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Θέμα: Ασφαλτούχος άμμος και αλλαγές στη χρήση της γης στην οδηγία για την 
ποιότητα των καυσίμων

Οι προτάσεις της Επιτροπής βάσει της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (ΟΠΚ) 
ορίζουν αυτή τη στιγμή συμβατικές τιμές για ορισμένα μη συμβατικά καύσιμα, όπως είναι ο
αεριοποιημένος άνθρακας ((172 CO2e/MJ) και το υγροποιημένο αέριο (97 CO2e/MJ), αλλά 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμβατική τιμή για την ασφαλτούχο άμμο και τον ασφαλτούχο 
σχιστόλιθο. Βάσει της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων και ελλείψει μιας τέτοιας 
τιμής, η ασφαλτούχος άμμος, η οποία κατά μέσο όρο παράγει τριπλάσιες έως πενταπλάσιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ) από το συμβατικό πετρέλαιο, θα αντιμετωπίζεται 
εξίσου όπως η βενζίνη ή το ντίζελ που έχουν πολύ χαμηλότερες συμβατικές τιμές ΕΑΘ (85,8 
CO2e/MJ και 87.4 CO2e/MJ αντιστοίχως), ευνοώντας αύξηση του μελλοντικού μεριδίου 
αγοράς της ασφαλτούχου άμμου στην ΕΕ και οδηγώντας σε αβεβαιότητα σχετικά με τις 
πραγματικές εξοικονομήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ΟΠΚ.

Στο έγγραφο διαβούλευσης του 2009 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7α, παράγραφος 5 
της ΟΜΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε πράγματι συμβατική τιμή για την ασφαλτούχο 
άμμο (107 CO2e/MJ), η οποία όμως αργότερα καταργήθηκε. Η Επιτροπή υπεράσπισε την
ενέργειά της αυτή υποστηρίζοντας ότι η τιμή αυτή βασιζόταν αποκλειστικά σε μια μελέτη και 
ότι υπάρχει ουσιαστική έλλειψη σχετικών δεδομένων. Το συμπέρασμα αυτό είναι αστήρικτο, 
δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη του 12 επιστημονικές μελέτες από τις οποίες εξάγεται 
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τιμή πολύ κοντινή με εκείνη που προτάθηκε από την Επιτροπή.

Ωστόσο, μια τέτοια τιμή δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά ως σημείο εκκίνησης. Πέρα από τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την εξαγωγή, την επεξεργασία, τη
μεταφορά και την καύση του καυσίμου, αξιοσημείωτες εκπομπές προέρχονται από τις άμεσες 
αλλαγές στη χρήση της γης που συμβαίνουν όταν εξάγεται πετρέλαιο από ασφαλτούχο άμμο. 
Εάν τα αναπτυξιακά έργα ασφαλτούχου άμμου που έχουν αυτή τη στιγμή προγραμματιστεί
εξελιχθούν σύμφωνα με τα αναμενόμενα, περίπου 3.000 τ.χλμ. των αρκτικών δασών του 
Καναδά (που αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των εναπομενόντων άθικτων δασών του 
κόσμου) θα υποστούν εκχέρσωση, αποστράγγιση και επιφανειακή εξόρυξη έτσι ώστε να 
υπάρξει πρόσβαση στην ασφαλτούχο άμμο. Τέτοιες αλλαγές στη χρήση της γης έχουν ως
αποτέλεσμα την εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων πράσινου άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 
συνεισφέρουν άμεσα στην κλιματική αλλαγή. Στον τρέχοντας προβληματισμό της, η
Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των καυσίμων μεταφοράς όταν 
υπολογίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ούτε ελέγχει τις αλλαγές στην άμεση 
χρήση της γης.

Στα έγγραφα δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή διαβουλεύτηκε με τα κράτη μέλη σχετικά
με περισσότερες από μια διαφορετικές προσεγγίσεις, μία από τις οποίες - η λεγόμενη 
"υβριδική" προσέγγιση - ακολουθείται ήδη από την Επιτροπή κατά την εκτίμηση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων. Μια τέτοια μεθοδολογία προσφέρει
συντηρητικές συμβατικές τιμές για διαφορετικές πρώτες ύλες και μεθόδους παραγωγής
καυσίμων και επιτρέπει στους προμηθευτές καυσίμων να αναφέρουν τις πραγματικές τιμές, 
εάν μπορούν να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν καλύτερες επιδόσεις 
από τις συντηρητικές προκαθορισμένες τιμές. Μια τέτοια προσέγγιση θα ενθαρρύνει τις
περαιτέρω επενδύσεις στην αποδοτικότητα των καυσίμων και θα είναι συνεπής με την 
τρέχουσα μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα βιοκαύσιμα, έτσι ώστε όλα τα καύσιμα 
μεταφορών να αντιμετωπίζονται σε ίση βάση.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής ENVI (22/06/2010) 
υποστήριξαν ότι δεν εξετάζουν την υβριδική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων, λόγω της έλλειψης βούλησης των κρατών 
μελών όπως εκφράστηκε στο έγγραφο της δημόσιας διαβούλευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα
διαθέσιμα δεδομένα επί του θέματος, μόνο 10 κράτη μέλη απάντησαν στο εν λόγω έγγραφο, 
πέντε από τα οποία τάχθηκαν υπέρ και πέντε εναντίον της υβριδικής προσέγγισης. Πολλά
απείχαν αλλά εξέφρασαν ενδιαφέρον για την προσέγγιση αυτή και ζήτησαν επανεξέταση το 
2012.

Με βάση όλα τα παραπάνω,

 Για ποιο λόγο δεν εξετάζει η Επιτροπή την υβριδική προσέγγιση κατά την 
εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων;

 Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της 
ασφαλτούχου άμμου και την πληθώρα υφισταμένων μελετών σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό τους χαρακτήρα, για ποιο λόγο δεν προτείνεται τιμή από την 
Επιτροπή;

 Λαμβάνοντας υπόψη  τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και πράσινου
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άνθρακα που συνδέονται με την άμεση χρήση γης των δασών, σχεδιάζει μήπως
η Επιτροπή να υπολογίσει συντελεστή αλλαγής χρήσης γης για την ασφαλτούχο 
άμμο και τις άλλες πρώτες ύλες καυσίμων;


