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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2379 

av 18. desember 2017 

om anerkjennelse av Canadas rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF 

[meddelt under nummer C(2017) 8801](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 19 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Canada framla 14. mars 2016 en rapport om resultatene av beregningene av klimagassutslipp fra dyrking av raps i 

regioner i Canada som kan sammenlignes med NUTS 2-regioner i EU. 

2) Etter å ha gjennomgått rapporten som Canada har framlagt, anser Kommisjonen at den oppfyller vilkårene fastsatt i 

direktiv 2009/28/EF for å tillate en tredjestat å bruke typiske verdier for et mindre geografisk område (Canadas 

regioner) enn det området som brukes ved beregningen av standardverdiene: opplysningene i rapporten viser til utslipp 

fra dyrking av landbruksråvarer (rapsfrø); de typiske klimagassutslippene fra dyrking av rapsfrø kan forventes å være 

lavere enn eller like store som de utslippene som lå til grunn for beregningen av de relevante standardverdiene, og disse 

typiske klimagassutslippene er blitt rapportert til Kommisjonen. 

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

bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Kommisjonen anser at rapporten som Canada framla for anerkjennelse 14. mars 2016, inneholder nøyaktige opplysninger for 

måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av rapsfrø i Canadas regioner, som regnes som likeverdige med NUTS 

2-regioner i forbindelse med anvendelsen av artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. Et sammendrag av opplysningene i 

rapporten finnes i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning gjelder i fem år. Dersom innholdet eller forholdene i rapporten, slik den ble framlagt for anerkjennelse av 

Kommisjonen 14. mars 2016, endres på en måte som kan påvirke vilkårene for anerkjennelse som omhandlet i artikkel 1, skal 

endringene omgående meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meldte endringene for å fastslå om rapporten 

fremdeles gir nøyaktige opplysninger. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning dersom det er klart påvist at rapporten ikke lenger inneholder nøyaktige opplys-

ninger for måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av rapsfrø i Canada. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 19.12.2017, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2019 av  

27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

Klimagassutslipp som følge av dyrking av raps i Canadas regioner 

Enkeltutslipp 

(kg CO2-eq/tørrtonn) 
Samlede utslipp 

Region Såing 
Gjødsel-

produksjon 

N2O-utslipp på 

åkere 
Pesticidproduksjon Arbeid på åkere 

(kg CO2-

eq/tørrtonn) 

Kg CO2-eq/MJ 

FAME 

RU 23 2,4 262,5 523,5 4,2 73,1 865,7 33 

RU 24 2,2 266,5 510,6 3,7 64,9 847,9 33 

RU 28 2,5 212,8 499,5 3,8 71,4 790,0 30 

RU 29 2,5 203,1 319,4 3,6 63,4 592,0 23 

RU 30 2,2 190,2 206,5 2,8 55,1 456,8 18 

RU 34 2,2 170,4 421,2 3,3 57,7 654,8 25 

RU 35 1,9 154,2 338,4 2,6 54,9 552,0 21 

RU 37 2,1 166,6 198,2 2,8 58,3 428,0 16 

Merk: En RU (Regional Unit – regional enhet) er den minste geografiske enheten som virksomhetsdata fra ulike kilder (f.eks. 

AAFC – Agriculture and AgriFood – Canada, Canadas regjering og Canadas skogvesen) kan harmoniseres for. Regionale 

enheter er AAFC-rapporteringssoner som er inndelt etter provinsgrenser. En regional enhet befinner seg derfor innenfor én 

provins. De regionale enhetene i Canada oppfyller de administrative og demografiske kravene i NUTS 2. 

 __________  


