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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 18. desember 2013 

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 nummer K(2013) 9186] 

(2014/9/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 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 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)  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 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2014, s. 9, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

27.11.2014, s. 47. 

(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. 

delsektorer med visse særskilte kjennetegn som førte til 

en vesentlig annen virkning enn resten av sektoren, ble 

vurdert. 

5)  For delsektorene «Mel, flak, granuler og pelleter av 

poteter», «Poteter, tilberedte eller konserverte på annen 

måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste» og «Myse, 

også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast 

form» 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. Nevnte 

delsektorer bør derfor tilføyes i listen over sektorer eller 

delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig 

risiko for karbonlekkasje. 

6)  For delsektoren «Drivaksler, herunder kamaksler og 

veivaksler, og veiver av pressmidd stål» har vurderingen 

også vist at den klart kan skilles fra andre delsektorer på 

grunnlag av særlige kjennetegn og at den tilfredsstiller 

de kvantitative kriteriene fastsatt i artikkel 10a nr. 16 

bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. Nevnte delsektor bør 

derfor tilføyes i listen over sektorer eller delsektorer 

som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje. 

7)  Sektorene «Produksjon av gips» og «Produksjon av 

gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet» 

(henholdsvis NACE-kode 2653 og 2662) ble vurdert på 

nytt i 2012. Denne kvalitative vurderingen viste 

utfordrende markedsforhold, for eksempel voksende 

handel, særlig økende import fra stater med lave 

produksjonskostnader, økt internasjonal konkurranse og 

beskjedne fortjenestemarginer for årene som ble vurdert, 

noe som begrenser anleggenes evne til å investere for å 

redusere utslippene. Ut fra den samlede virkningen av 

disse faktorene bør nevnte sektorer anses for å være 

utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje og 

tilføyes i listen over sektorer eller delsektorer som anses 

for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlek-

kasje.  
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8)  Beslutning 2010/2/EU og beslutning 2011/278/EU bør 

derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT 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. 

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 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2013. 

 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 avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende poster innsettes før post 15331427: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«15311230 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter 

15311250 Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste» 

b)  Følgende poster innsettes etter post 155154: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«15515533 Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast form» 

c)  Følgende post innsettes etter post 26821620: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«28401133 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av pressmidd stål» 

2)  I avsnitt 3 innsettes følgende poster etter post 2640: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«2653 Produksjon av gips 

2662 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til beslutning 2011/278/EU skal postene «Gips», «Tørket sekundær gipsstein» og «Gipsplater» lyde: 

Utslippsstandard 

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 utslipps-

standard 

(kvoter/tonn) 

«Gips Gipsprodukter som består 

av kalsinert gipsstein eller 

kalsiumsulfat (herunder til 

bruk ved bygging, til 

bestrykning av vevde 

stoffer eller papir, til bruk i 

tannpleie, til bruk i 

markforbedring), uttrykt 

som tonn kalsium-

sulfathemihydrat. Alfagips 

omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden for 

produkt. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til 

produksjonstrinnene 

maling, tørking og 

kalsinering, er omfattet. 

ja 0,048» 

«Tørket sekundær 

gipsstein 

Tørket sekundær gipsstein 

(syntetisk gipsstein 

produsert som resirkulert 

biprodukt fra kraftindu-

strien eller resirkulert 

materiale fra avfall fra 

bygge- og rivingsarbeid) 

uttrykt i tonn produkt. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til tørking av 

sekundær gipsstein, er 

omfattet. 

ja 0,017» 

«Gipsplater Utslippsstandarden omfatter 

plater, tavler, fliser og 

lignende av gips eller 

gipsblandinger, (ikke) 

bekledt eller forsterket bare 

med papir eller papp, 

unntatt gjenstander med 

gips som bindemiddel, 

dekorert (i tonn kalsium-

sulfathemihydrat). 

Kompakte gipsfiberplater er 

ikke omfattet av denne 

utslippsstandarden for 

produkt. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til produksjons-

trinnene maling, tørking, 

kalsinering og tørking av 

platene, er omfattet. Ved 

bestemmelse av indirekte 

utslipp skal bare forbruket 

av elektrisk kraft ved bruk 

av varmepumper i 

tørkefasen tas i 

betraktning. 

ja 0,131» 

 


