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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

25.9.2014

2014/EES/54/

frá 18. desember 2013
um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira sem
teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka
(tilkynnt með númeri C(2013) 9186)
(2014/9/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

sem tilteknir, sérstakir, auðkennandi eiginleikar leiddu til
áhrifa sem eru umtalsvert frábrugðin þeim áhrifum sem
koma fram annars staðar í geiranum, voru metnir.

5)

Að því er varðar undirgeirana „fín- eða grófmalað mjöl,
flögur, kyrni eða kögglar úr þurrkuðum kartöflum“,
„frystar kartöflur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t.
kartöflur matreiddar eða hálfmatreiddar í olíu og síðan
frystar, þó ekki með ediki eða ediksýru)“ sem og „mysa og
umbreytt mysa í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi,
einnig niðurseydd eða með viðbættum sætuefnum“ hefur
matið sýnt fram á að hægt sé að aðgreina þá með skýrum
hætti frá öðrum undirgeirum á grundvelli tiltekinna
eiginleika og að þeir fullnægi megindlegum viðmiðunum
sem settar eru fram í 15. mgr. 10 gr. a í tilskipun 2003/87/
EB. Því ætti að bæta þessum undirgeirum við í skrána yfir
geira eða undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu
á kolefnisleka.

6)

Að því er varðar undirgeirann „opin mótasmíði járnhluta
fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og sveifar“ hefur
þetta mat einnig sýnt fram á að hægt sé að aðgreina hann
með skýrum hætti frá öðrum undirgeirum á grundvelli
tiltekinna eiginleika og að hann fullnægi megindlegum
viðmiðunum sem settar eru fram í b-lið 16. mgr. 10 gr. a í
tilskipun 2003/87/EB. Því ætti að bæta þessum undirgeira
við í skrána yfir geira eða undirgeira sem teljast vera í
umtalsverðri áhættu á kolefnisleka.

7)

Geirarnir „gifsframleiðsla“ og „framleiðsla á byggingarefni úr gifsi“ (kóðar atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 2653 og 2662, eftir því sem við á) voru
endurmetnir árið 2012. Það eigindlega mat færði sönnur
á erfiða markaðseiginleika á borð við vaxandi viðskipti,
einkum vaxandi þróun í innflutningi frá löndum með
ódýra framleiðslu, aukið álag vegna alþjóðlegrar samkeppni og að hagnaðarhlutfall á þeim árum sem voru
metin er lítið, sem takmarkar getu stöðva til að fjárfesta
og minnka losun. Á grundvelli samanlagðra áhrifa þessara
þátta ættu þessir geirar að teljast vera í umtalsverðri
áhættu á kolefnisleka og bætast við í skrána yfir geira
og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á
kolefnisleka.

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 1. mgr. 10. gr. a og 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/2/ESB(2) er,
samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, tekin saman skrá yfir
geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu
á kolefnisleka.

2)

Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/
ESB (3) er sagt til um umbreytingarreglur á vettvangi
Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án
endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB.

3)

Árlega má bæta við geira eða undirgeira í skrána yfir
geira og undirgeira, sem teljast vera í umtalsverðri áhættu
á kolefnisleka, ef sýnt hefur verið fram á það í skýrslu
um greiningu að viðkomandi geiri eða undirgeiri fullnægi
þeim viðmiðunum, sem settar eru fram í 14.–17. mgr.
10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, í kjölfar breytingar
sem hefur umtalsverð áhrif á starfsemi þess geira eða
undirgeira.

4)

Nokkrir geirar, sem ekki voru taldir í umtalsverðri áhættu á
kolefnisleka á grundvelli 4. þreps atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna í ákvörðun 2010/2/ESB, voru
aðgreindir og fjölmargir samsvarandi undirgeirar, þar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2014, bls. 9. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2014 frá 27. júní 2014
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2010, bls. 10.
(3) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1.
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8)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Því ber að breyta ákvörðunum 2010/2/ESB og
2011/278/ESB til samræmis við það.

Nr. 54/589

2. gr.
Breytingar á ákvörðun 2011/278/ESB

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru
í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2011/278/ESB er breytt í
samræmi við II. viðauka við þessa ákvörðun.
3. gr.
Viðtakendur

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

1. gr.
Breytingar á ákvörðun 2010/2/ESB
Viðaukanum við ákvörðun 2010/2/ESB er breytt í samræmi við
I. viðauka við þessa ákvörðun.

Gjört í Brussel 18. desember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Connie HEDEGAARD
framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI
Viðaukanum við ákvörðun 2010/2/ESB er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum 2. liðar er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi færslur bætist við á undan færslu 15331427:
Kóði í vöruskrá EB

Lýsing

„15311230

Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kyrni eða kögglar úr þurrkuðum kartöflum

15311250

Frystar kartöflur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. kartöflur matreiddar eða
hálfmatreiddar í olíu og síðan frystar, þó ekki með ediki eða ediksýru)“

b) Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslu 155154:
Kóði í vöruskrá EB

„15515533

Lýsing

Mysa og umbreytt mysa í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi, einnig niðurseydd
eða með viðbættum sætuefnum“

c) Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslu 26821620:
Kóði í vöruskrá EB

„28401133

Lýsing

Opin mótasmíði járnhluta fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og sveifar“

2) Í 3. lið bætist eftirfarandi færslur við á eftir færslu 2640:
Kóði í vöruskrá EB

Lýsing

„2653

Gifsframleiðsla

2662

Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi“
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II. VIÐAUKI
Í stað færslnanna er varða vöruviðmiðanirnar „gifs“, „þurrkað, endurunnið gifs“ og „gifsplötur“ í I. viðauka við
ákvörðun 2011/278/ESB komi eftirfarandi:

Vöruviðmiðun

Skilgreining á þeim vörum sem
falla hér undir

Skilgreining á vinnslu og
losun sem fellur hér undir
(kerfismörk)

Váhrif vegna
kolefnisleka samkvæmt
ákvörðun 2010/2/ESB
fyrir árin 2013 og 2014

Viðmiðunargildi
(losunarheimildir/t)

„Gifs

Gifsefni úr brenndu gifsi
eða kalsíumsúlfati (þ.m.t.
til nota í byggingum, í
ofinn dúk fyrir umbúðir
eða yfirborðspappír, til nota
í tannlækningum eða við
afmengun lands) í tonnum
af múrhúð. Alfagifsefni
falla ekki undir þessa
vöruviðmiðun

Öll vinnsluferli, sem
tengjast beint eða óbeint
framleiðsluþrepunum
mölun, þurrkun og
glæðingu, falla hér undir.

já

0,048“

„Þurrkað,
endurunnið gifs

Þurrkað, endurunnið gifs
(tilbúið gifs, framleitt sem
endurunnin aukaafurð
úr orkuiðnaði eða
endurunninn efniviður
úr byggingarúrgangi og
niðurbroti), gefið upp sem
afurð í tonnum.

Öll vinnsluferli, sem
tengjast beint eða óbeint
þurrkun endurunnins gifs,
falla hér undir.

já

0,017“

„Gifsplötur

Þessi viðmiðun nær yfir
plötur, þynnur, þiljur, flísar
og áþekkar vörur úr gifsefni
eða blöndu að meginstofni
úr gifsefni, ekki með pappír
eða pappa á yfirborði eða
styrktar með pappír eða
pappa, þó ekki mótaðar
með gifsefni eða skreyttar
(í tonnum af múrhúð).
Eðlisþungar gifstrefjaplötur
falla ekki undir þessa
vöruviðmiðun.

Öll vinnsluferli, sem
tengjast beint eða óbeint
framleiðsluþrepunum,
mölun, þurrkun,
glæðingu og þurrkun
platna, falla hér undir.
Aðeins skal taka tillit til
heildarraforkunotkunar
varmadælna, sem notaðar
eru við þurrkun, við
ákvörðun á óbeinni losun.

já

0,131“

