
Nr. 64/732 17.11.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende17.11.2016 Nr. 64/732EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSBESLUTNING

av 11. november 2011

om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU med hensyn til sektorer og delsektorer som 
anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje

[meddelt under dokument K(2011) 8017]

(2011/745/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

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 
overgangsregler i Unionen med  hensyn til harmonisert 
vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med 
artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF.

3) I samsvar med artikkel 10a nr. 13 annet ledd i 
direktiv 2003/87/EF kan Kommisjonen hvert år tilføye en 
sektor eller delsektor til listen over sektorer og delsektorer 
som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for 
karbonlekkasje. Det må påvises i en analyserapport at 
denne sektoren eller delsektoren oppfyller kriteriene 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.11.2011, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, 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.

fastsatt i artikkel 10a nr. 14-17 i nevnte direktiv, etter at 
det er skjedd en endring som har en vesentlig innvirkning 
på virksomhetene i sektoren eller delsektoren.

4) For å fastsette hvilke sektorer eller delsektorer som 
anses for å være utsatt for en betydelig risiko for 
karbonlekkasje, skal Kommisjonen på unionsplan vurdere 
i hvilken utstrekning det er mulig for vedkommende 
sektor eller delsektor, på relevant oppdelingsnivå, å 
overføre de direkte kostnadene for pålagte kvoter og de 
indirekte kostnadene for høyere priser på elektrisk kraft 
som følge av gjennomføringen av direktiv 2003/87/
EF, på produktpriser, uten at det skjer et betydelig tap 
av markedsandeler til mindre karboneffektive anlegg 
utenfor Unionen. Disse vurderingene skal være basert 
på en gjennomsnittlig karbonpris i samsvar med 
Kommisjonens konsekvensvurdering som ledsager 
pakken av gjennomføringstiltak for Unionens mål 
vedrørende klimaendring og fornybar energi for 2020, 
og dersom det er tilgjengelig, opplysninger om handel, 
produksjon og merverdi for de tre siste årene for hver 
sektor eller delsektor.

5) Enkelte sektorer og delsektorer, for eksempel produksjon 
av murstein og takstein, som ikke ble analysert fullstendig 
på grunn av tidsbegrensninger og begrenset datakvalitet 
og datatilgjengelighet, ble ikke tilføyd til listen som ble 
offentliggjort i vedlegget til beslutning 2010/2/EU.

6) Sektoren «Produksjon av murstein, teglstein og andre 
byggevarer av brent leire» (NACE-kode 2640) ble 
vurdert på nytt i 2010. Denne kvalitative vurderingen 
påviste utfordrende markedsforhold, for eksempel 
voksende handel, særlig økende import fra land med lave 
produksjonskostnader, økt internasjonal konkurranse, 
at en betydelig andel av Unionens produksjon foretas i 
små og mellomstore foretak og at fortjenestemarginene 
for årene som ble vurdert, er beskjedne sammenlignet 
med tilleggskostnadene ved CO2, noe som begrenser 
anleggenes evne til å investere og redusere utslippene. På 
grunnlag av den samlede virkningen av disse faktorene 
bør sektoren anses for å være utsatt for en betydelig risiko 
for karbonlekkasje.
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7) Videre er det påvist at sektoren «Produksjon av salt» 
(NACE-kode 1440) oppfyller de kvantitative kriteriene 
fastsatt i artikkel 10a nr. 14−17 i direktiv 2003/87/
EF etter at ytterligere anlegg fra sektoren er utpekt i 
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg som ble brukt 
som hovedkilde for å beregne kvotenes direkte kostnad. 
Denne sektoren bør derfor tilføyes til listen over sektorer 
eller delsektorer som anses for å være utsatt for en 
betydelig risiko for karbonlekkasje. Dersom det fastslås 
at anlegg i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg 
tilhører denne sektoren, har det ingen innvirkning på 
andre sektorers og delsektorers status når det gjelder 
betydelig risiko for karbonlekkasje.

8) 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 i resten av sektoren, ble 
vurdert.  Dersom denne vurderingen fører til en konklusjon 
om at sektorer eller delsektorer tydelig kan skilles fra 
andre sektorer og delsektorer på grunnlag av særskilte 
kjennetegn, og at de oppfyller de kvantitative kriteriene 
fastsatt i artikkel 10a nr. 15 eller 16 i direktiv 2003/87/
EF, kan de tilføyes til listen over produkter som anses for 
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje. 
Sektorene «Kakaomasse (uten tilsetning av sukker eller 
andre søtningsmidler)», «Kakaosmør, -fett og -olje» 
og «Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller andre 
søtningsmidler» bør derfor tilføyes til listen.

9) Ettersom den videre analysen som er nevnt i artikkel 1 
annet ledd i beslutning 2010/2/EU, er utført, bør dette 
leddet oppheves. Kommisjonen fant ingen bevis for 
den handelsintensiteten som ville være nødvendig for å 
begrunne at de berørte sektorene ble tilføyd til listen over 
sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en 
betydelig risiko for karbonlekkasje.

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

11) 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

I beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer:

1)  I artikkel 1 utgår annet ledd.

2)  Vedlegget til beslutning 2010/2/EU endres i samsvar med 
vedlegg I til denne beslutning.

Artikkel 2

Endringer i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU

Vedlegg I til beslutning 2011/278/EU endres i samsvar med 
vedlegg II til denne beslutning.

Artikkel 3

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. november 2011.

 For Kommisjonen

 Connie HEDEGAARD

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

I vedlegget til beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer:

1)  I nr. 1.2 innsettes følgende oppføring i tabellen:

NACE-kode Beskrivelse

«1440 Produksjon av salt»

2)  I nr. 2 gjøres følgende endringer:

a)  Overskriften skal lyde:

 «PÅ LAVERE NIVÅ ENN NACE-4 PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT 
I ARTIKKEL 10a NR. 15 ELLER 16 I DIREKTIV 2003/87/EF»

b)  Følgende oppføringer innsettes etter oppføring 155154:

PRODCOM-kode Beskrivelse

«15841100 Kakaomasse (uten tilsetning av sukker eller andre søtningsmidler)

15841200 Kakaosmør, -fett og -olje

15841300 Kakaopulver (uten tilsetning av sukker eller andre søtningsmidler)»

3)  I nr. 3 innsettes følgende oppføring etter oppføring 2416:

NACE-kode Beskrivelse

«2640 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire»

_________
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VEDLEGG II

I vedlegg I til beslutning 2011/278/EU erstattes oppføringene for produktreferansene «fasadestein», «belegningsstein» 
og «takstein» med følgende:

Utslipps-
standard for 

produkt

Definisjon av produkter som 
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som 
omfattes (systemgrenser)

Risiko for 
karbonlekkasje 
i samsvar med 

beslutning 2010/2/
EU for årene 2013 

og 2014

Verdi for 
utslippsstandard

(kvoter/tonn)

«Fasadestein Fasadestein med en 
tetthet > 1 000 kg/m3 som 
brukes til murverk basert 
på EN 771-1, unntatt 
belegningsstein, klinker 
og blådempet fasadestein.

Alle prosesser som er direkte 
eller indirekte knyttet til 
produksjonsprosessene bearbeiding 
av råstoff, blanding av komponenter, 
formgivning, tørking, brenning 
og sluttbehandling av produkt og 
rengjøring av røykgass er omfattet.

ja 0,139

Belegnings-
stein

Teglstein som brukes til 
belegning i samsvar med 
EN 1344.

Alle prosesser som er direkte eller 
indirekte knyttet til produksjons-
prosessene bearbeiding av 
råstoff, blanding av komponenter, 
formgivning, tørking, brenning 
og sluttbehandling av produkt og 
rengjøring av røykgass er omfattet.

ja 0,192

Takstein Takstein av tegl som 
definert i EN 1304:2005, 
unntatt blådempet takstein 
og tilbehør.

Alle prosesser som er direkte 
eller indirekte knyttet til 
produksjonsprosessene bearbeiding 
av råstoff, blanding av komponenter, 
formgivning, tørking, brenning 
og sluttbehandling av produkt og 
rengjøring av røykgass er omfattet.

ja 0,144»


