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Ref.: Directiva privind calitatea carburanţilor - măsuri de punere în aplicare în temeiul 
articolului 7a - nisipurile bituminoase

În decembrie 2008 UE a adoptat Directiva revizuită privind calitatea carburanţilor, unde se 
solicită furnizorilor de combustibili pentru transport să reducă amprenta de carbon a 
produselor lor cu 6% în 2020. Companiile petroliere investesc, însă, din ce în ce mai mult în 
extracţia combustibililor neconvenţionali, cum ar fi nisipurile bituminoase, a căror extracţie şi 
prelucrare indică prezenţa unui nivel de carbon mult mai ridicat.

În documentul de consultare publică al Comisiei din iulie 2009 privind punerea în aplicare a 
articolului 7a, anexa I propunea, pentru nisipurile bituminoase, o valoare standard specifică de 
107g CO2/MJ. Această valoare reflectă în mod corect metodele de producţie cu un consum 
mai mare de energie aferente nisipurilor bituminoase şi emisiile mai ridicate de CO2 în 
comparaţie cu prelucrarea combustibililor convenţionali. Studii ştiinţifice independente arată 
că emisiile de CO2 generate de producţia de nisipuri bituminoase sunt aproape de 3 ori mai 
ridicate decât cele generate de producţia combustibililor convenţionali. Dintr-o perspectivă a 
ciclului de viaţă complet, aceste studii arată că emisiile aferente nisipurilor bituminoase sunt 
cuprinse între valori de la 101 până la 128gCO2/MJ sau au un nivel cu de la 18% la 49% mai 
ridicat decât valoarea standard actuală pentru benzină.

Ni s-a adus la cunoştinţă faptul că în cadrul proiectuluide măsuri de punere în aplicare în 
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temeiul articolului 7a s-a renunţat la această valoare specifică pentru nisipurile bituminoase;
conform mass-mediei, presupusa dispariţie se datorează presiunii exercitate de către Canada.
Poate Comisia să confirme în prezent faptul că încă susţine această valoare specifică şi că va 
propune includerea sa în măsurile de punere în aplicare a articolului 7a? În caz contrar, va 
motiva pe deplin Comisia orice schimbare de opinie şi va explica în ce mod va fi menţinut 
obiectivul articolului 7a de a reduce cu 6% emisiile de CO2 generate de carburanţii pentru 
transport, în cazul creşterii importurilor europene de combustibili obţinuţi din nisipuri 
bituminoase?


