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Předmět: Směrnice o jakosti paliv – prováděcí opatření podle článku 7a – dehtové písky

V prosinci 2008 přijala EU revidovanou směrnici o jakosti paliv, která požaduje, aby 
dodavatelé paliv používaných v dopravě snížili uhlíkovou stopu svých produktů do roku 2020
o 6 %. Avšak naftařské společnosti stále více investují do těžby nekonvečních ropných 
produktů, jako jsou dehtové písky, jejichž těžba a zpracovávání vykazují výrazně vyšší míru 
uvolňování uhlíku.

V dokumentu k veřejné konzultaci vydaném Komisí v červnu 2009 o provádění článku 7a 
byla v příloze I navržena zvláštní standardní hodnota pro dehtové písky 107 g CO2/MJ. Tato 
hodnota přesně odráží větší energetickou náročnost výrobních metod, které slouží ke 
zpracování dehtových písků, a emise CO2, jež jsou vyšší než při zpracovávání konvenční ropy.
Nezávislé vědecké studie ukázaly, že emise CO2 při výrobě dehtových písků jsou asi třikrát 
vyšší než při výrobě konvenční ropy. Z hlediska celkového životního cyklu tyto studie 
potvrdily, že dehtové písky se podílí na emisích od 101 do 128 g CO2/MJ, tj. o 18 % až 49 % 
více, než je běžná standardní hodnota pro benzín. 

Máme informaci, že zvláštní hodnota pro dehtové písky byla z návrhu prováděcích opatření 
podle článku 7a, který připravuje Komise, vypuštěna; podle médií k tomuto údajnému 
vypuštění došlo na nátlak Kanady. Může nyní Komise potvrdit, že si stále stojí za zvláštní 
hodnotou a že navrhne její zahrnutí do prováděcích opatření podle článku 7a? Pokud ne, podá 
Komise plné odůvodnění změny názoru a vysvětlí, jak bude dodržen cíl článku 7a, tj. 6% 
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snížení emisí CO2 z paliv používaných v dopravě, v případě, že se zvýší dovozy benzínu 
vyrobeného z dehtových písků do EU?


