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KOMMISJONSBESLUTNING

2017/EØS/29/55

av 17. august 2012
om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som
anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje
[meddelt under dokument K(2012) 5715]
(2012/498/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

også blandinger, i bulk, plater eller ruller» har denne
vurderingen vist at de klart kan skilles fra andre
delsektorer på grunnlag av særlige kjennetegn og at de
tilfredsstiller de kvantitative kriteriene fastsatt i artikkel
10a nr. 15 i direktiv 2003/87/EF. Delsektorene
«Vevnader, flettverk, matter, madrasser, plater og
lignende artikler, unntatt vevde stoffer» og «Slaggull,
steinull og lignende mineralull, også blandinger, i bulk,
plater eller ruller» bør derfor tilføyes listen over sektorer
og delsektorer som anses for å være utsatt for en
betydelig risiko for karbonlekkasje.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning
for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og
om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a
nr. 1 og nr. 13, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved kommisjonsbeslutning 2010/2/EU(2) er det, i
henhold til direktiv 2003/87/EF, fastsatt en liste over
sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje.

2)

Ved kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(3) er det
fastsatt overgangsbestemmelser for hele Unionen for
harmonisert gratis tildeling av utslippskvoter i henhold
til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF.

3)

Hvert år kan en sektor eller delsektor tilføyes i listen
over sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt
for en betydelig risiko for karbonlekkasje, når det er
påvist i en analyserapport at sektoren eller delsektoren
tilfredsstiller kriteriene fastsatt i artikkel 10a nr. 14-17 i
direktiv 2003/87/EF, som følge av en endring som har
betydelig virkning på sektoren eller delsektorens
virksomhet.

4)

Noen sektorer som ikke ble ansett for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje på NACE-nivå 4 i
beslutning 2010/2/EU, ble oppdelt, og flere tilsvarende
delsektorer med visse særskilte kjennetegn som førte til
en vesentlig annen virkning enn resten av sektoren, ble
vurdert. For delsektorene «Vevnader, flettverk, matter,
madrasser, plater og lignende artikler, unntatt vevde
stoffer» og «Slaggull, steinull og lignende mineralull,

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241, 7.9.2012, s. 52, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2012 av
31. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX
(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18
av 21.3.2013, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 1 av 5.1.2010, s. 10.
(3) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1.

5)

Kode 2614 på NACE-nivå 4 «Produksjon av
glassfibrer» består av to sekssifrede Prodcom-koder:
«261411 Splinter, glassfiberbunter, kappede glassfibrer
samt garn av glassfiber» og «261412 Vevnader,
flettverk, matter, madrasser, plater og lignende artikler,
unntatt vevde stoffer». Delsektoren som omfattes av den
sekssifrede Prodcom-koden 261411 ble ansett å være
utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i
beslutning 2010/2/EU. Ved også å tilføye Prodcomkode 261412 til listen over sektorer og delsektorer som
anses for å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje, vil hele sektoren på NAVE-nivå 4 være
omfattet. Av klarhetshensyn og for å unngå
dobbeltarbeid er kode 2614 på NACE-nivå 4 føyd
til listen, mens Prodcom-kode 261411 er slettet fra
avsnitt 2.

6)

Beslutning 2010/2/EU og beslutning 2011/278/EU bør
derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Endringer av beslutning 2010/2/EU
Vedlegget til beslutning 2010/2/EU endres i samsvar med
vedlegg I til denne beslutning.
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Artikkel 2
Endringer av beslutning 2011/278/EU
Vedlegg I til beslutning 2011/278/EU endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning.
Artikkel 3
Mottakere
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. august 2012.
For Kommisjonen
Connie HEDEGAARD

Medlem av Kommisjonen
_____

VEDLEGG I

I vedlegget til beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer:
1. I avsnitt 1.2 innsettes følgende oppføring etter oppføring 2613:
NACE-kode

«2614

Beskrivelse

Produksjon av glassfibrer»

2. I avsnitt 2 gjøres følgende endringer:
a) Følgende oppføring utgår:
Prodcom-kode

«261411

Beskrivelse

Splinter, glassfiberbunter, kappede glassfibrer samt garn av glassfiber»

b) Følgende oppføring innsettes etter oppføring 26821400:
Prodcom-kode

«26821610

Beskrivelse

Slaggull, steinull og lignende mineralull, også blandinger, i bulk, plater eller ruller»
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VEDLEGG II

I vedlegg I til beslutning 2011/278/EU erstattes oppføringen for produktreferansene «mineralull» med følgende:

Utslippsstandard for
produkt

«Mineralull

Definisjon av produkter
som omfattes

Isolasjonsprodukter av
mineralull til varme-,
lyd- og brannisolasjon,
produsert av glass,
stein eller slagg.

Definisjon av prosesser og
utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Alle prosesser som er
direkte eller indirekte
knyttet til
produksjonstrinnene
smelting, fiberdannelse og
injisering av bindemiddel,
herding, tørking og forming
inngår. Ved fastleggelse av
indirekte utslipp skal det
samlede
elektrisitetsforbruket
innenfor systemgrensene
tas i betraktning.

Risiko for
karbonlekkasje i samsvar
med beslutning
2010/2/EU for årene
2013 og 2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

0,682»

