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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/30/EF 

av 23. april 2009 

om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til spesifikasjonene for bensin, diesel og gassolje, om 

innføring av en ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring av rådsdirektiv 

1999/32/EF med hensyn til spesifikasjonen for drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands 

vannveier, og om oppheving av direktiv 93/12/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95 og artikkel 175 nr. 1 i forbindelse 

med artikkel 1 nr. 5 og artikkel 2 i dette direktiv, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 

13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje(3) 

fastsetter minstekrav til spesifikasjoner for bensin og 

dieselolje for bruk i veigående og ikke-veigående 

mobile maskiner av helse- og miljømessige årsaker. 

2) Ett av målene som er fastsatt i Fellesskapets sjette 

miljøhandlingsprogram som ble innført ved råds-

beslutning nr. 1600/2002/EF(4) av 22. juli 2002, er å 

oppnå luftkvalitetsnivåer som ikke medfører betydelige 

skadevirkninger eller risikoer for menneskers helse og 

miljøet. I erklæringen fra Kommisjonen som ledsaget 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 

2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for 

Europa(5), erkjente Kommisjonen behovet for å redusere 

utslipp av skadelige luftforurensende stoffer dersom det 

skal gjøres betydelige framskritt mot målene fastsatt i det 

sjette miljøhandlingsprogrammet, og den forutså særlig 

nye forslag til regelverk for ytterligere å redusere 

medlemsstatenes tillatte nasjonale utslipp av viktige 

forurensende stoffer, redusere utslipp i forbindelse med 

fylling av bensinbiler på bensinstasjoner samt behandle 

spørsmålet om svovelinnhold i brensler, herunder i 

brennstoffer for skip. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2015 av 

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 57. 

(1) EUT C 44 av 16.2.2008, s. 53. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2009. 

(3) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(4) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

(5) EUT L 152 av 11.6.2008, s. 43. 

3) Fellesskapet har i henhold til Kyoto-protokollen 

forpliktet seg til å nå mål for klimagassutslipp for 

perioden 2008-2012. Fellesskapet har også forpliktet 

seg til innen 2020 å redusere klimagassutslippene 

med 30 % i forbindelse med en verdensomspennende 

avtale og med 20 % på fellesskapsplan. Alle sektorer vil 

måtte bidra for å nå disse målene. 

4) En side ved klimagassutslipp fra transport er håndtert 

gjennom Fellesskapets politikk med hensyn til CO2 og 

biler. Transportdrivstoff utgjør et betydelig bidrag til de 

samlede klimagassutslippene i Fellesskapet. Overvåking 

og reduksjon av klimagassutslipp i hele livssyklusen fra 

drivstoff kan bidra til å hjelpe Fellesskapet med å nå 

målene for reduksjon av klimagassutslipp gjennom 

avkarbonisering av transportdrivstoff. 

5) Fellesskapet har vedtatt regler som begrenser utslipp av 

forurensende stoffer fra lette og tunge veigående 

kjøretøyer. Spesifikasjonen for drivstoff er en av 

faktorene som påvirker hvor lett slike utslippsgrenser 

kan overholdes. 

6) Unntak fra det høyeste tillatte damptrykket for bensin i 

sommerperioden bør begrenses til medlemsstater med 

lave sommertemperaturer. Det er derfor hensiktsmessig 

å klargjøre i hvilke medlemsstater et unntak bør tillates. 

I prinsippet vil det si medlemsstater der gjennoms-

nittstemperaturen i den største delen av deres område 

ligger under 12 °C i minst to av de tre månedene juni, 

juli og august. 

7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 

16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 

og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres 

i ikke-veigående mobile maskiner(6) fastsetter 

utslippsgrenser for motorer som brukes i ikke-veigående 

mobile maskiner. For å drive disse maskinene må det 

være tilgang til drivstoff som gjør at disse motorene 

virker slik de skal. 

8) Forbrenningen av drivstoff til veitransport står for 

ca. 20 % av klimagassutslippene i Fellesskapet. En måte å 

redusere disse utslippene på, er å redusere disse 

drivstoffenes klimagassutslipp i hele livssyklusen. Det 

kan gjøres på flere måter. I lys av Fellesskapets ambisjon 

om ytterligere å redusere klimagassutslippene og av 

veitransportens betydelige bidrag til disse utslippene, er 

det hensiktsmessig å opprette en ordning med krav om at 

  

(6) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 
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drivstoffleverandører skal rapportere klimagassutslippene 

i hele livssyklusen for de drivstoffene de leverer, og 

redusere dem fra og med 2011. Metoden for beregning av 

klimagassutslipp i hele livssyklusen for biodrivstoff bør 

være den samme som er fastsatt for beregning av 

klimagassvirkning i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av 

energi fra fornybare kilder(1). 

9) Leverandørene bør innen 31. desember 2020 gradvis 

redusere klimagassutslipp i hele livssyklusen med opp 

til 10 % per energienhet fra brensel og energi de leverer. 

Reduksjonen bør innen 31. desember 2020 være på 

minst 6 % sammenlignet med gjennomsnittet på EU-

plan for klimagassutslipp i hele livssyklusen per 

energienhet fra fossilt brensel i 2010, og bør oppnås 

gjennom bruk av biodrivstoff, alternativt drivstoff samt 

redusert fakling og utlufting på produksjonsstedene. 

Med forbehold for en nærmere vurdering bør dette 

omfatte en reduksjon på ytterligere 2 % oppnådd 

gjennom bruk av miljøvennlig teknologi for 

karbonfangst og -lagring og av elektriske kjøretøyer, og 

i tillegg en ytterligere reduksjon på 2 % oppnådd ved 

kjøp av kreditt gjennom Kyoto-protokollens ordning for 

grønn utvikling. Disse ytterligere reduksjonene bør ikke 

være bindende for medlemsstater eller drivstoff-

leverandører på det tidspunkt dette direktiv trer i kraft. 

Ved den nærmere vurderingen bør det tas hensyn til at 

de ikke er bindende. 

10) Produksjon av biodrivstoff bør være bærekraftig. Det 

bør derfor kreves at biodrivstoff som brukes for å nå 

målene for reduksjon av klimagassutslipp i dette 

direktiv, skal oppfylle kriterier for en bærekraftig 

utvikling. For å sikre sammenheng mellom energi- og 

miljøpolitikken, og for å unngå ytterligere kostnader for 

virksomheten og manglende konsekvens på 

miljøområdet, som ville vært resultatet av manglende 

sammenheng, er det viktig at det fastsettes de samme 

kriteriene for en bærekraftig utvikling for bruken av 

biodrivstoff ved gjennomføringen av både dette direktiv 

og direktiv 2009/28/EF. Av samme årsaker bør dobbelt 

rapportering unngås i denne forbindelse. Videre bør 

Kommisjonen og vedkommende nasjonale myndigheter 

samordne sine aktiviteter innenfor rammen av en komité 

som er spesifikt ansvarlig for spørsmålene om en 

bærekraftig utvikling. 

  

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

11) Det økende behovet for biodrivstoff på verdensbasis, og 

stimuleringstiltakene for å bruke dem fastsatt i dette 

direktiv, bør ikke være en oppmuntring til å ødelegge 

landområder med biologisk mangfold. Disse uttømmelige 

ressursene, som i forskjellige internasjonale dokumenter 

anses å være av verdi for hele menneskeheten, bør 

bevares. Forbrukere i Fellesskapet vil dessuten finne det 

moralsk uakseptabelt at deres økte bruk av biodrivstoff 

skal medføre at landområder med biologisk mangfold blir 

ødelagt. Det er derfor nødvendig å fastsette kriterier for 

en bærekraftig utvikling som sikrer at biodrivstoff kan 

være berettiget til stimuleringstiltakene bare dersom det 

kan garanteres at de ikke kommer fra områder med 

biologisk mangfold, eller når det gjelder områder som er 

utpekt med tanke på naturvern eller vern av sjeldne eller 

utryddelsestruede økosystemer eller arter, skal ved-

kommende relevante myndighet godtgjøre at 

produksjonen av råstoff ikke kommer i konflikt med 

dette. Kriteriene for en bærekraftig utvikling bør betrakte 

skog som biologisk mangfoldig dersom det er en 

primærskog i samsvar med definisjonen brukt av De 

forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk 

(FAO) i deres rapport om tilstanden i verdens skoger 

(Global Forest Resource Assessment), som stater over 

hele verden bruker for å rapportere om primærskogens 

utstrekning, eller dersom den er beskyttet av nasjonal 

naturvernlovgivning. Områder der det tas ut andre 

skogprodukter enn trebaserte produkter, bør tas med, 

forutsatt at den menneskelige påvirkningen er liten. Andre 

typer skog som definert av FAO, for eksempel modifisert 

naturlig skog, halvnaturlig skog og plantasjer, bør ikke 

betraktes som primærskog. Idet det videre tas hensyn til 

det store biologiske mangfoldet i visse gressmarker, både 

i tempererte og tropiske strøk, herunder savanner, stepper, 

krattmark og prærier med stort biologisk mangfold, bør 

biodrivstoff som er laget av råstoffer fra slike arealer, 

ikke berettige til stimuleringstiltakene fastsatt i dette 

direktiv. Kommisjonen bør fastsette hensiktsmessige 

kriterier og geografiske områder for å definere slike 

biologisk mangfoldige gressmarker i samsvar med den 

beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen og 

relevante internasjonale krav. 

12) Ved beregning av klimagassvirkningen fra omlegging 

av mark, bør markedsdeltakerne kunne bruke faktiske 

verdier for karbonlagrene som er tilknyttet 

referansearealbruken og arealbruken etter omlegging. 

De bør også kunne bruke standardverdier. Arbeidet til 

FNs klimapanel er et hensiktsmessig utgangspunkt for 

slike standardverdier. Dette arbeidet foreligger for 

øyeblikket ikke i en form som er umiddelbart 

anvendelig for markedsdeltakerne. Kommisjonen bør 

derfor utarbeide retningslinjer på grunnlag av dette 

arbeidet, som kan ligge til grunn for beregning av 

endringer i karbonlagre i henhold til dette direktiv, 

herunder slike endringer i skogkledde områder med  

en trekronedekning på mellom 10 og 30 %, savanner, 

krattmark og prærier.  
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13) Kommisjonen bør utarbeide metoder med sikte på å 

vurdere hvilken virkning drenering av torvmark har på 

utslippet av klimagasser. 

14) Arealer bør ikke omlegges til produksjon av biodrivstoff 

dersom tapet av karbonlagre ved omlegging, idet det tas 

hensyn til viktigheten av å håndtere klimaendringen, 

innenfor en rimelig tid ikke oppveies ved reduksjon av 

klimagassutslipp som følge av produksjon av biodrivstoff. 

Dette vil forhindre at markedsdeltakerne pålegges 

unødvendig tyngende forskning, og hindre omlegging av 

mark med høyt karboninnhold som senere vil vise seg å 

være uegnet til produksjon av råstoff til biodrivstoff. 

Kartlegging av karbonlagre over hele verden viser at 

våtmarksområder og sammenhengende skogkledde 

områder med en trekronedekning på mer enn 30 %, bør 

tas med i denne kategorien. Skogkledde områder med en 

trekronedekning på mellom 10 og 30 % bør også tas med, 

med mindre det foreligger dokumentasjon som viser at 

deres karbonlagre er tilstrekkelig små til å berettige at de i 

samsvar med reglene fastsatt ved dette direktiv, kan 

omlegges. Henvisningen til våtmarksområder bør ta 

hensyn til definisjonen fastsatt i konvensjonen om 

våtmarksområder av internasjonal betydning, særlig som 

habitat for sjøfugl, vedtatt 2. februar 1971 i Ramsar. 

15) Stimuleringstiltakene fastsatt i dette direktiv vil 

oppmuntre til økt produksjon av biodrivstoff over hele 

verden. Dersom biodrivstoff lages av råstoff produsert i 

Fellesskapet, bør de også oppfylle Fellesskapets 

miljøkrav for landbruk, herunder de som dreier seg om 

vern av grunnvann- og overflatevannkvalitet, og 

samfunnsmessige krav. Det kan imidlertid fryktes at 

produksjonen av biodrivstoff i visse tredjestater ikke 

oppfyller miljømessige og samfunnsmessige minstekrav. 

Det bør derfor oppmuntres til at det utarbeides 

multilaterale og bilaterale avtaler og frivillige eller 

nasjonale ordninger som ivaretar viktige miljømessige og 

samfunnsmessige hensyn, for å fremme en bærekraftig 

produksjon av biodrivstoff over hele verden. I fravær av 

slike avtaler eller ordninger bør medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne rapporterer om slike problemer. 

16) Kriteriene for en bærekraftig utvikling vil være effektive 

bare dersom de fører til endringer i markedsaktørenes 

atferd. Disse endringene vil bare skje dersom biodrivstoff 

som oppfyller disse kriteriene, innebærer en prisgevinst i 

forhold til dem som ikke oppfyller disse kriteriene. I 

henhold til massebalansemetoden for å kontrollere 

oppfyllelse, er det en fysisk forbindelse mellom 

produksjon av biodrivstoff som oppfyller kriteriene for en 

bærekraftig utvikling, og forbruket av biodrivstoff i 

Fellesskapet, forutsatt at det er en passende balanse 

mellom tilbud og etterspørsel, og ved at det sikres en 

prisgevinst som er større enn i systemer der det ikke 

finnes noen slik forbindelse. For å sikre at biodrivstoff 

som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling, kan 

selges til en høyere pris, bør massebalansemetoden derfor 

brukes for å kontrollere oppfyllelse. Dette bør 

opprettholde ordningens integritet, samtidig som det 

unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde. Andre 

kontrollmetoder bør imidlertid undersøkes. 

17) Dersom det er hensiktsmessig, bør Kommisjonen ta 

behørig hensyn til årtusenvurderingen av økosystemer 

(Millennium Ecosystem Assessment), som inneholder 

nyttige data for bevaring av minst de områdene som gir 

grunnleggende økosystemtjenester i kritiske situasjoner, 

for eksempel vern av nedbørfelt og erosjonsforebyggende 

tiltak. 

18) Ved beregning av klimagassutslipp bør biprodukter fra 

produksjon og bruk av brensel medregnes. Substitusjons-

metoden egner seg når det gjelder analyse av politikken, 

men ikke for regulering av enkeltstående markeds-

deltakere og enkeltpartier av transportdrivstoff. I slike 

tilfeller er energifordelingsmetoden den mest egnede, 

siden den er enkel å bruke, er forutsigbar over tid, 

minimerer kontraproduktive stimuleringstiltak og gir 

resultater som generelt kan sammenlignes med dem som 

substitusjonsmetoden gir. For politikkanalyseformål bør 

Kommisjonen også i sin rapportering framlegge resultater 

ved bruk av substitusjonsmetoden. 

19) For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde, 

bør det fastsettes en liste over standardverdier for vanlige 

produksjonsprosser for biodrivstoff, og denne listen bør 

ajourføres og utvides når ytterligere pålitelige data 

foreligger. Markedsdeltakere bør alltid ha rett til å 

beregne seg de verdiene for reduksjon av klimagass-

utslipp for biodrivstoff som denne listen fastsetter. 

Dersom standardverdien for reduksjon av klimagas-

sutslipp fra en produksjonsprosess ligger under påkrevd 

minsteverdi for reduksjon av klimagassutslipp, bør 

produsenter som ønsker å vise at de overholder denne 

minsteverdien, dokumentere at de faktiske utslippene fra 

deres produksjonsprosess er lavere enn dem som ble 

benyttet da standardverdiene ble beregnet. 

20) De dataene som ble benyttet da standardverdiene ble 

beregnet, bør kunne innhentes fra uavhengige 

vitenskapelig sakkyndige kilder, og ajourføres etter behov 

etter hvert som disse kildene fortsetter sitt arbeid. Når 

disse kildene ajourfører sitt arbeid, bør Kommisjonen 

oppmuntre dem til å ta for seg utslipp fra dyrking, 

virkningen av regionale og klimatiske forhold, 

virkningene av dyrking ved bruk av bærekraftige 

landbruksmetoder og økologisk landbruk, samt det 

vitenskapelige bidraget fra produsenter i Fellesskapet og 

tredjestater, og fra det sivile samfunn.  
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21) For å unngå å oppmuntre til dyrking av råstoffer til 

biodrivstoff på steder der dette vil føre til høye 

klimagassutslipp, bør bruken av standardverdier for 

dyrking begrenses til regioner der en slik virkning med 

sikkerhet kan utelukkes. For å unngå en uforholdsmessig 

stor administrativ byrde, bør imidlertid medlemsstatene 

fastsette nasjonale eller regionale gjennomsnitt for utslipp 

fra dyrking, herunder fra bruk av gjødsel. 

22) Etterspørselen etter landbruksråvarer er økende på 

verdensbasis. En del av den økende etterspørselen vil bli 

møtt med en økning i arealet som avsettes til landbruk. 

Utbedring til landbruksformål av mark som er kraftig 

forringet eller sterkt forurenset, og derfor ikke kan brukes 

i sin eksisterende tilstand, er en måte å øke arealet som er 

tilgjengelig for dyrking på. Ordningen for en bærekraftig 

utvikling bør fremme bruk av utbedret forringet mark, 

fordi fremming av biodrivstoff vil bidra til vekst i 

etterspørselen etter landbruksråvarer. Selv om biodriv-

stoff framstilles ved hjelp av råstoff fra mark som allerede 

brukes som dyrkbar mark, kan nettoøkningen i 

etterspørselen etter vekster som er en følge av at 

biodrivstoff fremmes, føre til en nettoøkning i dyrket 

areal. Dette kan påvirke mark med store karbonlagre, noe 

som kan føre til skadelige tap av karbonlagre. For å 

minske denne risikoen bør det innføres tilhørende tiltak 

for å oppmuntre til større produktivitet på mark som 

allerede brukes til vekster, bruk av forringet mark, og at 

det vedtas krav for en bærekraftig utvikling som tilsvarer 

dem som er fastsatt i dette direktiv for Fellesskapets 

forbruk av biodrivstoff, i andre stater der det brukes 

biodrivstoff. Kommisjonen bør utarbeide en konkret 

metode for å gjøre klimagassutslippene forårsaket av 

indirekte endringer i arealbruk, så lave som mulig. For 

dette formål bør Kommisjonen på bakgrunn av den beste 

tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen særlig 

undersøke om det ved beregning av klimagassutslipp skal 

medregnes en faktor for indirekte endringer i arealbruk, 

og om det er behov for å stimulere til bærekraftige 

biodrivstoffer som reduserer virkningen av endringer i 

arealbruken mest mulig og forbedrer biodrivstoffenes 

bærekraft med hensyn til indirekte endringer i 

arealbruken. Når Kommisjonen utarbeider denne 

metoden, bør den blant annet ta for seg mulige indirekte 

endringer i arealbruk som følge av biodrivstoff produsert 

av celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel, 

og av lignocellulosemateriale. 

23) Ettersom tiltakene fastsatt i artikkel 7b-7e i direktiv 

98/70/EF også virker inn på hvordan det indre marked 

fungerer, ved at de harmoniserer kriteriene for en 

bærekraftig utvikling for biodrivstoff for innregning av 

mål i henhold til nevnte direktiv, og ved at de i samsvar 

med artikkel 17 bokstav b) nr. 8 på den måten forenkler 

handelen mellom medlemsstatene med biodrivstoff som 

oppfyller disse kravene, bygger de på traktatens 

artikkel 95. 

24) Fortsatt utvikling innenfor kjøretøy- og drivstoff-

teknologien kombinert med et fortsatt ønske om å sikre 

best mulig miljø- og helsevern forutsetter at drivstoff-

spesifikasjonene regelmessig gjennomgås på grunnlag av 

ytterligere undersøkelser og analyser av hvordan 

tilsetningsstoffer og bestanddeler i biodrivstoff påvirker 

forurensende utslipp. Det bør derfor regelmessig 

utarbeides rapporter om muligheten for å fremme 

avkarbonisering av transportdrivstoff. 

25) Bruk av rengjøringsmiddel kan bidra til å holde motorer 

rene og derfor redusere utslipp av forurensende stoffer.  

I dag finnes det ingen tilfredsstillende metode for å 

undersøke rengjørende egenskaper i drivstoffprøver. 

Leverandører av drivstoff og kjøretøyer har derfor ansvar 

for å opplyse kundene om fordelene ved rengjørings-

midler og om hvordan de skal brukes. Kommisjonen bør 

likevel undersøke om videreutvikling vil føre til en mer 

effektiv metode for å øke bruken av og fordelene ved 

rengjøringsmidler. 

26) Bestemmelsene om blanding av etanol og bensin bør 

gjennomgås på grunnlag av erfaringene fra anvendelsen 

av direktiv 98/70/EF. Gjennomgåelsen bør særlig gjelde 

bestemmelsene om grenser for damptrykk og mulige 

alternativer for å sikre at etanolblandinger ikke 

overskrider de tillatte grensene. 

27) Når bensin blandes med etanol, øker drivstoffets 

damptrykk. Videre bør damptrykket i bensinen 

kontrolleres for å begrense utslipp av luftforurensende 

stoffer. 

28) Når bensin blandes med etanol, oppstår en ikke-lineær 

endring i damptrykket i drivstoffblandingen. Det er 

hensiktsmessig å tillate et unntak fra det høyeste tillatte 

damptrykket om sommeren for slike blandinger, på 

grunnlag av en egnet vurdering fra Kommisjonen. Et 

unntak bør forutsette at Fellesskapets regelverk for 

luftkvalitet og luftforurensning overholdes. Et slikt 

unntak bør tilsvare den faktiske økningen i damptrykk 

som oppstår når en viss prosent etanol blandes med 

bensin. 

29) For å fremme bruk av drivstoff med lavere karboninnhold 

samtidig som det tas hensyn til luftforurensningsmålene, 

bør bensinraffineriene når det er nødvendig, levere bensin 

med lavt damptrykk i den nødvendige mengde. Ettersom 

dette ikke er tilfelle i dag, bør damptrykkgrensen for 

etanolblandinger økes på visse vilkår, slik at biodriv-

stoffmarkedet kan utvikle seg.  
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30) For visse eldre kjøretøyer gjelder ikke garantien dersom 

de bruker bensin med høyt innhold av biodrivstoff. 

Disse kjøretøyene kan kjøre fra en medlemsstat til en 

annen. Det er derfor hensiktsmessig at det i en 

overgangsperiode sikres fortsatt levering av bensin som 

er egnet for disse eldre kjøretøyene. Medlemsstatene bør 

i samråd med berørte parter sikre en egnet geografisk 

dekning som gjenspeiler etterspørselen etter slik bensin. 

Merkingen av bensin, for eksempel som E5 eller E10, 

bør være i samsvar med den relevante standarden som er 

utarbeidet av Den europeiske standardiseringskomité 

(CEN). 

31) Det er hensiktsmessig å tilpasse vedlegg IV til direktiv 

98/70/EF for å gjøre det mulig å markedsføre dieseloljer 

med et høyere innhold av biodrivstoff (B7) enn det som 

er fastsatt i standard EN 590:2004 (B5). Denne 

standarden bør ajourføres i samsvar med dette og bør 

fastsette grenser for tekniske parametrer som ikke inngår i 

vedlegget, for eksempel oksidasjonsstabilitet, 

flammepunkt, karbonrest, askeinnhold, vanninnhold, 

samlet forurensning, kobberbåndkorrosjon, smøreevne, 

kinematisk viskositet, blakningspunkt, blokkeringspunkt, 

fosforinnhold, syretall, peroksider, syretallvariasjon, 

forurensning av innsprøytingsdysen og tilsetning av 

stabiliserende tilsetningsstoffer. 

32) For å fremme effektiv markedsføring av biodrivstoff 

oppmuntres CEN til fortsatt å arbeide raskt for å lage en 

standard som gjør det mulig å blande inn større innhold 

av biodrivstoffbestanddeler i diesel og særlig å utvikle 

en standard for «B10». 

33) Av tekniske grunner er det behov for en grense for 

innholdet av fettsyremetylester (FAME) i diesel. En slik 

grense er imidlertid ikke nødvendig for andre 

bestanddeler i biodrivstoff, for eksempel rene diesellig-

nende hydrokarboner framstilt av biomasse ved hjelp av 

Fischer-Tropsch-prosessen, eller for hydrogenbehandlet 

vegetabilsk olje. 

34) Medlemsstatene og Kommisjonen bør treffe egnede 

tiltak for å gjøre det mulig å markedsføre gassolje som 

inneholder 10 ppm svovel før 1. januar 2011. 

35) Bruken av enkelte metalliske tilsetningsstoffer, og særlig 

bruken av metylsyklopentadienyl mangan trikarbonyl 

(MMT), kan øke risikoen for skade på menneskers helse 

og skade kjøretøymotorer og utslippskontrollutstyr. 

Mange kjøretøyprodusenter fraråder bruk av drivstoff 

som inneholder metalliske tilsetningsstoffer, og bruk av 

slikt drivstoff kan føre til at kjøretøygarantier blir 

ugyldige. Det er derfor hensiktsmessig å vurdere 

virkningene av bruk av MMT i drivstoff fortløpende og i 

samråd med alle berørte parter. I påvente av en ytterligere 

vurdering er det nødvendig å treffe tiltak for å begrense 

alvorlighetsgraden av en eventuell skade som kan oppstå. 

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en øvre grense for 

bruk av MMT i drivstoff, på grunnlag av vitenskapelig 

kunnskap som for tiden er tilgjengelig.. Denne grensen 

bør settes høyere bare dersom det kan påvises at bruk av 

høyere mengder ikke har skadevirkninger. For å unngå at 

forbrukere uten å vite det ugyldiggjør sine kjøretøy-

garantier, er det også nødvendig å kreve merking av alt 

drivstoff som inneholder metalliske tilsetningsstoffer. 

36) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 

bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlemsstatene 

til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å utarbeide 

og offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er mulig 

viser sammenhengen mellom dette direktiv og 

innarbeidingstiltakene, og å offentliggjøre disse tabellene. 

37) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

direktiv 98/70/EF, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er tillagt Kommisjonen(2). 

38) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 

gjennomføringstiltak i forbindelse med ordningen for å 

overvåke og redusere klimagassutslipp, til å tilpasse de 

metodiske prinsipper og verdier som er nødvendige for å 

vurdere om kriteriene for en bærekraftig utvikling er 

oppfylt i forbindelse med biodrivstoff, til å fastsette 

kriterier og geografiske områder for gressmarker med 

stort biologisk mangfold, til å endre grensene for MMT-

innhold i drivstoff og til å foreta tilpasning til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling av metoden for 

beregning av klimagassutslipp i hele livssyklusen, de 

tillatte analysemetodene for drivstoffspesifikasjoner og 

det tillatte unntaket for damptrykk for bensin som 

inneholder bioetanol. Ettersom disse tiltakene er allmenne 

og har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv ved å tilpasse de metodiske 

prinsippene og verdiene, må de vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i 

artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

39) Direktiv 98/70/EF inneholder en rekke drivstoffspesi-

fikasjoner, hvorav noen nå er overflødige. I tillegg 

inneholder det en rekke unntak som ikke lenger gjelder. 

Av klarhetshensyn er det derfor hensiktsmessig at disse 

bestemmelsene oppheves. 

40) I rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en 

reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brenn-

stoffer(3) fastsettes visse bestemmelser om bruk av 

drivstoff i transport på innlands vannveier. Avgrens-

ningen mellom nevnte direktiv og direktiv 98/70/EF må 

avklares. Begge direktiver fastsetter grenser for det 

høyeste svovelinnholdet i gassoljer som brukes av 

fartøyer for fart på innlands vannveier. Av klarhets-

hensyn og av hensyn til rettssikkerheten er det derfor 

hensiktsmessig å tilpasse disse direktivene slik at bare 

en av rettsaktene fastsetter denne grensen.  

  

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(3) EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. 
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41) Det er utviklet ny og renere motorteknologi for fartøyer 

for fart på innlands vannveier. Til disse motorene kan 

det bare brukes drivstoff med svært lavt svovelinnhold. 

Svovelinnholdet i drivstoff til fartøyer for fart på 

innlands vannveier bør reduseres så snart som mulig. 

42) Direktiv 98/70/EF og direktiv 1999/32/EF bør derfor 

endres tilsvarende. 

43) Rådsdirektiv 93/12/EØF av 23. mars 1993 om 

svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer(1) har i 

årenes løp blitt betydelig endret og inneholder derfor 

ikke lenger noen vesentlige bestemmelser. Det bør 

derfor oppheves. 

44) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre et 

indre marked for drivstoff til veitransport og ikke-

veigående mobile maskiner og å sikre overholdelse av 

minstekrav til miljøvern i forbindelse med slikt 

drivstoff, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 

medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 

fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 98/70/EF 

I direktiv 98/70/EF gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Virkeområde 

I dette direktiv fastsettes for veigående kjøretøyer og ikke-

veigående mobile maskiner (herunder fartøyer for fart på 

innlands vannveier når de ikke er til havs), jordbruks- og 

skogbrukstraktorer, og fritidsfartøyer når de ikke er til 

havs: 

a) av helse- og miljøvernmessige årsaker, tekniske 

spesifikasjoner for drivstoff som skal brukes av 

kjøretøyer utstyrt med motor med elektrisk tenning og 

kjøretøyer utstyrt med motor med kompresjonstenning, 

idet det tas hensyn til de tekniske kravene til slike 

motorer, og 

b) et mål for reduksjonen av klimagassutslipp i hele 

livssyklusen.» 

  

(1) EFT L 74 av 27.3.1993, s. 81. 

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd 

i) skal nr. 3 lyde: 

«3. «gassoljer beregnet på bruk i ikke-veigående 

mobile maskiner (herunder fartøyer for fart på 

innlands vannveier), jordbruks- og skogbruks-

traktorer, og fritidsfartøyer» alle flytende 

petroleumsderivater som omfattes av KN-kode 

2710 19 41 og 2710 19 45(*) og er beregnet på 

bruk i motorer med kompresjonstenning nevnt 

i direktiv 94/25/EF(**), 97/68/EF(***) og 

2000/25/EF(****), 

  

(*) Nummereringen av disse KN-kodene 

følger den felles tolltariff (EFT L 256 av 

7.6.1987, s. 1). 

(**) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. 

(***) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(****) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.» 

ii) skal nytt nr. 5-9 lyde: 

«5. «medlemsstater med lave sommer-

temperaturer» Danmark, Estland, Finland, 

Irland, Latvia, Litauen, Sverige og Det forente 

kongerike, 

6. «klimagassutslipp i hele livssyklusen» alle 

nettoutslipp av CO2, CH4 og N2O som kan 

tilskrives drivstoffet (herunder eventuelle 

iblandede bestanddeler) eller energien som er 

levert. Dette omfatter alle relevante stadier fra 

utvinning eller dyrking, herunder arealbruks-

endringer, transport og distribusjon, foredling 

og forbrenning, uavhengig av hvor disse 

utslippene finner sted, 

7. «klimagassutslipp per energienhet» den 

samlede massen av CO2-ekvivalente klima-

gassutslipp som er knyttet til drivstoffet eller 

energien som er levert, dividert med det 

samlede energiinnholdet i drivstoffet eller 

energien som er levert (for drivstoff uttrykt 

som dets laveste brennverdi), 

8. «leverandør» den enheten som har ansvar for å 

overføre drivstoff eller energi gjennom et 

innkrevingssted for særavgift eller, dersom 

ingen avgift innkreves, enhver annen relevant 

enhet utpekt av en medlemsstat, 

9. «biodrivstoff» det samme som i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF 

av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi 

fra fornybare kilder(*). 

  

(*) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.» 

b) Annet ledd skal utgå.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/665 

 

3. I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2-6 skal lyde: 

«2. Medlemsstatene skal påse at bensin kan markeds-

føres på deres territorium bare dersom den oppfyller 

miljøspesifikasjonene fastsatt i vedlegg I. 

For de mest fjerntliggende regionene kan medlems-

statene likevel vedta særskilte bestemmelser om 

innføring av bensin med høyeste tillatte svovelinnhold 

på 10 mg/kg. Medlemsstater som benytter seg av denne 

bestemmelsen, skal underrette Kommisjonen om dette. 

3. Medlemsstatene skal kreve at leverandører sikrer at 

det markedsføres bensin med et høyeste oksygeninnhold 

på 2,7 % og et høyeste etanolinnhold på 5 % fram til 

2013, og kan kreve at slik bensin markedsføres i en 

lengre periode dersom de anser det nødvendig. De skal 

påse at forbrukerne får egnede opplysninger om 

innholdet av biodrivstoff i bensin, og særlig om egnet 

bruk av ulike bensinblandinger. 

4. Medlemsstater med lave sommertemperaturer kan, 

med forbehold for nr. 5, tillate markedsføring i sommer-

perioden av bensin med et høyeste damptrykk 

på 70 kPa. 

Medlemsstater der unntaket nevnt i første ledd ikke 

anvendes kan, med forbehold for nr. 5, tillate markeds-

føring i sommerperioden av bensin som inneholder 

etanol med et høyeste damptrykk på 60 kPa, og i tillegg 

det tillatte unntaket for damptrykk i henhold til 

vedlegg III, forutsatt at etanolen som brukes, er et 

biodrivstoff. 

5. Dersom en medlemsstat ønsker å anvende et av 

unntakene i nr. 4, skal den underrette Kommisjonen og 

framlegge alle relevante opplysninger. Kommisjonen 

skal vurdere om unntaket er ønskelig samt unntakets 

varighet, idet det tas hensyn til både 

a) de sosioøkonomiske problemene som unngås 

gjennom et høyere damptrykk, herunder 

tidsbegrensede tekniske tilpasningsbehov, og 

b) de miljø- eller helsemessige følgene av et høyere 

damptrykk og særlig virkningen for overholdelsen 

av Fellesskapets regelverk for luftkvalitet, både i 

den berørte medlemsstat og i andre medlemsstater. 

Dersom Kommisjonens vurdering viser at unntaket vil 

føre til manglende overholdelse av Fellesskapets 

regelverk for luftkvalitet eller luftforurensning, herunder 

relevante grenseverdier og utslippstak, skal søknaden 

avslås. Kommisjonen skal også ta hensyn til relevante 

målverdier. 

Dersom Kommisjonen ikke har gjort innsigelse innen 

seks måneder etter at den har mottatt alle relevante 

opplysninger, kan den berørte medlemsstat anvende 

det ønskede unntaket. 

6. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene fortsette 

å tillate markedsføring av små mengder blyholdig 

bensin med et blyinnhold som ikke overstiger 0,15 g/l, 

tilsvarende høyst 0,03 % av det samlede salget, som 

skal brukes i gamle kjøretøyer av særpreget art og som 

skal distribueres gjennom særlige interessegrupper.» 

b) Nr. 7 oppheves. 

4. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Dieselolje 

1. Medlemsstatene skal påse at dieselolje kan markeds-

føres på deres territorium bare dersom den oppfyller 

miljøspesifikasjonene fastsatt i vedlegg II. 

Uten hensyn til kravene i vedlegg II kan medlemsstatene 

tillate markedsføring av diesel med et innhold av 

fettsyremetylester (FAME) på over 7 %. 

Medlemsstatene skal påse at forbrukerne får egnede 

opplysninger om innholdet av biodrivstoff i dieselolje, 

særlig om innholdet av FAME. 

2. Medlemsstatene skal sikre at gassoljer beregnet på bruk 

i ikke-veigående mobile maskiner (herunder fartøyer i fart 

på innlands vannveier), i jordbruks- og skogsbrukstraktorer 

og i fritidsfartøyer senest fra 1. januar 2008 kan markeds-

føres på deres territorium bare dersom disse gassoljene har 

et svovelinnhold på høyst 1 000 mg/kg. Fra 1. januar 2011 

skal det høyeste tillatte svovelinnholdet i disse gassoljene 

være 10 mg/kg. Medlemsstatene skal påse at andre flytende 

drivstoffer enn disse gassoljene kan brukes i fartøyer i fart 

på innlands vannveier og i fritidsfartøyer bare dersom 

drivstoffenes svovelinnhold ikke overstiger det høyeste 

tillatte svovelinnholdet i gassoljene. 

For å ta hensyn til mindre forurensninger i forsyningskjeden 

kan imidlertid medlemsstatene fra 1. januar 2011 tillate at 

gassoljer som er beregnet på bruk i mobile maskiner som 

ikke brukes til veitransport (herunder fartøyer i fart på 

innlands vannveier), og i jord- og skogbrukstraktorer og 

fritidsfartøyer har et svovelinnhold på opp til 20 mg/kg når 

de distribueres til sluttbrukerne Medlemsstatene kan fram 

til 31. desember 2011 også tillate fortsatt markedsføring av 

gassolje med et svovelinnhold på opp til 1 000 mg/kg, 

beregnet på jernbanekjøretøyer og jordbruks- og 

skogsbrukstraktorer, dersom de kan garantere at dette ikke 

vil gå ut over utslippskontrollsystemenes virkemåte.  



Nr. 17/666 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

3. For de mest fjerntliggende regionene kan medlems-

statene vedta særskilte bestemmelser om innføring av 

dieselolje og gassolje med høyeste tillatte svovelinnhold 

på 10 mg/kg. Medlemsstater som benytter seg av denne 

bestemmelsen, skal underrette Kommisjonen om dette. 

4. For medlemsstater med kalde vintre kan det høyeste 

destillasjonspunktet på 65 % ved 250 °C for dieselolje og 

gassolje erstattes med et høyeste destillasjonspunkt 

på 10 % (vol/vol) ved 180 °C.» 

5. Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Reduksjon av klimagassutslipp 

1. Medlemsstatene skal utpeke den eller de 

leverandørene som skal ha ansvaret for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp i hele livssyklusen per 

energienhet fra drivstoffet og energien som leveres. Når 

det gjelder leverandører av elektrisitet til bruk i veigående 

kjøretøyer, skal medlemsstatene påse at slike leverandører 

kan velge å bidra til reduksjonsforpliktelsen omhandlet i 

nr. 2, dersom de kan vise at de på tilfredsstillende måte 

kan måle og overvåke den elektrisiteten som leveres til 

bruk i disse kjøretøyene. 

Med virkning fra 1. januar 2011 skal leverandørene hvert 

år rapportere til den myndighet som er utpekt av medlems-

staten, om klimagassintensiteten for drivstoff og energi 

som er levert i hver enkelt medlemsstat, ved å framlegge 

minst følgende opplysninger: 

a) samlet mengde av hver type drivstoff eller energi som 

er levert, med angivelse av hvor den er kjøpt samt 

dens opprinnelse, og 

b) klimagassutslipp i hele livssyklusen per energienhet. 

Medlemsstatene skal påse at rapportene kontrolleres. 

Kommisjonen skal, dersom det er hensiktsmessig, fastsette 

retningslinjer for gjennomføringen av dette nummer. 

2. Medlemsstatene skal kreve at leverandører så gradvis 

som mulig reduserer klimagassutslipp i hele livssyklusen 

per energienhet fra levert drivstoff og energi med opp 

til 10 % innen 31. desember 2020 i forhold til den laveste 

standarden for drivstoff, som er omhandlet i nr. 5 bokstav 

b). Reduksjonen skal skje på følgende måte: 

a) 6 % innen 31. desember 2020. Medlemsstatene kan 

kreve at leverandørene for å oppnå en slik reduksjon 

skal nå følgende delmål: 2 % innen 31. desember 2014 

og 4 % innen 31. desember 2017, 

b) et veiledende ytterligere mål på 2 % innen 

31. desember 2020, med forbehold for artikkel 9 nr. 1 

bokstav h), som skal nås ved å anvende en av eller 

begge følgende metoder: 

i) levering av energi til transport til bruk i enhver 

type veigående kjøretøy, mobile ikke-veigående 

maskiner (herunder fartøyer til fart på innlands 

vannveier), jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

eller fritidsfartøyer, 

ii) bruk av teknologi (herunder fangst og lagring av 

karbon) som kan redusere klimagassutslipp i hele 

livssyklusen per energienhet fra drivstoffet og 

energien som leveres, 

c) et veiledende ytterligere mål på 2 % senest 

31. desember 2020, med forbehold for artikkel 9 nr. 1 

bokstav i), som skal nås ved kjøp av kreditt gjennom 

Kyoto-protokollens ordning for grønn utvikling, på 

vilkårene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser 

i Fellesskapet(*), med sikte på å oppnå reduksjoner i 

sektoren for drivstofflevering. 

3. Klimagassutslipp i hele livssyklusen fra biodrivstoff 

skal beregnes i samsvar med artikkel 7d. Klimagassutslipp 

i hele livssyklusen fra andre drivstoffer og fra energi skal 

beregnes etter en metode som fastsettes i samsvar med 

nr. 5 i denne artikkel. 

4. Medlemsstatene skal påse at en gruppe av leveran-

dører i fellesskap kan velge å oppfylle reduksjonskravene i 

nr. 2. I slike tilfeller skal de anses som én enkelt 

leverandør for formålene i nr. 2. 

5. Tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 

artikkel, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 11 nr. 4. Slike tiltak omfatter særlig: 

a) en metode for beregning av klimagassutslipp i hele 

livssyklusen fra andre drivstoffer enn biodrivstoff og 

fra energi, 

b) en metode for angivelse, før 1. januar 2011, av en 

laveste standard for drivstoff på grunnlag av klimagas-

sutslippene per energienhet i hele livssyklusen fra 

fossile brensler i 2010, for formålene i nr. 2, 

c) eventuelle regler som er nødvendige for å gjennomføre 

nr. 4, 

d) en metode for å beregne bidraget fra veigående 

elektriske kjøretøyer, som skal være i samsvar med 

artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.»  
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6. Ny artikkel 7b-7e skal lyde: 

«Artikkel 7b 

Kriterier for en bærekraftig utvikling for biodrivstoff 

1. Uavhengig av om råstoffet er dyrket på eller utenfor 

Fellesskapets territorium, skal energi fra biodrivstoff 

medregnes for formålene for artikkel 7a bare dersom de 

oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling fastsatt i 

nr. 2-6 i denne artikkel. 

Imidlertid trenger biodrivstoff produsert av avfall og 

rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur, fiskerier og 

skogbruk, bare å oppfylle kriteriene for en bærekraftig 

utvikling oppført i nr. 2 i denne artikkel, for å kunne 

medregnes for de formålene som er nevnt i artikkel 7a. 

2. Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av 

biodrivstoff som medregnes for de formålene som er nevnt 

i nr. 1, skal være minst 35 %. 

Med virkning fra 1. januar 2017 skal reduksjonen av 

klimagassutslipp fra bruken av biodrivstoff som medregnes 

for de formålene som er nevnt i nr. 1, være minst 50 %. Fra 

1. januar 2018 skal denne reduksjonen av klimagassutslipp 

være minst 60 % for biodrivstoff produsert ved anlegg der 

produksjonen startet 1. januar 2017 eller senere. 

Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av biodriv-

stoff skal beregnes i samsvar med artikkel 7d nr. 1. 

Når det gjelder biodrivstoff produsert ved anlegg som var i 

drift 23. januar 2008, skal første ledd få anvendelse 

fra 1. april 2013. 

3. Biodrivstoff som medregnes for de formålene som er 

nevnt i nr. 1, skal ikke framstilles fra råstoff fra mark med 

stort biologisk mangfold, det vil si mark som hadde én av 

følgende statuser i eller etter januar 2008, uansett om 

marken fortsetter å ha denne statusen: 

a) primærskog og annen skogmark, det vil si skog og 

annen skogmark med hjemmehørende arter der det 

ikke er noen synlige tegn på menneskelig aktivitet, og 

de økologiske prosessene ikke er betydelig forstyrret, 

b) områder som er utpekt: 

i) ved lov eller av relevant vedkommende myndighet 

for naturvernformål, eller 

ii) for vern av sjeldne eller utryddelsestruede øko-

systemer eller arter anerkjent i internasjonale 

avtaler eller oppført på lister utarbeidet av 

mellomstatlige organisasjoner eller Den 

internasjonale naturvernorganisasjonen, med 

forbehold om deres anerkjennelse i samsvar med 

artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

med mindre det kan dokumenteres at produksjonen av 

dette råstoffet ikke kommer i strid med disse 

naturvernformålene, 

c) gressmarker med stort biologisk mangfold som er: 

i) naturlige, det vil si gressmark som fortsatt vil være 

gressmark uten inngrep fra mennesker, og som 

opprettholder den naturlige artssammensetningen 

og de økologiske særtrekkene og prosessene, eller 

ii) ikke-naturlige, det vil si gressmark som vil opphøre 

å være gressmark uten inngrep fra mennesker, og 

som er artsrik og ikke forringet, med mindre det 

kan dokumenteres at innhøsting av råstoffet er 

nødvendig for å opprettholde statusen som 

gressmark. 

Kommisjonen skal definere kriterier og geografiske 

områder for å fastslå hvilke gressmarker som skal omfattes 

av bokstav c) i første ledd. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 

nr. 4. 

4. Biodrivstoff som medregnes for de formålene som er 

nevnt i nr. 1, skal ikke framstilles av råstoff fra mark med 

store karbonlagre, det vil si mark som hadde én av 

følgende statuser i januar 2008, og ikke lenger har denne 

statusen: 

a) våtmarksområder, det vil si mark som er dekket eller 

mettet av vann hele eller en stor del av året, 

b) sammenhengende skogkledde områder, det vil si mark 

som omfatter mer enn én hektar med trær som er mer 

enn fem meter høye og har en trekronedekning på mer 

enn 30 %, eller trær som kan nå disse verdiene på 

stedet, 

c) mark som omfatter mer enn én hektar med trær som er 

mer enn fem meter høye og har en trekronedekning på 

mellom 10 og 30 %, eller trær som kan nå disse 

verdiene på stedet, med mindre det kan dokumenteres 

at karbonlagrene i området før og etter omleggingen er 

slike at vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, vil bli 

oppfylt når metoden fastsatt i vedlegg IV del C blir 

anvendt. 

Bestemmelsene i dette nummer får ikke anvendelse dersom 

marken, på det tidspunktet råstoffet ble hentet ut, hadde 

samme status som i januar 2008.  
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5. Biodrivstoff som medregnes for de formålene som er 

nevnt i nr. 1, skal ikke framstilles av råstoff fra mark som 

var torvmark i januar 2008, med mindre det kan 

dokumenteres at dyrking og innhøsting av det råstoffet ikke 

omfatter drenering av tidligere udrenert jord. 

6. Landbruksråvarer som dyrkes i Fellesskapet og brukes 

til produksjon av biodrivstoff som medregnes for de 

formålene som er nevnt i artikkel 7a, skal hentes ut i 

samsvar med kravene og standardene fastsatt ved 

bestemmelsene nevnt under overskriften «Miljø» i del A og 

i nr. 9 i vedlegg II til rådsforordning (EF) nr. 73/2009 

av 19. januar 2009 om fastsettelse av felles regler for direkte 

støtteordninger for gårdbrukere i henhold til den felles 

landbrukspolitikk og om fastsettelse av visse støtteordninger 

for gårdbrukere(*) og i samsvar med minstekravene til gode 

landbruks- og miljøforhold definert i henhold til artikkel 6 

nr. 1 i nevnte forordning. 

7.  Kommisjonen skal, når det gjelder både tredjestater 

og medlemsstater som er en betydelig kilde til biodrivstoff 

eller råstoff til biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, 

hvert annet år framlegge for Europaparlamentet og Rådet 

en rapport om nasjonale tiltak som treffes for å overholde 

kriteriene for en bærekraftig utvikling fastsatt i nr. 2-5, og 

for vern av jord, vann og luft. Den første rapporten skal 

framlegges i 2012. 

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvilken 

virkning økt etterspørsel etter biodrivstoff har på den 

sosiale bærekraften i Fellesskapet og i tredjestater, og om 

hvilken virkning Fellesskapets biodrivstoffpolitikk har på 

tilgjengeligheten av næringsmidler til overkommelige 

priser, særlig for mennesker som bor i utviklingsland, og 

andre generelle utviklingsspørsmål. Rapportene skal 

omfatte arealbruksrettigheter. De skal angi, både når det 

gjelder tredjestater og medlemsstater som er en betydelig 

kilde til råstoff for biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, 

om staten har ratifisert og gjennomført hver av følgende 

konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon 

(ILO): 

 Konvensjonen om tvangsarbeid (nr. 29), 

 Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av 

organisasjonsretten (nr. 87), 

 Konvensjonen om gjennomføring av prinsipper for 

organisasjonsretten og retten til å føre kollektive 

forhandlinger (nr. 98), 

 Konvensjonen om lik lønn for mannlige og kvinnelige 

arbeidere for arbeid av likt verd (nr. 100), 

 Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid 

(nr. 105), 

 Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og 

yrke (nr. 111), 

 Konvensjonen om minstealder for adgang til 

sysselsetting (nr. 138), 

 Konvensjonen om forbud mot og umiddelbare tiltak 

for avskaffelse av de verste former for barnearbeid 

(nr. 182). 

Disse rapportene skal angi, både når det gjelder tredjestater 

og medlemsstater som er en betydelig kilde til råstoff for 

biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, om staten har 

ratifisert og gjennomført: 

 Cartagena-protokollen om biosikkerhet, 

 Konvensjonen om internasjonal handel med ville 

dyre- og plantearter som er truet av utryddelse. 

Den første rapporten skal framlegges i 2012. Kommisjonen 

skal eventuelt framlegge forslag til korrigerende tiltak, 

særlig dersom det foreligger bevis på at produksjonen av 

biodrivstoff har en betydelig virkning på prisene på 

næringsmidler. 

8.  For de formålene som er nevnt i nr. 1, skal medlems-

statene ikke av andre årsaker som vedrører en bærekraftig 

utvikling, avslå å ta hensyn til biodrivstoff som er framstilt i 

samsvar med denne artikkel. 

Artikkel 7c 

Kontroll av oppfyllelse av kriteriene for en bærekraftig 

utvikling for biodrivstoff 

1. Dersom biodrivstoff skal medregnes for de formålene 

som er nevnt i artikkel 7a, skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakere kan dokumentere at kriteriene for en 

bærekraftig utvikling i artikkel 7b nr. 2-5, er oppfylt. For 

dette formål skal de kreve at markedsdeltakere bruker et 

massebalansesystem som: 

a) tillater at partier med råstoff eller biodrivstoff med 

forskjellige bærekraftegenskaper, kan blandes, 

b) krever at opplysninger om bærekraftegenskapene og 

størrelsen på partiene nevnt i bokstav a), forblir knyttet 

til blandingen, og 

c) fastsetter at summen av alle partier som trekkes ut av 

blandingen, skal beskrives som å ha de samme 

bærekraftegenskapene i de samme mengdene som 

summen av alle partiene som tilføres blandingen.  
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2. Kommisjonen skal i 2010 og 2012 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvordan 

kontrollmetoden for massebalanse beskrevet i nr. 1, 

fungerer, og om muligheten for å tillate andre kontroll-

metoder i forbindelse med noen eller alle typer råstoff eller 

biodrivstoff. I sin vurdering skal Kommisjonen ta hensyn til 

de kontrollmetodene der opplysninger om bærekraft-

egenskaper ikke trenger å forbli fysisk knyttet til bestemte 

partier eller blandinger. Vurderingen skal ta hensyn til 

behovet for å opprettholde kontrollordningens integritet og 

effektivitet, samtidig som det unngås at industrien blir pålagt 

en urimelig byrde. Rapporten skal eventuelt følges av 

forslag til Europaparlamentet og Rådet om bruk av andre 

kontrollmetoder. 

3. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at 

markedsdeltakerne framlegger pålitelige opplysninger, og på 

anmodning gjøre tilgjengelig for medlemsstaten de dataene 

som ble brukt til å utarbeide opplysningene. Medlemsstatene 

skal kreve at markedsdeltakerne sørger for en tilstrekkelig 

standard for en uavhengig revisjon av de framlagte 

opplysningene, og at de kan dokumentere at dette er gjort. 

Revisjonen skal kontrollere at de systemene som 

markedsdeltakerne har brukt, er nøyaktige, pålitelige og 

sikret mot svindel. Den skal vurdere prøvetakingens 

hyppighet og metode, og dataenes pålitelighet. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal omfatte særlig 

opplysninger om oppfyllelse av kriteriene for en bærekraftig 

utvikling oppført i artikkel 7b nr. 2-5, hensiktsmessige og 

relevante opplysninger om tiltak som er truffet når det 

gjelder vern av jord, vann og luft, utbedring av forringet 

mark, unngåelse av overdrevent vannforbruk i områder der 

vann er en knapp ressurs, og hensiktsmessige og relevante 

opplysninger om tiltak som er truffet for å ta hensyn til 

forholdene nevnt i artikkel 7b nr. 7 annet ledd. 

Kommisjonen skal, etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 11 nr. 3, utarbeide en liste over 

hensiktsmessige og relevante opplysninger nevnt i første og 

annet ledd. Den skal særlig sikre at framlegging av slike 

opplysninger ikke utgjør en for stor administrativ byrde for 

markedsdeltakere generelt, eller for småbrukere, 

produsentorganisasjoner og samvirker spesielt. 

Forpliktelsene fastsatt i dette nummer, skal få anvendelse 

uansett om biodrivstoffet er produsert i Fellesskapet eller 

importert. 

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen i 

sammenfattet form de opplysningene som er nevnt i første 

ledd. Kommisjonen skal offentliggjøre et sammendrag av 

disse opplysningene på åpenhetsplattformen nevnt i 

artikkel 24 i direktiv 2009/28/EF, i en form som bevarer 

fortroligheten til forretningsmessig følsomme opplysninger. 

4. Fellesskapet skal bestrebe seg på å inngå bilaterale eller 

multilaterale avtaler med tredjestater, og disse skal 

inneholde bestemmelser om kriterier for en bærekraftig 

utvikling som tilsvarer kriteriene i dette direktiv. Dersom 

Fellesskapet har inngått avtaler som inneholder 

bestemmelser om spørsmål som omfattes av kriteriene for 

en bærekraftig utvikling oppført i artikkel 7b nr. 2-5, kan 

Kommisjonen beslutte at disse avtalene viser at biodrivstoff 

som er produsert av råstoff dyrket i disse statene, oppfyller 

de aktuelle kriteriene for en bærekraftig utvikling. Når slike 

avtaler inngås, skal det tas behørig hensyn til tiltak truffet 

med sikte på å bevare områder som i kritiske situasjoner gir 

grunnleggende økosystemtjenester (for eksempel vern av 

nedbørfelt og erosjonsforebyggende tiltak), for vern av jord, 

vann og luft, indirekte endringer i arealbruk, utbedring av 

forringet mark, unngåelse av overdrevent vannforbruk i 

områder der vann er en knapp ressurs, samt forholdene 

nevnt i artikkel 7b nr. 7 annet ledd. 

Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller 

internasjonale ordninger som setter standarder for 

produksjon av biomasseprodukter, inneholder nøyaktige 

data i henhold til artikkel 7b nr. 2 eller viser at partier med 

biodrivstoff oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling 

oppført i artikkel 7b nr. 3-5. Kommisjonen kan beslutte at 

disse ordningene inneholder nøyaktige data når det gjelder 

opplysningene om tiltak truffet med sikte på å bevare 

områder som i kritiske situasjoner gir grunnleggende 

økosystemtjenester (for eksempel vern av nedbørfelt og 

erosjonsforebyggende tiltak), for vern av jord, vann og luft, 

utbedring av forringet mark, unngåelse av overdrevent 

vannforbruk i områder der vann er en knapp ressurs, samt 

forholdene nevnt i artikkel 7b nr. 7 annet ledd. Kommi-

sjonen kan også anerkjenne områder for vern av sjeldne eller 

utryddelsestruede økosystemer eller arter anerkjent i 

internasjonale avtaler eller oppført på lister utarbeidet av 

mellomstatlige organisasjoner eller Den internasjonale 

naturvernorganisasjon i henhold til artikkel 7b nr. 3 

bokstav b) ii). 

Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller 

internasjonale ordninger for å måle reduksjon av klima-

gassutslipp, inneholder nøyaktige data i henhold til 

artikkel 7b nr. 2. 

Kommisjonen kan beslutte at mark som hører inn under 

virkeområdet for et nasjonalt eller regionalt omleg-

gingsprogram med sikte på å forbedre kraftig forringet eller 

sterkt forurenset mark, oppfyller kriteriene nevnt i nr. 9 i 

del C i vedlegg IV. 

5. Kommisjonen skal treffe de beslutningene som er 

nevnt i nr. 4, bare dersom den aktuelle avtalen eller 

ordningen oppfyller nødvendige standarder for pålitelighet, 

oversiktlighet og uavhengig revisjon. Ordninger for å måle 

reduksjon av klimagassutslipp skal også oppfylle metode-

kravene i vedlegg IV. Lister over områder med stort 
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biologisk mangfold som nevnt i artikkel 7b nr. 3 

bokstav b) ii), skal oppfylle nødvendige standarder for 

objektivitet og sammenheng med internasjonalt anerkjente 

standarder og fastsette hensiktsmessig klagebehandling. 

6. Beslutningene nevnt i nr. 4 skal treffes etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 11 

nr. 3. Slike beslutninger skal være gyldige i et tidsrom på 

høyst fem år. 

7.  Når en markedsdeltaker framlegger dokumentasjon 

eller data innhentet i samsvar med en avtale eller ordning 

som har vært omfattet av en beslutning i samsvar med 

nr. 4, i det omfang nevnte beslutning omfatter, skal en 

medlemsstat ikke kreve at leverandøren leverer ytterligere 

dokumentasjon på at kriteriene for en bærekraftig utvikling 

oppført i artikkel 7b nr. 2-5, er oppfylt, og heller ikke 

opplysninger om tiltak nevnt i nr. 3 annet ledd i denne 

artikkel. 

8.  På anmodning fra en medlemsstat eller på eget 

initiativ skal Kommisjonen undersøke anvendelsen av 

artikkel 7b i forbindelse med en kilde til biodrivstoff, og 

innen seks måneder etter mottak av en anmodning og etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 11 nr. 3, beslutte om den berørte medlemsstaten 

kan medregne biodrivstoff fra den kilden for de formålene 

som er nevnt i artikkel 7a. 

9.  Innen 31. desember 2012 skal Kommisjonen fram-

legge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om: 

a) effektiviteten i det systemet som er innført for 

framlegging av opplysninger om kriterier for en 

bærekraftig utvikling, og 

b) om det er gjennomførbart og hensiktsmessig å innføre 

bindende krav i forbindelse med vern av luft, jord og 

vann, idet det tas hensyn til de siste vitenskapelige 

dataene og Fellesskapets internasjonale forpliktelser. 

Kommisjonen skal, dersom det er relevant, foreslå 

korrigerende tiltak. 

Artikkel 7d 

Beregning av klimagassutslipp i hele livssyklusen fra 

biodrivstoff 

1. For formålene i artikkel 7a og artikkel 7b nr. 2 skal 

klimagassutslipp i hele livssyklusen fra biodrivstoff 

beregnes på følgende måte: 

a) dersom det i del A eller B i vedlegg IV blir fastsatt en 

standardverdi for reduksjon av klimagassutslipp for en 

produksjonsprosess for biodrivstoff, og dersom 

verdien el for disse biodrivstoffene beregnet i samsvar 

med nr. 7 i del C i vedlegg IV, er lik eller mindre enn 

null, ved å bruke denne standardverdien, 

b) ved å bruke en faktisk verdi beregnet i samsvar med 

metoden fastsatt i del C i vedlegg IV, eller 

c) ved å bruke en verdi som er beregnet som summen av 

faktorene i formelen nevnt i nr. 1 i del C i vedlegg IV, 

der de oppdelte standardverdiene i del D eller E i 

vedlegg IV kan brukes til enkelte faktorer, og faktiske 

verdier, beregnet i samsvar med metoden fastsatt i 

del C i vedlegg IV, for alle andre faktorer. 

2. Innen 31. mars 2010 skal medlemsstatene framlegge 

for Kommisjonen en rapport som inneholder en liste over 

de områdene på sitt territorium som er klassifisert som 

nivå 2 i nomenklaturen over regionale statistikkenheter 

(NUTS), eller som et mer disaggregert NUTS-nivå i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles 

nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS)(**) 

der de typiske klimagassutslippene fra dyrking av 

landbruksråvarer kan forventes å være lavere enn eller lik 

utslippene som er rapportert under overskriften «Oppdelte 

standardverdier for dyrking» i del D i vedlegg IV til dette 

direktiv, fulgt av en beskrivelse av den metoden og de 

dataene som er brukt for å utarbeide denne listen. Denne 

metoden skal ta hensyn til jordbunnens egenskaper, klima 

og forventede avlinger av råstoff. 

3. Standardverdiene i del A i vedlegg IV, og de 

disaggregerte standardverdiene for dyrking i del D i 

vedlegg IV, kan brukes bare når råstoffet til dem er: 

a) dyrket utenfor Fellesskapet, 

b) dyrket i Fellesskapet på områder som er med på listene 

nevnt i nr. 2, eller 

c) avfall eller rester, unntatt rester fra landbruk, 

akvakultur og fiskeri. 

Når det gjelder biodrivstoff som ikke hører under 

bokstav a), b) eller c), skal det brukes faktiske verdier for 

dyrking. 

4. Innen 31. mars 2010 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennom-

førbarheten av å utarbeide lister over områder i tredjestater 

der de typiske klimagassutslippene fra dyrking av 

landbruksråvarer kan forventes å være lavere enn eller lik 

utslippene som er rapportert under overskriften «Dyrking» i 

del D i vedlegg IV, om mulig fulgt av slike lister og en 

beskrivelse av den metoden og de dataene som er brukt for å 

utarbeide dem. Rapporten skal eventuelt følges av relevante 

forslag. 

5. Kommisjonen skal senest 31. desember 2012 og 

deretter hvert annet år framlegge rapport om de beregnede 

typiske verdiene og standardverdiene i del B og E i 

vedlegg IV, med særlig vekt på utslipp fra transport og 

foredling, og kan om nødvendig beslutte å korrigere 

verdiene. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 11 nr. 4.  
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6. Kommisjonen skal innen 31. desember 2010 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport som 

gjennomgår virkningen av indirekte arealbruksendring på 

klimagassutslippene og foreslår måter å gjøre denne 

virkningen så liten som mulig på. Rapporten skal eventuelt 

følges av et forslag basert på den beste tilgjengelige 

vitenskapelige dokumentasjonen, og skal inneholde en 

konkret metode for utslipp som følge av endringer i 

karbonlagre forårsaket av indirekte arealbruksendringer, 

for å sikre overholdelse av dette direktiv, særlig artikkel 7b 

nr. 2. 

Et slikt forslag skal omfatte nødvendige garantier for å gi 

sikkerhet for investeringer som er foretatt før denne 

metoden tas i bruk. Når det gjelder anlegg som produserte 

biodrivstoff før utgangen av 2013, skal gjennomføringen 

av tiltakene nevnt i første ledd, fram til 31. desember 2017 

ikke medføre at biodrivstoff produsert ved disse anleggene 

blir ansett for ikke å oppfylle kriteriene for en bærekraftig 

utvikling i dette direktiv, dersom de ellers ville ha gjort 

det, forutsatt at disse biodrivstoffene oppnår en reduksjon 

av klimagassutslipp på minst 45 %. Dette skal gjelde for 

kapasiteten ved biodrivstoffanleggene ved utgangen av 

2012. 

Europaparlamentet og Rådet skal bestrebe seg på å treffe 

en beslutning innen 31. desember 2012 om alle slike 

forslag framlagt av Kommisjonen. 

7.  Vedlegg IV kan tilpasses til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, blant annet gjennom tilføyelse av 

verdier for ytterligere produksjonsprosesser for biodrivstoff 

for samme eller for andre råstoffer og gjennom endring av 

den metoden som er fastsatt i del C. Disse tiltakene, som har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 11 nr. 4. 

Når det gjelder standardverdiene og metoden fastsatt i 

vedlegg IV, skal det tas særlig hensyn til: 

 beregningsmetoden for avfall og rester, 

 beregningsmetoden for biprodukter, 

 beregningsmetoden for kraftvarme, og 

 den statusen rester av landbruksvekster får som 

biprodukter. 

Standardverdiene for biodiesel fra vegetabilsk eller 

animalsk oljeavfall skal gjennomgås så snart som mulig. 

Alle tilpasninger eller tilføyelser til listen over 

standardverdier i vedlegg IV, skal oppfylle følgende krav: 

a) dersom en faktors bidrag til de samlede utslipp er 

liten, eller dersom variasjonen er begrenset, eller 

dersom kostnaden eller vanskeligheten med å fastsette 

faktiske verdier er høy, skal standardverdiene være 

typiske for normale produksjonsprosesser, 

b) i alle andre tilfeller skal standardverdiene være 

konservative sammenlignet med normale produk-

sjonsprosesser. 

8.  Det skal fastsettes detaljerte definisjoner, herunder 

tekniske spesifikasjoner som kreves for kategoriene nevnt i 

nr. 9 i del C i vedlegg IV. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 

nr. 4. 

Artikkel 7e 

Gjennomføringstiltak og rapporter i forbindelse med 

bærekraften til biodrivstoff 

1. Gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 7b nr. 3 

annet ledd, artikkel 7c nr. 3 tredje ledd, artikkel 7c nr. 6, 

artikkel 7c nr. 8, artikkel 7d nr. 5, artikkel 7d nr. 7 første 

ledd og artikkel 7d nr. 8, skal også fullt ut ta hensyn til 

målene i direktiv 2009/28/EF. 

2. De rapportene fra Kommisjonen til Europa-

parlamentet og Rådet, som er omhandlet i artikkel 7b nr. 7, 

artikkel 7c nr. 2, artikkel 7c nr. 9, artikkel 7d nr. 4 og  

5 samt artikkel 7d nr. 6 første ledd, samt de rapportene og 

opplysningene som oversendes i henhold til artikkel 7c 

nr. 3 første og femte ledd og artikkel 7d nr. 2, skal 

utarbeides og oversendes i samsvar med formålene som er 

omhandlet i både direktiv 2009/28/EF og dette direktiv. 

  

(*) EUT L 30 av 31.1.2009, s. 16. 

(**) EUT L 154 av 31.12.2003, s. 1.» 

7.  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av analysemetodene 

i europeisk standard EN 228:2004 og EN 590:2004 

overvåke at kravene i artikkel 3 og 4 overholdes for 

henholdsvis bensin og dieselolje.» 

8.  Ny artikkel 8a skal lyde: 

«Artikkel 8a 

Metalliske tilsetningsstoffer 

1. Kommisjonen skal foreta en vurdering av helse- og 

miljørisiko ved bruk av metalliske tilsetningsstoffer i 

drivstoff, og skal for dette formål utvikle en prøvings-

metode. Den skal innen 31. desember 2012 rapportere 

konklusjonene til Europaparlamentet og til Rådet. 

2. I påvente av at det utvikles en prøvingsmetode som 

nevnt i nr. 1, skal forekomsten av det metalliske 

tilsetningsstoffet metylsyklopentadienyl mangan trikarbonyl 

(MMT) i drivstoff begrenses til 6 mg mangan per liter 

fra 1. januar 2011. Grenseverdien skal være 2 mg mangan 

per liter fra 1. januar 2014.  
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3. Grenseverdien for MMT-innhold fastsatt i nr. 2 skal 

revideres på grunnlag av resultatene av vurderingen som 

skal foretas ved anvendelse av prøvingsmetoden nevnt i 

nr. 1. Den kan reduseres til null dersom risikovurderingen 

gjør det berettiget. Den kan ikke økes med mindre 

risikovurderingen gjør det berettiget. Et slikt tiltak, som har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 4. 

4. Medlemsstatene skal sikre at et merke med 

opplysninger om innholdet av det metalliske tilsetnings-

stoffet i drivstoff alltid vises når et metallisk tilsetningsstoff 

gjøres tilgjengelig for forbrukerne. 

5. Merket skal inneholde følgende tekst. «Inneholder 

metalliske tilsetningsstoffer» 

6. Merket skal plasseres på samme sted som 

opplysningene om drivstofftype, og skal være klart synlig. 

Merket skal ha en størrelse og en skrifttype som er klart 

synlig og lett å lese.» 

9.  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Rapportering 

1. Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 og 

deretter hvert tredje år framlegge en rapport for Europa-

parlamentet og Rådet, eventuelt fulgt av forslag til endringer 

av dette direktiv. Rapporten skal særlig omhandle følgende: 

a) kjøretøyteknologiens anvendelse og utvikling og særlig 

muligheten for å øke det høyeste tillatte innholdet av 

biodrivstoff i bensin og diesel og behovet for å endre 

datoen fastsatt i artikkel 3 nr. 3. 

b) Fellesskapets politikk for CO2-utslipp fra kjøretøyer for 

veitransport, 

c) muligheten for å anvende kravene i vedlegg II, og 

særlig grenseverdien for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner, på ikke-veigående mobile maskiner 

(herunder fartøyer for fart på innlands vannveier), 

jordbruks- og skogbrukstraktorer og fritidsfartøyer, 

d) økt bruk av rengjøringsmidler i drivstoff, 

e) bruk av andre metalliske tilsetningsstoffer enn MMT i 

drivstoff, 

f) den samlede mengde bestanddeler som brukes i bensin 

og diesel, idet det tas hensyn til Fellesskapets 

miljølovgivning, herunder målene i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om 

fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk(*) og dets datterdirektiver, 

g) de følgene som reduksjonsmålet for klimagassutslipp i 

artikkel 7a. nr. 2 får for ordningen for handelen med 

utslippskvoter,. 

h) det eventuelle behovet for tilpasning til artikkel 2 nr. 6, 

artikkel 2 nr. 7 og artikkel 7a nr. 2 bokstav b), med sikte 

på å vurdere mulige bidrag til oppnåelse av 

reduksjonsmålet for klimagassutslipp på opp til 10 % 

innen 2020. Disse vurderingene skal bygge på 

muligheten for reduksjon av klimagassutslipp i hele 

livssyklusen fra drivstoffer og energi innenfor 

Fellesskapet, idet det tas særlig hensyn til utviklingen av 

miljøforsvarlige karbonfangst- og lagringsteknologier, 

veigående elektriske kjøretøyer og kostnadseffektive 

måter å begrense utslippene omhandlet i artikkel 7a 

nr. 2 bokstav b) på, 

i) muligheten til å innføre ytterligere tiltak for 

leverandører slik at de kan redusere klimagassutslippene 

per energienhet i hele livssyklusen med 2 % i forhold til 

den laveste standarden for drivstoff som er nevnt i 

artikkel 7a nr. 5 bokstav b), ved å anvende kreditt kjøpt 

gjennom Kyoto-protokollens ordning for grønn 

utvikling i samsvar med de vilkår som er fastsatt i 

direktiv 2003/87/EF, for å vurdere ytterligere mulige 

bidrag til oppnåelsen av reduksjonsmålet for 

klimagassutslipp på opp til 10 % innen 2020, i samsvar 

med artikkel 7a nr. 2 bokstav c) i dette direktiv, 

j) en ajourført analyse av kostnaden og nytten og av 

følgene av at det høyeste tillatte damptrykket for bensin 

i sommerperioden reduseres til under 60 kPa. 

2. Senest i 2014 skal Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om oppnåelsen av 

reduksjonsmålet for klimagassutslipp for 2020, omhandlet i 

artikkel 7a, idet det tas hensyn til behovet for å oppnå 

samsvar mellom dette målet og målet som er omhandlet i 

artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF, om andelen av fornybar 

energi i transport i lys av rapportene omhandlet i artikkel 23 

nr. 8 og 9 i nevnte direktiv. 

Kommisjonen skal ved behov framlegge et forslag om 

endring av målet sammen med rapporten. 

  

(*) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.»  
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10.  I artikkel 10 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Dersom det er nødvendig å tilpasse de tillatte analyse-

metodene omhandlet i vedlegg I eller II til den tekniske 

utvikling, kan endringer som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 

i artikkel 11 nr. 4. Vedlegg III kan også tilpasses til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling. Dette tiltaket, som 

har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 

i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 4.» 

11.  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéframgangsmåte 

1. Unntatt i tilfellene nevnt i nr. 2, skal Kommisjonen 

bistås av Komiteen for drivstoffkvalitet. 

2. For spørsmål som gjelder bærekraftig utvikling for 

biodrivstoff i henhold til artikkel 7b-7d, skal Kommi-

sjonen bistås av Komiteen for en bærekraftig utvikling for 

biodrivstoff og flytende biobrensel som omhandlet i 

artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 

og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslut-

ningens artikkel 8.» 

12.  Artikkel 14 oppheves. 

13.  Vedlegg I-IV erstattes med teksten i vedlegget til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 1999/32/EF 

I direktiv 1999/32/EF gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nummer 3 skal lyde: 

«3. «drivstoff for skip» ethvert petroleumsbasert 

flytende drivstoff beregnet på bruk om bord på 

fartøy, herunder drivstoffene som er definert i ISO 

8217. Det omfatter ethvert petroleumsbasert flytende 

drivstoff som brukes om bord på fartøyer for fart på 

innlands vannveier eller fritidsfartøyer som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF 

av 16. desember 1997 om tilnærming av medlems-

statenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra 

forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-

veigående mobile maskiner(*) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 94/25/EF av 16. juni 1994 om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 

om lystfartøyer(**), når slike fartøyer er til havs. 

  

(*) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(**) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15.» 

b) Nummer 3j oppheves. 

2. I artikkel 4b gjøres følgende endringer: 

a) Tittelen skal lyde: «Høyeste svovelinnhold i 

skipsdrivstoffer som brukes av skip som ligger ved kai 

i fellesskapshavner». 

b) I nr. 1 oppheves bokstav a). 

c) I nr. 2 oppheves bokstav b). 

3. I artikkel 6 nr. 1a skal tredje ledd lyde: 

«Prøvetakingen skal begynne den dag den relevante 

grenseverdien for høyeste tillatte svovelinnhold i drivstoffet 

trer i kraft. Den skal foretas med tilstrekkelig hyppighet, i 

tilstrekkelige mengder og på en slik måte at prøvene er 

representative for drivstoffet som undersøkes, og for 

drivstoffet som brukes av fartøyer når de befinner seg i 

relevante havområder og havner.» 

Artikkel 3 

Oppheving 

Direktiv 93/12/EØF oppheves. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2010 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

VEDLEGG I 

MILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ MARKEDET SOM ER BEREGNET PÅ BRUK I 

KJØRETØYER UTSTYRT MED MOTOR MED ELEKTRISK TENNING 

Type: Bensin 

Parameter(1) Enhet 

Grenseverdier(2) 

Laveste Høyeste 

Teoretisk oktantall (RON)  95(3) — 

Motoroktantall (MON)  85 — 

Damptrykk, sommer(4) kPa — 60,0(5) 

Destillasjon:    

 prosent fordampet ved 100 °C % v/v 46,0 — 

 prosent fordampet ved 150 °C % v/v 75,0 — 

Hydrokarbonanalyse:    

 alkener % v/v — 18,0 

 aromater % v/v — 35,0 

 benzen % v/v — 1,0 

Oksygeninnhold % m/m  3,7 

Oksygenater    

 Metanol % v/v  3,0 

 Etanol (stabilisatorer kan være nødvendig) % v/v  10,0 

 Isopropylalkohol % v/v — 12,0 

 Tertiærbutanol % v/v — 15,0 

 Isobutanol % v/v — 15,0 

 Etere som inneholder minst fem karbonatomer per molekyl % v/v — 22,0 

 Andre oksygenater(6) % v/v — 15,0 

Svovelinnhold mg/kg — 10,0 

Blyinnhold g/l — 0,005 

(1) Prøvingsmetodene skal være som angitt i standarden EN 228:2004. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden fastsatt i 

erstatningsstandarden EN 228:2004 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 

som den analysemetoden den erstatter. 

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i EN ISO 4259:2006 

«Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved 

fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra 

enkeltmålinger skal tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i EN ISO 4259:2006. 

(3) Medlemsstatene kan vedta å fortsette å tillate markedsføring av blyfri regulær bensin med et minste motoroktantall (MON) på 81 

og et minste teoretisk oktantall (RON) på 91. 

(4) Sommerperioden skal begynne senest 1. mai og slutte tidligst 30. september. For medlemsstater med lave sommertemperaturer skal 

sommerperioden begynne senest 1. juni og slutte tidligst 31. august. 

(5) For medlemsstater med lave sommertemperaturer, som er omfattet av et unntak i samsvar med artikkel 3 nr. 4 og 5, skal 

damptrykket ikke overstige 70 kPa. For medlemsstater som er omfattet av et unntak i samsvar med artikkel 3 nr. 4 og 5 for bensin 

som inneholder etanol, skal det høyeste tillatte damptrykket være 60 kPa pluss unntaket for damptrykk angitt i vedlegg III. 

(6) Andre enverdige alkoholer og etere med et sluttkokepunkt som ikke overstiger det som er angitt i EN 228:2004. 
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VEDLEGG II 

MILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ MARKEDET SOM ER BEREGNET PÅ BRUK I 

KJØRETØYER UTSTYRT MED MOTOR MED KOMPRESJONSTENNING 

Type: Dieselolje 

Parameter(1) Enhet 

Grenseverdier(2) 

Laveste Høyeste 

Cetantall  51,0 — 

Densitet ved 15 °C. kg/m(3) — 845,0 

Destillasjon:    

 95 % (v/v) gjenvunnet ved °C — 360,0 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m — 8,0 

Svovelinnhold mg/kg — 10,0 

FAME-innhold — EN 14078 % v/v — 7,0(3) 

(1) Prøvingsmetodene skal være som angitt i standarden EN 590:2004. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden fastsatt i 

erstatningsstandarden EN 590:2004 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 

som den analysemetoden den erstatter. 

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i EN ISO 4259:2006 

«Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved 

fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra 

enkeltmålinger skal tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i EN ISO 4259:2006. 

(3) FAME skal være i samsvar med EN 14214. 

VEDLEGG III 

UNNTAK FOR DAMPTRYKK FOR BENSIN SOM INNEHOLDER BIOETANOL 

Bioetanolinnhold (% v/v) Tillatt unntak for damptrykk (kPa) 

0 0 

1 3,65 

2 5,95 

3 7,20 

4 7,80 

5 8,0 

6 8,0 

7 7,94 

8 7,88 

9 7,82 

10 7,76 

Det tillatte unntaket for damptrykk for et bioetanolinnhold som ligger mellom de angitte verdiene, skal fastsettes 

gjennom lineær interpolering mellom de verdiene for bioetanolinnhold som ligger rett over og rett under den 

mellomliggende verdien. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

REGLER FOR BEREGNING AV KLIMAGASSUTSLIPP I HELE LIVSSYKLUSEN FRA BIODRIVSTOFF 

A. Typiske verdier og standardverdier for biodrivstoff som produseres uten netto karbonutslipp som følge av 

arealbruksendring 

Produksjonsprosess for biodrivstoff 
Typisk reduksjon av 

klimagassutslipp 

Standard reduksjon av 

klimagassutslipp 

Etanol fra sukkerbete 61 % 52 % 

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 32 % 16 % 

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i kraft-

varmeanlegg) 

32 % 16 % 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

konvensjonell kjel) 

45 % 34 % 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i kraft-

varmeanlegg) 

53 % 47 % 

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i kraft-

varmeanlegg) 

69 % 69 % 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 

prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 

56 % 49 % 

Etanol fra sukkerrør 71 % 71 % 

Andelen fra fornybare kilder av etyltertbutyleter (ETBE) Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av tærtieramyletyleter (TAEE) Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 45 % 38 % 

Biodiesel fra solsikke 58 % 51 % 

Biodiesel fra soyabønner 40 % 31 % 

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 36 % 19 % 

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 

oljemølle) 

62 % 56 % 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk(1) avfallsolje 88 % 83 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 51 % 47 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 65 % 62 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

ikke angitt) 

40 % 26 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

med metanfangst ved oljemølle) 

68 % 65 % 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 58 % 57 % 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

80 % 73 % 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 84 % 81 % 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 86 % 82 % 

(*) Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som 

ikke er beregnet på konsum(1) 
  

  

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 
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B. Beregnede typiske verdier og standardverdier for framtidig biodrivstoff som i januar 2008 ikke var 

tilgjengelig på markedet, eller som fantes på markedet bare i ubetydelige mengder, og som produseres uten 

netto karbonutslipp som følge av arealbruksendring 

Produksjonsprosess for biodrivstoff 
Typisk reduksjon av 

klimagassutslipp 

Standard reduksjon av 

klimagassutslipp 

Etanol fra hvetehalm 87 % 85 % 

Etanol fra treavfall 80 % 74 % 

Etanol fra dyrket skog 76 % 70 % 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 95 % 95 % 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 93 % 93 % 

Dimetyleter (DME) fra treavfall 95 % 95 % 

DME fra dyrket skog 92 % 92 % 

Metanol fra treavfall 94 % 94 % 

Metanol fra dyrket skog 91 % 91 % 

Andelen fra fornybare kilder av metyltertbutyleter (MTBE) Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 

C. Metode 

1. Klimagassutslipp fra produksjon og bruk av biodrivstoff skal beregnes slik: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee 

der 

E = samlet utslipp fra bruk av drivstoffet 

eec = utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff 

el = utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring 

ep = utslipp fra foredling 

etd = utslipp fra transport og distribusjon 

eu = utslipp fra bruk av drivstoffet 

esca = utslippsreduksjon fra akkumulering av karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning 

eccs = utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon 

eccr = utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon, og 

eee = utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme. 

Utslipp fra produksjon av maskiner og utstyr skal ikke medregnes. 

2. Klimagassutslipp fra drivstoff, E, skal uttrykkes i gram CO2-ekvivalenter per MJ drivstoff, gCO2eq/MJ. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan verdier som beregnes i form av gCO2eq/MJ, justeres for å ta hensyn til forskjellene 

mellom drivstoff når det gjelder utført nyttearbeid, uttrykt som km/MJ. Slike justeringer skal gjøres bare 

dersom forskjellen i utført nyttearbeid kan dokumenteres. 

4. Reduksjon av klimagassutslipp fra biodrivstoff skal beregnes slik: 

REDUKSJON = (EF – EB)/EF 

der 

EB = samlet utslipp fra drivstoffet, og 

EF = samlet utslipp fra fossilt brensel som det sammenlignes med. 
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5. De klimagassene som omfattes av nr. 1, er CO2, N2O og CH4. Med sikte på å beregne CO2-ekvivalens skal 

følgende verdier brukes for disse gassene: 

CO2: 1 

N2O: 296 

CH4: 23 

6. Utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff, eec, skal omfatte utslipp fra selve utvinnings- eller dyrkings-

prosessen, fra innsamlingen av råstoff, fra avfall og lekkasjer, og fra produksjonen av kjemikalier eller 

produkter brukt ved utvinning eller dyrking. CO2-fangst ved dyrking av råstoff skal ikke regnes med. 

Sertifiserte reduksjoner av klimagassutslipp fra gassavbrenning ved oljeproduksjonsanlegg overalt i verden 

skal trekkes fra. Beregninger av utslipp fra dyrking kan utledes fra bruken av gjennomsnitt beregnet for 

mindre geografiske områder enn dem som er brukt ved beregningen av standardverdiene, som et alternativ til 

å bruke faktiske verdier. 

7. Utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring, el, skal beregnes ved å fordele 

samlede utslipp likt over 20 år. Til beregning av disse utslippene skal følgende regel gjelde: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB(1), 

der 

el = klimagassutslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (målt som 

masse CO2-ekvivalenter per enhet biodrivstoffenergi), 

CSR = karbonlageret per arealenhet tilknyttet referansearealbruken (målt som masse karbon per 

arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). Referansearealbruken skal være arealbruken i 

januar 2008 eller 20 år før råstoffet ble hentet ut, avhengig av hva som er senest, 

CSA = karbonlageret per arealenhet tilknyttet den faktiske arealbruken (målt som masse karbon per 

arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). I tilfeller der karbonlageret akkumuleres over mer 

enn ett år, skal verdien som tilskrives CSA, være det beregnede lageret per arealenhet etter 20 år, 

eller når avlingen er moden, avhengig av hva som er tidligst, 

P = avlingens produktivitet (målt som biodrivstoffets energiinnhold per arealenhet per år), og 

eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivstoff dersom biomassen hentes ut fra utbedret forringet mark på de 

vilkårene som er fastsatt i nr. 8. 

8. Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal tildeles dersom det kan dokumenteres at marken: 

a) ikke ble brukt til landbruksformål eller noen annen virksomhet i januar 2008, og 

b) hører inn under én av følgende kategorier: 

i) kraftig forringet mark, herunder slik mark som tidligere ble brukt til landbruksformål, 

ii) sterkt forurenset mark. 

Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal gjelde for et tidsrom på inntil 10 år fra den datoen da omleggingen av marken 

til landbruksformål skjedde, forutsatt at det sikres en regelmessig økning av karbonlagrene og en betydelig 

reduksjon av erosjon for mark som hører inn under i), og at jordforurensningen for mark som hører inn 

under ii), blir redusert. 

9. Kategoriene nevnt i nr. 8 bokstav b) defineres slik: 

a) «kraftig forringet mark» mark som i et betydelig tidsrom enten har hatt en betydelig saltopphopning eller 

har hatt et særlig lavt innhold av organisk materiale og vært sterkt erodert, 

b) «sterkt forurenset mark» mark som er uegnet til dyrking av næringsmidler og fôr på grunn av 

jordforurensning. 

Slik mark skal omfatte mark som har vært gjenstand for en kommisjonsbeslutning i samsvar med artikkel 7c 

nr. 4 fjerde ledd.  

  

(1) Kvotienten som framkommer ved å dele molekylvekten av CO2 (44,010 g/mol) med molekylvekten av karbon 

(12,011 g/mol), er lik 3,664. 
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10. Veiledningen som vedtas i henhold til nr. 10 i del C i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF, skal danne grunnlag 

for beregningen av karbonlagre i jord i forbindelse med dette direktiv. 

11.  Utslipp fra foredling, ep, skal omfatte utslipp fra selve foredlingen, fra avfall og lekkasjer, og fra 

produksjonen av kjemikalier eller produkter brukt ved foredling. 

Ved innregning av forbruket av elektrisitet som ikke er produsert i drivstoffproduksjonsanlegget, forutsettes 

intensiteten i klimagassutslippet ved produksjon og distribusjon av denne elektrisiteten å være lik 

gjennomsnittlig utslippsintensitet ved produksjon og distribusjon av elektrisitet i en definert region. Som 

unntak fra denne regelen kan produsenter bruke en gjennomsnittsverdi for et enkelt elektrisitetsverks 

produksjon av elektrisitet, dersom dette verket ikke er koplet til elektrisitetsnettet. 

12.  Utslipp fra transport og distribusjon, etd, skal omfatte utslipp fra transport og lagring av råstoff og 

halvfabrikater, og fra lagring og distribusjon av ferdige varer. Utslipp fra transport og distribusjon som skal 

medregnes under nr. 6, skal ikke omfattes av dette nummer. 

13.  Utslipp fra bruk av drivstoffet, eu, skal antas å være null for biodrivstoff. 

14.  Utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon, eccs, som ikke allerede er medregnet i ep, skal 

begrenses til utslipp som er unngått gjennom fangst og lagring av CO2-utslipp som er direkte knyttet til 

utvinning, transport, foredling og distribusjon av drivstoff. 

15.  Utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon, eccr, skal begrenses til utslipp som unngås gjennom 

fangst av CO2 der karbonet kommer fra biomasse, og som brukes til å erstatte fossilt avledet CO2 som brukes 

i kommersielle produkter og tjenester. 

16.  Utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme, eee, skal medregnes i forhold til den 

overskuddselektrisiteten som produseres ved drivstoffproduksjonsanlegg som bruker kraftvarme, unntatt når 

drivstoffet som brukes til kraftvarmen, er et annet biprodukt enn rester fra landbruksvekster. Ved innregning 

av denne overskuddselektrisiteten forutsettes størrelsen på kraftvarmeanlegget å være det minste som er 

nødvendig for at kraftvarmeanlegget skal kunne levere den varmen som kreves for å produsere drivstoffet. 

Reduksjonen av klimagassutslipp som er knyttet til denne overskuddselektrisiteten, skal antas å være lik 

mengden klimagassutslipp som ville blitt sluppet ut når en lik mengde elektrisitet ble produsert i et 

kraftanlegg med samme drivstoff som i kraftvarmeanlegget. 

17.  Dersom en drivstoffproduksjonsprosess produserer en kombinasjon av det drivstoffet som utslippene 

beregnes for og ett eller flere produkter (samprodukter), skal klimagassutslippene deles mellom drivstoffet 

eller dets mellomprodukt og samproduktene sett i forhold til deres energiinnhold (bestemt ved den nedre 

brennverdien når det gjelder andre samprodukter enn elektrisitet). 

18.  Når det gjelder beregningen nevnt i nr. 17, skal utslippene som skal deles, være eec + el + de fraksjonene av ep, 

etd og eee som skjer fram til og med prosesstrinnet der et samprodukt blir produsert. Dersom en fordeling av 

samprodukter har skjedd ved et tidligere prosesstrinn i livssyklusen, skal fraksjonen av disse utslippene som i 

det siste av disse prosesstrinnene er knyttet til produksjonen av mellomproduktet, brukes til dette formål i 

stedet for de samlede utslippene. 

Alle samprodukter, herunder elektrisitet som ikke hører inn under virkeområdet i nr. 16, skal medregnes med 

hensyn til den beregningen, unntatt for rester fra landbruksvekster, herunder halm, bagasse, belger, 

maiskolber og nøtteskall. Samprodukter som har et negativt energiinnhold, skal anses å ha et energiinnhold på 

null når det gjelder beregningen. 

Avfall, rester fra landbruksvekster, herunder halm, bagasse, belger, maiskolber og nøtteskall, samt rester fra 

foredling, herunder råglyserin (glyserin som ikke er raffinert), skal anses å ha klimagassutslipp på null i de 

prosessene i deres livssyklus som skjer før innsamlingen av disse materialene. 

Når det gjelder drivstoff produsert i raffinerier, skal raffineriet brukes som den enheten som legges til grunn 

for beregningen nevnt i nr. 17. 

19.  Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når det gjelder biodrivstoff, skal fossilt brensel som det 

sammenlignes med, EF, være det siste tilgjengelige faktiske gjennomsnittsutslippet fra den fossile delen av 

bensin og diesel som er brukt i Fellesskapet, som rapportert i henhold til dette direktiv. Dersom ingen slike 

data foreligger, skal verdien som brukes, være 83,8 gCO2eq/MJ. 
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D. Disaggregerte standardverdier for biodrivstoff 

Disag gr eg er t e  s t an d a rd ve rd i e r  f or  d yrk in g :  «e e c » s om d ef i n er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 12 12 

Etanol fra hvete 23 23 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet 20 20 

Etanol fra sukkerrør 14 14 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 29 29 

Biodiesel fra solsikke 18 18 

Biodiesel fra soyabønner 19 19 

Biodiesel fra palmeolje 14 14 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk(*) avfallsolje 0 0 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 30 30 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 18 18 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje 15 15 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 30 30 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

0 0 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 0 0 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 0 0 

(*) Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1774/2002. 

Disag gr eg er t e  s t an d a rd v e rd i e r  f or  fo r ed l i n g  (h e ru n d er  o v e rsk u d d se lek t r i s i t e t )  «e p  –  e e e »  

som d ef in er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 19 26 

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 32 45 

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

32 45 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

konvensjonell kjel) 

21 30 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

14 19 

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

1 1 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 

prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 

15 21 

Etanol fra sukkerrør 1 1 
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Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 16 22 

Biodiesel fra solsikke 16 22 

Biodiesel fra soyabønner 18 26 

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 35 49 

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 

oljemølle) 

13 18 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 9 13 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 10 13 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 10 13 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

ikke angitt) 

30 42 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

med metanfangst ved oljemølle) 

7 9 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 4 5 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

14 20 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 8 11 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 8 11 

Di sag gr eg er t e  s t an d a rd v erd i e r  f or  t r an sp o r t  o g  d i s t r i b u s jo n :  «e t d » s om d e f in e r t  i  d e l  C  i  

d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 2 2 

Etanol fra hvete 2 2 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet 2 2 

Etanol fra sukkerrør 9 9 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 1 1 

Biodiesel fra solsikke 1 1 

Biodiesel fra soyabønner 13 13 

Biodiesel fra palmeolje 5 5 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 1 1 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 1 1 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 1 1 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje 5 5 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 1 1 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

3 3 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 5 5 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 4 4 
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I  a l t  fo r  d yrk in g ,  f or ed l i n g ,  t r an sp or t  og  d i s t r i b u s jon  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 33 40 

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 57 70 

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

57 70 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

konvensjonell kjel) 

46 55 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

39 44 

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

26 26 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 

prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 

37 43 

Etanol fra sukkerrør 24 24 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 46 52 

Biodiesel fra solsikke 35 41 

Biodiesel fra soyabønner 50 58 

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 54 68 

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 

oljemølle) 

32 37 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 10 14 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 41 44 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 29 32 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

ikke angitt) 

50 62 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

med metanfangst ved oljemølle) 

27 29 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 35 36 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

17 23 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 13 16 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 12 15 

E. Beregnede disaggregerte standardverdier for framtidig biodrivstoff som i januar 2008 ikke var tilgjengelig 

på markedet eller fantes på markedet bare i ubetydelige mengder 

Disag gr eg er t e  s t an d a rd ve rd i e r  f or  d yrk in g :  «e e c » s om d ef i n er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 3 3 

Etanol fra treavfall 1 1 

Etanol fra dyrket skog 6 6 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 1 1 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 4 4 

DME fra treavfall 1 1 

DME fra dyrket skog 5 5 

Metanol fra treavfall 1 1 

Metanol fra dyrket skog 5 5 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 
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Disag gr eg er t e  v e rd i e r  fo r  fo red l i n g  (h eru n d e r  ov e rsk u d d se l ek t r i s i t e t ) :  «e p  –  e e e » so m  

d ef in er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l egg  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 5 7 

Etanol fra skog 12 17 

Fischer-Tropsch-diesel fra skog 0 0 

DME fra skog 0 0 

Metanol fra skog 0 0 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Di sag gr eg er t e  v erd i er  f or  t r an sp or t  o g  d i s t r i b u s jon :  «e t d » s om d ef in er t  i  d e l  C  i  d e t t e  

v ed l egg  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 2 2 

Etanol fra treavfall 4 4 

Etanol fra dyrket skog 2 2 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 3 3 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 2 2 

DME fra treavfall 4 4 

DME fra dyrket skog 2 2 

Metanol fra treavfall 4 4 

Metanol fra dyrket skog 2 2 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 

I  a l t  fo r  d yrk in g ,  f or ed l i n g ,  t r an sp or t  og  d i s t r i b u s jon  

Produksjonsprosess for biodrivstoff Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 11 13 

Etanol fra treavfall 17 22 

Etanol fra dyrket skog 20 25 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 4 4 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 6 6 

DME fra treavfall 5 5 

DME fra dyrket skog 7 7 

Metanol fra treavfall 5 5 

Metanol fra dyrket skog 7 7 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 

 


