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Zadeva: Pesek in spremembe uporabe zemljišč v direktivi o kakovosti goriv
Predlog Komisije je v skladu z direktivo o kakovosti goriv določil privzete vrednosti za 
nekatera nekonvencionalna goriva, namreč od premoga do plina (172 CO2e/MJ) ter od plina 
do tekočine (97 CO2e/MJ), privzeta vrednost za katranski pesek in naftni skrilavec pa še ni 
določena. V skladu z direktivo o kakovosti goriva in glede na to, da za katranski pesek, ki 
povprečno povzroča 3 do 5 krat več emisij toplogrednih plinov kot konvencionalna nafta, 
privzeta vrednost ni določena bo obravnavan kot bencin ali dizel, ki imata bistveno nižje 
privzete vrednosti emisij (85,8 CO2e/MJ in 87,4 CO2e/MJ), tako da bi se lahko zvišal 
prihodnji evropski tržni delež katranskega peska, zaradi česar ne bo ravno jasno koliko je 
dejansko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov po direktivi o kakovosti goriva.

Komisija je v svojem dokumentu s posvetovanja o izvajanju člena 7(a) 5 direktive o kakovosti 
goriva uvedla vrednost za katranski pesek, namreč 107 CO2e/MJ, ki jo je pozneje opustila. 
Komisija je zagovarjala svoje ukrepanje, da naj bi ta vrednost temeljila samo na eni študiji, 
manjkalo pa naj bi tudi veliko pomembnih podatkov. Ta sklep je neutemeljen in ne upošteva 
12 znanstvenih študij, ki določajo vrednost, zelo blizu tisti, ki jo je predlagala Komisija.

Takšna vrednost pa je lahko le začetna točka. Poleg emisij toplogrednih plinov, ki jih 
povzročajo pridobivanje, rafiniranje, transport in izgorevanje goriv, veliko emisij nastaja 
zaradi neposrednih sprememb v rabi zemljišča, do katerih pride pri pridobivanju olja iz 
katranskega peska. Če se bodo sedaj načrtovani projekti glede katranskega peska odvijali po 
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pričakovanjih, bo približno 3000 kvadratnih metrov kanadskih borealnih gozdov (ki 
predstavljajo četrtino svetovnih nedotaknjenih gozdov) opustošenih, izsušenih in razsekanih 
zaradi izkopavanja katranskega peska. Takšne spremembe v uporabi tal povzročajo visoke 
količine „zelenega“ ogljika, ki se izpušča v atmosfero in neposredno vpliva na podnebne 
spremembe. Komisija v svojem dokumentu o ocenjevanju emisij toplogrednih plinov ne 
upošteva celotnega življenjskega cikla prevoznih goriv in ne nadzoruje neposrednih 
sprememb rabe zemljišč.

Komisija se je v dokumentu o javnem posvetovanju posvetovala z državami članicami o 
številnih različnih pristopih, eden katerih je imenovan „mešani“ in ga Komisija že upošteva 
pri ocenjevanju emisij toplogrednih plinov iz biogoriv. Takšna metodologija zagotavlja 
konzervativne privzete vrednosti za različne surovine goriv in proizvodne metode ter 
omogoča dobaviteljem goriv, da sporočajo dejanske vrednosti, če lahko zagotovijo dokaze, da 
so se izkazale za učinkovitejše od zastavljenih konzervativnih vrednosti. Takšen pristop bo 
spodbudil nadaljnje raziskave energetske učinkovitosti in bo skladen s sedanjo metodologijo, 
uporabljeno za biogoriva, pri čemer bodo vsa prevozna goriva enako obravnavana.

Predstavniki Komisije so na zadnjem zasedanju odbora ENVI (22. junija 2010) dejali, da ne 
upoštevajo mešanega pristopa pri ocenjevanju emisij toplogrednih plinov fosilnih goriv zaradi 
premajhnega zanimanja držav članic, kar je podano v javnem posvetovalnem dokumentu. Na 
podlagi razpoložljivih podatkov na to temo je samo 10 držav članic odgovorilo na dokument, 
pet od teh v prid mešanemu pristopu, ostalih pet pa proti. Veliko držav se je vzdržalo, vendar 
so izrazile zanimanje za ta pristop in pozvale k pregledu v letu 2012.

Ob upoštevanju napisanega,

 zakaj Komisija ne upošteva mešanega pristopa pri ocenjevanju emisij 
toplogrednih plinov fosilnih goriv?

 ob upoštevanju znatnih emisij toplogrednih plinov katranskega peska in številnih 
obstoječih študij o njegovem vplivu, zakaj Komisija ni predlagala nobene 
vrednosti?

 ob upoštevanju emisij toplogrednih plinov in emisij „zelenega“ ogljika, 
povezanih z neposrednimi spremembami rabe tal na območju gozdov, ali 
Komisija načrtuje izračun faktorja spremembe uporabe tal za katranski pesek in 
druge surovine za gorivo?


