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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 550/2011,
annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011,
teollisuuskaasuja käyttävistä hankkeista peräisin olevien kansainvälisten hyvitysten käyttöön
sovellettavien tiettyjen rajoitusten määrittelemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

limarkkinoiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa edulli
semmin, ja ne myös mahdollistavat kunnianhimoisem
pien tavoitteiden asettamisen. Hiilimarkkinat voivat li
säksi olla tehokas keino siirtää rahoitusta kehitysmaihin
ja auttaa EU:ta täyttämään Kööpenhaminassa sovitun si
toumuksen 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisen
rahoituspaketin toteuttamisesta. Tämä edellyttää, että käy
tettävissä olevia mekanismeja laajennetaan huomattavasti;
muun muassa puhtaan kehityksen mekanismeja on uu
distettava niin, että voidaan lisätä standardoitujen peru
surien käyttöä ja luoda uusia markkinamekanismeja.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan
järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1)
ja erityisesti sen 11 a artiklan 9 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Ilmastonmuutosta koskevalla Yhdistyneiden Kansakuntien
puitesopimuksella (UNFCCC), joka hyväksyttiin ilmaston
muutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puiteso
pimuksen tekemisestä 15 päivänä joulukuuta 1993 teh
dyllä neuvoston päätöksellä 94/69/EY (2), pyritään etu
päässä vakauttamaan ilmakehän kasvihuonekaasupitoi
suudet sellaiselle tasolle, jolla on mahdollista torjua ihmi
sen toiminnan vaarallisia vaikutuksia ilmastojärjestel
mään. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, maapallon
keskimääräinen vuosittainen pintalämpötila ei saa nousta
yli kahdella celsiusasteella teollista aikakautta edeltävästä
tasosta, kuten joulukuussa 2010 pidetyssä Cancúnin il
mastonmuutoskokouksessa ja Kööpenhaminan sitoumuk
sessa vahvistettiin. Hallitustenvälisen ilmastonmuutos
paneelin (IPCC) viimeisimmän arviointikertomuksen mu
kaan tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen kasvu pysäh
tyy vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa, että kaik
kien merkittävien päästömaiden on toteutettava lisätoi
mia.
Jotta kykenisimme vastaamaan tähän haasteeseen, hii
limarkkinoiden on oltava keskeisessä asemassa. Hii

(1) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11.

(3)

Kioton pöytäkirjassa, joka hyväksyttiin ilmastonmuutosta
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen
Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön
puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti
25 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätök
sellä 2002/358/EY (3), asetetaan sen 39 osapuolelle pääs
tövähennystavoitteet vuosiksi 2008–2012 ja määritellään
kaksi mekanismia sellaisten kansainvälisten päästöhyvi
tyksen luomiseksi, joiden avulla osapuolet voivat kom
pensoida päästöjään. Nämä mekanismit ovat yhteistoteu
tus, jolla luodaan päästövähennysyksiköitä, ja puhtaan
kehityksen mekanismi, jolla luodaan sertifioituja pääs
tövähennyksiä.

(4)

Yhteistoteutus ja puhtaankehityksen mekanismi ovat
myös niin sanotusti pelkkiä kompensaatiojärjestelmiä, joi
den nojalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen yh
dellä tonnilla yhdessä paikassa antaa oikeuden tuottaa
kasvinhuonekaasupäästöjä yhden tonnin verran jossakin
muualla. Tällaisten järjestelmien avulla voidaan yleensä
alentaa päästövähennyskustannuksia kokonaisuudessaan,
jolloin toimia voidaan toteuttaa juuri niissä maissa, joissa
se on kaikkein kustannustehokkainta, mutta ne eivät ede
sauta niitä vähennystoimia, jotka ovat 2 celsiusasteen
tavoitteen saavuttamisen edellytys.

(3) EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1.
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(6)
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Jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pitää alle 2 celsiu
sasteessa, unioni on ottanut sen kannan, että teollisuus
maiden sitoumusten täydennyksenä kehitysmaiden, erityi
sesti niistä kaikkein edistyneimpien, olisi toteutettava asi
anmukaisia rajoitustoimia. Samalla olisi kehitettävä asteit
tain laajat kansainväliset hiilimarkkinat, joilla voidaan
saada aikaan tarvittavat maailmanlaajuiset vähennykset
tehokkaasti ja tuottaa kansainvälisiä hyvityksiä sellaisia
päästövähennyksiä varten, jotka jäävät sellaisen viitearvon
alle, joka päästövähennystoimien puuttuessa on alempi
kuin ennustetut päästöt. Tämä edellyttää, että kehitys
maat toteuttavat asianmukaisia rajoittamistoimia. Olisi
lujitettava vähiten kehittyneiden maiden osallistumista
puhtaan kehityksen mekanismiin, ja edistyneempien ke
hitysmaiden olisi asteittain siirryttävä alakohtaisiin mark
kinamekanismeihin ja lopulta päästökatto- ja päästökaup
pajärjestelmiin (1).

nalta riittävät. Teollisuuskaasuhankkeista saatujen hyvitys
ten käyttöä koskevien rajoitusten käyttöönoton – erityi
sesti, jos asiasta annetaan myös kansainvälisiä päätöksiä –
odotetaan osaltaan edistävän Kioton pöytäkirjan mukais
ten mekanismien etujen maantieteellisesti tasaisempaa ja
kautumista.

(8)

Teollisuuskaasuhankkeisiin liittyy ympäristökysymyksiä.
HFC-23:n hävittämisestä saatavat poikkeuksellisen suuret
voitot edesauttavat klooridifluorimetaanin (HCFC-22),
joka on voimakkaasti otsonikerrosta heikentävä aine ja
kasvihuonekaasujen aine, tuotantoa ja käyttöä rekisteröi
dyissä laitoksissa hanketoimintamenetelmän mukaisella
enimmäistasolla. Tästä syystä HCFC-22:n tuotanto saattaa
olla suurempi kuin se olisi ollut ilman hanketoimintaa.
Tämä seikka taas horjuttaa otsonikerrosta heikentävistä
aineista tehtyyn Montrealin pöytäkirjaan (3) vuonna
2007 tehtyä HCFC-yhdisteiden tuotantoa ja kulutusta
koskevaa mukautusta, jolla pyritään vauhdittamaan
HCFC-22:n asteittaista poistamista muusta kuin raaka-ai
nekäytöstä. Se on epäjohdonmukainen myös siksi, että
jäsenvaltiot rahoittavat HCFC-22:n tuotannon asteittaista
lopettamista maksamalla tätä varten osuuksia Montrealin
pöytäkirjan monenväliseen rahastoon. Nämä suuret voi
tot vääristävät taloudellisia kannustimia ja kilpailua ja
johtavat siihen, että tuotanto siirtyy unioniin sijoittautu
neilta adipiinihapon tuottajilta rekisteröityneille tuottajille
kolmansiin maihin. Se, että Kioton mekanismeihin osal
listuvia adipiinihapon tuottajia kohdellaan paljon suotui
sammin kuin niitä, jotka osallistuvat unionin järjestel
mään vuodesta 2013 alkaen, lisää riskiä samankaltaisesta
tuotannon siirtymisestä ja johtaa koko maailman pääs
töjen nettokasvuun. Taloudellisten kannustimien ja kilpai
lun vääristymisen vähentämiseksi ja kasvihuonekaas
upäästöjen vuodon välttämiseksi on perusteltua rajoittaa
näiden kansainvälisten hyvitysten käyttöä.

(9)

Teollisuuskaasuhankkeista saadut kansainväliset hyvityk
set eivät osaltaan edistä teknologiansiirtoa tai välttämä
töntä kehitysmaiden energiajärjestelmien muuntamista
pitkällä aikavälillä. Teollisuuskaasujen vähentäminen yh
teistoteutuksen tai puhtaan kehityksen mekanismin avulla
ei ole kaikkein tehokkain keino vähentää koko maailman
päästöjä, koska hankkeiden kehittäjien saamia suuria voit
toja ei käytetä päästöjen vähentämiseen.

(10)

Tiettyjen hyvitysten käyttöä koskevien täysimääräisten ra
joitusten soveltamisesta säädetään direktiivin 2003/87/EY
11 a artiklan 9 kohdassa. On aiheellista soveltaa tällaisia
rajoituksia teollisuuskaasuhankkeisiin. Käytön täysimää
räinen rajoittaminen on paras keino välttää sellaiset eitoivotut vaikutukset, joita hyvityksillä on kilpailuun ja

Osallistuminen yhteistoteutukseen ja puhtaan kehityksen
mekanismiin on vapaaehtoista; myös päätökset hyvitys
ten käytön sallimisesta päästökauppajärjestelmissä perus
tuvat vapaaehtoisuuteen. Siksi voidaan tehdä ero tuotet
tavissa olevien hyvitysten ja sellaisten hyvitysten välillä,
joiden käytön Kioton pöytäkirjan osapuolet ovat voineet
sallia kansallisen lainsäädäntönsä nojalla. Tästä syystä sal
littujen päästömääräyksiköiden käyttö on jo poissuljettu
direktiivillä 2003/87/EY; Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivillä 2004/101/EY (2) sallitaan tiettyjen yh
teistoteutuksesta ja puhtaan kehityksen mekanismista saa
tujen hyvitysten käyttö, ja lisäksi siinä vahvistetaan yh
denmukaistetut rajoitukset ydinvoima-, maankäyttö- ja
metsätaloushankkeista peräisin olevien kansainvälisten
hyvitysten käytölle ja säädetään, että jäsenvaltiot voivat
antaa toiminnanharjoittajien käyttää tiettyjä määriä
muuntyyppisiä kansainvälisiä hyvityksiä. Direktiivissä
2003/87/EY säädetään, että on annettava yhdenmukais
tettuja täytäntöönpanosäännöksiä, joita sovelletaan kan
sainvälisten hyvitysten käyttöä koskeviin rajoituksiin.

Olisi rajoitettava sellaisten kansainvälisten hyvitysten
käyttöä, jotka ovat peräisin hankkeista, joissa käytetään
trifluorimetaania (HFC-23) ja adipiinihapon tuotannosta
aiheutuvaa typpioksidia (N2O), jäljempänä ’teollisuuskaa
suhankkeet’. Tämä on linjassa Eurooppa-neuvoston loka
kuussa 2009 antamien päätelmien kanssa, joissa kehitys
maita, erityisesti edistyneempiä niistä, kehotetaan toteut
tamaan asianmukaisia rajoittamistoimia. Suurin osa teolli
suuskaasuhankkeista toteutetaan edistyneissä kehitys
maissa, joilla on riittävät valmiudet rahoittaa näitä edul
lisia vähennyksiä itse, ja näistä hankkeista saatujen aiem
pien tulojen pitäisi olla vähennysten rahoittamisen kan

(1) Neuvoston päätelmät ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) kuudennentoista osapuo
likonferenssin valmistelusta (Cancún, 29.11.–10.12.2010), ympäris
töneuvoston 3036. istunto, Luxemburg, 14.10.2010, neuvoston pää
telmät EU:n kannasta Kööpenhaminan ilmastokokousta varten
(7.–18. joulukuuta 2009) ja ympäristöneuvoston 2968. istunto, Lu
xemburg, 21.10.2009, hyväksytty Brysselin Eurooppa-neuvoston pu
heenjohtajan päätelmillä 29. ja 30. lokakuuta 2009.
(2) EUVL L 358, 13.11.2004, s. 18.
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(3) Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista, sellaisena
kuin se on mukautettuna ja muutettuna Montrealin pöytäkirjan 19.
osapuolikokouksen päätöksellä (17.–21. syyskuuta 2007).
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ympäristöön, parantaa koko maailman päästövähennys
ten kustannustehokkuutta sekä edistää vähähiilisiä inves
tointeja ja lisätä siten hiilimarkkinoiden ympäristötehok
kuutta.

(11)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olisi direktiivin
2003/87/EY 11 a artiklan 9 kohdan mukaan sovellettava
1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen, mikä kyseisen artik
lan mukaan tarkoittaa yli kuutta kuukautta ja alle kolmea
vuotta direktiivin antamispäivästä. Nämä toimenpiteet ei
vät vaikuta sellaisten teollisuuskaasuhankkeista saatujen
hyvitysten käyttöön, jotka on tarkoitettu tavoitteiden
täyttämiseen vuonna 2012.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kielletään 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen direktiivin
2003/87/EY 11 a artiklan soveltamiseksi sellaisten kansainvälis
ten hyvitysten käyttö, jotka ovat peräisin hankkeista, joissa haj
otetaan trifluorimetaania (HFC-23) ja adipiinihapon tuotannosta
aiheutuvaa typpioksiduulia (N2O); tätä kieltoa ei kuitenkaan so
velleta sellaisten hyvitysten käyttöön, jotka on saatu tämäntyyp
pisistä jo olemassa olevista hankkeista päästövähennyksiä varten
ennen vuotta 2013, jotka koskevat päästökauppajärjestelmään
kuuluvien laitosten vuonna 2012 aiheuttamia päästöjä ja joita
saa käyttää 30 päivään huhtikuuta 2013 saakka.

2 artikla
(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmaston
muutoskomitean lausunnon mukaiset,

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

