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INTEGROIDUN HIILIPITOISUUKSIEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN EUROOPPALAISEN TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIKONSORTION (ICOS ERIC) OIKEUSHENKILÖLLISYYS JA OSITTAINEN VEROVAPAUS SUOMESSA; VOIMAANSAATTAMINEN
ICOS tutkimusinfrastruktuuri on hajautettu tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto kasvihuonekaasujen pitoisuuksien, vapautumisen
ja sitoutumisen seuraamiseksi. Tutkimusinfrastruktuuri on ollut olemassa väljänä yhteistyöverkostona, mutta nyt perustetun tutkimusinfrastruktuurikonsortion avulla
mukana olevat jäsenmaat ja niiden tutkimusorganisaatiot tehostavat tieteellistä tutkimusta ja tutkimustiedon hyödyntämistä. ICOS ERIC pyrkii tuottamaan pitkäaikaiseen, yhdenmukaiseen ja tarkkaan seurantaan perustuvaa tietoa ilmakehän ja ekosysteemien ominaisuuksista sekä parantamaan ymmärrystä kasvihuonekaasujen kierrosta, nielujen ja lähteiden alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja näin parantamaan ilmastomallien luotettavuutta. ICOS ERIC koordinoi eri maiden kansallisista mittausasemista ja eri tutkimusaloille keskittyneistä keskuslaitoksista muodostuvaa infrastruktuuria.
Integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (Integrated Carbon Observation System European Research Infrastructure Consortium, ICOS ERIC) on perustettu Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (ERIC) koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009) perusteella. Komissio teki päätöksen ICOS ERIC:in perustamisesta 26.10.2015 ((EU)
2015/2097). Päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20.11.2015 ja
se tuli voimaan 23.11.2015. Neuvoston asetuksessa edellytetään, että ERIC:lle
myönnetään laaja oikeustoimikelpoisuus ERIC:in perustamista koskevan päätöksen
voimaantulopäivästä alkaen ja se tunnustetaan isäntävaltion ilmoituksella sellaiseksi
kansainväliseksi toimielimeksi tai järjestöksi, joka on arvonlisädirektiivin
(2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (92/12/ETY) perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta. ICOS ERIC:in perussäännössä
ei ole sovittu valmisteveroihin liittyvästä vapautuksesta, vaan ainoastaan osittaisesta
vapautuksesta arvonlisäverosta. Nyt voimaansaatettavalla lailla on tarkoitus toteuttaa
tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet komission ICOS ERIC –päätöksen soveltamiseksi Suomessa. Oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä tulee Suomessa säätää lailla (PeVL
38/2000 vp). Perustuslain mukaan myös veroista ja veroista annetuista vapautuksista
tulee aina säätää lailla. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion
(ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
(HE 67/2015 vp) annettiin eduskunnalle 15.10.2015 ja eduskunta antoi vastauksen
20.11.2015 (EV 29/2015 vp). Tasavallan presidentti vahvisti lain 4.12.2015
(1393/2015).
Edellä olevan perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaisi asetuksen integroidun
hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen infrastruktuurikonsortion
(ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11 päivänä joulukuuta 2015.

