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Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Angående: En övergripande strategi mot klimatpåverkande antropogena utsläpp av andra 
ämnen än koldioxid

För att minska följderna av klimatförändringarna har EU:s klimatpolitik varit inriktad på
långsiktiga minskningar av koldioxidutsläppen. Vetenskapliga rön bevisar att vår politik 
saknar en övergripande strategi för minskning av klimatpåverkande antropogena utsläpp av 
andra ämnen än koldioxid, nämligen fluorkolväten, sotpartiklar (s.k. ”black carbon” eller BC) 
och förorenande gaser som leder till att ozon bildas i troposfären (den lägre atmosfären). 
Dessa rön tyder också på att det är viktigt att komplettera våra insatser mot klimatförändringar 
genom att bestämt och vid lämplig tidpunkt ta itu med förorenande utsläpp av andra ämnen än 
koldioxid, samtidigt som vi drar nytta av den teknik och de institutioner som finns till hands 
(exempelvis Montrealprotokollet och bilaterala avtal). När det gäller vissa fluorkolväten 
uppgår den offentliga kostnaden för detta endast till 5 till 10 cent per ton, medan kolpriset för 
närvarande uppgår till över 13 euro per ton. Här följer några exempel på relevanta politiska 
alternativ: 
(a) Gradvis minskning av produktionen och förbrukningen av fluorkolväten som kan bidra till 
den globala uppvärmningen, påskyndande av utfasningen av fluorkolväten samt återvinning 
och förstörande av växthusgaser från uttjänta produkter och utrustning som bryter ned ozon i 
stratosfären. 
(b) Minskade utsläpp av sotpartiklar, i första hand när det gäller utsläpp som påverkar snö-
och istäckta regioner, däribland Arktis, Grönland och glaciärerna i Himalaya och Tibet. 
(c) Minskning av förorenande gaser som leder till att det bildas troposfäriskt ozon, som är en 
betydelsefull växthusgas.
Hur ställer sig kommissionen till ovannämnda strategi? Tänker kommissionen komplettera sin 
politik för begränsning av klimatförändringarna i enlighet med dessa rekommendationer? 
Tänker kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om klimatpåverkande antropogena 
utsläpp av andra ämnen än koldioxid? Tänker kommissionen genomföra en kostnadsanalys av 
minskningen av dessa klimatpåverkande antropogena utsläpp av andra ämnen än koldioxid?

Är kommissionen beredd att främja en omedelbar avveckling av produktionen och 
förbrukningen av fluorkolväten på internationell nivå genom Montrealprotokollet snarare än 
genom de flexibla mekanismer som ingår i Kyotoprotokollet, för att på ett bättre sätt bidra till 
att målen för begränsning av klimatförändringarna uppnås?
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