je to mogoče storiti že po javni 
ceni od 5 do 10 centov na tono, medtem ko je sedanja cena ogljika več kot 13 EUR na tono. 
Ustrezne možnosti politike vključujejo: 

(a) postopno zmanjševanje proizvodnje in rabe fluoriranih ogljikovodikov s potencialom 
segrevanja ozračja, da se pospeši postopna opustitev delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov ter obnovijo in uničijo toplogredni plini, ki tanjšajo ozonsko plast v 
stratosferi, v odvrženih proizvodih in opremi; 

(b) zmanjšanje emisij črnega ogljika, pri čemer je treba dati prednost emisijam, ki prizadenejo 
območja snega in ledu, vključno z Arktiko, Grenlandijo ter himalajskimi in tibetanskimi ledeniki; 

(c) zmanjšanje plinastih onesnaževal, ki povzročajo nastajanje troposferskega ozona, 
pomembnega toplogrednega plina.

Kakšno stališče ima Komisija do zgoraj navedene strategije? Ali namerava ustrezno dopolniti 
politiko za omilitev podnebnih sprememb? Ali namerava Evropska komisija predložiti 
zakonodajni predlog glede antropogenih emisij, ki niso povezane s CO2 in vplivajo na podnebje? 
Ali namerava izvesti stroškovno analizo zmanjšanja teh antropogenih emisij, ki niso povezane s 
CO2 in vplivajo na podnebje?
Ali je Komisija pripravljena spodbujati takojšnjo ustavitev proizvodnje in rabe delno 
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov na mednarodni ravni z Montrealskim protokolom in ne 
s prožnimi mehanizmi, ki so del Kjotskega protokola, da bi se bolj približala ciljem omilitve 
podnebnih sprememb?

Vloženo:
Posredovano:
Rok za odgovor:


