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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/749 

av 18. mai 2018 

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

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(*) 

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) Kroatia framla 1. april 2016 en rapport med resultatene av beregninger av klimagassutslipp fra dyrking av raps. 

Beregningene ble utført for NUTS 2-regionen Fastlands-Kroatia, der det dyrkes raps. 

2) Etter å ha gjennomgått rapporten fra Kroatia anser Kommisjonen at den oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF for å tillate en EU-medlemsstat å bruke typiske verdier for et mindre geografisk område enn det som ble 

brukt ved beregningen av standardverdiene. Dataene i denne rapporten viser til utslipp fra dyrking av landbruksråvarer 

(raps). De typiske klimagassutslippene fra dyrking av raps kan forventes å være lavere enn eller like store som 

utslippene som lå til grunn for beregningen av de relevante standardverdiene, og disse typiske klimagassutslippene er 

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 Kroatia framla for anerkjennelse 1. april 2016, inneholder nøyaktige opplysninger for 

måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av raps i NUTS 2-regionen Fastlands-Kroatia 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 Kommisjonen  

1. april 2016 med henblikk på anerkjennelse, endres på en måte som kan påvirke vilkårene for anerkjennelse som omhandlet i 

artikkel 1, skal endringene uten opphold 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 

opplysninger for måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av raps i Kroatia. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 22.5.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2019 av  

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

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

2020/EØS/36/35 



Nr. 36/418 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 18. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Klimagassutslipp fra dyrking av raps i Kroatia: 

Kilde 
Klimagassutslipp i 

kg CO2eq/ha 

Klimagassutslipp i 

kg CO2eq/traps 

Klimagassutslipp i 

g CO2eq/MJFAME 

N-gjødsel 245,7 87,75 3,702 

P2O5-gjødsel 25,28 9,028 0,381 

K2O-gjødsel 46,08 16,45 0,694 

Frø 2,2 0,785 0,033 

Plantevernmidler 13,5 4,82 0,203 

Diesel 219,5 78,39 3,307 

N2O-utslipp på åkere 787,4 281,21 11,86 

I ALT 1 339,66 478,45 20,18 

 


