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MOTIVERING 

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 
Det klimat- och energipaket som antogs av rådet och Europaparlamentet den 22 april 2009 
syftade till att uppnå en minskning av växthusgasutsläpp med 20 % senast 2020. Det innehöll 
en översyn av direktiv 98/70/EG1 om kvaliteten på bensin och diesel. 

Enligt det omarbetade direktivet ska leverantörerna2 minska växthusgasintensiteten från 
bränslen och annan (elektrisk) energi under hela livscykeln som levereras för användning i 
vägfordon, och bränsle för användning i mobila maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport före slutet av fullgörandeperioden 2020. Målet underlättar även 
medlemsstaternas uppfyllande av målen för sektorn utanför utsläppshandelssystemet. Artikeln 
om inrättande av denna nya del är artikel 7a i direktivet som på ett effektivt sätt inför en lägsta 
standard för koldioxidsnåla bränslen (Low Carbon Fuel Standard) i unionslagstiftningen. 
Direktivet fastställer också att leverantörerna från och med 2011 rapporterar, till de 
myndigheter som medlemsstaterna har utsett, om bland annat växthusgasintensiteten för det 
bränsle som de har levererat.  

Minskningen på 6 % kan uppnås genom användning av biodrivmedel, el och att minska 
fackling och ventilering av gaser under extraktionsfasen av fossila råvaror. 

Enligt artikel 7a.5 ska kommissionen genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra artikel 7a som antas genom det föreskrivande förfarandet med kontroll. 
Följaktligen har kommissionen befogenhet att anta genomförandeåtgärder för hur 
växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas. Särskilt uppmanades kommissionen att 
överväga förslag till följande: 

– En metod för att beräkna växthusgasutsläpp från bränslen och energi av icke-
biologiskt ursprung (bestämmelser för att beräkna växthusgasutsläpp för 
biodrivmedel är redan upptagna i bilaga IV i direktivet). 

– En metod för att beräkna en lägsta standard för fossila bränslens 
växthusgasintensitet ska användas som riktmärke för att mäta förenligheten 
med målet. 

– Beräkning och verifiering av växthusgasintensiteten för elektrisk energi som 
används i elektriska fordon. 

– Bestämmelser som gör det möjligt för två eller flera leverantörer från en eller 
flera medlemsstater att gemensamt rapportera växthusgasintensiteten. 

– Alla övriga åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av artikel 7a. 

Detta förslag till direktiv omfattar alla fem delar som beskrivs ovan.  

I artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG fastställs leverantörernas rapporteringsplikt. Denna 
kompletteras med harmoniserade definitioner för de rapporterade uppgifterna och 
medlemsstaternas rapporteringskrav gentemot kommissionen om växthusgasprestanda för 
bränslen som förbrukas i unionen. Dessa rapporteringskrav gör det möjligt att uppdatera den 
fossila motsvarigheten som beskrivs i bilaga IV, del C, led 19 i direktiv 98/70/EG och bilaga 
V, del C, led 19 i direktiv 2009/28/EG samt kommer att underlätta den rapportering som krävs 
enligt artikel 8.3 och artikel 9.2 i direktiv 98/70/EG. 

                                                 
1 Direktiv 2009/30/EG, EUT L 140, 5.6.2009, s. 88. 
2 Den enhet som ansvarar för överföring av bränsle eller el genom en punkt för punktskatteuppbörd, t.ex. 

oljeraffinaderi.  
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2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH 
KONSEKVENSBEDÖMNINGAR 

Ett offentligt samråd3 inleddes i juli 2009 som fokuserade på de frågor som ska behandlas i 
förslaget till direktiv. I januari 2010 hölls ett möte med industrierna inom fossila bränslen och 
biodrivmedel, medlemsstater och icke-statliga organisationer. I mars 2010 hade 
kommissionen samråd med medlemsstaterna om ett diskussionsunderlag i syfte att utveckla 
förslaget till direktiv. Kommissionen har använt sig av följande arbete vid utarbetandet av 
detta förslag: 

– Arbetet i JEC och dess studie från källa till hjul4. 

– Brandt-studien om naturlig bitumen5, 

– Brandt-studien om oljeskiffer 6, 

– ICCT:s studie om andra råoljor7. 

Dr Brandts arbete har genomgått en extern expertgranskningsprocess och resultatet 
diskuterades med berörda parter vid ett offentligt möte den 27 maj 20118. ICCT:s arbete har 
också genomgått en expertgranskningsprocess och resultatet diskuterades med berörda parter 
vid ett offentligt möte den 20 februari 20149. 

Efter resultatlösa diskussioner 2013 med utskottet för bränsle om utkastet till direktiv10 om 
harmonisering av metoden för beräkning av växthusgasutsläppen från bränslen av icke-
biologiskt ursprung och el i vägfordon har kommissionen genomfört en 
konsekvensbedömning för att utvärdera alla föreslagna alternativ. Den strategi som ligger till 
grund för konsekvensbedömningen lades fram under två workshoppar för berörda parter som 
hölls den 20 december 2012 och den 15 april 201311. 

Samtidigt försökte kommissionen utröna om industrin kräver att det utarbetas regler för 
leverantörer som kan uppfylla sina minskningsmål gemensamt. Trots flera förfrågningar i 
detta avseende, har kommissionen inte fått något svar. Följaktligen har kommissionen dragit 
slutsatsen att för närvarande inga särskilda regler krävs, förutom harmoniserade definitioner 
och en rapporteringsmekanism. 

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 

Huvuddragen i förslaget till direktiv om en metod för beräkning av växthusgasutsläpp från 
bränslen och energi av icke-biologiskt ursprung är följande:  

                                                 
3 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp för både frågor och svar 
4 JEC Consortium – ett konsortium som består av kommissionens gemensamma forskningscentrum, 

EUCAR och CONCAWE. EU-kommissionen, bilindustrin och oljeindustrin deltar i detta arbete. 
http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-
jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf 

5 https://circabc.europa.eu/w/browse/9e51b066-9394-4821-a1e2-ff611ab22a2d  
6 https://circabc.europa.eu/w/browse/9ab55170-dc88-4dcb-b2d6-e7e7ba59d8c3  
7 International Council on Clean Transportation (ICCT) 

https://circabc.europa.eu/w/browse/49f63fd8-7e27-4cf7-8790-3410ee8d308e 
8 https://circabc.europa.eu/w/browse/9e51b066-9394-4821-a1e2-ff611ab22a2d  
9 https://circabc.europa.eu/w/browse/75e69e4c-ded2-418c-a6e6-ee3fa3a93c6c 
10

 http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&i4E3IvzV
Ee6K7czhtRYFvHaI4f3TEUr8zQzZMBeU3winIDvf1TNPofuY6ToXhDSw 

11 https://circabc.europa.eu/w/browse/6893ba02-aaed-40a7-bf0d-f5affc85a619 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://circabc.europa.eu/w/browse/9e51b066-9394-4821-a1e2-ff611ab22a2d
https://circabc.europa.eu/w/browse/9ab55170-dc88-4dcb-b2d6-e7e7ba59d8c3
https://circabc.europa.eu/w/browse/49f63fd8-7e27-4cf7-8790-3410ee8d308e
https://circabc.europa.eu/w/browse/9e51b066-9394-4821-a1e2-ff611ab22a2d
https://circabc.europa.eu/w/browse/75e69e4c-ded2-418c-a6e6-ee3fa3a93c6c
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&i4E3IvzVEe6K7czhtRYFvHaI4f3TEUr8zQzZMBeU3winIDvf1TNPofuY6ToXhDSw
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&i4E3IvzVEe6K7czhtRYFvHaI4f3TEUr8zQzZMBeU3winIDvf1TNPofuY6ToXhDSw
https://circabc.europa.eu/w/browse/6893ba02-aaed-40a7-bf0d-f5affc85a619
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– Användandet av ett genomsnittligt normalvärde som ska representera enheten 
växthusgasintensitet per bränsletyp. 

– Harmoniserad årlig rapportering från leverantörerna till medlemsstaterna, och 
från medlemsstaterna till kommissionen som behövs för att övervaka de 
minskade utsläppen av växthusgaser i unionen och för uppdatering av 
beräkningsmetoder för teknisk och vetenskaplig utveckling. 

Bakgrunden till den valda beräkningsmetoden och rapporteringskrav 
Det arbete som ligger till grund för konsekvensbedömningen har inriktats på att analysera 
riktigheten av de utvärderade beräkningsmetoder för växthusgaser och de kostnader samt den 
ökade administrativa bördan det innebär för leverantörer och medlemsstater för att uppfylla 
kraven i artikel 7a i direktiv 98/70/EG.  

Felaktig rapportering undergräver genomförandet av direktivet om utsläppsintensitetsmål och 
påverkar en rättvis fördelning av insatserna bland leverantörerna. Riktigheten av 
beräkningsmetoden beror på vilken metod som används och om de underliggande uppgifterna 
är korrekta. Metoder baserade på en högre grad av differentiering av råvaror ger mer exakta 
resultat. De rapporterade uppgifternas riktighet har också ett nära samband med information 
om utsläpp från utvinning och bearbetning av råvaror (utsläpp i tidigare led). De uppgifter12 
som ligger till grund för värden som ingår i förslaget till åtgärd och diskuteras med kommittén 
för bränslekvalitet grundas på frivillig rapportering från Oil and Gas Producers Association. 
Uppgifterna motsvarar mindre än hälften av den råolja som raffinerats i unionen och 
innehåller ingen information om importerade produkter. De senaste studierna och uppgifterna 
om råvaror som används för att producera 60%13 till 90%7av de fossila bränslen som 
konsumeras i unionen visar att livscykeln för vanliga utsläpp är ungefär 5% högre än i de 
uppgifter som i förslaget från 2011 lagts fram för kommittén för bränslekvalitet. Detta beror i 
hög utsträckning på betydligt högre och mycket varierande koldioxidutsläpp från fossila 
bränslen i tidigare led. Det finns stora skillnader när det gäller växthusgasintensiteten hos 
konventionella råvaror i tidigare led och produktion av okonventionella oljekällor uppvisar 
ofta högre växthusgasintensitet. Därför kommer en harmoniserad rapportering förbättra 
tillförlitligheten i de rapporterade uppgifterna. 

Tillförlitligheten i beräkningsmetoden är starkt förknippad med en hög andel råvaror med hög 
intensitet som används vid produktionen av bränslet. Det är därför nödvändigt att harmonisera 
rapporteringen om ursprunget14 och var bränslet köpts in15. Sådan rapportering måste dock 
överensstämma med gällande unionslagstiftning om registrering av import och leveranser av 
råolja i EU16.   

                                                 
12 http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-

jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf 
13 http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/EU_FQD_Study_Final_Report.pdf 
14 Definieras som råmaterialets handelsnamn. Information om råolja rapporteras för närvarande enligt 

rådets förordning (EEG) nr 2964/95 och lämnas varje kvartal efter omfattande sekretessåtgärder till 
kommissionen med undantag av handelsnamnet. Rapporteringen av en icke-beskrivande beteckning 
krävs. Handelsnamnet ger en mer exakt beskrivning som också är mer allmänt erkänt och lättare att 
koppla till växthusgasutsläppen. En förteckning över handelsnamn för den vanligaste råoljan som 
används kommer därför att anges i genomförandeåtgärden. 

15 Definieras som det land där den namngivna bearbetningsanläggningen finns. Medlemsstater får redan 
denna information via tullagstiftningen. Enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 450/2008 får alla 
erforderliga uppgifter om ursprungsland för en produkt begäras. Ursprunget definieras som den plats 
där produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen. Särskilda definitioner för omvandlingar 
som rör bränslen anges i bilaga 14 och 15 i kommissionens förordning 2454/93. 

16 Rådets förordning (EG) nr 2964/95 om införande av registrering inom gemenskapen av import och 
leveranser av råolja, EGT L 310, 22.12.1995, s. 5. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0450:EN:NOT
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Enligt den analys som ligger till grund för detta förslag anses den totala extra kostnaden per 
liter bränsle för alla beräkningsmetoder variera från 0,03 cent till 0,04 cent. Den största 
ökningen noterades om leverantörer var skyldiga att rapportera värden för växthusgaser på 
grundval av leverantörsspecifika utsläpp eller unionens genomsnittliga utsläpp per råvara i 
förhållande till unionens genomsnitt per bränsletyp för alla råvaror. Detta tyder på att det 
bästa alternativet inte bör kräva att bränsleleverantörerna rapporterar specifika värden för 
växthusgaser när det gäller råvaror. Enligt den föreslagna metoden är leverantörerna därför 
skyldiga att rapportera unionens genomsnittliga intensitet i växthusgasutsläppen per bränsle. 

Enligt artikel 7a.4 i direktiv 98/70/EG kan grupper av leverantörer välja att gemensamt 
åstadkomma en minskning på 6 % och artikel 7a.5 c i direktiv 98/70/EG tillåter fastställandet 
av ”alla nödvändiga regler” för att genomföra detta. Det är därför nödvändigt att harmonisera 
definitionerna för identifiering av leverantören, volymen bränsle eller energi, bränsle- eller 
energityp, inköpsställe eller ursprung för det bränsle eller den energi som släppts ut på 
marknaden för att underlätta användningen av ett gemensamt system för leverantörer från 
flera medlemsstater som samtycker till att gemensamt utarbeta en rapport. För att kontrollera 
att dubbelräkning undviks vid gränsöverskridande gemensam rapportering är det lämpligt att 
harmonisera medlemsstaternas rapportering till kommissionen så att nödvändig information 
om varje leverantör som utgör en grupp av två eller fler leverantörer från en eller flera 
medlemsstater kan göras tillgängliga för alla berörda myndigheter i medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna bör tillåta leverantörer att rapportera genom att använda sig av uppgifter 
som samlas in i enlighet med annan unions- eller nationell lagstiftning för att minska den 
administrativa bördan under förutsättning att rapporteringen sker i enlighet med kraven i 
bilaga IV. Sådan unionslagstiftning inbegriper, men är inte begränsad till, kommissionens 
förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 
2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor 
under punktskatteuppskov17, kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen18, förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik19, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare 
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG20 och tillhörande senare 
genomförandeakter liksom kommissionens beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 om 
riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG21 samt rådets förordning 2964/95 om 
införande av registrering inom gemenskapen av import och leveranser av råolja. 

 Budgetkonsekvenser 

Konkurrenskraften för unionens industri diskuterades också i konsekvensbedömningen. Det 
verkar som om inga betydande konsekvenser för företagen förväntas (inklusive raffinaderier). 
Detta beror på att förväntade prishöjningar vid bensinstationerna är försumbara och att 
praktiskt taget alla dessa kostnader, enligt konsekvensbedömningen, kan ledas vidare.  

                                                 
17 EUT L 197, 29.7.2009, s. 24. 
18 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. 
19 EUT L 304, 14.11.2008, s. 1.  
20 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16. 
21 EUT L 229, 31.8.2007, s. 1. 
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2014/0286 (NLE) 

Förslag till 

RÅDETS DIREKTIV 

om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och 

dieselbränslen 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 
om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG22, 
särskilt artikel 7a.5,  

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och 

av följande skäl: 

(1) Metoden för beräkning av utsläpp av växthusgaser från bränslen och energi av icke-
biologiskt ursprung som ska fastställas i enlighet med artikel 7a.5 i direktiv 98/70/EG 
bör ge en tillräckligt noggrann bedömning för att kommissionen ska kunna kritiskt 
bedöma om bränsleleverantörerna uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG. Beräkningsmetoden bör säkerställa mätnoggrannhet med 
vederbörlig hänsyn till de tillhörande administrativa kravens komplexitet. Samtidigt 
bör man uppmuntra leverantörerna att minska växthusgasintensiteten för det bränsle de 
levererar. Man bör också noga överväga metodens påverkan på raffinaderier i unionen. 
Därför bör beräkningsmetoden baseras på medelvärden för växthusgasintensitet som 
representerar ett industriellt medelvärde som är typiskt för en bestämd bränslekälla 
(”standardmedelvärden”). Detta har fördelen att den administrativa bördan på 
leverantörer och medlemsstater minskas. Vid denna tidpunkt bör den föreslagna 
metoden inte kräva differentiering av växthusgasintensiteten för bränsle på grundval 
av råvaran, eftersom detta skulle påverka nuvarande investeringar i vissa raffinaderier 
i unionen. 

(2) Rapporteringskrav för leverantörer som är små och medelstora företag enligt 
definitionen i kommissionens rekommendation 2003/61 bör minimeras så långt som 
möjligt inom ramen för artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG. På samma sätt bör importörer 
av bensin och diesel som raffinerats utanför EU inte vara skyldiga att lämna detaljerad 
information om källorna till den råolja som används för att framställa dessa bränslen 
eftersom denna information kanske inte finns tillgänglig eller är svår att få fram. 

(3) För att ge incitament för ytterligare minskningar av växthusgasutsläpp bör besparingar 
som åberopas från utsläppsminskningar i ett tidigare led (t.ex. från fackling och 
ventilering av gaser) inbegripas vid beräkning av leverantörens utsläpp av 
växthusgaser under hela livscykeln. För att underlätta bränsleleverantörernas anspråk 
på utsläppsminskningar i ett tidigare led bör användning av olika utsläppssystem 
tillåtas för att beräkna och certifiera utsläppsminskningar. Endast minskningsprojekt i 

                                                 
22 EGT L 350, 28.12.1998, s. 58. 
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tidigare led som startar efter det datum för fastställandet av den lägsta standard som 
avses i artikel 7a.5 b dvs. den 1 januari 2011 bör vara berättigande. 

(4) Vägda medelvärden för växthusgaser är en enkel metod genom vilken 
bränsleleverantörerna kan fastställa mängden växthusgaser i bränslet de levererar. 
Sådana värden som representerar skifferolja i EU återfinns bland annat i rapporten 
”från källa till hjul” (version 4) som utarbetats JEC Consortium, de undersökningar 
som beställts av Europeiska kommissionen från Dr A. Brandt om naturlig bitumen och 
oljeskiffer samt det arbete som utförts för Europeiska kommissionen av International 
Council on Clean Transportation om utsläpp i ett tidigare led inom ramen för 
beräkning av växthusgasutsläpp från oljeproduktion i samband med råolja som 
förbrukas i EU. 

(5) Växthusgasutsläppsminskningar som förknippas med utsläpp från olja och gas i ett 
tidigare led bör beräknas och utvärderas i enlighet med principer och standarder som 
lyfts fram i internationella standarder, i synnerhet ISO 14064, ISO 14065 och ISO 
14066. 

(6) I artikel 7a.5b i direktiv 98/70/EG föreskrivs att en metod fastställs för att bestämma 
den sammanlagda växthusgasintensiteten för bränslen av icke-biologiskt ursprung i 
unionen under 2010 (”lägsta standard för bränslen”).  Den lägsta standarden bör 
baseras på volymen diesel, bensin, dieselbrännolja som inte är avsedda för fordon i 
vägtransport, motorgas och komprimerad naturgas med användning av uppgifter som 
officiellt rapporterats till FN:s ramkonvention om klimatförändringar 2010. Den lägsta 
standarden för bränslen bör inte vara den fossila motsvarigheten som används för att 
beräkna minskade växthusgasutsläpp från biodrivmedel, vilken bör förbli såsom den 
fastställs i bilaga IV till direktiv 98/70/EG. 

(7) Eftersom sammansättningen av den relevanta fossila bränsleblandningen bara ändras 
lite från år till år, kommer även den sammanlagda variationen av 
växthusgasintensiteten för de fossila bränslena att vara liten från år till år. Det är därför 
lämpligt att lägsta standarden för bränslen baseras på unionens 
medelförbrukningsuppgifter för 2010 så som de av medlemsstaterna rapporterats till 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar.  

(8) Den lägsta standarden för bränslen för 2010 bör representera ett medelvärde för 
växthusgasintensiteten i ett tidigare led och ge ett medelvärde för den komplexa 
växthusgasintensiteten för fossila bränslen från raffinaderier. Referensvärdet bör 
därför beräknas med motsvarande bränslestandardvärden. Bränslebasnivåns 
standardutsläppsvärde bör förbli oförändrat för perioden fram till 2020 för att skapa 
rättssäkerhet för leverantörer i fråga om deras skyldigheter att minska 
växthusgasintensiteten för de bränslen de levererar.  

(9) I artikel 7a.5.d i direktiv 98/70/EG föreskrivs också att en metod införs för att beräkna 
bidraget från eldrivna vägfordon. I enlighet med samma artikel bör den metoden vara 
förenlig med artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG23. För 
att säkerställa denna förenlighet bör samma anpassningsfaktor användas för 
drivsystemseffektivitet.  

(10) Elektrisk energi som levereras för användning vid vägtransporter kan rapporteras av 
leverantörer i enlighet med artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG inom ramen för deras 

                                                 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16). 
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årliga rapporter till medlemsstaterna. För att begränsa de administrativa kostnaderna är 
det lämpligt att metoden grundas på en uppskattning snarare än en faktisk mätning av 
förbrukningen av elektricitet hos ett eldrivet vägfordon som ska rapporteras av 
leverantörerna. 

(11) Det är lämpligt att inkludera en detaljerad metod för att uppskatta mängden och 
växthusgasintensiteten för biodrivmedel i fall där bearbetningen av ett biodrivmedel 
och ett fossilt bränsle sker under samma process. Det behövs en särskild metod 
eftersom den resulterande volymen biodrivmedel inte går att mäta på samma sätt som 
hydrobehandling av vegetabiliska oljor med fossila bränslen. Enligt artikel 7d.1 i 
direktiv 98/70/EG föreskrivs att utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln, i den 
mening som avses i artikel 7a och artikel 7b.2 i direktivet bör beräknas med samma 
metod. Därför gäller certifiering av växthusgasutsläpp från erkända frivilliga system 
för tillämpningen av artikel 7a såsom för tillämpningen av artikel 7b.2 i direktiv 
98/70/EG.   

(12) Den obligatoriska rapporteringen från leverantörerna som avses i artikel 7a.1 i direktiv 
98/70/EG bör kompletteras med ett harmoniserat format och definitioner av de 
uppgifter som ska rapporteras. Harmoniseringen av definitioner av uppgifter är 
nödvändig för en korrekt beräkning av växthusgasintensiteten kopplad till den enskilda 
leverantörens rapporteringsskyldigheter som utgör ett viktigt bidrag till den 
harmoniserade metoden i enlighet med artikel 7a.5 a i direktiv 98/70/EG. Dessa 
uppgifter omfattar identifiering av leverantören, volymen och typen av bränsle eller 
energi som släpps ut på marknaden.  

(13) Den obligatoriska rapporteringen från leverantörerna som beskrivs i artikel 7a.1 i 
direktiv 98/70/EG bör kompletteras med harmoniserade rapporteringskrav, ett 
rapporteringsformat och definitioner för medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen om växthusgasprestanda för bränslen som förbrukas i unionen. Dessa 
rapporteringskrav gör det möjligt att uppdatera den fossila motsvarigheten som 
beskrivs i punkt 19 i del C i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och punkt 19 i del C i 
bilaga V, del C, i direktiv 2009/28/EG, kommer att underlätta den rapportering som 
krävs i enlighet med artikel 8.3 och artikel 9.2 i direktiv 98/70/EG och underlätta en 
uppdatering av beräkningsmetoden till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
för att se till att den uppfyller sitt syfte. Dessa uppgifter omfattar mängden och typen 
av bränsle eller energi som släpps ut på marknaden, inköpsplatsen och ursprunget för 
bränsle eller energi som släpps ut på marknaden.  

(14) Medlemsstaterna bör tillåta leverantörer att rapportera uppgifter som samlas in i 
enlighet med en annan unions- eller nationell lagstiftning för att minska den 
administrativa bördan under förutsättning att rapporteringen sker i enlighet med 
kraven i bilaga IV och de definitioner som fastställs i bilagorna I och III. 

(15) För att underlätta rapportering från grupper av leverantörer i enlighet med artikel 7a.4 i 
direktiv 98/70/EG, medger artikel 7a.5 c att nödvändiga bestämmelser införs. 
Eftersom leverantörerna släpper ut olika bränslen med olika sammansättning på 
marknaden och troligtvis använder olika resurser för att uppfylla målen för minskade 
växthusgasutsläpp, bör rapporteringen underlättas för att undvika störningar i den 
fysiska transporten av bränslen. Därför är det nödvändigt att harmonisera 
definitionerna för identifikationen av leverantören, mängden och typen av bränsle eller 
energi som släpps ut på marknaden, inköpsplatsen och ursprung av bränsle eller energi 
som släpps ut på marknaden. För att undvika dubbelräkning vid gränsöverskridande 
gemensam rapportering är det lämpligt att harmonisera medlemsstaternas rapportering 
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till kommissionen så att nödvändig information om varje leverantör som utgör en 
grupp av två eller fler leverantörer från en eller flera medlemsstater kan göras 
tillgänglig för alla berörda myndigheter i medlemsstaterna. 

(16) Enligt artikel 8.3 i direktiv 98/70/EG ska medlemsstater lämna in en årlig rapport om 
sina nationella uppgifter om bränslekvalitet för föregående kalenderår i 
överensstämmelse med formatet som fastställts i kommissionens beslut 2002/159/EG 
av den 18 februari 200224. För att täcka ändringar som införts i direktiv 98/70/EG 
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG25 och de efterföljande 
ytterligare rapporteringskraven för medlemsstaterna är det för effektivitetens och 
harmoniseringens skull nödvändigt att klargöra vilken information som faller under 
rapporteringskravet för bränslekvalitetsuppgifter i artikel 8 i direktiv 98/70/EG, som 
ska rapporteras och även anta formatet för inlämning av uppgifter från leverantörer 
och medlemsstater. 

(17) Kommissionen lade fram ett förslag till åtgärder till den kommitté som inrättades 
genom direktiv 98/70/EG den 23 februari 2012. Kommittén kunde inte avge ett 
yttrande med den kvalificerade majoritet som krävs och det är därför lämpligt att 
kommissionen lägger fram ett förslag till rådet i enlighet med artikel 5a.4 i rådets 
beslut 2006/512/EG. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Tillämpningsområde 

Detta direktiv gäller bränslen som används som drivmedel för vägfordon och mobila maskiner 
som inte är avsedda för vägtransport (inklusive fartyg på inre vattenvägar när de inte är 
till sjöss), jordbruks- och skogsbrukstraktorer, fritidsbåtar när de inte är till sjöss samt el för 
användning i vägfordon. 

Artikel 2 

Definitioner 

Förutom de definitioner som anges i direktiv 98/70/EG gäller följande definitioner i detta 
direktiv: 

1. utsläpp i tidigare led: utsläpp av växthusgaser som sker innan råvaran kommer 
till ett raffinaderi eller en bearbetningsanläggning där bränslet som anges i 
bilaga I, har framställts  

2. naturligt bitumen som råvara: alla raffinaderiråvaror som 

                                                 
24 Kommissionens beslut 2002/159/EG av den 18 februari 2002 om en mall för föreläggande av en 

sammanfattning av nationella uppgifter om bränslekvalitet (EGT L 53, 23.2.2002, s.30) 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 

98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur 
växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller 
specifikationen för bränsle som används för fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 
93/12/EEG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88). 



SV 10   SV 

– har en densitet enligt American Petroleum Institute på 10 grader eller mindre 
när den placeras i en reservoarformation vid utvinningsplatsen enligt 
definitionen som föreskrivs i provningsmetoden för American Society for 
Testing and Materials (ASTM)26D287; 

– har en årlig medelviskositet vid reservoartemperatur som är större än den som 
beräknas med ekvationen Viskositet (Centipoise) = 518,98e-0,038T; där T är 
temperaturen i Celsius; 

– den omfattas av definitionen för oljesand under koden KN 2714 i den 
kombinerade nomenklaturen som anges i rådets förordning (EEG) nr 
2658/8727, och 

– om mobilisering av råvaran åstadkoms genom gruvutvinning eller termiskt 
påskyndad gravitationsdränering där den termiska energin huvudsakligen 
härrör från källor som inte är själva råvarukällan. 

3. oljeskiffer: raffinaderiråvara från en bergformation som innehåller fast kerogen 
och som faller inom definitionen för oljeskiffer under KN 2714 som 
sammanfattas i förordning (EEG) nr 2658/8727. Mobilisering av råvarukällan 
åstadkoms genom gruvutvinning eller termiskt påskyndad 
gravitationsdränering. 

4. konventionell råvara: alla raffinaderiråvor som uppvisar en densitet enligt 
American Petroleum Institute som är högre än 10 grader när den befinner sig i 
en reservoarformation vid sin ursprungsplats som den uppmäts enligt 
provningsmetoden ASTMD287 och som inte faller inom definitionen för KN 
2714 som fastställs i förordning (EEG) nr 2658/8727.  

Artikel 3 

 Metod för att beräkna växthusgasintensiteten för levererade bränslen och energi som 
inte är biodrivmedel och leverantörernas rapportering 

1. Vid tillämpning av artikel 7a.2, ska medlemsstaterna säkerställa att leverantörerna 
använder den metod som fastställs i bilaga I för att fastställa växthusgasintensiteten 
för de bränslen de levererar. 

2. Vid tillämpningen av artikel 7a.1 andra stycket och artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG 
ska medlemsstaterna begära att leverantörerna rapporterar in uppgifter med hjälp av 
de definitioner och den beräkningsmetod som fastställs i bilaga I till detta direktiv. 
Uppgifterna ska rapporteras årligen med hjälp av mallen i bilaga IV till detta 
direktiv. 

3.  Medlemsstaterna ska tillämpa den förenklade metod som fastställs i bilaga I till detta 
direktiv för bränsleleverantörer som är små och medelstora företag. 

                                                 
26 American Society for Testing and Materials; http://www.astm.org/index.shtml  
27 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och 

om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7. 9.1987, s. 1).  

http://www.astm.org/index.shtml
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Artikel 4 

 Beräkning av lägsta standard för bränslen och minskningen av växthusgasintensitet  

För att kontrollera att bränsleleverantörerna uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 7a.2 i 
direktivet 98/70/EG ska medlemsstaterna kräva att leverantörer jämför sina minskade 
växthusgasutsläpp från bränslen och från elektrisk energi under hela livscykeln med lägsta 
standard för bränslen som fastställs i bilaga II till detta direktiv. 

Artikel 5 

 Medlemsstaternas rapportering  

1. När de lämnar in rapporter till kommissionen enligt artikel 8.3 i direktiv 98/70/EG 
ska medlemsstater ge kommissionen uppgifter om överensstämmelse med artikel 7a i 
det direktivet och bilaga III till detta direktiv. 

2. Medlemsstaterna ska använda Europeiska miljöbyråns verktyg ReportNet som 
tillhandahålls i enlighet med förordning (EG) nr 401/200928 för inlämnande av de 
uppgifter som anges i bilaga III till detta direktiv. Medlemsstaterna ska föra över 
uppgifterna via elektronisk dataöverföring till det centrala dataarkivet som förvaltas 
av Europeiska miljöbyrån med hjälp av den mall som utarbetats på grundval av 
bilaga IV och finns i den bilagan. 

3. Uppgifterna ska lämnas årligen i den form som föreskrivs i bilaga IV. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla datum för överföringen och namnet 
på den behöriga myndighet som ansvarar för att kontrollera och rapportera 
uppgifterna till kommissionen. 

Artikel 6 

Sanktioner 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som 
har antagits med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se 
till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 
[tolv månader efter antagandet] och ska snarast möjligt anmäla varje efterföljande ändring av 
dem. 

Artikel 7 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska senast den [tolv månader efter antagandet] sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.  

                                                 
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska 

miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EUT L 126, 
21.5.2009, s. 13). 
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2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till 
detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv. 

Artikel 8 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 9 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 

 På rådets vägnar 
 Ordförande 


