31.8.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 55/143

KOMMISJONSBESLUTNING

2017/EØS/55/15

av 12. januar 2011
om visse typer opplysninger om biodrivstoffer og flytende biobrensler som skal sendes inn av
markedsdeltakere til medlemsstatene
[meddelt under dokument K(2011) 36]
(2011/13/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 kilder, og om endring og senere oppheving av
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 3
tredje ledd,
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. 3 tredje ledd,

opplysninger når det gjelder de miljømessige og
samfunnsmessige konsekvensene.
4)

I den beregningen av klimagassutslipp for biodrivstoffer
og flytende biobrensler som inngår i bærekraftsordningen, kan det brukes en bonus dersom biomasse
hentes ut fra utbedret forringet mark.

5)

Beregningen av klimagassutslipp som inngår i
bærekraftsordningen, omfatter en faktor som speiler
utslippsreduksjoner fra akkumulering av karbon i jord
gjennom forbedret landbruksforvaltning.

6)

Tatt i betraktning at det er behov for å sikre at
rapporteringen om miljømessige og samfunnsmessige
konsekvenser ikke utgjør en altfor stor administrativ
byrde for markedsdeltakerne, bør det fastsettes at disse
opplysningene gis i form av en erklæring som avdekker
hvorvidt de aktuelle forsendelsene av biodrivstoffer
eller flytende biobrensler har blitt sertifisert eller
godkjent for å ha oppfylt kravene til en anerkjent
frivillig ordning som omfatter slike konsekvenser,
uansett om bonusen nevnt i betraktning 4 er brukt eller
ikke, og uansett om faktoren for karbonakkumulering
nevnt i betraktning 5 er brukt eller ikke.

7)

Både bonusen nevnt i betraktning 4 og faktoren for
karbonakkumulering nevnt i betraktning 5 omhandler
dyrking av avlinger. Det er derfor ikke nødvendig å
inngi opplysninger om disse faktorene for biodrivstoffer
og flytende biobrensler som er framstilt av avfall eller
rester.

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25
nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Medlemsstatene bør sikre at markedsdeltakere
rapporterer til dem om hvordan flytende biobrensler
oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt ved direktiv
2009/28/EF, og om hvordan biodrivstoffer oppfyller
bærekraftskriteriene fastsatt ved nevnte direktiv og
direktiv 98/70/EF, samt også at markedsdeltakere
framlegger opplysninger om visse ytterligere
miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser.
Når det gjelder disse ytterligere miljømessige og
samfunnsmessige konsekvensene, skal Kommisjonen
fastsette en liste over hensiktsmessige og relevante
opplysninger som skal rapporteres.
Flere frivillige ordninger som setter standarder for
produksjon av biomasseprodukter, eksisterer allerede
eller er under utvikling, og de fastsetter krav som helt
eller delvis omfatter både bærekraftskriteriene og
ytterligere
miljømessige
og
samfunnsmessige
konsekvenser i likhet med dem som omfattes av
Kommisjonens liste. Kommisjonen kan anerkjenne
disse frivillige ordningene som pålitelige og akseptable
kilder til opplysninger for å vise at kriteriene er oppfylt.
Den kan dessuten anerkjenne at de inneholder nøyaktige

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 13.1.2011, s. 11,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2013 av
14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 20.
(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.
(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I opplysningene som skal inngis av markedsdeltakere for hver
forsendelse av biodrivstoff eller flytende biobrensel, skal
følgende angis:
a) hvorvidt forsendelsen har blitt sertifisert eller godkjent for å
ha oppfylt kravene til en frivillig ordning som
Kommisjonen i samsvar med annet ledd i artikkel 18 nr. 4) i
direktiv 2009/28/EF og annet ledd i artikkel 7c nr. 4 i
direktiv 98/70/EF har anerkjent for å inneholde nøyaktige
data når det gjelder opplysninger om tiltak truffet for å
verne jord, vann og luft, utbedre forringet mark, unngå
overdrevet vannforbruk i områder der vann er en knapp
ressurs, og/eller for å ta hensyn til de spørsmålene som er
nevnt i annet ledd i artikkel 17 nr. 7 i direktiv 2009/28/EF,
og annet ledd i artikkel 7b nr. 7 i direktiv 98/70/EF,
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b) dersom forsendelsen har blitt sertifisert eller godkjent som
nevnt i bokstav a), navnet på den aktuelle frivillige
ordningen.
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beregningen av klimagassutslipp nevnt i samme ledd for
forsendelsen.
Artikkel 2

Med unntak av biodrivstoffer eller flytende biobrensler som er
framstilt av avfall og rester, skal dessuten følgende angis:
c) hvorvidt bonusen nevnt i del C nr. 7 og 8 i vedlegg V til
direktiv 2009/28/EF og del C nr. 7 og 8 i vedlegg IV til
direktiv 98/70/EF er blitt brukt i beregningen av
klimagassutslipp nevnt i del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv
2009/28/EF og del C nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF
for forsendelsen,

Denne beslutning berører ikke Kommisjonens rett til å anmode
om tilleggsopplysninger fra markedsdeltakere med henblikk på
anvendelsen av artikkel 23 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 12. januar 2011.

d) hvorvidt faktoren for utslippsreduksjon fra akkumulering av
karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning nevnt
i del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF og del C
nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF er blitt brukt i

__________

For Kommisjonen
Günther OETTINGER

Medlem av Kommisjonen

