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Betreft: Teerzand en wijziging van landgebruik in de richtlijn brandstofkwaliteit

In de Commissievoorstellen in het kader van de richtlijn brandstofkwaliteit worden 
momenteel standaardwaarden bepaald voor een aantal niet-conventionele brandstoffen –
steenkool naar gas (172 CO2e/MJ) en gas naar vloeistoffen (97 CO2e/MJ), maar tot op heden 
is er geen standaardwaarde voor teerzanden en olieschalie. Volgens de richtlijn 
brandstofkwaliteit en zolang een dergelijke waarde ontbreekt, wordt teerzand, dat gemiddeld 
drie tot vijf maal meer uitstoot van broeikasgassen  veroorzaakt dan conventionele aardolie, 
op dezelfde manier behandeld als benzine of diesel met veel lagere standaardwaarden van 
broeikasgassen (respectievelijk 85,8 CO2e/MJ en 87,4 CO2e/MJ), waardoor stijging van de 
toekomstige marktwaarde van teerzanden in de EU in de hand wordt gewerkt en waardoor er 
onzekerheid ontstaat over de huidige beperking van de uitstoot van broeikasgassen  ten 
gevolge van de richtlijn brandstofkwaliteit . 

In haar raadplegingsdocument uit 2009 over de tenuitvoerlegging  van artikel 7bis, lid 5 van 
de richtlijn brandstofkwaliteit heeft de Europese Commissie  een waarde voor teerzand 
opgenomen, namelijk 107 CO2e/MJ, maar deze is later losgelaten. De EG heeft haar handelen 
verdedigd met het argument dat deze waarde op niet meer dan één onderzoek gebaseerd was 
en dat er een groot gebrek bestaat aan ter zake dienende gegevens. Deze conclusie is 
ongefundeerd omdat er voorbij wordt gegaan aan 12 wetenschappelijke onderzoeken die een 
waarde opleveren die de door de Commissie voorgestelde zeer dicht benadert. 
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Deze waarde kan echter slechts als uitgangspunt worden beschouwd. De uitstoot van 
broeikasgassen  wordt niet alleen veroorzaakt door winning, raffinage, vervoer en verbranding 
van brandstof, ook de rechtstreekse veranderingen van landgebruik die optreden als aardolie 
wordt gewonnen uit teerzand veroorzaken aanzienlijke uitworp. Indien de projecten die 
momenteel gepland staan voor de exploitatie van teerzanden zich naar verwachting 
ontwikkelen, zal ca. 3.000 km2  van de Poolbossen in Canada (ongeveer een kwart van de nog 
resterende onaangetaste oerbossen van de wereld, worden gerooid, drooggelegd en in 
dagbouw ontgonnen om toegang te krijgen tot de teerzanden. Door deze wijziging van 
landgebruik worden grote hoeveelheden groene koolstof uitgestoten in de dampkring en zij 
dragen rechtstreeks bij tot de klimaatverandering  . In haar huidige overwegingen houdt de 
EG bij de beoordeling van de uitstoot van broeikasgassen geen rekening met de volledige 
levenscyclus van brandstoffen voor vervoersdoeleinden en zij controleert niet op rechtstreekse 
veranderingen van landgebruik.

In haar documenten waarover een openbare raadpleging plaatsvond, heeft de Commissie de 
lidstaten geraadpleegd over een aantal uiteenlopende benaderingen, waarvan er één – de 
zogeheten hybride aanpak – door de EG reeds wordt gevolgd bij de beoordeling van de 
uitworp van broeikasgassen afkomstig van biobrandstoffen. Een dergelijke methode levert 
conservatieve standaardwaarden op voor uiteenlopende brandstofgrondstoffen en 
productiemethoden en stelt leveranciers van brandstoffen in staat werkelijke waarden te 
melden, indien zij kunnen aantonen dat hun resultaten beter zijn dan de conservatieve 
waarden. Door deze benadering zullen investeringen in doelmatig energiegebruik verder 
worden aangemoedigd en zij sluit aan op de huidige methoden die worden gebruikt voor 
biobrandstoffen, met het gevolg dat alle voor het vervoer bestemde brandstoffen gelijk 
worden behandeld.

Op de laatste vergadering van de ENVI-commissie (22 juni 2010) hebben vertegenwoordigers 
van de Commissie verklaard dat zij de hybride benadering van beoordeling van de uitworp 
van broeikasgassen  afkomstig van fossiele brandstoffen niet in overweging nemen wegens 
gebrek aan bereidheid van de lidstaten, zoals blijkt uit het  document waarover een openbare 
raadpleging plaatsvond. Volgens de gegevens die ter zake beschikbaar zijn hebben echter 
slechts 10 lidstaten op het document gereageerd, waarvan vijf vóór en vijf tegen de hybride 
benadering waren. Een groot aantal landen heeft geen standpunt ingenomen maar te kennen 
gegeven belangstelling voor deze benadering te hebben en te verzoeken om herbeoordeling in 
2012.

Kan, dit alles in overweging genomen, worden medegedeeld:

 Waarom de EG de hybride benadering niet in overweging neemt voor de 
beoordeling van de uitworp van broeikasgassen  afkomstig van fossiele 
brandstoffen?

 Waarom de EG geen waarde voorstelt, daar er aanzienlijke hoeveelheden 
broeikasgassen  afkomstig van teerzand worden uitgestoten en er een overmaat 
aan onderzoeken over de milieukenmerken daarvan bestaat?

 Of de EG, gezien de uitstoot van broeikasgassen  en groene koolstof in verband 
met de rechtstreekse wijzigingen van landgebruik van bossen, voornemens is 
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voor teerzand en andere brandstofgrondstoffen een factor wijziging landgebruik 
te bepalen?


