
CM\817859DA.doc PE442.850v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

25.5.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0006/2010)

Spørgsmål til udvalgets spørgetid 0006/2010
jf. forretningsordenens artikel 197
af Chris Davies og Corinne Lepage

Om: Direktivet om brændstofkvalitet – gennemførelsesbestemmelser i henhold til 
artikel 7a – tjæresand

I december 2008 vedtog EU det reviderede direktiv om brændstofkvalitet, som kræver, at 
leverandører af brændstof til transport nedskærer deres produkters CO2-fodaftryk med 6 % 
inden 2020. Men olieselskaberne investerer i stigende grad i udvinding af ukonventionelle 
olieformer, såsom tjæresand, hvis udvinding og forarbejdning indebærer en betydelig højere 
kulstofintensitet.

I Bilag I til Kommissionens offentlige høringsdokument fra juli 2009 om gennemførelse af 
artikel 7a, foreslås en særlig standardværdi for tjæresand på 107 g CO2/MJ. Denne værdi 
afspejler med rette de mere energiintensive produktionsmetoder for tjæresand og de højere 
CO2-udslip sammenlignet med forarbejdning af konventionel olie. Uafhængige 
videnskabelige undersøgelser har vist, at CO2-emissionerne fra tjæresandsproduktion er 
omkring 3 gange højere end ved produktion af konventionel olie. Disse undersøgelser har vist, 
at emissionerne fra tjæresand, set ud fra et samlet livscyklusperspektiv, ligger på mellem 101 
og 128 g CO2/MJ, dvs. mellem 18 og 49 % højere end den nuværende standardværdi for 
benzin.

Ifølge vores oplysninger er denne særlige værdi for tjæresand blevet droppet i 
Kommissionens udkast til gennemførelsesforanstaltning i henhold til artikel 7a; ifølge 
medierne skyldes den påståede forsvinden pres fra Canada. Kan Kommissionen nu bekræfte, 



PE442.850v01-00 2/2 CM\817859DA.doc

DA

at den stadig står ved denne særlige værdi, og at den vil foreslå, at den indgår i 
gennemførelsesforanstaltningerne til artikel 7a? Hvis ikke, vil Kommissionen da give en 
udførlig begrundelse for sine holdningsændringer og forklare, hvordan dette mål i henhold til 
artikel 7a om reduktion i CO2-emissionerne fra transportbrændstoffer på 6 % vil blive 
opretholdt, i tilfælde af at EU øger importen af olie fremstillet af tjæresand?


