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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. september 2013 

om standard kapasitetsutnyttingsfaktor i henhold til artikkel 18 nr. 2 i beslutning 2011/278/EU 

(2013/447/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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gjøre medlemsstatene i stand til å fastlegge, i 

samsvar med artikkel 18 nr. 1 og 3 i kommisjons-

beslutning 2011/278/EU(2), virksomhetsnivå for anlegg 

som er nyinntredere i henhold til artikkel 3 bokstav h) i 

direktiv 2003/87/EF, må Kommisjonen fastlegge og 

offentliggjøre standard kapasitetsutnyttingsfaktorer. 

2) For å beregne antall utslippskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt til anlegg som er nyinntredere, og som 

oppfyller kravene til vederlagsfri tildeling i perioden 

2013-2020, må medlemsstatene fastlegge disse 

anleggenes virksomhetsnivå. I denne sammenheng er 

standard kapasitetsutnyttingsfaktor nødvendig for å 

fastlegge det produktrelaterte virksomhetsnivået for 

produkter som det er fastlagt en utslippsstandard for i 

vedlegg I til beslutning 2011/278/EU. For anlegg som er 

nyinntredere, unntatt de anleggene som anses som 

nyinntredere som følge av en vesentlig økning, 

fastlegges dette virksomhetsnivået ved å multiplisere 

opprinnelig installert kapasitet for produksjon av dette 

produktet i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i beslutning 

2011/278/EU, med standard kapasitetsutnyttingsfaktor. 

For anlegg med vesentlig kapasitetsøkning eller 

kapasitetsreduksjon skal medlemsstatene anvende 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 7.9.2013,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 

av 22.5.2014, s. 39. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om 

fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til 

harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med 

artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT 

L 130 av 17.5.2011, s. 1). 

standard kapasitetsutnyttingsfaktor for å fastlegge 

produktrelatert virksomhetsnivå for den økte eller 

reduserte kapasiteten i det berørte delanlegget. 

3) Standard kapasitetsutnyttingsfaktor bør være 80-

prosentilen av gjennomsnittlig årlig kapasitetsutnytting 

for alle anlegg som produserer det berørte produktet. 

Som et ledd i den overordnede innsamlingen av 

referansedata for eksisterende anlegg, som ble 

gjennomført for å fastsette nasjonale gjennom-

føringstiltak, samlet medlemsstatene inn data om den 

gjennomsnittlige årlige produksjonen av det berørte 

produktet i perioden 2005-2008. Ved å dele disse 

produksjonstallene på den opprinnelig installerte 

kapasiteten, som nevnt i artikkel 7 nr. 3 i beslutning 

2011/278/EU, fastla deretter medlemsstatene, på dette 

grunnlaget, kapasitetsutnyttingsfaktorene for de aktuelle 

anleggene på sitt territorium. Medlemsstatene delte 

deretter disse opplysningene med Kommisjonen som en 

del av de nasjonale gjennomføringstiltakene. 

4) Etter å ha mottatt de nasjonale gjennomføringstiltakene 

fra alle medlemsstatene, og idet den tok hensyn til de 

nasjonale gjennomføringstiltakene i EØS-EFTA-statene, 

fastla Kommisjonen 80-prosentilen av gjennomsnittlige 

årlige kapasitetsutnyttingsfaktorer for alle anlegg som 

produserer et produkt som det er fastlagt en 

utslippsstandard for, idet den tok hensyn til behovet for 

å sørge for like konkurransevilkår for 

industrivirksomhet utført i anlegg som drives av en 

enkelt driftsansvarlig, og for produksjon i utsatte 

anlegg. Beregningen er gjort på grunnlag av 

opplysninger som var tilgjengelig for Kommisjonen 

fram til 31. desember 2012. 

5) Standard kapasitetsutnyttingsfaktor per utslippsstandard 

for produkter er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Disse faktorene gjelder for årene 2013-2020. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Standard kapasitetsutnyttingsfaktor oppført i dette vedlegget 

skal anvendes av medlemsstatene for å fastlegge det 

produktrelaterte virksomhetsnivået for anlegg nevnt i artikkel 3 

bokstav h) i direktiv 2003/87/EF i samsvar med artikkel 18 i 

beslutning 2011/278/EU. 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 5. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Utslippsstandard for produkter oppført i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU 
Standard 

kapasitetsutnyttingsfaktor 

Koks 0,960 

Sintret malm 0,886 

Flytende råjern 0,894 

Anode som er varmebehandlet på forhånd 0,928 

Aluminium 0,964 

Grå sementklinker 0,831 

Hvit sementklinker 0,787 

Kalk 0,813 

Dolomittkalk 0,748 

Sintret dolomittkalk 0,784 

Floatglass 0,946 

Flasker og glass av fargeløst glass 0,883 

Flasker og glass av farget glass 0,912 

Produkter av endeløse glassfibrer 0,892 

Fasadestein 0,809 

Belegningsstein 0,731 

Takstein 0,836 

Spraytørket pulver 0,802 

Gips 0,801 

Tørket sekundær gipsstein 0,812 

Kortfibret kraftpapirmasse 0,808 

Langfibret kraftpapirmasse 0,823 

Sulfittpapirmasse, termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse 0,862 

Gjenvunnet papirmasse 0,887 

Avispapir 0,919 

Ubestrøket fint papir 0,872 

Bestrøket fint papir 0,883 
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Utslippsstandard for produkter oppført i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU 
Standard 

kapasitetsutnyttingsfaktor 

Mykt papir 0,900 

Dekkartong og bølgeprofiler 0,889 

Ubestrøket kartong 0,863 

Bestrøket kartong 0,868 

Salpetersyre 0,876 

Adipinsyre 0,849 

Vinylkloridmonomer (VCM) 0,842 

Fenol/aceton 0,870 

S-PVC 0,873 

E-PVC 0,834 

Natriumkarbonat 0,926 

Raffineriprodukter 0,902 

Karbonstål fra lysbueovner 0,798 

Høylegert stål fra lysbueovner 0,802 

Støpejern 0,772 

Mineralull 0,851 

Gipsplate 0,843 

Karbonstøv 0,865 

Ammoniakk 0,888 

Dampkrakking 0,872 

Aromater 0,902 

Styren 0,879 

Hydrogen 0,902 

Syntesegass 0,902 

Etylenoksid/etylenglykoler 0,840 

 


