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DECYZJE
DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów
uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji
(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5715)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/498/UE)
tkanin” oraz „Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne
wełny mineralne oraz ich mieszanki luzem, w arkuszach
lub w belach”, ocena ta wykazała, że mogą one być
wyraźnie wydzielone spośród innych podsektorów na
podstawie szczególnych cech, oraz że spełniają kryteria
ilościowe określone w art. 10a ust. 15 dyrektywy
2003/87/WE. Podsektory „Arkusze cienkie (woale),
taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien
szklanych, z wyłączeniem tkanin” oraz „Wełna żużlowa,
wełna skalna i podobne wełny mineralne oraz ich
mieszanki luzem, w arkuszach lub w belach” należy
zatem dodać do wykazu sektorów i podsektorów uważa
nych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych
we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1),
w szczególności jej art. 10a ust. 1 i 13,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzja Komisji 2010/2/UE (2) ustala, zgodnie z dyrek
tywą 2003/87/WE, wykaz sektorów i podsektorów
uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki
emisji.

(2)

Decyzja Komisji 2011/278/UE (3) ustanawia przejściowe
zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłat
nych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a
dyrektywy 2003/87/WE.

(3)

Co roku sektor lub podsektor może zostać dodany do
wykazu sektorów i podsektorów uważanych za narażone
na znaczące ryzyko ucieczki emisji, w przypadku gdy
wykazano w sprawozdaniu analitycznym, że sektor lub
podsektor spełnia kryteria określone w art. 10a ust.
14–17 dyrektywy 2003/87/WE w następstwie zmiany,
która wywarła istotny wpływ na sektor lub podsektor.

(4)

Niektóre sektory, których w decyzji 2010/2/UE nie
uznano za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji
na poziomie NACE-4, zostały podzielone, a następnie
ocenie poddano szereg odpowiadających im podsekto
rów, w przypadku których pewne szczególnie charakte
rystyczne cechy wywoływały zasadniczo inne skutki niż
dla pozostałej części sektora. W przypadku podsektorów
„Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty
i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
(2) Dz.U. L 1 z 5.1.2010, s. 10.
(3) Dz.U. L 130 z 17.5.2011, s. 1.

(5)

Kod 2614 na poziomie NACE-4 „Produkcja włókien
szklanych” składa się z dwóch sześciocyfrowych kodów
Prodcom: „261411 Taśmy, niedoprzędy, przędza i nici
cięte, z włókien szklanych” i „261412 Arkusze cienkie
(woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby
z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin”. Podsektor
objęty sześciocyfrowym kodem Prodcom 261411
uznano za narażony na znaczące ryzyko ucieczki emisji
w decyzji 2010/2/UE. Dzięki dodaniu kodu Prodcom
261412 do wykazu sektorów i podsektorów uważanych
za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji, zostanie
objęty cały sektor oznaczony kodem 2614 na poziomie
NACE-4. Dlatego też dla zachowania jasności i w celu
uniknięcia powielania przepisów kod 2614 na poziomie
NACE-4 dodaje się do części 1.2 wykazu, podczas gdy
kod Prodcom 261411 zostaje skreślony z sekcji 2.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2010/2/UE
i 2011/278/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany w decyzji 2010/2/UE
W załączniku do decyzji 2010/2/UE wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.
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Artykuł 2
Zmiany w decyzji 2011/278/UE
W załączniku I do decyzji 2011/278/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej
decyzji.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2012 r.
W imieniu Komisji
Connie HEDEGAARD

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

W załączniku do decyzji 2010/2/UE wprowadza się następujące zmiany:
1) w sekcji 1.2 po pozycji 2613 dodaje się wpis w brzmieniu:
Kod NACE

„2614

Opis

Produkcja włókien szklanych”

2) w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się pozycję:
Kod Prodcom

„261411

Opis

Taśmy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych”

b) po pozycji 26821400 dodaje się wpis w brzmieniu:
Kod Prodcom

Opis

„26821610

Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne oraz ich mieszanki luzem, w arku
szach lub w belach”
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ZAŁĄCZNIK II
W załączniku I do decyzji 2011/278/UE wpis odpowiadający wskaźnikowi emisyjności dla produktu „wełna mineralna”
otrzymuje brzmienie:

Wskaźnik emisyjności
dla produktów

„Wełna mineralna

Definicja objętych
produktów

Produkty izolacyjne
z wełny mineralnej
przeznaczone na
izolację termiczną,
akustyczną i przeciw
pożarową wyprodu
kowane przy zastoso
waniu szkła, kamienia
lub żużla

Definicja objętych procesów
i emisji
(granice systemowe)

Uwzględniono wszystkie
procesy bezpośrednio lub
pośrednio związane
z etapami produkcji:
topieniem, tworzeniem
włókien i wstrzykiwaniem
spoiwa, utwardzaniem
i formowaniem. W celu
określenia pośrednich
emisji uwzględnia się
całkowite zużycie energii
elektrycznej w granicach
systemowych.

Narażenie na ucieczkę
emisji określone w decyzji
Komisji 2010/2/UE na lata
2013–2014

Wartość wskaźnika
(uprawnienia/t)

tak

0,682”

