
CM\830520CS.doc PE448.842v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

13. 9. 2010

SDĚLENÍ ČLENŮM
(0009/2010)

Otázka pro dobu vyhrazenou pro otázky ve výboru 0009/2010,
kterou podle článku 197 jednacího řádu
pokládají Kriton Arsenis, Linda McAvan, Sirpa Pietikäinen, Kartika Tamara Liotard a Anna 
Rosbach

Předmět: Živičné písky a změny ve využívání půdy ve směrnici o jakosti pohonných hmot

Návrhy Komise týkající se směrnice o jakosti pohonných hmot v současnosti stanoví výchozí 
hodnoty pro některé nekonvenční pohonné hmoty – uhlí až plyn (172 CO2e/MJ) a plyn až 
tekutiny (97 CO2e/MJ) –, neexistuje však výchozí hodnota pro živičné písky a živičnou 
břidlici. Z důvodu neexistence této výchozí hodnoty bude v rámci směrnice o pohonných 
hmotách k živičným pískům, které produkují v průměru třikrát až pětkrát více skleníkových 
plynů než klasická nafta, přistupováno stejně jako k benzínu či motorové naftě, které mají 
mnohem nižší hodnoty emisí skleníkových plynů (85,8 CO2e/MJ a 87,4 CO2e/MJ), čímž se do 
budoucna zvýší podíl živičných písků na trhu EU a nastane nejistota ohledně toho, zda 
směrnice o pohonných hmotách skutečně sníží emise skleníkových plynů.

Ve svém konzultačním dokumentu z roku 2009 o provádění čl. 7a odst. 5 směrnice
o pohonných hmotách Evropská komise stanovila hodnotu pro živičné písky, a to 107 
CO2e/MJ, od níž však bylo později upuštěno. Komise svůj krok obhajovala tím, že tato
hodnota se zakládala na jediné studii a že neexistuje dostatek relevantních údajů. Tento závěr 
je ovšem nepodložený, neboť nebylo zohledněno 12 vědeckých studií, které uvádějí hodnotu 
velice blízkou hodnotě, již původně navrhla Komise.

Tuto hodnotu je nicméně třeba brát pouze jako výchozí bod. Kromě emisí skleníkových 
plynů, které vznikají při těžbě, zpracování, přepravě a spalování paliv, je značné množství 
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emisí produkováno také přímo v důsledku změn ve využívání půdy, k nimž dochází při 
získávání ropy z živičných písků. Pokud budou rozvojové projekty na získávání živičných 
písků, jež se v současnosti plánují, probíhat podle předpokladů, dojde k vymýcení
a odvodnění 3 000 km2 kanadských boreálních lesů za účelem získávání živičných písků
v povrchových dolech. V důsledku těchto změn ve využívání půdy uniká do atmosféry velké 
množství uhlíku skladovaného v rostlinách a půdě, což přímo přispívá ke změně klimatu. 
Evropská komise ve svých současných úvahách při hodnocení emisí skleníkových plynů 
nezohledňuje celý životní cyklus pohonných hmot ani přímé změny ve využívání půdy.

Ve svých veřejných konzultačních dokumentech Komise konzultovala s členskými státy 
několik různých přístupů, jedním z nichž byl tzv. kombinovaný přístup, který Komise již 
využívá při hodnocení míry emisí skleníkových plynů z biopaliv. Tato metoda poskytuje 
umírněné výchozí hodnoty pro různé suroviny na výrobu pohonných hmot a výrobní metody
a umožňuje dodavatelům pohonných hmot podat zprávu o skutečných hodnotách, mohou-li 
prokázat, že vykazují lepší výkon než soubor umírněných hodnot. Takový přístup podnítí 
další investice do účinnosti pohonných hmot a bude konzistentní se stávajícími metodami 
užívanými v oblasti biopaliv, čímž se zaručí rovný přístup v případě všech pohonných hmot.

Na poslední schůzi výboru ENVI (22. června 2010) zástupci Komise uvedli, že při hodnocení 
emisí skleníkových plynů fosilních paliv nezvažují kombinovaný přístup z důvodu nezájmu 
členských států, jak uvádí veřejný konzultační dokument. Podle dostupných relevantních 
údajů nicméně 10 členských států na dokument reagovalo, přičemž pět z nich vyjádřilo
o kombinovaný přístup zájem a pět nikoliv. Řada členských států se sice k přístupu 
nevyslovila, ale požádala o přezkum v roce 2012.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti:

 Proč Evropská komise nezahrnuje kombinovaný přístup do hodnocení emisí 
skleníkových plynů fosilních paliv?

 Vzhledem ke značným emisím skleníkových plynů živičných písků a velkému 
množství existujících studií týkajících se jejich dopadu na životní prostředí, proč 
Komise nenavrhuje žádnou příslušnou hodnotu?

 Vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů a uhlíku skladovaného
v rostlinách a půdě přímo souvisejí se změnami ve využívání lesní půdy, zamýšlí 
Evropská komise zohlednit faktor změn ve využívání půdy za účelem získávání 
živičných písků a jiných surovin pro výrobu pohonných hmot?


