
CM\817859SK.doc PE442.850v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

25.5.2010

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0006/2010)

Otázka na hodinu otázok vo výbore 0006/2010,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladajú Chris Davies, Corinne Lepage

Vec: Smernica o kvalite pohonných hmôt – vykonávacie opatrenie podľa článku 7a –
bitúmenové piesky

V decembri 2008 prijala EÚ revidovanú smernicu o kvalite palív, ktorá žiada od dodávateľov 
palív, aby do roku 2020 znížili uhlíkovú stopu svojich produktov o 6 %. Ropné spoločnosti 
však stále viac investujú do získavania ropy z nekonvenčných zdrojov, ako sú bitúmenové 
piesky, ktorých ťažba a spracovanie sa vyznačuje výrazne vyššou produkciou oxidu 
uhličitého. 

Dokument o výsledkoch verejnej konzultácie z júla 2009 o vykonávaní článku 7a, príloha 
I, navrhuje špecifickú štandardnú hodnotu pre bitúmenové piesky 107 g CO2/MJ. Táto 
hodnota odzrkadľuje vyššiu energetickú náročnosť výrobných postupov pre bitúmenové 
piesky a vyššiu hodnotu emisií CO2 než v prípade spracovania ropy z konvenčných zdrojov. 
Nezávislé vedecké štúdie ukázali, že emisie CO2 pri ťažbe z bitúmenových pieskov sú 
približne trikrát vyššie ako pri spracovaní ropy z konvenčných zdrojov. Z pohľadu celkového 
životného cyklu tieto štúdie zistili, že bitúmenové piesky sú v emisnom rozsahu 101 až 128 g 
CO2/MJ, čo je o 18 % až 49 % viac ako je súčasná štandardná hodnota pre benzín.

Sme informovaní, že táto špecifická hodnota pre bitúmenové piesky bola vypustená z návrhu 
Komisie na vykonávacie opatrenie podľa článku 7a; podľa médií bolo toto vypustenie údajne 
spôsobené tlakom Kanady. Môže teraz Komisia potvrdiť, že si stále stojí za touto špecifickou 
hodnotou a že navrhne jej zahrnutie do vykonávajúceho opatrenia podľa článku 7a? Ak nie, 
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predloží Komisia úplné zdôvodnenie zmeny názoru a vysvetlí, ako bude dodržiavaný cieľ 
článku 7a týkajúci sa 6 % zníženia emisií CO2 z dopravných palív v prípade zníženia dovozu 
benzínov vyrobených z bitúmenových pieskov do EÚ?


