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Zadeva: Izvedbeni ukrepi za direktivo o kakovosti goriva v skladu s členom 7a –
katranski pesek

Evropska unija je decembra 2008 sprejela spremenjeno direktivo o kakovosti goriva, ki od 
dobaviteljev motornih goriv zahteva, da ogljični odtis svojih izdelkov do leta 2020 zmanjšajo 
za 6 %. Vendar naftne družbe čedalje več vlagajo v izrabljanje nekonvencionalnih virov nafte, 
kot je katranski pesek, pri katerem je ogljična intenzivnost postopka pridobivanja in predelave 
bistveno večja.

V dokumentu Komisije o javnem posvetovanju iz julija 2009 v zvezi z izvajanjem člena 7a se 
v prilogi I za katranski pesek predlaga posebna privzeta vrednost 107g CO2/MJ. Ta vrednost 
ustrezno odraža višjo energetsko intenzivnost proizvodnih metod za katranski pesek in višje 
emisije CO2 v primerjavi s predelavo konvencionalnih virov nafte. Rezultati neodvisne 
znanstvene študije so pokazali, da so emisije CO2 pri proizvodnji katranskega peska približno 
trikrat višje kot emisije pri proizvodnji konvencionalne nafte. Rezultati teh študij so pokazali, 
da emisije pri predelavi katranskega peska z vidika celotnega življenjskega cikla znašajo od 
101 do 128 g CO2/MJ, kar je med 18 % in 49 % višje od sedanje privzete vrednosti za nafto.

Izvedeli smo, da je bila v osnutku izvedbenega ukrepa Komisije v skladu s členom 7a ta 
vrednost za katranski pesek izpuščena. Mediji poročajo, da je razlog za domnevno izpustitev 
pritisk Kanade. Ali lahko Komisija potrdi, da se še vedno zavzema za to vrednost in da bo 
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predlagala njeno vključitev v izvedbene ukrepe za člen 7a? Če ne, ali bo navedla vse razloge 
za spremembo stališča in pojasnila, kako bo ohranila cilj iz člena 7a, namreč zmanjšati 
emisije CO2 iz goriva za 6 %, v primeru povečanega uvoza nafte iz katranskega peska v EU?


