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Przedmiot: Dyrektywa w sprawie jakości paliwa – przepisy wykonawcze, o których mowa w 
art. 7a – piaski bitumiczne

W grudniu 2008 r. UE przyjęła zmienioną dyrektywę w sprawie jakości paliwa, która 
wymaga, aby dostawcy paliwa transportowego zredukowali zanieczyszczenie powodowane 
przez swe produkty o 6% w 2020 r. Producenci ropy naftowej coraz więcej inwestują w 
wydobycie niekonwencjonalnych paliw, takich jak piaski bitumiczne, których wydobycie i 
przetwarzanie jest znacznie bardziej zanieczyszczające.

W dokumencie Komisji z lipca 2009 r., będącym rezultatem konsultacji społecznych w 
sprawie realizacji art. 7a, załącznik I proponuje w przypadku piasków bitumicznych wartość 
domyślną wynoszącą 107 g CO2/MJ. Ta wartość odpowiednio uwzględnia bardziej 
energochłonne metody produkcji piasków bitumicznych oraz wyższe emisje CO2 niż te 
powodowane podczas przetwarzania tradycyjnej ropy. Niezależne badania naukowe 
wykazały, że emisje CO2 powstałe podczas produkcji piasków bitumicznych są trzykrotnie 
wyższe niż podczas produkcji tradycyjnej ropy. Z punktu widzenia całego cyklu życiowego w 
badaniach tych stwierdzono, że piaski bitumiczne znajdują się w przedziale emisji od 101 do 
128 g CO2/MJ czyli pomiędzy 18% i 49% wyższych niż obecna wartość domyślna dla ropy. 

Dowiedzieliśmy się, ż ta konkretna wartość dla piasków bitumicznych została obniżona w 
przygotowanym przez Komisję projekcie środków wykonawczych zgodnie z art. 7a; według 
mediów rzekome zniknięcie zostało spowodowane naciskami ze strony Kanady. Czy Komisja 
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może obecnie potwierdzić, że nadal podtrzymuje tę określoną wartość oraz że zaproponuje 
włączenie jej do środków wykonawczych zgodnie z art. 7a? Jeżeli nie, czy Komisja w pełni 
uzasadni zmianę poglądów i wyjaśni jak znajdujący się w art. 7a cel redukcji emisji CO2 
powodowanych przez paliwa transportowe o 6% zostanie osiągnięty w razie zwiększenia 
unijnego eksportu ropy uzyskiwanej z piasków bitumicznych?


