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  مقدمة

لمعلومات المتاحة للجمهور لموجز صندوق لتقديم مقدم إلى أمانة الالطلب الأعدت هذه الورقة استجابة إلى   -1
  مننتاجاإلكميات والتابعة لبروتوكول كيوتو بشأن العناصر ذات الصلة لعمل آلية التنمية النظيفة 

). 64-56من المقرر ) ج(الفقرة  (ىكخطوة أول االنبعاثات  خفضلسندات المتاحة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 الثاني من المرفقفصيلي عن آلية التنمية النظيفة في ويرد المزيد من الوصف الت
UNEP/OzL.Pro/Excom/57/64 . عن إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نبذة هذه الورقة أيضاوتقدم 

لية التنمية النظيفة، والتمويل المقدم من الصندوق آل، ومشروعات خفض الهيدروفلوروكربون 5 في بلدان المادة
هي أن تستكمل وتفسر الجدول الذي يوضح مشروعات خفض المواد والغرض من هذه الورقة . رافالمتعدد األط

 تنظر فيها أو التي آلية التنمية النظيفة وروكربون المسجلة حالياً لدى مجلسالهيدروفل/الهيدروكلوروفلوروكربونية
  . بوصفه المرفق األولهذا الجدول  ويرد .آلية التنمية النظيفة

عملية عتبر االنبعاثات الكربونية، وت بماليين من سندات 23-فض انبعاثات الهيدروفلوروكربونويقدر خ  -2
 السندات بموجب آلية التنمية النظيفة، عملية تؤدي إلى الحصول علىي ت ال،23-تدمير الهيدروفلوروكربون

و أي منتج (23-ويمكن للجهات التي تبعث الهيدروفلوروكربون. منخفضة التكاليف نسبياً
عن  22-من استعادة نسبة كبيرة من تكاليف إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

بالضرورة  ونال يستحق الرغم من أن جميع منتجي هذه المواد ى وعل.استخدام سندات آلية التنمية النظيفةطريق 
االنبعاثات الكربونية يمثل ميزة تجارية هامة  الحصول على سندات فإنالحصول على منافع آلية التنمية النظيفة، 

  .ةالمؤهلالجهات غير  للحصول عليها مقارنة بةؤهلجهات المللبالنسبة 

 مليون سند 250 أصدر المجلس التنفيذي لآللية التنمية النظيفة أكثر من ،2009شباط / فبراير10وحتى   -3
 وذلك إلى ما ،من ثاني أكسيد الكربونئ طن واحد يكاف، كل سند )CER (االنبعاثات لخفض المعتمدةسندات المن 

 ويمكن. وقد صدرت هذه السندات خالل فترة تزيد عن سنتين بمدة قصيرة.  مشروعاً مسجال1ً 390مجموعه 
 هذا وتبلغ قيمة 2012.1ليون سند حتى عام ب 1.45لمشروعات المسجلة لدى آلية التنمية النظيفة إدرار نحو ل

حيث أن متوسط سعر السند )  بليون يورو14.5أو ( بليون دوالر أمريكي 18.3سوق لفي امن السندات الحجم 
  2). يورو10أو ( دوالر أمريكي 12.6يبلغ 

 دوالر أمريكي للسند، المستخدم في هذا الجدول، هو السعر المسجل في السوق 12.6والسعر البالغ   -4
س بصورة صحيحة السعر الذي يحصل عليه معدو  أسعار السوق وال يعكىوالغرض منه هو اإلشارة إل. الثانوي

تذبذب أسعار سندات تو.  المعتمدة لخفض االنبعاثاتالهيدروفلوروكربون مقابل سنداتهمالمتعلقة بمشروعات ال
سوق الوقود األحفوري، ب األسعار تتأثروعادة ما . االنبعاثات الكربونية وقد يكون من الصعب توقع اإليرادات

ذروتها وتبلغ األسعار في الوقت الحالي نصف . ، واالتجاهات االقتصادية)رجة الحرارةد(واألحوال الجوية 
أي العقود بين معدي المشروعات (تكون األسعار في السوق األولي عادة ما و. 2008 في صيف عام المسجلة

المعتمدة سندات الوعادة ما تتعلق العقود في السوق األولي ب. السوق الثانويفي سعار األن مأقل ) والمشترين
التنبؤ بالعملية التنظيمية مدى إمكانية خفض االنبعاثات التي لم تصدر بعد، وتتأثر األسعار بعوامل المخاطرة مثل ل

 عدم اليقين المرتبط بفترة ما بعد عام ومن شأن 3.العقود، ونوع المشروعالواردة في شروط الفي البلد المضيف، و
                                                 

1  www.cdm.unfccc.int 
، في 2009آانون الثاني / يناير22 في Point Carbonسرة في األسواق خارج البورصة حسبما أبلغت عنه سعر شرآات السم  2

www.pointcarbon.com.  
 وأوائل 2007 يورو في عام 13 يوروات و8سعار اآلجلة التي أعلنها البنك الدولي للسندات المعتمدة لخفض االنبعاثات المستقبلية ما بين  تراوحت األ 3

 يورو وحصلت المشروعات المسجلة ذات تكنولوجيات 10-8، وحصلت المشروعات التي ال تزال في مرحلة مبكرة من اإلعداد على نحو 2008عام 
 State and Trends of the Carbon يورو، أنظر 13-11مبسطة، مثل مشروعات الهيدروفلوروآربون، التي تشتمل على خيارات للتخزين، ما بين 

Market 2008, Karan Capoor and Philippe Ambrosi, World Bank, p. 32 . ولكنها 2008وقد زادت األسعار بدرجة آبيرة خالل عام 
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 عدم القدرة على التنبؤ أن يؤدي إلىبروتوكول كيوتو حكام تزام األولية ألل نهاية فترة االعن تعلنالتي  2012
  .بأسواق الكربون

الصين والهند :  التالية5وهناك مرافق إلنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة   -5
، وعدد ية اإلنتاجالقدرات حيث منوذلك ) تليها الهند(وأكبر بلد منتج هو الصين . والمكسيك وفنزويال واألرجنتين

 منتجاً 19 و13وهناك ما بين . المصانع والكمية المنتجة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 طن 500 000من بقليل  أقل 2007 اإلنتاجية في عام مبلغت قدرته 4في الصين 22-للهيدروكلوروفلوروكربون

 مشروعات مسجلة لدى آلية التنمية النظيفة تحصل على ،يالولدى جميع هذه البلدان، باستثناء فنزو. في السنة
  .سندات مقابل تدمير الهيدروفلوروكربون

مشروعات  اليخص)  مليون130(التي صدرت  اتخفض االنبعاثالمعتمدة لسندات ال أكثر من نصف وكان  -6
 كبيرة من السندات كل التي تتطلب كميات 5 األولالمرفق والواردة في 23-خفض الهيدروفلوروكربونالمسجلة ل

السندات المعتمدة من  مليون سند 90 وقد حصلت الصين بمفردها على 6. ستة أسابيع إلى شهرينفترة تبلغ من
  . من هذه المشروعاتلخفض االنبعاثات 

وقد قام الصندوق المتعدد األطراف بتمويل أنشطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدان المضيفة   -7
معظم المصانع التي تقع خارج الصين زائد مصنع واحد في  7تقريباوعات آلية التنمية النظيفة المشار إليها، لمشرو

متعدد األطراف الوكانت مدفوعات الصندوق .  الصندوق من المصانع المتحولة من حيث التصميملم يمولهالصين 
 10(، باستثناء تمويل اتفاق اإلزالة المعجلة )وجد مصانع متحولةتال ( مليون دوالر أمريكي للصين 150: كما يلي

 بين المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون واتفاقات إنتاج  فيماالذي تم تقاسمه) مليون دوالر أمريكي
ون دوالر  ملي85.17ومبلغ  ،غاوي المواد الكلوروفلوروكربونيةرالهالونات فضال عن االتفاق المتعلق بقطاع 

 مليون دوالر 10.6، و)جميع مصانع المواد الكلوروفلوروكربونية األربعة هي مصانع متحولة(أمريكي للهند 
 16.5، و)مصنعان متحوالن( مليون دوالر أمريكي للمكسيك 31.85، و)مصنع واحد متحول(أمريكي لألرجنتين 

 والمدفوعات ).لية التنمية النظيفةآلوعات وجد مشرتمصنع واحد متحول وال (مليون دوالر أمريكي لفنزويال 
  ). 2009تستكمل في عام (النهائية معلقة في األرجنتين والصين والهند 

اإلنتاج السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المصانع إجمالي ويشير المرفق األول إلى أن   -8
 الذي تحقق من 23-السنوي من الهيدروفلوروكربونالخفض إجمالي  طناً مترياً؛ ويبلغ 313 495المشمولة يبلغ 

التي خفض االنبعاثات المعتمدة لسندات الوبلغ إجمالي عدد  أطنان مترية؛ 81 208 905خالل المشروعات 
 بليون 19.8 بليون دوالر أمريكي و7.6ين يقدر أن قيمتها في السوق تبلغ ب سنداً، و129 556 696 صدرت

وتم احتساب هذه . وذلك حسب تجديدات فترات إصدار السندات، )مريكي لكل سند دوالر أ12.6(دوالر أمريكي 
  2012.8-2008 عمر المشروعات، والذي يتجاوز بكثير فترة االلتزام امتداداألرقام على 

والمسائل الرئيسية التي تنشأ من هذا المسح الموجز المتعلق بآلية التنمية النظيفة وإنتاج المواد   -9

                                                                                                                                                             
وآان متوسط سعر السندات األولية المعتمدة لخفض .  وال تزال تنخفض حتى وقت إعداد هذه الورقة 2009 وأوائل عام 2008انخفضت بنهاية عام 

  .2009شباط / فبراير12 في IDEACarbon، وفقًا لما ذآرته 2009 يورو في أوائل عام 9.25 و2008في عام  يورو 11.61االنبعاثات مقداره 
  ).  إلدارة حماية البيئة التابعة للدولةوفقًا  (19و ) وفقًا للخبراء (13العدد المقدر من مصانع المواد الهيدروآلوروفلوروآربون في الصين يتراوح بين   4
هذا  مشروعًا  و18آوريا مشروعا واحدًا من مشروعات تدمير الهيدروفلوروآربون المسجلة لدى آلية التنمية النظيفة والبالغة تستضيف جمهورية   5

  . غير مدرج في المرفق األولالمشروع
وجب آلية التنمية النظيفة ينبغي  بمة المتعلق بإنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني23- إن اإلمكانيات الخاصة بخفض انبعاثات الهيدروفلوروآربون 6

أن تنتهي تقريبا نتيجة المشروعات الواردة في المرفق األول زائد مشروع جمهورية آوريا ما لم تقرر األطراف في بروتوآول آيوتو قبول مصانع جديدة 
  . بوصفها مصانع مؤهلةةمن مصانع المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني

  .وينتج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آمواد أولية) PTFE(الهند يقوم بتصنيع البوليتترافلوروايثيلين االستثناء هو مصنع واحد في   7
  . مليون500بلغ نحو ي  2012خفض االنبعاثات من المشروعات المدرجة في الجدول بحلول عام المعتمدة لسندات  إن إجمالي عدد ال 8
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  :متعدد األطراف هي كما يلياللوروكربونية وتمويل الصندوق الهيدروكلوروف

 مليون دوالر أمريكي 294.12المبلغ الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية والبالغ أي من ال يقارن   )أ(
إلزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدان الواردة في المرفق األول أو المبلغ المتاح 

هيدروكلوروفلوروكربونية بمستويات التمويل األعلى بكثير التي يتم الحصول إلزالة المواد ال
   عليها من مشروعات آلية التنمية النظيفة؛

جميع البلدان التي حصلت على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف للمصانع المتحولة،   )ب(
  آلية التنمية النظيفة؛من معتمدة لخفض االنبعاثات باستثناء فنزويال، حصلت أيضاً على سندات 

ال تزال الهند تحصل على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة إنتاج المواد   )ج(
الكلوروفلوروكربونية وتحصل في الوقت نفسه على سندات من آلية التنمية النظيفة لنفس المصانع 

  المتحولة؛

من % 70لنظيفة وقد حصلت على إن الصين هي أكبر مستفيد بكثير من سندات آلية التنمية ا  )د(
، ولكن 23-خفض االنبعاثات الصادرة لخفض انبعاثات الهيدروفلوروكربونالمعتمدة لسندات ال

  .ليس لديها مصانع متحولة يمولها الصندوق المتعدد األطراف

  التوصيات

احة للجمهور بشأن المت بموجز التقرير المتعلق بالمعلومات قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً  -10
  مننتاجاإلوكميات التابعة لبروتوكول كيوتو العناصر ذات الصلة لعمل آلية التنمية النظيفة 

حسبما يرد في االنبعاثات خفض  المتاحة لسندات 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
UNEP/OzL.Pro/Excom/57/62 .  
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Annex I 
 

HFC-23 PROJECTS RELATED TO HCFC PRODUCTION REGISTERED WITH THE CDM BOARD∗ 
 
 

Project Title 

Host Country 
and Host 
Country 
Participants 

Other  Parties 

Original 
PDD Date/

Date 
Registered 
by CDM 

Board 

HCFC 22 
Production 
(annual) in 

metric 
tonnes 

HFC 
Annual 

Reductions 
in Metric 
tonnes of 

CO2e 

Crediting period  CERs 
issued 

Estimated 
market value 
(OTC) as of 

22-01-09 
(USD 12.6 per 

CER) 

MLF Projects 

Project for GHG 
emission reduction 
by thermal oxidation 
of HFC 23 in Gujarat, 
India.                             
SWING PLANT 

India 
(Gujarat 
Fluorochemicals 
Ltd.) 

Switzerland, Japan, 
Netherlands, Italy, UK 
(Ineos Fluor Holdings 
Limited, Sumitomo 
Corporation, EDF 
Trading Ltd, Enel Trade 
S.p.A., Noble Carbon 
Credits Ltd)  

14/11/2003
08/03/2005 20,700 3,000,000 10 years 

18,293,674 
01/10/2005-
30/09/2008 

378 million 

IND/PRO/45/INV/390 
ExCom 29 (1999) approved a total of 
$82 mil. for the CFC production 
phase-out in India (4 plants), of 
which $76 mil. has been disbursed. 

Project for GHG 
Emission Reduction 
by Thermal 
Oxidation of HFC23 
in Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd., 
Jiangsu Province, 
China 

China 
(Jiangsu Meilan 
Chemical CO. 
Ltd.) 

NL, Spain, Italy, 
Denmark, Japan, 
Canada, UK, Finland, 
Norway, Sweden, 
Switzerland, Germany, 
France 
(International Bank for 
Reconstruction and 
Development) 

01/07/2004
04/06/2006 30,000 8,411,432 7 years (Renewable) 

15,952,466 
01/12/2006-
31/08/2008 

7 years: 740 
million           
21 years: 2.2 
billion 

CPR/PRO/27/INV/356                           
ExCom 27 (1999) approved $150 
mil. for the entire CFC production 
phase-out in China, of which $142.5 
mil has been disbursed. No swing 
plants financed by the MLF in China. 

GHG emission 
reduction by thermal 
oxidation of HFC 23 
at refrigerant (HCFC-
22) manufacturing 
facility of SRF Ltd.   
SWING PLANT 

India 
(SRF Ltd.) 

UK, Germany, NL, 
Italy, France, 
Switzerland 
(ICEAP, Shell, Climate 
Change Capital Carbon 
Fund, EDF Trading, 
Barclays, KfW, Solvay 
Fluor, Rabobank, 
Goldman Sachs, BNP 
Paribas, Citigroup, CER 
Investments 1, Nuon 
Energy, Enel Trade 
S.p.A., Noble  
Carbon Credits) 

01/07/2004
24/12/2005 11,145 3,833,566 10 years 

13,527,318 
01/07/2004-
30/06/2008 

483 million 

IND/PRO/45/INV/390 
ExCom 29 (1999) approved a total of 
$82 mil. for the CFC Phase-out in 
India (4 plants), of which $76 mil. 
has been disbursed. 

                                                      
∗ or in the COM pipeline as of 22 January 2009 
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Project Title 

Host Country 
and Host 
Country 
Participants 

Other  Parties 

Original 
PDD Date/

Date 
Registered 
by CDM 

Board 

HCFC 22 
Production 
(annual) in 

metric 
tonnes 

HFC 
Annual 

Reductions 
in Metric 
tonnes of 

CO2e 

Crediting period  CERs 
issued 

Estimated 
market value 
(OTC) as of 

22-01-09 
(USD 12.6 per 

CER) 

MLF Projects 

Quimobásicos HFC 
Recovery and 
Decomposition 
Project                           
SWING PLANT 

Mexico 
(Quimobasicos 
S.A. de C.V.) 

Japan, NL, UK, 
Switzerland                        
(Electric Power 
Development Co., Ltd., 
EcoSecurities Group 
Plc., Goldman Sachs 
International , Electrabel 
SA , EcoSecurities 
Group Plc) 

01/07/2004
14/06/2006 7,570 2,155,363 7 years (Renewable) 

4,120,101 
14/06/2006-
29/06/2008 

7 years: 189 
million        21 
years: 567 
million 

MEX/PRO/47/INV/128 
ExCom 40 (2003) approved a total of 
$31.85 mil. for the CFC Phase-out in 
Mexico (two plants), of which all has 
been disbursed. 

HFC23 
Decomposition 
Project of Zhejiang 
Juhua Co., Ltd, P. R. 
China 

China 
(Zhejiang Juha 
Co., Ltd.) 

Japan 
(JMD Greenhouse-Gas 
Reduction, JGC Corp., 
Marubeni Corp., Daioh 
Construction) 

01/07/2004
03/03/2006 16,000 5,789,682 7 years (Renewable) 

13,173,993 
01/08/2006-
31/10/2008 

7 years: 511 
million           
21 years: 1.5 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

Shandong Dongyue 
HFC23 
Decomposition 
Project 

China 
(Shandong 
Dongyue 
Chemical Co. 
Ltd.) 

Japan, UK
(Mitsubishi Corp., 
Nippon Steel Corp., 
Natsource Europe Ltd.) 

01/07/2004
13/03/2006 36,476 10,110,117 7 years (Renewable) 

16,059,798 
01/01/2007-
31/08/2008 

7 years: 882 
million             
21 years: 2.6 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

Project for HFC23 
Decomposition at 
Changshu 3F 
Zhonghao New 
Chemical Materials 
Co. Ltd, Changshu, 
Jiangsu Province, 
China 

China 
(Changshu 3F 
Zhonghao New 
Chemical 
Materials Co. 
Ltd.) 

NL, Spain, Italy, 
Denmark, Japan, 
Canada, UK, Finland, 
Norway, Sweden, 
Switzerland, Germany, 
France 
(International Bank for 
Reconstruction and 
Development) 

01/07/2004
08/08/2006 40,000 10,437,249 7 years (Renewable) 

20,135,976 
22/12/2006-
25/09/2008 

7 years: 920 
million             
21 years: 2.8 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 
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Project Title 

Host Country 
and Host 
Country 
Participants 

Other  Parties 

Original 
PDD Date/

Date 
Registered 
by CDM 

Board 

HCFC 22 
Production 
(annual) in 

metric 
tonnes 

HFC 
Annual 

Reductions 
in Metric 
tonnes of 

CO2e 

Crediting period  CERs 
issued 

Estimated 
market value 
(OTC) as of 

22-01-09 
(USD 12.6 per 

CER) 

MLF Projects 

Destruction of HFC-
23 at refrigerant 
(HCFC-22) 
manufacturing 
facility of Chemplast 
Sanmar Ltd.                   
SWING PLANT 

India 
(Chemplast 
Sanmar Ltd.) 

Switzerland, UK                
(Sempra Energy Europe 
Limited (SEEL), Vitol 
SA) 

01/07/2004
16/02/2007 1,695 539,163 10 years 

871,503 
16/02/2007-
30/09/2008 

68 million 

IND/PRO/45/INV/390 
ExCom 29 (1999) approved a total of 
$82 mil. for the CFC production 
phase-out in India (4 plants), of 
which $76 mil. has been disbursed. 

Project for HFC23 
Decomposition at 
Zhejiang Dongyang 
Chemical Co., Ltd., 
China 

China 
(Zhejiang 
Donngyang 
Chemical Co., 
Ltd.) 

Italy, Switzerland, UK, 
NL                                  
(Enel Trade S.p.A.) 

01/07/2004
27/10/2006 18,000 3,656,598 7 years (Renewable) 

5,870,517 
01/11/2006-
27/03/2008 

7 years: 
322million          
21 years: 966 
million 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

Project for HFC23 
Decomposition at 
Limin Chemical Co., 
Ltd. Linhai, Zhejiang 
Province, China 

China 
(Limin Chemical 
Co., Ltd.) 

Italy, Switzerland, NL, 
UK 
(Enel Trade S.p.A.) 

01/07/2004
27/10/2006 26,000 4,783,753 7 years (Renewable) 

5,795,396 
01/01/2007-
31/03/2008 

7 years: 420 
million             
21 years: 1.3 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

HFC23 
Decomposition 
Project at Zhonghao 
Chenguang Research 
Institute of Chemical 
Industry, Zigong, 
SiChuan Province, 
China 

China 
(Zhonghao 
Chenguang) 

Italy, Switzerland, UK, 
NL                                  
(Enel Trade S.p.A.) 

01/07/2004
01/05/2007 18,000 2,065,533 7 years (Renewable) 

2,065,282 
01/05/2007-
30/04/2008 

7 years: 182 
million             
21 years: 546 
million 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

Frio Industrias 
Argentinas S.A 
(“FIASA”) Hydro-
fluorocarbon 23 
(“HFC23”) Capture, 
Storage and 
Decomposition 
Project.                          
SWING PLANT 

Argentina 
(Frio Industrias 
Argentinas S.A.) 

Spain 
(Endesa Generación 
S.A., Comercio 
Internacional 
Proserdi S.L.) 

01/07/2004
10/03/2007 4,087 1,434,143 7 years (Renewable) 

197,933 
15/10/2007-
31/12/2007 

7 years: 126 
million             
21 years: 378 
million 

ARG/PRO/44/INV/141                          
ExCom 38 and 53 (2002 & 2007) 
approved a total of $10.6 mil. for the 
CFC phase-out in Argentina (1 
plant), of which $9.6 mil. has been 
disbursed. 
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Project Title 

Host Country 
and Host 
Country 
Participants 

Other  Parties 

Original 
PDD Date/

Date 
Registered 
by CDM 

Board 

HCFC 22 
Production 
(annual) in 

metric 
tonnes 

HFC 
Annual 

Reductions 
in Metric 
tonnes of 

CO2e 

Crediting period  CERs 
issued 

Estimated 
market value 
(OTC) as of 

22-01-09 
(USD 12.6 per 

CER) 

MLF Projects 

GHG emission 
reduction by thermal 
oxidation of HFC 23 
at Navin Fluorine 
International Ltd 
(NFIL), Surat, 
Gujarat, India.               
SWING PLANT 

India 
(Navin Fluorine 
International 
Ltd.) 

UK, Japan, Switzerland, 
France                          
(INEOS Fluor Limited 
(IFL), E.ON UK plc, 
Sumitomo Corporation, 
BHP Billiton Marketing 
AG ; Mercuria Energy 
Trading SA, NATIXIS)   

28/07/2006
30/03/2007 7,992 2,802,150 10 years 

3,250,142 
01/05/2007-
30/06/2008 

353 million 

IND/PRO/45/INV/390 
ExCom 29 (1999) approved a total of 
$82 mil. for the CFC phase-out in 
India (4 plants), of which $76 mil. 
has been disbursed. 

No.2 HFC-23 
Decomposition 
Project of Zhejiang 
Juhua Co., Ltd, P. R. 
China 

China 
(Zhejiang Juha 
Co., Ltd.) 

UK, Switzerland, 
(British Gas Trading 
Limited, Deutsche Bank 
AG, Oz Carbon Trading 
(Lux), Morgan Stanley, 
(Climate Change Capital 
China Ltd., Climate 
Change Capital Carbon 
Fund 2) 

01/07/2004
05/04/2007 13,708 4,809,631 7 years (Renewable) 

5,909,168 
06/04/2007-
30/06/2008 

7 years: 427 
million             
21 years: 1.3 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

Changshu Haike 
HFC 23 
Decomposition 
Project 

China 
(Changshu Haike 
Chemical 
Co.Ltd.) 

UK 
(EDF Traiding Ltd.) 

28/07/2006
15/02/2008 18,106 3,473,385 7 years (Renewable) 

1,093,047 
01/05/2008-
30/06/2008 

7 years: 308 
million             
21 years: 924 
million 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

China Fluoro HFC23 
abatement project in 
China 

China 
(China Fluoro 
Technology 
Co.Ltd.) 

Japan, UK, Switzerland     
(Mitsui & Co. Ltd., 
Sumitomo Corp., The 
Tokyo Electric Power 
Co. Inc., Climate 
Change Capital Carbon 
Fund II, Climate Change 
Capital Carbon 
Managed Account, Bear 
Stearns International 
Ltd., Climate Change 
Capital China Ltd.) 

28/07/2006
14/09/2007 12,285 4,248,092 7 years (Renewable) 

3,240,382 
14/09/2007-
30/06/2008 

7 years: 375 
million             
21 years: 1.1 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

GHG emission 
reduction by thermal 
oxidation of HFC 23 
at refrigerant (HCFC-
22) manufacturing 
facility of HFL Ltd. 
(HCFC as feedstock.) 

India 
(HFL Ltd., SRF 
Ltd.) 

N/A 28/07/2006
14/11/2008 1,265 442,310 10 years N/A 56 million Not a swing plant. 
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Project Title 

Host Country 
and Host 
Country 
Participants 

Other  Parties 

Original 
PDD Date/

Date 
Registered 
by CDM 

Board 

HCFC 22 
Production 
(annual) in 

metric 
tonnes 

HFC 
Annual 

Reductions 
in Metric 
tonnes of 

CO2e 

Crediting period  CERs 
issued 

Estimated 
market value 
(OTC) as of 

22-01-09 
(USD 12.6 per 

CER) 

MLF Projects 

Yingpeng HFC23 
Decomposition 
Project 

China 
(Yingpeng) 

Italy, Ireland 
(Enel Trade S.p.A., 
Infinity Clean Air 
Development) 

28/07/2006
Review 

requested, 
not 

registered. 

25,000 7,865,277 7 years (Renewable) N/A 

7 years: 693 
million           
21 years: 2.1 
billion 

See above for CDM project at 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., 
China. 

Quimobásicos HFC 
Recovery and 
Decomposition 
Project                           
SWING PLANT 

Mexico  
(Plant #2 of 
Quimobásicos 
S.A de C.V) 

N/A 

28/07/2006
Under 

validation,
not 

registered. 

5,466 1,351,461 10 years N/A 170 million 

MEX/PRO/47/INV/128 
ExCom 40 (2003) approved a total of 
$31.85 mil. for the CFC phase-out in 
Mexico (2 plants), of which all has 
been disbursed. 

Total:    313,495.0 81,208,905  129,556,696 10/7 years: 7.6 billion 10/21 years: 19.8 billion 
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