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Betreft: Uitvoeringsbepalingen van de richtlijn brandstofkwaliteit uit hoofde van artikel 7 
bis – bitumineus zand

De EU heeft in december 2008 de herziene richtlijn brandstofkwaliteit aangenomen, waarin 
brandstofleveranciers worden verplicht de koolstofvoetafdruk van hun producten tegen 2020 
met 6% te verminderen. Oliemaatschappijen investeren echter steeds meer in de winning van 
onconventionele oliën zoals bitumineus zand, en bij de winning en verwerking hiervan wordt 
aanzienlijk meer koolstof verbruikt.

In het openbaar consultatiedocument van de Commissie van juli 2009 over de uitvoering van 
artikel 7 bis, wordt in bijlage I een specifieke standaardwaarde voor bitumineus zand van 
107g CO2/MJ voorgesteld. Deze waarde geeft de energie-intensievere productiemethoden 
voor bitumineus zand goed weer, evenals de hogere CO2-emissie in vergelijking met de 
verwerking van conventionele olie. Uit onafhankelijke wetenschappelijke studies blijkt dat er 
bij de productie van bitumineus zand ongeveer drie keer meer CO2 wordt uitgestoten dan bij 
de productie van conventionele olie. Volgens deze studies wordt er vanuit een volledig 
levenscyclusperspectief 101 tot 128g CO2/MJ uitgestoten bij bitumineus zand; dit is 18% tot 
49% meer dan de gangbare standaardwaarde voor benzine.

Naar verluidt is deze specifieke waarde voor bitumineus zand niet opgenomen in de 
ontwerpuitvoeringsbepaling van de Commissie krachtens artikel 7 bis. Volgens de pers is 
deze waarde blijkbaar verdwenen omwille van druk vanuit Canada. Kan de Commissie 
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bevestigen dat ze nog steeds een voorstander is van deze specifieke waarde en dat ze zal 
voorstellen deze waarde op te nemen in de uitvoeringsbepalingen uit hoofde van artikel 7 bis? 
Indien dit niet het geval is, zal de Commissie dan een nauwgezette motivering geven voor 
elke verandering van standpunt, en uitleggen hoe de doelstelling uit artikel 7 bis om 6% 
minder CO2 afkomstig van transportbrandstoffen uit te stoten zal worden gehandhaafd als er 
meer uit bitumineus zand geproduceerde olie in de EU wordt ingevoerd?


