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Ref.: Nisipurile bituminoase și modificările referitoare la destinația terenurilor în 
Directiva privind calitatea carburanților

Prin propunerile Comisiei din cadrul Directivei privind calitatea carburanților (DCC), se 
stabilesc, în prezent, valori implicite pentru unii carburanți neconvenționali – cărbune în gaz 
(172 CO2e/MJ) și gaz în lichide (97 CO2e/MJ), dar nu există nicio valoare implicită pentru 
nisipuri și șisturi bituminoase. Conform Directivei privind calitatea carburanților și în lipsa 
unei valori implicite, nisipurile bituminoase, care generează, în medie, de 3 până la 5 ori mai 
multe emisii de gaze cu efect de seră (EGES) decât petrolul tradițional, vor fi tratate la fel ca 
petrolul sau motorina, care au valori implicite privind emisiile de gaze cu efect de seră mult 
mai scăzute (85,8 CO2e/MJ și, respectiv, 87,4 CO2e/MJ), ceea ce va favoriza creșteri ale 
viitoarei cote de piață a nisipurilor bituminoase în UE și va da naștere la incertitudine cu 
privire la adevăratele reduceri de emisii de gaze cu efect de seră vizate prin DCC.

În documentul său consultativ din 2009 privind punerea în aplicare a articolului 7a alineatul 
(5) din DCC, Comisia Europeană a introdus o valoare pentru nisipurile bituminoase, și anume 
valoarea de 107 CO2e/MJ, la care ulterior s-a renunțat. CE a susținut măsura luată, afirmând 
că această valoare era bazată pe un singur studiu și că lipsesc foarte multe date relevante.
Această concluzie nu este justificată, deoarece nu ia în considerare 12 studii științifice care 
furnizează o valoare foarte apropiată de cea propusă de CE. 
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O astfel de valoare poate fi însă considerată doar un punct de pornire. În afară de emisiile de 
gaze cu efect de seră provenite în urma activităților de extracție, rafinare, transport și ardere a 
carburanților, o cantitate importantă de emisii provine din modificările directe referitoare la 
destinația terenurilor care apar în momentul extragerii petrolului din nisipuri bituminoase. 
Dacă proiectele de dezvoltare privind nisipurile bituminoase planificate în prezent se 
desfășoară conform așteptărilor, aproximativ 3 000 km2 din pădurile boreale din Canada (care 
reprezintă un sfert din pădurile care au rămas intacte în lume) vor fi defrișați, drenați și 
exploatați pentru a se ajunge la nisipurile bituminoase. Astfel de modificări referitoare la 
destinația terenurilor au ca urmare emiterea unor cantități însemnate de carbon verde și 
contribuie în mod direct la schimbările climatice. În considerațiile sale actuale, CE nu ia în 
considerare întregul ciclu de viață al carburanților folosiți pentru transport atunci când 
evaluează emisiile de gaze cu efect de seră și nu ține sub control modificările directe 
referitoare la destinația terenurilor.

În documentele sale rezultate în urma consultării publice, Comisia a consultat statele membre 
cu privire la mai multe abordări diferite, iar una dintre ele, abordarea așa-numită „hibridă”, 
este deja aplicată de CE în ceea ce privește evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite de la biocarburanți. O astfel de metodologie furnizează valori implicite conservative
pentru diferite materii prime pentru carburanți și pentru diferite metode de producție și 
permite furnizorilor de carburanți să raporteze valori reale, dacă aceștia pot face dovada 
faptului că performanțele lor depășesc valorile conservative. O astfel de abordare va încuraja 
realizarea altor investiții în eficiența carburanților și va respecta metodologia actuală utilizată 
pentru biocarburanți, tratând astfel toți carburanții folosiți pentru transport în același mod.   

Reprezentanții Comisiei la ultima reuniune a Comisiei ENVI (22.6.2010) au afirmat că nu iau 
în calcul abordarea hibridă pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la 
carburanții fosili, deoarece statele membre nu doresc acest lucru, astfel cum se menționează în 
documentul rezultat în urma consultării publice. Cu toate acestea, conform datelor existente 
referitoare la această chestiune, la document au reacționat doar 10 state membre, dintre care 
cinci au fost pentru și cinci împotriva abordării hibride. Multe state s-au abținut, dar și-au 
exprimat interesul față de această abordare și au solicitat o revizuire în 2012. 

Având în vedere cele menționate anterior,

 De ce nu ia CE în calcul abordarea hibridă pentru evaluarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite de la carburanții fosili?

 Având în vedere cantitatea însemnată de emisii de gaze cu efect de seră 
provenite din nisipurile bituminoase și multitudinea de studii existente cu privire 
la impactul acestora asupra mediului, de ce nu propune CE nicio valoare? 

 Având în vedere emisiile de gaze cu efect de seră și de carbon verde legate de 
modificările directe referitoare la destinația terenurilor în ceea ce privește 
pădurile, intenționează CE să calculeze un factor privind modificările referitoare 
la destinația terenurilor pentru nisipurile bituminoase și alte materii prime pentru 
carburanți?


