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Относно: Битуминозният пясък и промените в земеползването в Директивата за 
качеството на горивата

Предложенията на Комисията във връзка с Директивата за качеството на горивата 
(ДКГ) определят понастоящем стойности по подразбиране за някои нетрадиционни 
горива - например получените чрез преобразуването на въглища в газ (172 CO2e/MJ) и 
на газ в течни горива (97 CO2e/MJ), но до днешна дата няма стойности по поразбиране 
за битуминозния пясък и битуминозните шисти. По силата на Директивата за 
качеството на горивата и в отсъствието на такава стойност, битуминозният пясък, който 
генерира средно от 3 до 5 пъти повече емисии на парникови газове от традиционния 
петрол, ще бъде третиран по същия начин като бензина или дизела с много по-ниски 
стойности по подразбиране на парникови газове (съответно 85.8 CO2e/MJ и 87.4 
CO2e/MJ), което ще благоприятства нарастването на бъдещия дял на битуминозния 
пясък на пазара на ЕС и ще доведе до несигурност по отношение на действителните 
икономии на емисии на парникови газове, постигнати благодарение на ДКГ.

В своя консултативен документ относно прилагането на член 7а, параграф 5 от ДКГ, 
Европейската комисия въведе стойност за битуминозния пясък, а именно 107 CO2e/MJ, 
която обаче впоследствие отпадна. ЕК оправда постъпката си с аргумента, че тази 
стойност се е базирала единствено на едно проучване и съответните данни са твърде 
недостатъчни. Това заключение е необосновано, тъй като игнорира 12 научни 
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изследвания, които предлагат стойност много близка до предложената от ЕК.

При все това на тази стойност може да се гледа само като на отправна точка. Освен 
емисиите на парникови газове, произлизащи от добива, рафинирането, 
транспортирането и горенето на тези горива, значителни са и емисиите, предизвикани 
от преките промени в земеползването, които могат да настъпят при извличането на 
петрол от битуминозен пясък. Ако заплануваните понастоящем проекти за добив на 
битуминозен пясък се развият по очаквания начин, то приблизително 3000 квадратни 
километра от канадските северни гори (представляващи една четвърт от оставащите 
девствени гори в световен мащаб) ще бъдат изсечени, пресушени и разкопани с цел 
достигане до битуминозни пясъци. Подобни промени в земеползването водят до 
освобождаването на големи количества зелен въглерод в атмосферата и имат пряка 
вина за изменението на климата. В своите разсъждения към момента по отношение на 
оценката на емисиите на парникови газове ЕК не отчита жизнения цикъл на 
транспортните горива в неговата цялост и се абстрахира от преките промени в 
земеползването.

В своите документи за публична консултация Комисията се е допитала до държавите-
членки по отношение на няколко различни подхода, един от които - така нареченият 
хибриден подход - вече е възприет от самата нея при оценката на емисиите на 
парникови газове от биогоривата. Една такава методология предоставя умерени 
стойности по подразбиране за различните горивни суровини и производствени методи 
и дава възможност на доставчиците на горива да докладват действителните стойности, 
при условие че могат да докажат, че е налице по-голяма ефективност в сравнение с 
посочената умерена стойност. Този подход ще насърчи по нататъшни инвестиции в 
ефективността на горивата и ще отговаря на използваната понастоящем методология за 
биогоривата, като по този начин ще осигури равно третиране на всички транспортни 
горива.

На последното заседание на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (22/06/2010 г.) представители на Комисията  заявиха, че не 
предвиждат прилагането на хибридния подход за оценка на емисиите на парникови 
газове от изкопаемите горива, поради изразеното в документа за публична консултация 
нежелание от страна на държавите-членки. При все това съгласно наличните данни 
едва 10 държави-членки са отговорили на документа, като пет от тях са били "за" и пет 
"против" хибридния подход. Много са тези, които са се въздържали, но са изразили 
интерес по отношение на този подход и са поискали преразглеждане на въпроса през 
2012 г.

Предвид гореизложеното, 

 Защо ЕК не разглежда възможността за прилагане на хибридния подход 
при оценката на емисиите на парникови газове при изкопаемите горива?

 Предвид значителните емисии на парникови газове при битуминозния 
пясък и множеството налични изследвания относно въздействието на 
неговата експлоатация върху околната среда, защо липсва предложена от 
ЕК стойност?
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– Предвид емисиите на парникови газове и на зелен въглерод, свързани с 
преките промени в земеползването, възнамерява ли ЕК да изчисли коефициент за 
промените в земеползването по отношение на битуминозния пясък и други горивни 
суровини?


