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Ο παγθόζκηνο νξγαληζκόο γηα ηελ έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληνο (EIA)1 δηαηύπσζε ηε ζέζε γηα ηε
θαηάξγεζε ησλ ζπλζεηηθώλ ςπθηηθώλ αεξίσλ ηύπνπ πδξνθζνξαλζξάθσλ (f – gases) κέρξη ην
2020. Σύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ νξγαληζκνύ, ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ δηαξξνώλ θαη αλάθηεζεο
πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκόο 842 ηνπ 2006 είλαη αλαπνηειεζκαηηθά θαη δαπαλεξά, γηα ηνπο εμήο
ιόγνπο :


Αναποτελεσματικά δηόηη παξά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ, νη εθπνκπέο έρνπλ απμεζεί
θαηά 20% από ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ. Αθόκα θαη αλ εθαξκνζηεί πιήξσο ν
θαλνληζκόο, ην κόλν πνπ ζα πεηύρεη ζα είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ εθπνκπώλ ζηα ζεκεξηλά
πεξίπνπ επίπεδα (ηζνδύλακεο κε 110 κεγαηόλνπο CO2) κέρξη ην 2050. Τνύην ζεκαίλεη όηη νη
εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη από ηα f – gases πξνβιέπεηαη λα αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην
40% ηεο ζπλνιηθήο εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Επξώπε ην 2050. Ωο εθ ηνύηνπ, ε
ζηαζεξνπνίεζε ησλ εθπνκπώλ f – gases ζηα ζεκεξηλά επίπεδα κέρξη ην 2050 δελ είλαη
ζπκβαηή κε ηελ επξύηεξε καθξνπξόζεζκε πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο όζνλ αθνξά ηηο
κεηώζεηο ησλ ξύπσλ.



Δαπανηρά δηόηη ν θαλνληζκόο γηα ηα f – gases έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη δηπιαζίνπ θόζηνπο
εθαξκνγήο από ην πξνβιεθζέλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα εθαξκνγήο ππνινγίδεηαη ζηα €40
αλά ηόλν CO2. Επηπξόζζεηα, ηα θνζηνιόγηα απηά, πνπ αλακέλεηαη λα απμεζνύλ πεξαηηέξσ,
επηβαξύλνπλ ηνλ Επξσπαίν θαηαλαισηή θαη ηα θξάηε – κέιε, παξά ηνπο παξαγσγνύο ησλ fgases, ζε αληίζεζε κε ην θαλόλα «πιεξώλεη ν επηβαξύλσλ».

Σύκθσλα κε κηα αλαθνξά ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2011, όπνπ αλαιύεηαη ε
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ ησλ f – gases, ε αληηθαηάζηαζε ησλ θιεηζηώλ ζπζηεκάησλ
πδξνθζνξαλζξάθσλ κε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο αεξίσλ ρακεινύ δείθηε παγθόζκηαο ζέξκαλζε ζα
κεηώζεη ηηο εθπνκπέο ζε κεγαιύηεξα επίπεδα από ηζνδύλακνπο 60 κεγαηόλνπο CO2 εηήζηα κέρξη
ην 2030, ελώ ην θόζηνο εθαξκνγήο ζα πέζεη ρακειόηεξα από €20 αλά ηόλν CO2. Όζνλ αθνξά
ηελ επεξρόκελε αλαζθόπεζε ηνπ θαλνληζκνύ 842, ε EIA παξνηξύλεη ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή
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λα πξνηείλεη κηα θαζνιηθή θαηάξγεζε ησλ πδξνθζνξαλζξάθσλ κέρξη ην 2020, πνπ λα
ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο ζεηξάο πξννδεπηηθώλ κέηξσλ θαηάξγεζεο.
Τα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ θαλνληζκνύ ήδε πεξηέρνπλ ην πιαίζην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
εθπνκπώλ κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ απαγόξεπζεο. Τα κέηξα απηά κπνξεί λα επηθαηξνπνηεζνύλ,
ώζηε ηα εκπεξηέρνπλ ηηο πιένλ πξόζθαηεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, πνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη
ππάξρνπλ πιένλ ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο γηα όια ηα αλνηθηά θαη θιεηζηά ζπζηήκαηα.
Επηπξόζζεηα, ε ΕΙΑ ζπληζηά ηελ εθπόλεζε πξόζζεησλ κέηξσλ – θηλήηξσλ, ηα νπνία ζα
πξνάγνπλ ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηώλ θπζηθώλ ςπθηηθώλ ξεπζηώλ. Τέηνηα ραξαθηεξηζηηθά
κέηξα κπνξεί λα είλαη :


Επαξθή κέηξα ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ θπζηθώλ αεξίσλ θαη
αλαζθόπεζε ησλ παξόλησλ πεξηνξηζκώλ ρξήζεο (δηεπθόιπλζε ρξήζεο).



Πξόζζεηα θίλεηξα, όπσο π.ρ. θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο.
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