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Przedmiot: Piaski bitumiczne i zmiany sposobu użytkowania gruntów w dyrektywie 
w sprawie jakości paliwa

Propozycje przedstawione przez Komisję w ramach dyrektywy w sprawie jakości paliwa 
określają standardowe wartości dla niektórych niekonwencjonalnych paliw – zgazowanego 
węgla (ang. coal to gas) (172 CO2eq/MJ) i paliwa syntetycznego GTL (ang. gas to liquids) 
(97 CO2eq/MJ), ale do tej pory nie określono standardowych wartości dla piasków 
bitumicznych i łupków naftowych.  Zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości paliwa 
w przypadku braku takich wartości piaski bitumiczne, które wiążą się z większą emisją gazów 
cieplarnianych (średnio od 3 do 5 razy niż w przypadku konwencjonalnych zasobów ropy), 
będą traktowane tak samo jak benzyna i olej napędowy, których standardowe wartości emisji 
gazów cieplarnianych są o wiele niższe (odpowiednio 85, 8 CO2e/MJ i 87, 4 CO2e/MJ), co 
sprzyja wzrostowi udziału piasków bitumicznych w rynku unijnym w przyszłości i podaje 
w wątpliwość faktyczne oszczędności związane z redukcją gazów cieplarnianych, które 
wynikają z dyrektywy w sprawie jakości paliw.

W dokumencie konsultacyjnym z 2009 r. dotyczącym wdrażania art. 7a ust. 5 dyrektywy 
w sprawie jakości paliwa Komisja Europejska określiła wartość dla piasków bitumicznych, 
tj. 107 CO2e/MJ, od której następnie odstąpiono. Komisja stanęła w obronie swoich działań, 
argumentując, że obliczenie tej wartości oparte było wyłącznie na jednym badaniu oraz że 
brakuje odpowiednich danych. Taki wniosek jest nieuzasadniony, ponieważ nie uwzględnia 
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12 badań naukowych, których wyniki są bardzo zbliżone do wyniku przedstawionego przez 
Komisję Europejską.

Taka wartość może być jednak postrzegana jedynie jako punkt wyjścia. Poza emisją gazów 
cieplarnianych, która powstaje z wydobycia, rafinacji, transportu i spalania paliwa, znaczna 
część emisji związana jest z bezpośrednią zmianą użytkowania gruntów, która zachodzi 
w trakcie pozyskiwania ropy z piasków bitumicznych. Jeżeli obecnie planowane projekty 
związane z rozwojem eksploatacji piasków bitumicznych będą przebiegać zgodnie 
z oczekiwaniami, około 3000 km2 tajgi kanadyjskiej (jedna czwarta pozostałych lasów 
dziewiczych na świecie) zostaną usunięte, osuszone i poddane eksploatacji odkrywkowej 
w celu uzyskania dostępu do piasków bitumicznych. Takie zmiany w użytkowaniu gruntów 
powodują przedostawanie się do atmosfery dużych ilości węgla biologicznego, który ma 
bezpośredni wpływ na zmianę klimatu. Na obecnym etapie obrad Komisja Europejska nie 
bierze pod uwagę całego cyklu życia paliw stosowanych w transporcie podczas oceniania 
emisji gazów cieplarnianych oraz nie kontroluje bezpośrednich skutków zmiany sposobu 
użytkowania gruntów.

Z dokumentów z konsultacji publicznych wynika, że Komisja zasięgnęła opinii państw 
członkowskich w sprawie różnych sposobów podejścia, z których jedno – tzw. podejście 
„hybrydowe”– zostało już przyjęte przez Komisję Europejską do oceny emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z biopaliw.  Taka metodologia określa konserwatywne wartości 
standardowe dla różnych surowców paliw i metod produkcji oraz pozwala dostawcom paliw 
na sporządzanie sprawozdań na temat faktycznych wartości, jeśli są w stanie udowodnić, że 
osiągnięte przez nich wyniki są lepsze niż ustalona konserwatywna wartość. Takie podejście 
będzie wspierać dalsze inwestowanie w wydajność paliwa oraz będzie zgodne z obecnie 
stosowaną metodologią wykorzystywaną do produkcji biopaliw, a tym samym jednakowo 
traktować wszystkie paliwa stosowane w transporcie.

Podczas ostatniego posiedzenia komisji ENVI (w dniu 22 czerwca 2010 r.) przedstawiciele 
Komisji stwierdzili, że nie biorą pod uwagę podejścia hybrydowego w ocenie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych z powodu braku woli państw członkowskich, 
co zostało wyrażone w dokumencie z konsultacji publicznych.  Zgodnie z dostępnymi danymi 
na ten temat, spośród jedynie 10 państw członkowskich, które odpowiedziały na dokument, 
5 opowiedziało się za podejściem hybrydowym, a 5 wyraziło swój sprzeciw.  Wiele państw 
członkowskich wstrzymało się od wydania opinii w tej sprawie, ale wyraziło zainteresowanie 
tym podejściem i wystąpiło o przeprowadzenie jego przeglądu w 2012 r. 

W związku z powyższym:

 Dlaczego Komisja Europejska nie bierze pod uwagę podejścia hybrydowego 
w ocenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych?

 Dlaczego Komisja nie zaproponowała żadnej wartości dla piasków 
bitumicznych, biorąc pod uwagę wysoką emisję gazów cieplarnianych z nich 
pochodzących oraz liczne badania naukowe nad ich środowiskowym 
charakterem?

 Czy Komisja planuje obliczyć współczynnik zmian w sposobie użytkowania 
gruntów dla piasków bitumicznych i innych surowców paliw, biorąc pod uwagę 
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emisję gazów cieplarnianych i węgla biologicznego powstałą w wyniku 
bezpośredniej zmiany w sposobie użytkowania terenów leśnych?


