
CM\830520DA.doc PE448.842v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

13.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0009/2010)

Spørgsmål til udvalgets spørgetid 0009/2010
jf. forretningsordenens artikel 197
af Kriton Arsenis, Linda McAvan, Sirpa Pietikäinen, Kartika Tamara Liotard og Anna 
Rosbach

Om: Asfaltsand og ændringer i arealanvendelsen i direktivet om brændstofkvalitet

Kommissionens forslag i medfør af direktivet om brændstofkvalitet fastsætter aktuelt 
standardværdier for visse ukonventionelle brændstoffer - forgasning af kul (172 CO2/MJ) og 
flydendegørelse af gas (97 CO2e/MJ), men der er i dag ingen standardværdi for asfaltsand og 
olieskifer. I henhold til direktivet om brændstofkvalitet og som følge af manglen på en sådan 
værdi vil asfaltsand, som i gennemsnit udleder 3-5 gange flere drivhusgasemissioner end 
konventionel olie, blive behandlet på samme måde som benzin eller dieselolie, der har en 
meget lavere standardværdi for drivhusgasemissioner (henholdsvis 85,8 CO2e/MJ og 87,4 
CO2e/MJ), hvilket tilskynder til forøgelse af den fremtidige markedsandel for asfaltsand og 
fører til usikkerhed i forbindelse med de reelle reduktioner af drivhusgasemissioner på 
baggrund af direktivet om brændstofkvalitet.

I sit høringsdokument om gennemførelsen af artikel 7a, stk. 5, i direktivet om 
brændstofkvalitet indførte Kommissionen en værdi for asfaltsand, 107 CO2e/MJ, som senere 
bortfaldt. Kommissionen forsvarede sin handling med det argument, at denne værdi 
udelukkende var baseret på en enkelt undersøgelse, og at der er en grundlæggende mangel på 
relevante data.  Der er ikke belæg for denne konklusion, idet der ikke tages højde for 12 
videnskabelige undersøgelser, der fastsætter en værdi, der er meget tæt på den værdi, som 
Kommissionen foreslår.
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En sådan værdi kan imidlertid kun betragtes som et udgangspunkt. Ud over 
drivhusgasemissionerne, der stammer fra udvinding, raffinering, transport og 
brændstofforbrænding, kommer betydelige emissioner fra de direkte ændringer i 
arealanvendelsen, der forekommer, når der udvindes olie fra asfaltsand. Hvis de projekter for 
udvinding af asfaltsand, der planlægges i øjeblikket, gennemføres som forventet, vil 3000 
kvadratkilometer af Canadas boreale skovområder (som udgår en fjerdedel af verdens 
resterende intakte skove) blive ryddet, tørlagt og udnyttet med henblik på at få adgang til 
asfaltsand. Sådanne ændringer i arealanvendelsen fører til, at store mængder af grønt kulstof
udledes i atmosfæren og bidrager direkte til klimaændringer. Europa-Parlamentet tager i sine 
aktuelle overvejelser ikke højde for transportbrændstoffers hele livscyklus i sin vurdering af 
drivhusgasemissionerne og tager heller ikke hensyn til direkte ændringer i arealanvendelsen.

I sine offentlige høringsdokumenter hørte Kommissionen medlemsstaterne om en række 
forskellige tilgange, bl.a. den såkaldte kombinerede tilgang, som Kommissionen allerede 
anvender til at vurdere drivhusgasemissioner fra biobrændsel. En sådan metode giver 
konservative standardværdier for forskellige råvarer til fremstilling af brændstoffer og 
produktionsmetoder og giver brændstofleverandører mulighed for at indberette faktiske 
værdier, hvis de kan bevise, at deres resultater er bedre end den fastsatte konservative værdi. 
En sådan tilgang vil tilskynde til yderligere investeringer i brændstofeffektivitet og være i 
overensstemmelse med den aktuelt anvendte metode for biobrændsel og dermed behandle alle 
transportbrændstoffer fuldstændig lige.

Kommissionens repræsentanter på det seneste møde i ENVI-udvalget (den 22/06/2010) 
anførte, at de ikke tager hensyn til den kombinerede tilgang ved vurderingen af fossile 
brændstoffers drivhusgasemissioner på grund af medlemsstaternes manglende vilje, som kom 
til udtryk i det offentlige høringsdokument. I henhold til de tilgængelige oplysninger om 
emnet svarede imidlertid kun ti medlemsstater på dokumentet, hvoraf fem støttede og fem var 
imod den kombinerede tilgang. Mange afstod fra at svare, men tilkendegav deres interesse for 
denne tilgang og anmodede om en ny undersøgelse i 2012.

På baggrund af ovenstående stiller vi følgende spørgsmål:

 Hvorfor tager Kommissionen ikke hensyn til den kombinerede tilgang ved 
vurderingen af fossile brændstoffers drivhusgasemissioner?

 I lyset af de væsentlige drivhusgasemissioner, der er forbundet med asfaltsand, 
og den overvældende mængde undersøgelser af deres miljømæssige karakter, 
hvorfor foreslår Kommissionen så ikke nogen værdi?

 Agter Kommissionen i betragtning af de emissioner af drivhusgas og grønt 
kulstof, der er forbundet med de direkte ændringer i arealanvendelsen af skove, 
at beregne en faktor for ændringer i arealanvendelsen ved beregningen af 
værdien for asfaltsand og andre råvarer til fremstilling af brændstoffer? 


