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Angående: Direktivet om bränslekvalitet – genomförandeåtgärder i enlighet med artikel 7a, 
oljesand

I december 2008 antog EU det ändrade direktivet om bränslekvalitet, enligt vilket leverantörer 
av transportbränsle måste minska sina produkters koldioxidavtryck med 6 procent fram 
till 2020. Oljebolagen ökar dock sina investeringar i utvinningen av okonventionell olja som 
exempelvis oljesand, som har betydligt högre kolintensitet vid utvinning och förädling.

I bilaga I till kommissionens offentliga samrådsdokument från juli 2009 om genomförandet 
av artikel 7a föreslås ett specifikt standardvärde för oljesand på 107 g CO2/MJ. Detta värde 
speglar på ett korrekt sätt de mer energikrävande produktionsmetoderna för oljesand och de 
högre koldioxidutsläppen jämfört med produktionen av konventionell olja. Oberoende 
vetenskapliga studier har visat att koldioxidutsläppen vid oljesandsproduktion är ungefär tre 
gånger högre än vid konventionell oljeproduktion. I dessa studier har man kommit fram till att 
utsläppen vid oljesandsproduktion sett till hela livscykeln uppgår till 101–128 g CO2/MJ, eller 
18–49 procent högre än det gällande standardvärdet för bensin.

Vi har fått veta att detta specifika värde för oljesand inte har tagits med i kommissionens 
förslag till genomförandeåtgärd enligt artikel 7a. Enligt medierna beror detta på påtryckningar 
från Kanadas sida. Kan kommissionen nu bekräfta huruvida den står fast vid detta specifika 
värde och om den kommer att föreslå att det ska inbegripas i genomförandeåtgärderna enligt 
artikel 7a? Kan kommissionen i annat fall till fullo redogöra för skälen till varför den ändrat 
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åsikt och förklara hur målet i artikel 7a om en 6-procentig minskning av koldioxidutsläppen 
från transportbränslen ska upprätthållas i händelse av ökad EU-import av olja framställd av 
oljesand?


