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Tárgy: Kátrányhomok és a földhasználat változásai az üzemanyagok minőségéről szóló 
irányelvben

A Bizottságnak az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv szerinti javaslata bizonyos nem 
konvencionális üzemanyagokra alapértékeket állapít meg – a széntől a gázig (172 CO2e/MJ) 
és a gáztól folyadékokig (97 CO2e/MJ) –, de jelenleg nincs alapérték a kátrányhomokra és az 
olajpalára. Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv értelmében és ezen érték hiányában a 
kátrányhomokot – amely átlagban 3–5-ször nagyobb üvegházhatást okozó gázt bocsát ki, mint 
a hagyományos olaj – ugyanúgy kezelik, mint az üvegházhatást okozó gázok szempontjából 
sokkal alacsonyabb alapértékekkel bíró benzint vagy dízelt (85,8 CO2/MJ, illetve 87,4 
CO2/MJ), ami a kátrányhomok jövőbeni piaci részesedésének növekedéséhez vezethet, 
bizonytalanságot okozva az üvegházhatást okozó gázoknak az üzemanyagok minőségéről 
szóló irányelv szerinti jelenlegi csökkentését illetően.

2009-es, az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének 
végrehajtására vonatkozó konzultációs dokumentumában az Európai Bizottság megállapított 
egy alapértéket a kátrányhomokra, mégpedig 107 CO2e/MJ-t, amelyet később elvetettek. Az 
Európai Bizottság azzal magyarázta ezt a döntését, hogy ezt az értéket csupán egyetlen 
tanulmányra alapozták és ebben a kérdésben hiányosak a vonatkozó adatok. Ez a 
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következtetés azonban alaptalan, mivel nem veszi figyelembe 12 tudományos tanulmány 
eredményeit, amelyek a Bizottság által javasolthoz igen hasonló értékre jutottak.

Egy ilyen értéket ugyanakkor csupán kiindulási pontként kezelhetünk. A kivonás, finomítás, 
szállítás és az üzemanyag elégetése során történő üvegházhatást okozó gázkibocsátáson kívül 
jelentős kibocsátás történik a földhasználat közvetlen megváltoztatása során, ami az olaj 
kátrányhomokból való kivonásakor történik. Amennyiben a kátrányhomokra vonatkozóan 
jelenleg tervezett fejlesztési projektet a vártnak megfelelően alakulnak, Kanadában körülbelül 
3000 négyzetkilométernyi (a Föld maradék érintetlen erdőségeinek egynegyedét jelentő) 
tajgaerdőt irtanak ki, talaját kiszárítják és külszíni fejtést végeznek, hogy hozzáférjenek a 
kátrányhomokhoz. A földhasználat ilyen megváltoztatása hatalmas mértékű zöldszén 
kibocsátásával jár, ami közvetlenül hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Jelenlegi 
megfontolásaiban az Európai Bizottság nem veszi figyelembe a közlekedésben használt 
üzemanyagok teljes életciklusát az ÜHG-kibocsátás felmérése során és nem ellenőrzi a 
földhasználat közvetlen megváltoztatását.

Nyilvános konzultációs dokumentumaiban a Bizottság számos megközelítés tekintetében 
konzultált a tagállamokkal, ezek egyike az úgynevezett hibrid megközelítés, amelynek 
eredményeképpen az Európai Bizottság már felméri a bioüzemanyagokból származó ÜHG-
kibocsátást. Ez a módszer konzervatív alapértékeket állapít meg az üzemanyagok különféle 
nyersanyagaira és előállítási módjaira, valamint lehetővé teszi az üzemanyag-ellátók számára 
a valódi értékek jelentését, amennyiben bizonyítani tudják, hogy jobb a teljesítményük a 
konzervatív alapértékeknél. E megközelítés ösztönzi az üzemanyag-hatékonyság terén történő 
további beruházásokat és megfelel a bioüzemanyagok esetén használt jelenlegi módszernek, 
ezáltal minden közlekedésben használatos üzemanyagot egyenlően kezel.

A Bizottság képviselői a Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén (22/06/2010) azt 
mondták, hogy a fosszilis üzemanyagokra vonatkozóan nem kívánják a hibrid megközelítést 
alkalmazni, mivel azt a tagállamok nem támogatják a nyilvános konzultációs dokumentum 
tanúsága szerint. A rendelkezésre álló adatok szerint csupán 10 tagállam reagált a 
dokumentumra, öten közülük támogatják, öten pedig elutasítják a hibrid megközelítést. Sokan 
tartózkodtak, de kifejezték a megközelítés iránti érdeklődésüket és felülvizsgálatot kértek 
2012-re.

A fentiek fényében:

 Miért nem mérlegeli a hibrid megközelítés bevezetését a Bizottság a fosszilis 
üzemanyagok ÜHG-kibocsátásának értékelésére?

 Figyelembe véve a kátrányhomok jelentős ÜHG-kibocsátását és a rendelkezésre 
álló tanulmányok bőséges kínálatát a kátrányhomok környezetvédelmi jellegéről, 
miért nem javasol alapértéket a Bizottság?

 Figyelembe véve az erdők földhasználati változásaihoz kötődő ÜHG- és 
zöldszén-kibocsátást, tervezi-e a Bizottság, hogy, a földhasználat megváltozását 
mérő mutatót dolgoz ki a kátrányhomokhoz és más üzemanyag-
nyersanyagokhoz?


