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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 550/2011

frá 7. júní 2011

um ákvörðun á tilteknum takmörkunum sem gilda um notkun alþjóðlegra inneigna vegna 
verkefna varðandi iðnaðargastegundir samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/87/EB (*)

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/
EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/
EB (1), einkum 9. mgr. 11. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Lokamarkmið rammasamnings Sameinuðu þjóðanna 
um loftslagsbreytingar, sem samþykkt var með 
ákvörðun ráðsins 94/69/EB frá 15. desember 1993 um 
niðurstöður rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um 
loftslagsbreytingar (2), er að halda styrk gróðurhúsa-
lofttegunda í andrúmsloftinu stöðugum við tiltekin gildi 
þannig að komið verði í veg fyrir hættulegar veðurfars-
breytingar af mannavöldum. Til að það markmið náist 
má heildarhækkun hnattræns ársmeðalhita við yfirborð 
jarðar ekki vera meiri en 2 °C miðað við gildin fyrir 
iðnbyltinguna sem samþykkt voru á ráðstefnunni um 
loftslagsbreytingar í Cancún í desember 2010 og með 
Kaupmannahafnarsáttmálanum. Í nýjustu matsskýrslu 
milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar (IPCC) 
kemur fram að eigi markmiðið að nást verði losun 
gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu að ná hámarki eigi 
síðar en 2020. Þar af leiðandi þurfa öll lönd sem eru stórir 
losendur að efla hnattræna viðleitni sína í þá veru.

2) Ef þetta markmið á að nást koma kolefnismarkaðir til 
með að gegna lykilhlutverki. Þeir gera það að verkum 
að ná má markmiðunum með lægri tilkostnaði og 
þeir stuðla einnig að meiri metnaði. Þar að auki geta 
kolefnismarkaðir verið áhrifaríkir í tengslum við yfir-
færslu fjármagns til þróunarlanda og geta aðstoðað 
Sambandið við að uppfylla skuldbindingar sínar varðandi 
alþjóðlega fjárhagspakkann, sem nemur 100 milljörðum 
Bandaríkjadala og var samþykktur í Kaupmannahöfn. Því 
er þörf á verulegri útfærslu að því er varðar núverandi 
kerfi, þ.m.t. umbætur á kerfi hreinleikaþróunar (CDM) 
til að auka notkun staðlaðra grundvallarviðmiðana, og 
sköpun nýrra markaðskerfa.

3) Með Kýótóbókuninni, sem var samþykkt með ákvörðun 
ráðsins 2002/358/EB frá 25. apríl 2002 um samþykkt 
Kýótóbókunarinnar, fyrir hönd Evrópubandalagsins, 
við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
breytingar og um sameiginlegar efndir tilheyrandi 
skuldbindinga (3), voru sett markmið fyrir 39 aðila um 
skerðingu á losun fyrir tímabilið 2008–2012 og komið á 
fót tveimur kerfum til að stofna til alþjóðlegra inneigna 
sem aðilarnir mega nota til að jafna saman losun. 
Sameiginleg framkvæmd (JI) gerir kleift að stofna til 
losunarskerðingareininga (ERU) en kerfi hreinleika-
þróunar (CDM) gerir kleift að stofna til eininga vott-aðrar 
losunarskerðingar (CER).

4) Kerfi sameiginlegrar framkvæmdar og kerfi hreinleika-
þróunar eru svokölluð hrein samjöfnunarkerfi þar sem 
losunarskerðing um eitt tonn af gróðurhúsalofttegundum 
heimilar losun eins tonns af gróðurhúsalofttegundum 
annars staðar. Þótt slík kerfi stuðli almennt að því að 
draga úr kostnaði vegna aðgerða til að draga úr hnattrænni 
losun í löndum þar sem slíkt er kostnaðarhagkvæmara 
stuðla þau ekki að aðgerðum til skerðingar sem eru 
nauðsynlegar til að nálgast megi 2 °C-markmiðið.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 8.6.2011, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá 26. júlí 2012 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Stjtíð. EB L 33, 7.2.1994, bls. 11. (3) Stjtíð. EB L 130, 15.5.2002, bls. 1.
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5) Til að halda hnattrænni hlýnun undir 2 °C hefur 
Sambandið tekið þá afstöðu að þróunarlönd, einkum 
þau sem lengst eru komin, skuli styðja skuldbindingar 
iðnvæddra landa með viðeigandi aðgerðum til að draga 
úr losun. Samhliða því skal smám saman þróast breiður, 
alþjóðlegur kolefnismarkaður, sem getur stuðlað að 
nauðsynlegri, hnattrænni skerðingu á skilvirkan hátt þar 
sem stofnað er til alþjóðlegra inneigna fyrir losunar-
skerðingu, sem er undir settu viðmiði um áætlaða losun, 
ef ráðstafanir til losunarskerðingar eru ekki fyrir hendi. 
Þar af leiðandi þurfa þróunarlöndin að grípa til 
viðeigandi aðgerða til að draga úr losun. Auka skal 
hlutdeild þróunarlanda, sem eru komin skemmst á veg í 
þróun, í kerfi hreinleikaþróunar og jafnframt skulu 
þróunarlönd, sem eru lengra komin, miða smám saman 
að því að taka þátt í sviðstengdum markaðskerfum og 
loks í viðskiptakerfum með losunarþaki (e. cap-and-
trade systems)  (1). 

6) Þátttaka í kerfi sameiginlegrar framkvæmdar og kerfi 
hreinleikaþróunar er valfrjáls sem og hlutdeild í ákvörð-
unum um að heimila notkun inneigna í viðskiptakerfum 
fyrir losunarheimildir. Þess vegna er gerður greinar-
munur á inneignum sem stofnað er til og inneignum 
sem undirritunaraðilar Kýótóbókunarinnar hafa ákveðið 
að heimila til notkunar samkvæmt landslögum við-
komandi ríkis. Í því skyni er notkun eininga úthlutaðs 
magns þegar undanskilin í tilskipun 2003/87/EB og í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/101/EB (2) er 
notkun á tilteknum inneignum úr kerfi sameiginlegra 
framkvæmda og úr kerfi hreinleikaþróunar heimiluð 
með samræmdum takmörkunum á notkun alþjóðlegra 
inneigna vegna verkefna í tengslum við kjarnorku, 
landnotkun og skógrækt og að því tilskildu að 
aðildarríki heimili rekstraraðilum að nota tiltekið magn 
af öðrum tegundum alþjóðlegra inneigna. Í tilskipun 
2003/87/EB er kveðið á um að samþykkja skuli 
samræmd framkvæmdarákvæði varðandi takmarkanir á 
notkun alþjóðlegra inneigna. 

7) Takmarka skal notkun alþjóðlegra inneigna vegna 
verkefna í tengslum við tríflúormetan (HFC-23) og 
nituroxíð (N2O) frá framleiðslu á adipínsýru (hér á eftir 
nefnd „verkefni varðandi iðnaðargastegundir“). Þetta 
samræmist niðurstöðum Evrópuráðsins frá október 2009 
þar sem þróunarlönd, einkum þau sem lengst eru komin, 
eru hvött til að grípa til viðeigandi aðgerða til að draga 
úr losun. Langflest verkefni varðandi iðnaðargasteg-
undir eru unnin í þróunarlöndum sem eru langt á veg 
komin í þróun og hafa fullnægjandi getu til að 
fjármagna sjálf þessar ódýru skerðingar og skulu tekjur 
úr fyrri verkefnum duga til að fjármagna þau. 

 ________________  

(1) Niðurstöður ráðsins, undirbúningur fyrir 16. ráðstefnu aðilanna að 
rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar í Cancún 
(29.11.2010–10.12.2010), 3036. fundur umhverfisráðsins í Lúxemborg 
14.10.2010 og niðurstöður ráðsins um afstöðu Evrópusambandsins fyrir 
ráðstefnu um loftslagsbreytingar í Kaupmannahöfn (7.–18.12.2009), 2968. 
fundur umhverfisráðsins í Lúxemborg 21. október 2009, sem samþykktar 
voru með ályktun forseta fundar leiðtogaráðsins í Brussel frá 29. og 30. 
október 2009. 

(2) Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 18. 

Takmarkanir á notkun inneigna varðandi iðnaðargas, 
ásamt ákvörðunum þess efnis á alþjóðavísu, stuðla að 
jafnari landfræðilegri dreifingu þess ávinnings sem 
fylgir kerfunum sem komið var á með Kýótóbókuninni. 

8) Verkefni varðandi iðnaðargastegundir valda áhyggjum í 
tengslum við umhverfismál. Sérlega mikill hagnaður af 
eyðingu HFC-23 hefur í för með sér aukna 
áframhaldandi framleiðslu og notkun klórdíflúormetans 
(HCFC-22), sem er öflug ósoneyðandi gróðurhúsaloft-
tegund, í skráðum stöðvum á hæsta stigi sem aðferðir 
verkefnistengdra aðgerða leyfa. Þar af leiðandi getur 
framleiðsla á HCFC-22 orðið meiri en hún hefði verið 
án verkefnistengdra aðgerða. Hins vegar grefur það 
undan „Montreal-breytingunni“ frá 2007 innan ramma 
Montreal-bókunarinnar um efni sem valda rýrnun 
ósonlagsins (3) um að flýta fyrir því ferli að hætta í 
áföngum að nota HCFC-22 á annan hátt en sem hráefni. 
Það er heldur ekki í samræmi við fjármögnun 
aðildarríkja á því ferli að hætta í áföngum framleiðslu 
HCFC-22 með framlögum til marghliða sjóðs innan 
ramma Montreal-bókunarinnar. Þessi mikli hagnaður 
leiðir til röskunar á efnahagshvötum og samkeppni og 
til þess að framleiðsla á adipínsýru færist frá 
framleiðendum í Sambandinu til skráðra framleiðenda í 
þriðju löndum. Talsvert hagstæðari meðferð á 
framleiðendum adipínsýru sem taka þátt í kerfum 
Kýotóbókunarinnar en þeim sem koma inn í kerfi 
Sambandsins frá og með árinu 2013 eykur áhættu á 
svipuðum tilfærslum í framleiðslu ásamt hreinni 
aukningu á hnattrænni losun. Réttlætanlegt er að 
takmarka notkun þessara alþjóðlegu inneigna til að 
minnka röskun á efnahagshvötum og samkeppni og til 
að koma í veg fyrir að eitthvað fari úr skorðum í 
tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda. 

9) Alþjóðlegar inneignir vegna verkefna varðandi 
iðnaðargastegundir stuðla ekki að miðlun tækni-
þekkingar eða umbreytingu orkukerfa til langs tíma, 
sem er nauðsynleg í þróunarlöndum. Sú leið að draga úr 
losun þessara iðnaðargastegunda með kerfi sameigin-
legrar framkvæmdar eða kerfi hreinleikaþróunar er ekki 
skilvirkasta aðferðin til að draga úr hnattrænni losun þar 
eð hagnaðurinn frá þróunaraðilum verkefnanna er ekki 
notaður til þess að draga úr losun. 

10) Samkvæmt 9. mgr. 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er 
heimilt að beita fullri takmörkun að því er varðar 
notkun á tilteknum inneignum. Rétt þykir að beita slíkri 
takmörkun ef um er að ræða verkefni varðandi 
iðnaðargastegundir. Full takmörkun á notkun hentar 
best til þess að koma í veg fyrir óæskilegar afleiðingar 
þessara inneigna að því er varðar samkeppni og 
umhverfi og eykur kostnaðarhagkvæmni hnattrænnar 

 ________________  

(3) Montreal-bókunin um efni sem valda rýrnun ósonlagsins eins og hún var 
leiðrétt og henni breytt með 19. fundi aðilanna að Montreal-bókuninni 
(17.–21. september 2007). 
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losunarskerðingar og vistvænleika kolefnismarkaðarins 
með því að hvetja til fjárfestinga sem fela í sér litla 
losun kolefna. 

11) Í samræmi við 9. mgr. 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB 
gilda ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, frá 1. janúar 2013, en í samræmi við þá grein 
eru þá liðnir meira en sex mánuðir en minna en þrjú ár 
frá því hún er samþykkt. Þessar ráðstafanir hafa ekki 
áhrif á notkun inneigna iðnaðargastegunda varðandi 
skuldbindingar um að uppfylla kröfur á árinu 2012. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslags-
breytingar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Frá 1. janúar 2013 verður notkun alþjóðlegra inneigna vegna 
verkefna í tengslum við eyðingu tríflúormetans (HFC-23) og 
nituroxíðs frá framleiðslu á adipínsýru, að því er varðar 11. gr. 
a í tilskipun 2003/87/EB, bönnuð, að undanskilinni notkun 
inneigna að því er varðar losunarskerðingar til ársins 2013 
vegna núverandi verkefna af þessu tagi og notkun í tengslum 
við losun frá stöðvum, sem falla undir viðskiptakerfi ESB 
fyrir losunarheimildir, sem skal heimila til og með 30. apríl 
2013. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 7. júní 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 
 

 


