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Θέμα: Οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων - εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 7α περί ασφαλτούχου άμμου

Το Δεκέμβριο του 2008 η ΕΕ ενέκρινε την αναθεωρημένη οδηγία για την ποιότητα των 
καυσίμων, η οποία επιβάλλει στους προμηθευτές καυσίμων για τα μέσα μεταφοράς να 
μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα από τα προϊόντα τους κατά 6% το 2020. Οι πετρελαϊκές 
εταιρίες όμως επενδύουν όλο και περισσότερο στην εξόρυξη μη συμβατικού πετρελαίου όπως 
η ασφαλτούχος άμμος, η εξόρυξη και η επεξεργασία του οποίου παρουσιάζει σημαντικά 
υψηλή χρήση άνθρακα. 

Στο έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 7α, Παράρτημα Ι προτείνεται συγκεκριμένη συμβατική τιμή για την 
ασφαλτούχο άμμο της τάξεως των 107 γραμ. CO2/MJ. Η τιμή αυτή αντανακλά αμέσως την 
υψηλή κατανάλωση ενέργειας για τις παραγωγικές μεθόδους  που χρησιμοποιούνται για την 
ασφαλτούχο άμμο και τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε σύγκριση 
με εκείνες που εκλύονται από την επεξεργασία συμβατικού πετρελαίου. Ανεξάρτητες 
επιστημονικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) που προέρχονται από την παραγωγή ασφαλτούχου άμμου είναι 3 φορές υψηλότερες 
από εκείνες που εκλύονται από την παραγωγή συμβατικού πετρελαίου. Από καθαρά 
περιβαλλοντική άποψη, οι μελέτες αυτές αποδεικνύουν ότι οι εκπομπές που προέρχονται από 
την ασφαλτούχο άμμο κυμαίνονται μεταξύ 101 και 128 γραμ. CO2/MJ ή ότι είναι από18 έως 
και 49% υψηλότερες από την τρέχουσα συμβατική αξία του πετρελαίου. 
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Πληροφορούμαστε ότι η συγκεκριμένη αυτή τιμή για την ασφαλτούχο άμμο έχει σημειώσει 
πτώση στο σχέδιο εκτελεστικού μέτρων της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 7α· σύμφωνα με 
τα ΜΜΕ η εικαζόμενη εξαφάνιση οφείλεται σε πιέσεις που προέρχονται από τον Καναδά. 
Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σταθερή στη συγκεκριμένη αυτή τιμή και 
ότι θα προτείνει την εισαγωγή της στα εκτελεστικά μέτρα του άρθρου 7α; Διαφορετικά, η 
Επιτροπή θα αναφέρει τους πλήρεις λόγους για την αλλαγή της απόφασής της και θα 
εξηγήσει με ποιο τρόπο θα διατηρηθεί ο στόχος του άρθρου 7α που συνίσταται στη μείωση 
των εκπομπών CO2 κατά 6% από καύσιμα μεταφορικών μέσων σε περίπτωση που η ΕΕ 
αυξάνει τις εισαγωγές της σε πετρέλαιο που παράγεται από ασφαλτούχο άμμο; 


