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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 3. juni 2014 

om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2014/325/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(2), særlig artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 

17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «KZR INiG System» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar 

med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 17. juli 2012. 

Den versjonen av ordningen som ble godkjent, ble framlagt 17. desember 2013. Ordningen omfatter råstoffer som er 

dyrket og innhøstet i EU, samt avfall og rester fra EU. Ordningen omfatter hele forsyningskjeden, fra produksjon av 

råstoff til distribusjon av biodrivstoffer. Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen 

som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av ordningen «KZR INiG System» viste at den på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av ordningen «KZR INiG System» viste at den overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet og 

uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF. 

7) Ordningen «KZR INiG System» ble vurdert på grunnlag av det regelverket som gjaldt da denne gjennomførings-

beslutning fra Kommisjonen ble vedtatt. Ved relevante endringer av rettsgrunnlaget skal Kommisjonen vurdere 

ordningen for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «KZR INiG System» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 

17. desember 2013, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 

og 5 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF. 

Ordningen kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for denne 

beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå 

om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, eller 

dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


