
Levél az EU tagországok F-gázokért felelős minisztereinek 
 
(nyers fordítás)  
 
Tisztelt Miniszter Asszony! 
 
E héten dönt a COREPER arról, hogy megbízza-e a Tanácsot a fluorozott (F) gázok uniós  
 
szabályozásának felülvizsgálatával. Levelünket abból a célból írjuk, hogy az eddiginél szigorúbb  
 
eljárást sürgessünk: az ipari gázok és készülékek gyártásának gyors betiltását, valamint a kvóták  
 
beárazását. 
 
Mint az Ön előtt is ismeretes, a hidrofluorkarbonok (HFC-k) olyan üvegházhatású gázok, amelyek  
 
kibocsátása – egyedül álló módon - jelentősen nő az Unióban. Az IPCC nemzetközi testület ötödik  
 
vizsgálati jelentésében épp ezekben a hetekben erősítette meg, hogy a HFC negatív hatása az előző  
 
jelentés óta eltelt időben majdnem megkétszereződött. 
 
Ezért is hiányoljuk az Európai Tanács állásponttervezetéből azt a törekvést, azokat a szakpolitikai  
 
lépéseket, amelyek ezt a trendet visszafordíthatnák. A jelenlegi szabályozási javaslat szükségtelenül  
 
lelassítja gazdaságunk és vállalkozásaink fejlődését azzal, hogy évtizedekre függővé tenné Európát a  
 
fluórozott vegyi anyagoktól. Miközben az F-gáz piacon amerikai és japán nemzetközi vállalatok  
 
dominálnak, és a berendezések gyártása többségében Kínában zajlik,  több mint 400 európai  
 
illetve az EU-hoz kapcsolódó vállalkozás éghajlatbarát technológiát képes szállítani.  A  
szigorúbb szabályozás tehát az Európai Unió vállalkozásai számára teremtene piacot.  
 
A HFC-k kitiltásának tervezett folyamata túl lassú ahhoz, hogy ösztönözne az éghajlatbarát  
 
megoldásokra, mivel szakértői jelentések szerint,  jelenleg az indokoltnál 36 százalékkal több 
kvótaengedélyt adnak ki F-gázokra. 
 
A technológiai áttörés elősegítése, munkahelyek teremtése érdekében fontos tehát az F-gázok gyors 
betiltása. Ne konzerválódjanak a HFC infrastruktúrák! Számos tekintélyes tanulmány készült 
nemzetközi intézetekben, a tagországokban és a Bizottság számára arról, hogy van természetes 
közegekkel működő , elérhető, energia- és költséghatékony technológia. A 2020-ig minden 
kulcsterületen megvalósítható az áttérés új berendezések esetében, az EU gazdaságát, 
vállalkozásainak érdekeit szolgálva. 
 
A szabályozásnak ezek alapján a következőket kell tartalmazni: 
 
• a kitiltás határidejének meghatározása az elérhető legjobb technikák alapján; 
 
• új HFC alapú berendezések betiltása azokban az alágazatokban, ahol erre technikai  
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lehetőség van; 
 
• HFC kvóták beárazása a tagországok adminisztratív és áttérési költségeinek fedezetére.  
 
Ma még Európa vezet  a  környezetvédelmi technikák terén. A jövőbeli növekedés a  
 
szabályozások alakulásától függ. Közeleg a HFC-k globális kiváltásának ideje. Most van a legjobb  
 
alkalom arra, hogy az előremutató uniós szabályozás az európai készülékgyártást vezető helyre  
 
segítse az elkerülhetetlen hűtéstechnikai zöld forradalomban. Ezért érvelünk a Tanács szigorú  
 
döntése mellett. 
 
Köszönjük, hogy Ön figyelembe veszi ezeket a szempontokat, amikor kialakítja a magyar álláspontot.  
 
Üdvözlettel 
 
Julian Newman 
 
kampányigazgató 
 
Környezetvizsgálati Ügynökség (EIA), a következő szervezetek megbízásából:  
 
CAN-Europe, ECODES, Elliniki Etairia, EEB, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Greenpeace, Legambiente,  
 
Levegő Munkacsoport (CAAG), Querus, WWF 


