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Aihe: Bitumipitoinen hiekka ja maankäytön muutokset polttoainelaatudirektiivissä

Polttoainelaatudirektiivin mukaisissa komission ehdotuksissa asetetaan oletusarvot joillekin 
epätavanomaisille polttoaineille – hiilestä valmistettu kaasu (172 CO2e/MJ) ja kaasusta 
valmistetut nestemäiset polttoaineet (97 CO2e/MJ), mutta tällä hetkellä bitumipitoiselle 
hiekalle tai öljyliuskeelle ei ole oletusarvoa. Polttoainelaatudirektiivin nojalla ja koska 
tällaista arvoa ei ole, bitumipitoisia hiekkoja, jotka tuottavat keskimäärin 3–5 kertaa enemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä kuin tavanomainen öljy, kohdellaan samalla tavalla kuin bensiiniä 
tai dieseliä, joiden kasvihuonekaasujen oletusarvot ovat paljon alhaisemmat (85,8 CO2e/MJ ja 
87,4 CO2e/MJ). Tämä suosii bitumipitoisten hiekkojen EU:n markkinaosuuden kasvattamista 
tulevaisuudessa, ja polttoainelaatudirektiivistä johtuvat kasvihuonekaasupäästöjen todelliset 
säästöt jäävät epävarmoiksi.

Euroopan komissio esitti polttoainelaatudirektiivin 7 a artiklan 5 kohdan täytäntöönpanoa 
koskevassa vuoden 2009 kuulemisasiakirjassa bitumipitoisten hiekkojen oletusarvoksi 
107 CO2e/MJ, mutta tästä luovuttiin myöhemmin. Komissio puolusti toimintaansa toteamalla, 
että arvo perustui täysin yhteen tutkimukseen ja että asiasta oli riittämättömästi tietoa. Tämä 
päätelmä on perusteeton, koska siinä ei ole otettu huomioon 12 tieteellistä tutkimusta, joissa 
esitetään arvoa, joka on hyvin lähellä komission ehdottamaa.

Tätä arvoa voidaan kuitenkin pitää vasta lähtökohtana. Louhinnasta, jalostamisesta, 



PE448.842v01-00 2/2 CM\830520FI.doc

FI

kuljetuksesta ja öljyn poltosta tulevien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi merkittäviä päästöjä 
tulee myös suorista maankäytön muutoksista, kun öljyä uutetaan bitumipitoisista hiekoista. 
Mikäli nykyiset suunnitelmat bitumipitoisten hiekkojen kehittämishankkeista toteutuvat 
odotetunlaisesti, noin 3 000 neliökilometriä Kanadan pohjoisista metsistä (neljännes 
maapallolla jäljellä olevista koskemattomista metsistä) raivataan, kuivataan ja louhitaan, jotta 
alueelta saadaan bitumipitoista hiekkaa. Tällaisista maankäytön muutoksista syntyy suuria 
määriä vihreää hiiltä, jota vapautuu ilmakehään ja joka vaikuttaa välittömästi 
ilmastonmuutokseen. Komissio ei ota nykyisissä pohdinnoissaan huomioon liikenteen 
polttoaineiden koko elinkaarta, kun se arvioi kasvihuonekaasupäästöjä, ja se ei myöskään 
valvo suoria maankäytön muutoksia.

Kuulemisasiakirjassaan komissio kuuli jäsenvaltioita useista eri lähestymistavoista, joista yhtä 
komissio jo noudattaa – niin kutsuttua hybridimallia – kun se arvioi biopolttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tällä menetelmällä saadaan varovaiset oletusarvot polttoaineen eri 
raaka-aineille ja tuotantotavoille, ja menetelmä mahdollistaa sen, että polttoaineen toimittajat 
raportoivat todelliset arvot, mikäli ne voivat tarjota todisteita siitä, että niiden tulokset ovat 
parempia kuin varovaiset arvot. Tällainen lähestymistapa kannustaa investoimaan lisää 
polttoainetehokkuuteen ja olemaan johdonmukainen biopolttoaineisiin käytettävän nykyisen 
menetelmän suhteen sekä kohtelemaan näin ollen kaikkia liikenteen polttoaineita 
yhdenvertaisesti.

Viimeisessä ENVI-valiokunnan kokouksessa (22.6.2010) komission edustajat totesivat, että 
he eivät harkitse hybridimallin käyttöä fossiilisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen 
arviointiin, koska jäsenvaltiot eivät kuulemisasiakirjan mukaan halua sitä. Asiasta saatavilla 
olevien tietojen mukaan kuitenkin vain 10 jäsenvaltiota oli ilmaissut kantansa asiakirjaan. 
Niistä viisi oli hybridimallin puolesta ja viisi vastaan. Monet eivät ottaneet kantaa, mutta 
ilmaisivat kiinnostuksensa tätä mallia kohtaan ja pyysivät uudelleenarviointia vuonna 2012.

Komissiolta pyydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 Miksi komissio ei harkitse hybridimallin käyttöä fossiilisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa?

 Kun otetaan huomioon bitumipitoisten hiekkojen runsaat 
kasvihuonekaasupäästöt ja lukuisat tutkimukset niiden ympäristöön vaikuttavista 
ominaisuuksista, miksi komissio ei ole ehdottanut mitään arvoa?

 Kun otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöt ja vihreän hiilen päästöt, jotka 
liittyvät suoriin metsien maankäytön muutoksiin, aikooko komissio laskea 
maankäytön muutoksen kertoimen bitumipitoisille hiekoille ja muille 
polttoaineiden raaka-aineille?


