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Vec: Bitúmenové piesky a zmeny vo využívaní pôdy v smernici o kvalite palív

V návrhoch Komisie týkajúcich sa smernice o kvalite palív sa v súčasnosti stanovujú 
štandardné hodnoty pre niektoré netradičné druhy palív, produkované splyňovaním uhlia 
(172 CO2e/MJ) a skvapalňovaním plynu (97 CO2e/MJ), dosiaľ však neboli stanovené žiadne
štandardné hodnoty pre bitúmenové piesky a roponosné bridlice. Pokiaľ sa takéto hodnoty 
nestanovia, bude sa podľa smernice o kvalite palív pristupovať k bitúmenovým pieskom, 
ktoré uvoľňujú v priemere tri- až päťkrát viac emisií skleníkových plynov ako tradičná nafta, 
rovnako ako k benzínu či nafte, v prípade ktorých sa uplatňujú omnoho nižšie štandardné 
hodnoty emisií skleníkových plynov (85,8 CO2e/MJ a 87,4 CO2e/MJ), čo by viedlo k podpore 
zvýšenia budúceho podielu bitúmenových pieskov na trhu EÚ a skutočná úspora v oblasti 
skleníkových plynov na základe uplatňovania smernice o kvalite palív by bola neistá. 

Európska komisia vo svojom konzultačnom dokumente z roku 2009 o vykonávaní článku 7a 
ods. 5 smernice o kvalite palív stanovila hodnotu pre bitúmenové piesky vo výške 
107 CO2e/MJ, od ktorej sa však neskôr upustilo. Komisia svoj krok obhajovala tým, že táto 
hodnota vychádzala z jedinej štúdie a že neexistuje dostatok relevantných údajov. Takýto 
záver je však nepodložený, pretože nezohľadňuje 12 vedeckých štúdií, ktoré uvádzajú 
hodnotu veľmi blízku hodnote navrhovanej Komisiou.

Túto hodnotu však treba vnímať len ako východiskový bod. Okrem emisií skleníkových 
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plynov, ktoré sa uvoľňujú pri ťažbe, rafinácii, preprave a spaľovaní paliva, pochádza značné 
množstvo emisií z priamych zmien vo využívaní pôdy, ku ktorým dochádza pri získavaní 
ropy z bitúmenových pieskov. Ak budú v súčasnosti plánované projekty v oblasti získavania 
bitúmenových pieskov prebiehať podľa plánu, bude zničených a odvodnených približne 
3 000 km2 kanadských severských lesov (ktoré predstavujú jednu štvrtinu neporušených lesov 
na svete) a na ich mieste sa postavia povrchové bane na získavanie bitúmenových pieskov. 
Takéto zmeny vo využívaní pôdy majú za následok, že do atmosféry sa uvoľní vysoké 
množstvo uhlíka uloženého v rastlinách a pôde, čo priamo prispieva k zmene klímy. Európska 
komisia vo svojich súčasných úvahách pri posudzovaní emisií skleníkových plynov 
nezohľadňuje celý životný cyklus pohonných látok a neporovnáva ich ani so zreteľom na 
priame zmeny vo využívaní pôdy.

Komisia vo svojich verejných konzultačných dokumentoch konzultovala s členskými štátmi 
o súbore rôznych prístupov, spomedzi nich o zmiešanom prístupe, ktorý už uplatňuje 
pri hodnotení emisií skleníkových plynov z biopalív. Táto metóda poskytuje konzervatívne 
štandardné hodnoty pre rôzne palivové suroviny a výrobné metódy a umožňuje dodávateľom 
palív podávať správy o skutočných hodnotách, ak môžu preukázať, že majú lepší výkon ako 
súbor konzervatívnych hodnôt. Takýto prístup podnieti ďalšie investície do palivovej 
úspornosti a bude konzistentný so súčasnou metodikou využívanou v prípade biopalív, 
na základe čoho sa bude ku všetkým pohonným látkam pristupovať rovnako.

Zástupcovia Komisie na poslednej schôdzi výboru ENVI (22. júna 2010) uviedli, že zmiešaný 
prístup nezvažujú uplatňovať na posudzovanie emisií skleníkových plynov z fosílnych palív, 
a to z dôvodu neochoty členských štátov, ako sa uvádza vo verejnom konzultačnom 
dokumente. Podľa príslušných dostupných údajov však na dokument odpovedalo len desať 
členských štátov, z ktorých päť sa vyjadrilo v prospech zmiešaného prístupu a päť bolo proti 
nemu. Mnohé krajiny sa k dokumentu nevyjadrili, o tento prístup však prejavili záujem 
a požiadali o jeho preskúmanie v roku 2012.
So zreteľom na uvedené skutočnosti,

 prečo Európska komisia nezvažuje uplatňovať zmiešaný prístup pri posudzovaní 
emisií skleníkových plynov z fosílnych palív?

 prečo Európska komisia nenavrhla žiadnu hodnotu vzhľadom na vysokú úroveň 
emisií skleníkových plynov z bitúmenových pieskov a veľký počet existujúcich 
štúdií o ich vplyve na životné prostredie?

 plánuje Európska komisia vyčísliť faktor, akým zmena vo využívaní pôdy 
v súvislosti s bitúmenovými pieskami a inými palivovými surovinami prispieva 
k emisiám skleníkových plynov a emisiám uhlíka uloženého v rastlinách a pôde?


