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Относно:  Прилагане на мерките съгласно член 7а на Директивата за качество на 
горивата - битуминозен пясък

През месец декември 2008 г. ЕС прие преразгледаната Директива за качество на 
горивата, която изисква доставчиците на транспортно гориво до 2020 г. да съкратят с 
6% въглеродния отпечатък на произвежданите от тях стоки. Но петролните компании 
влагат все повече инвестиции в извличането на нетрадиционни горива, например 
битуминозен пясък, чието извличане и процедури се характеризират със значително по-
висок  въглероден интензитет.  

В документа на Комисията от юли 2009 г. относно обществената консултация относно 
прилагането на член 7а, в приложение I се предлага определена стойност по 
подразбиране за битуминозния пясък от 107g CO2/MJ.  Тази стойност правилно 
отразява по-високо енергийно интензивни методи на производство на битуминозен 
пясък и по-високи емисии на въглероден диоксид (CO2) за разлика от процедурите с 
обикновено гориво. Независими научни изследвания показват, че емисиите на CO2 от 
производството на битуминозен пясък са около 3 пъти по-високи от емисиите от 
производството на обикновено гориво. От гледна точка на цялостния жизнен цикъл, 
според тези изследвания, емисиите от битуминозен пясък се намират в обхват 101 до 
128g CO2/MJ, или те са между 18% и 49% по-високи от настоящата стойност по 
подразбиране за петрола.  
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Информирани сме, че тази определена стойност на битуминозен пясък е отпаднала от 
проектопредложенията на Комисията за мерки по прилагането по чл. 7а;  според 
медиите, това се дължи на натиск от страна на Канада. Може ли Комисията да 
потвърди, че все още се придържа към така определената стойност и че ще предложи 
нейното включване в мерките по прилагането на член 7а?  Ако не, ще обяви ли 
Комисията причините за промяна във вижданията и ще обясни ли как целта от 6% 
намаление на емисиите на CO2 от транспортно гориво съгласно член 7а ще бъдат 
поддържани в случай на увеличен внос в ЕС на петрол, произведен от битуминозен 
пясък?  


