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Στις 31-12-09, σύμφωνα με Κοινοτικό Κανονισμό (2037/2000), καταργείται η 

παραγωγή ψυκτικών αερίων τύπου «παρθένων υδροχλωροφθορανθράκων», 

κυριότερος εκπρόσωπος των οποίων είναι το γνωστό μας R-22. Η Αντιπροσωπία 

για την Έρευνα του Περιβάλλοντος (EIA) εκφράζει φόβους για την έκρηξη  μαύρης 

αγοράς των ουσιών αυτών μετά τη κατάργηση παραγωγής τους. Ο κίνδυνος αυτός 

απασχολεί φορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και 

της Χημικής Βιομηχανίας. Πρόσφατα, έγινε στις Βρυξέλλες διάσκεψη εκπροσώπων 

των φορέων και συζητήθηκε το πρόβλημα.  

 

Σύμφωνα με τη πρόσφατα τροποποιημένη Κοινοτική Νομοθεσία, μετά τη 1-1-

2010, θα επιτρέπεται χρήση μόνο ανακτώμενων (reclaimed) και 

ανακυκλούμενων (recovered) ποσοτήτων από τις ως άνω ουσίες, για την 

υποστήριξη των παλαιών εγκαταστάσεων. Οι Χημικές Βιομηχανίες εκφράζουν 

έντονες ανησυχίες, ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ετοιμότητα, να αντιμετωπίσουν 

την επερχόμενη κατάργηση της παραγωγής παρθένων ψυκτικών αερίων τύπου R-

22. Σύμφωνα με την άποψή τους, η ολιγωρία οφείλεται σε δυο λόγους : Τη 

δημιουργία σύγχυσης, όσον αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες κατάργησης και 

την ελπίδα, ότι οι ποσότητες ανακτώμενων και ανακυκλούμενων ποσοτήτων θα 

είναι επαρκείς για τις ανάγκες. Η άποψή τους είναι ότι, οι χρήστες πρέπει άμεσα να 

σχεδιάσουν τη τροποποίηση των εγκαταστάσεών τους, ώστε είτε να χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά συνθετικά αέρια, είτε να δρομολογηθούν προς νέα, φιλικά προς το 

περιβάλλον συστήματα (π.χ. με αμμωνία ή διοξείδιο του άνθρακα).  

 

Σύμφωνα με μια στατιστική μελέτη που έγινε στη Βρετανία το 2005, το 70% των 

επιχειρήσεων έχουν τουλάχιστον ένα ψυκτικό ή κλιματιστικό σύστημα, που 

λειτουργεί με υδροχλωροφθοράνθρακες. Είναι σαφές, ότι μόλις επέλθει η 

κατάργηση παραγωγής στις 1/1/2010, υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχίσει παράνομα 

η παραγωγή και το προϊόν να παίρνει την ονομασία «ανακυκλούμενο προϊόν». 

Κάτι τέτοιο έχει ήδη συμβεί στις ΗΠΑ. Η Αντιπροσωπία για την Έρευνα του 

Περιβάλλοντος (EIA) φοβάται ότι θα επαναληφθεί το φαινόμενο της απάτης που 

παρατηρήθηκε σε παρόμοιες περιστάσεις (κατάργηση των χλωροφθορανθράκων) 
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στην Ευρώπη στο τέλος της 10ετίας του 90. Τότε, είχαν εντοπιστεί μεγάλες 

ποσότητες χλωροφθορανθράκων (ουσίες που καταστρέφουν έντονα το όζον) να 

εισάγονται από τη Κίνα, όπου η παραγωγή ήταν ελεύθερη και φθηνή. Εκπρόσωπος 

της ΕΙΑ ανέφερε ότι η «Ευρώπη πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη της και να ελέγχει 

τις εισαγωγές, καθώς και να κάνει προσεκτικούς υπολογισμούς των τρεχόντων 

αποθεμάτων αυτών των ουσιών».  

 

Στα συμπεράσματα της διάσκεψης, τονίζεται η ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ των εκπροσώπων των Αρχών και των Χημικών Βιομηχανιών, στη μάχη 

εναντίον της «μαύρης αγοράς».  

 

ΠΗΓΗ : www.acr-news.com 
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