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Angående: Tjärsand och ändrad markanvändning i bränslekvalitetsdirektivet

Kommissionen fastställer i bränslekvalitetsdirektivet aktuella förslag till standardvärden för 
vissa okonventionella bränslen, nämligen förgasning av kol (172 koldioxidekvivalenter per 
MJ) samt omvandling av gas i vätskeform (97 koldioxidekvivalenter per MJ). I dagens läge 
saknas det dock standardvärde för tjärsand och oljeskiffer. Eftersom det inte finns något 
sådant värde kommer enligt bränslekvalitetsdirektivet tjärsanden, som i medeltal ger upphov 
till mellan tre och fem gånger större koldioxidutsläpp än konventionell olja, att behandlas på 
samma sätt som bensin eller dieselolja som har mycket lägre standardvärden (85,8 respektive 
87,4 koldioxidekvivalenter per MJ), vilket främjar en ökad andel för tjärsanden på EU:s 
framtida marknad och leder till osäkerhet om huruvida växthusgasutsläppen faktiskt kommer 
att minska tack vare bränslekvalitetsdirektivet.

I sitt samrådsdokument från 2009 om genomförandet av artikel 7a.5 i 
bränslekvalitetsdirektivet tog kommissionen för all del med ett värde för tjärsand, nämligen 
107 koldioxidekvivalenter per MJ, men sedermera kom detta värde att frångås. 
Kommissionen försvarade detta med att värdet byggde på en enda undersökning samt på att 
det rådde en avsevärd brist på relevanta uppgifter. Det finns dock inga belägg för en sådan 
slutsats, där det inte tas någon hänsyn till tolv vetenskapliga undersökningar som resulterat i 
ett värde som är mycket nära det som kommissionen föreslagit.



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

SV

Men ett sådant värde kan bara bilda själva utgångspunkten. Utsläpp av växthusgaser uppstår 
nämligen inte bara vid utvinningen, raffineringen, transporten och bränsleförbrukningen utan 
också som ett resultat av direkta förändringar i markanvändningen när olja utvinns från 
tjärsand. Om de projekt för utvinning av tjärsand som planeras i dag faktiskt kommer att 
förverkligas planenligt blir resultatet att ungefär 3 000 kvadratkilometer av Kanadas nordliga 
skogar (som svarar för en fjärdedel av världens återstående orörda skogar) kommer att röjas, 
dräneras och omvandlas till dagbrott för att man ska komma åt tjärsanden. Sådana ändringar i 
markanvändningen leder till att stora mängder kol som finns bundet i växtligheten kommer ut 
i atmosfären och direkt bidrar till klimatförändringarna. I sina aktuella överväganden tar 
kommissionen, i sin bedömning av växthusgasutsläppen, inte hänsyn till hela livscykeln för 
transportbränslen och inte heller till direkta ändringar i markanvändningen.

I sina offentliga samrådsdokument rådfrågade kommissionen medlemsstaterna om en rad 
olika tillvägagångssätt. Ett av dem kunde kallas det sammansatta tillvägagångssättet (”the 
hybrid approach”) och används redan av kommissionen vid bedömningen av 
växthusgasutsläppen från biobränslen. Med dess hjälp får vi försiktigt hållna standardvärden 
för olika bränsleråvaror och produktionsmetoder och bränsleleverantörerna kan rapportera 
faktiska värden om de kan belägga att deras prestanda överträffar de försiktigt hållna värdena. 
Detta kommer att sporra till ökade investeringar i bränsleeffektivitet och stå i konsekvens med 
de metoder som i dag tillämpas på biobränslen, så att alla transportbränslen blir lika 
behandlade.

Vid miljöutskottets senaste sammanträde (den 22 juni 2010) framhöll kommissionens 
företrädare att de inte beaktar det sammansatta tillvägagångssättet vid bedömning av 
växthusgasutsläppen från fossila bränslen, till följd av medlemsstaternas bristande vilja, som 
kommit till uttryck i det offentliga samrådsdokumentet. Enligt tillgängliga uppgifter var det 
dock blott tio medlemsstater som svarade på dokumentet, av vilka fem var för detta 
tillvägagångssätt och fem var emot det. Många avstod från att yttra sig, men uttryckte intresse 
för detta tillvägagångssätt och bad om en översyn 2012.

Mot bakgrund av allt det ovansagda frågar vi:

– Varför beaktar inte kommissionen det sammansatta tillvägagångssättet vid 
bedömningen av växthusgasutsläppen från fossila bränslen?

– Tjärsanden är förenad med avsevärda växthusgasutsläpp och det finns en mängd 
undersökningar att tillgå om dess miljöegenskaper. Varför föreslår 
kommissionen inget värde för tjärsand?

– Tänker kommissionen, vid beräkningen av värden för tjärsand och andra 
bränsleråvaror, också ta med en faktor för ändrad markanvändning, i och med att 
både växthusgaser och kol som är bundet i växtligheten släpps ut som en följd av 
att markanvändningen i skogarna direkt ändras?


