OKROGLA MIZA
Portorož, 5. marec 2004

AKTUALNOSTI V NAFTNI INDUSTRIJI EU
Brečevič – moderator okrogle mize: (IREET d.o.o.) Ob današnji okrogli mizi bo
govora o obveznih rezervah tekočih goriv, največ pa bomo govorili o osnutku
pravilnika in kontroli kakovosti tekočih goriv. S tem v zvezi želim najprej na kratko
spomniti na nekatere elemente, zlasti na to, da so v EU o kakovosti tekočih goriv
začeli razmišljati konec 80-ih in v začetku 90-ih let. Prva direktiva, vezana na
omejevanje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih je nastala v letu 1993 z oznako 93/12
EC. Članice EU je zavezala k zmanjševanju vsebnosti žvepla v bencinih, plinskem olju
in kurilnih oljih (KOEL, mazutu). Leta 1998 so izdali novo direktivo, v letu 2003 pa še
direktivo 2003/17EC kot dopolnitev prejšnje direktive iz leta 1998. Značilno v direktivi
je, da predpisuje obvezno uvajanje goriv z vsebnostjo žvepla največ 10 mg na
kilogram oziroma 10 ppm. Kakšen vpliv bo imela direktiva na razmere v Sloveniji, bo
ena glavnih točk današnje okrogle mize.
Poročevalci na današnji okrogli mizi bodo Anton Grabeljšek in Matjaž Klofutar oba z
ZORDA, namesto napovedanega državnega sekretarja z MOPE Radovana Tavzesa
bo nastopil Tone Zupančič, ravno tako z MOPE in Joszef Varga z INSPEKTA.
OBVEZNE REZERVE TEKOČIH GORIV
Grabeljšek: Moja predstavitev je razdeljena na dva dela. V prvem bom prikazal
najosnovnejše informacije in nakazal nekaj problematičnih področij, s katerimi se
soočamo. V drugem delu bo sodelavec Matjaž Klofutar prikazal navezavo na
evropske integracije s področja kontrole kakovosti tekočih goriv.
Naš zavod je ustanovljen za to, da skrbi za 90-dnevne obvezne rezerve tekočih goriv
v skladu z dogovorom z EU. Odgovorni smo za zagotavljanje dovolj velikega
rezervoarskega prostora, za logistiko in za predpisano kakovost skladiščenih rezerv.
Izhodišče za oblikovanje rezerv je poraba tekočih goriv v Sloveniji v preteklem letu, ki
jo spremljamo v treh skupinah in nato izračunamo, koliko blaga moramo imeti za 90dnevne obvezne rezerve.
V času pristopnih pogajanj smo se dogovorili z EU in se obvezali koliko rezerv bomo
morali zagotoviti leta 2000, 2001 in naslednja leta. Letos smo že dokaj visoko.
Lani smo imeli v tujini skladiščenih 42 odstotkov, doma 57 odstotkov blaga. Konec
letošnjega leta bomo imeli v tujini samo še 32 odstotkov, doma se bomo približali 70
odstotkom. Pri razporeditvi rezervoarskega prostora so številke zelo podobne. Večji
problem v Sloveniji je neusklajenost porabe tekočih goriv po regijah v primerjavi z
regijsko razpoložljivim rezervoarskim prostorom. Največji razkorak je v osrednjem delu
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države, na prostoru od Jesenic do Kočevja, kjer porabimo skoraj 44 odstotkov vseh
tekočih goriv, možnost skladiščenja pa je zelo majhna. V Pomurju je prav obratno.
Večji problem je logistika, ker moramo blago premikati tako, da ne ogrožamo logistike
ostalih večjih igralcev na trgu. Logističen problem nam predstavlja tudi prehod na
nova goriva, ki bodo morala v skladu z direktivo 2003/17EC vsebovati manj žvepla
kot jih vsebujejo danes, ko smejo vsebovati razmeroma visoko količino. Največji
logistični problem je železniška povezava do enega največjih centrov v Lendavi.
Odločili smo se, da se bomo skupaj s podjetjem, ki ima tam rezervoarski prostor in ga
tudi upravlja, v letošnjem letu veliko ukvarjali s tam skladiščenim blagom. To pomni,
da bomo zaradi vpliva na okolje umaknili bencine, medtem ko bomo pri dizelskem
gorivu in kurilnem olju z mešanjem poskusili zagotoviti tako kakovost, da bi blago
lahko čim dlje ostalo tam in ga ne bi bilo treba voziti drugam. Zato bomo nekaj
neobarvanega dizelskega goriva obarvali v kurilno olje ekstra lahko. Ocenili smo, da je
to veliko ceneje, kakor da vozimo blago v osrednjo Slovenijo in ga zamenjujemo. Tako
bomo dosegli standarde, ki bodo začeli veljati 1. januarja 2005, ker bomo na področju
tretje skupine kurilnega olja imeli blago, ki bo ustrezalo kurilnemu olju več let in ga ne
bo treba prevažati.
Če se ozremo na okolje, v katerem živimo, na sosednje pokrajine, in pogledamo
vsebnost žvepla in predpisani odstotek aromatov, vidimo, da bosta glavna dva
proizvoda, pri katerih bodo nastale spremembe, 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo.
V Avstriji in na Madžarskem že vsebuje manj kot 50 ppm, v Italiji pa še vedno 150
ppm, enako kakor pri nas in na Hrvaškem. Pri dizelskem gorivu situacija ostaja
nespremenjena.
Po 1. januarju 2005 bo v Avstriji predvidoma bencin imel samo 10 ppm, prav tako na
Madžarskem, medtem ko bodo v Italiji izkoristili možnost, da ima bencin 50 ppm,
medtem ko bo dizelsko gorivo imelo verjetno 10 ppm in ga bodo prodajali po višji ceni,
kar velja že zdaj.
Situacijo v Sloveniji poznate.
Preden zaključim, naj povem še nekaj kot odmev na predstavitev gospoda Varge na
Gospodarski zbornici Slovenije. Že več let delam v državni in javni sferi in do zdaj sem
imel občutek, da smo vsi, ki smo delovali v smeri EU ali kakorkoli na mednarodnem
področju, vedno poskušali dokazovati svetu, da smo del srednje in ne južne Evrope.
Zato se ne morem sprijazniti s tem, da se bomo zaradi kakovosti goriv nenadoma
uvrstili v južni del južne Evrope.
Drugo vprašanje se nanaša na dejavnost našega zavoda in na okolje, v katerem
živimo. Zdaj, ko se veča rezervoarski prostor v Sloveniji, poskušamo nekaj blaga iz
Nemčije premakniti v Slovenijo. V Nemčiji ima vse naše blago 10 ppm in tako gorivo
želimo pripeljati tudi domov. Vendar zaradi dejavnosti, kakršna je, in na komercialni
način, kakršen obstaja, tega očitno ne bomo znali narediti letos, medtem ko bo
prihodnje leto šlo. Pripeljati pa moramo že letos.
Klofutar: Predstaviti vam želim združenje ELABCO. Agencije za zagotavljanje
obveznih rezerv v članicah EU, pridruženih članicah, v ZDA, na Japonskem in Izraelu
so združene v ACOMESU. V njegovem sklopu deluje tudi EQPS, ki je zadolžen
predvsem za kakovost tekočih goriv. Za nemoteno delovanje EQPSA je zadolžena
skupina ELABCO. Člani združenja skupine ELABCO so agencije, laboratoriji, zunanji
sodelavci in kontrolne hiše. Od agencij so to predstavniki nemških rezerv, SAGESS iz
Francije, ZORD iz Slovenije, KKSZ iz Madžarske, CORES iz Španije. Laboratoriji so
Fintelman&Mayer, Nemčija, GMA Petrolab Nizozemska, Petrolab Nemčija, Pamer,
Nemčija in SGS Francija. Zunanji sodelavci so predvsem strokovnjaki iz petrokemije,
ki sodelujejo tudi pri nemški standardizaciji. Sodelujejo tudi kontrolne hiše SGS, enote
iz Nizozemske, Francije in Nemčije ter Seybold.
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Zakaj je bila ta skupina ustanovljena? Predvsem za izmenjavo izkušenj na področju
vzdrževanja kakovosti rezerv tekočih goriv, za delovanje in razvoj softwarea EQPS, za
medlaboratorijske primerjalne teste, za vpeljavanje novih analitskih postopkov ter za
spremljanje novosti in sprememb na področju standardov v EU.
Na kratko vam bom predstavil, kako smo v ZORD pravzaprav prišli v to skupino. Leta
2002 je ZORD postal član EQPS in s tem pridobil tudi software za spremljanje
kakovosti goriv. Za delovanje tega softwarea so potrebni podatki, pridobljeni v
ustreznem laboratoriju. Taki laboratoriji so bili takrat v Frankfurtu GMA, Petrolab iz
Speyerja in Fintelmann&Mayer iz Hamburga. Tukaj se je ponudila nova možnost za
laboratorije iz Slovenije, Madžarske in Španije.
Pri dogovorih s predstavniki Petrolovega laboratorija smo v sodelovanju z EBV
(nemškimi rezervami) prenesli know-how za teste staranja v Petrolov laboratorij in
tako v začetku leta 2003 podpisali pogodbo. Nato se je začelo delo in izdelava prvih
poročil o preskusih.
Sledil je Round Robin ELABCO 2003, kjer je Petrolov laboratorij prvič sodeloval na
tem medlaboratorijskem testu. Sodelovalo je sedem laboratorijev, trije nemški in
francoski, španski, madžarski in Petrolov. Rezultati Petrolovega laboratorija so bili
izredno dobri.
Trenutno se pripravljamo na srečanje predstavnikov ELABCO v Sloveniji, ki bo
nekoliko okrnjeno. Potekalo naj bi v začetku maja. Prišli bodo predstavniki EBV,
CORESA, GMA in ZORD. V okviru srečanja načrtujemo tudi obisk v Petrolovem
laboratoriju.
Redno 13. srečanje ELABCO 2004 bo 3. in 4. novembra v Hamburgu, kamor bo v
okviru ZORD povabljen tudi predstavnik Petrolovega laboratorija.
OSNUTEK PRAVILNIKA O KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV
Zupančič: Osnutek pravilnika o kakovosti tekočih goriv je trenutno v obravnavi v
medresorski komisiji. Izdan bo na osnovi 30. in 70. člena zakona o varstvu okolja,
sprejet pa mora biti pred prvim majem. Do sedaj je veljal pravilnik o kakovosti tekočih
goriv in odredba o programu ugotavljanja skladnosti. Marsikdo se vpraša, zakaj je bilo
potrebno na novo začeti. Odgovor se glasi, da so nastale spremembe. Prvič sama
uredba v slovenski zakonodaji ni več možna, zato bi jo bilo treba spremeniti v
pravilnik. Potem bi imeli dva pravilnika. Drugič je izšla nova direktiva 2003/17EC, ki
uvaja gorivo z do 10 mg žvepla na kilogram in zanj uporabljajo izraz gorivo brez
žvepla, kar velja za dizelska goriva in bencine in ga moramo zagotoviti tudi v naši
državi do leta 2005. 1. januarja 2009 pa bodo pogonska goriva popolnoma
zamenjana.
Drugič bi bil pravilnik vezan na zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in
ugotavljanje skladnosti.Tukaj smo naleteli na težavo, ker je bilo tako pripravljeno, da
naj bi kontrolirali goriva samo pri uvozu. Za tehnične predmete je to ustrezno,
preprodaja goriv dopušča vmesno mešanje različnih goriv, zato se kontrolira pri
končnem porabniku, torej na bencinskih servisih. To je bil razlog, da se novi pravilnik
veže na zakon o varstvu okolja.
Pravilnik je nekako usklajen z evropsko zakonodajo, z direktivo 93/12EEC. Nato sta
izšli dve, 98/70EC za bencine in dizelsko gorivo, in sta bili dvakrat dopolnjeni z
2001/70 in 2001/17EC, pa 1999/32EC za kurilna olja, ki uvaja gorivo za pomorski
promet. Človek je nekoliko presenečen. Toda Sredozemlje je veliko bolj onesnaženo
z žveplovim dioksidom kakor kopno Evrope, zato je treba ukrepati.
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Zaradi vsega tega smo menili, da je bolje pripraviti nov pravilnik kakor tretjič, četrtič
popravljati starega.
Zahteve poznate. Do januarja 2005 mora imeti bencin 150 ppm, potem gre na 50
ppm, gorivo brez žvepla naj bi bilo do leta 2009 porazdeljeno po celi deželi, da ga ne
bi imeli samo na posameznih regijah.
Za dizelsko gorivo smo slišali že od sodelavcev iz Zavoda za rezerve, da leta 2005
prehaja na 50 ppm, leta 2009 pa na 10 ppm.
Plinsko olje gre do leta 2008 s sedanjih 2000 mg na 1000 mg. To velja tudi za plinsko
olje, namenjeno za plovila. Pri nas zanje ni prodajnih mest, zato nismo uvedli.
Težko kurilno olje ima zaenkrat dovoljen 1 odstotek, razen za nekatere naprave, ki
imajo možnost, da vežejo žveplo z razžveplevanjem ali na kak drugačen način.
V prilogi 1 so naštete fizikalne lastnosti in so neposredno prepisane iz smernice EU.
Priloga 2 obsega monitor kakovosti tekočih goriv. Namen monitoringa je, da
zagotovimo kakovostna goriva, za kar je potreben nadzor.
Evropa zahteva, da ji poročamo. To naredimo vsako leto in sicer pošljemo poročilo
Evropski komisiji. Zaenkrat je potrebno upoštevati samo bencin in dizelsko gorivo,
navesti prodane količine in ugotovljena neskladja. Poslej bo potrebno poročati tudi o
morskih gorivih.
Zastavlja se vprašanje, kako uvesti gorivo brez žvepla. 19. februarja je bil sestanek
ekspertov EU, na katerem so sodelovale tudi pridružene članice. Na dnevnem redu je
bilo poročanje o rezultatih monitoringa, ker niso zadovoljni s poročili nekaterih članic,
medtem ko pridružene še niso zajete. Gre pa tudi za uvajanje goriv brez žvepla.
Nemčija in Nizozemska nimata nobenih težav, imajo jih pa Španija in Francija. Tudi mi
smo izpolnili vprašalnik, ki so ga dobile naftne družbe v Sloveniji. Naš predlog je bil,
da se leta 2005 namesto NMB 98 uvede neosvinčen motorni bencin 98, ki ima do 10
mg žvepla, kar naj bi naredili takoj.
Problemi s postopnim uvajanjem goriv brez žvepla so povsod enaki. Graditi bi morali
dodatne terminale, če bi imeli več vrst goriva, tudi na bencinskih servisih bi bili
potrebni dodatni rezervoarji. Vprašanje so cene, pa transport, če se bo ločeno
transportiralo s tovornjaki. Če bo blago dražje, ne bo šlo v promet.
Kako bo šlo naprej, še ni možno reči. Morda bomo dobili kakšno odločbo Evrope, ki jo
bomo lahko prevzeli. Zanimivo bo tudi, kako se bo avtomobilska industrija preusmerila
na vozila z manjšo porabo goriva.
KONTROLA KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV V SLOVENIJI
Varga: moj prispevek je izdelan v obliki študije sprememb obstoječega predpisa o
kakovosti tekočih goriv, ki so posledica novih zahtev Evropske komisije. Za lažje
razumevanje problematike vključuje tudi kratek pregled predhodnih dogodkov tako na
globalnem, kakor tudi na nacionalnem nivoju. Ker pa bi zaradi obsega, zahtevnosti in
predvsem omejene preglednosti, bilo težko zajeti vse aspekte kakovosti tekočih goriv
– mislim tukaj predvsem na zahteve avtomobilske industrije in tudi na omejevanje
emisije toplogrednih plinov –, se študija na te zadeve samo sklicuje. Glavni poudarek
je na zahtevi glede omejevanja vsebnosti žvepla v gorivih in s tem povezanimi
problemi, ki jih je pričakovati glede na specifičnost slovenskega naftnega tržišča. Pri
tem seveda nismo osamljeni znotraj širše – mediteranske – regije.
Pravzaprav si težko predstavljamo vsakdanje življenje brez naftnih derivatov. Postalo
je tako vsakdanje in samoumevno, da se sploh več ne zavedamo posledic tega
početja, ki pa je neposredno povezana z onesnaževanjem zraka, saj predstavlja vir
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emisij SO2, CO2, NOX, trdnih delcev, benzena in drugih toplogrednih plinov ter
strupenih snovi v zrak.
Vse od leta 1979 se na evropski in svetovni ravni sprejemajo razne konvencije in
podpisujejo se protokoli o omejevanju onesnaženja zraka. Nekatere od teh se
neposredno nanašajo na tekoča goriva. S približevanjem Slovenije k EU so postale te
zahteve vedno bolj zavezujoče tudi za nas. Sedaj, ko vstopamo v Evropo se nam te
postavljajo kot zahteve, katerim se ni možno izogniti.
V nadaljevanju bom prikazal:
- nekatere dogodke iz »zgodovine« nadnacionalnih in nacionalnih predpisov, ki so v
preteklem obdobju vplivale in posredno oblikovale kakovost tekočih goriv tudi v
Sloveniji;
- na primeru dovoljene najvišje vsebnosti žvepla bom prikazal, kako se je nenehno
izboljševala kakovost goriv in kakšni so trendi;
- sistem nadzora kakovosti tekočih goriv, ki je usklajen z evropskim monitoringom;
- katere spremembe predpisov glede kakovosti tekočih goriv se trenutno pripravljajo v
Sloveniji, kot posledica najnovejših zahtev Evropske Skupnosti;
- katere so težave pri uresničevanju zahteve Evropske Skupnosti glede uvajanja goriv
»brez žvepla«.
PREGLED PREDHODNIH DOGODKOV
V tem delu te kratke študije se bomo dotaknili nekaterih mednarodnih konvencij,
protokolov, evropskih direktiv in nacionalnih predpisov, ki so bili predhodnica
aktualnim spremembam in so v zadnjih 15 – 20 letih zaznamovali področje kakovosti
tekočih goriv. Poleg navedenih je bilo seveda še veliko drugih, vendar se te ne
nanašajo eksplicitno samo na goriva:
- AUTO OIL Programme I in II ter z nji povezane direktive, tehnični predpisi, standardi
(motorji EURO I do EURO IV, v pripravi pa že EURO V in VI),
- drugi protokoli in direktive glede omejevanja / zmanjševanja toplogrednih plinov
(Protokol o EMEP 1984, VOC protokol 1991 in direktiva 1995, NOx protokol itd.),
- Kiotski protokol itd.
Prva mednarodna konvencija za varovanje zraka je bila že leta 1979 v Ženevi:
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP) ( Geneva, 13 November
1979, v veljavnost stopi od: 16 March 1983).

Nadaljevanje te konvencije je predstavljal leta 1985 podpisan Helsinški protokol o
postopnem zmanjševanju emisij žvepla. Ta je bi leta 1994 zamenjan z novim
protokolom:
Protocol to the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Further
Reduction of Sulphur Emissions (1994 Sulphur Protocol), Oslo, 14 June 1994. v
veljavnost stopi od 5 August 1998.

Osnovni cilj protokola je bilo zmanjšati letne emisije žvepla vsaj za 30 % glede na
izhodiščno leto 1980. Protokol je podpisalo veliko držav in je bil doslej ratificiran v 25
državah.
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Prva direktiva, vezana na omejevanje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih, z oznako
93/12/EEC je bila sprejeta leta 1993 in je države članice ES zavezovala k zmanjšanju
vsebnosti žvepla v plinskem olju, bencinih in mazutih. Leta 1999 jo je nadomestila
direktiva 1999/32/EC.
Osnovo za zagotavljanje omejevanja škodljivih emisij pa je predstavljala leta 1998
sprejeta direktiva 98/70/EC. V njej so bile prvič zapisane bolj široke zahteve glede
lastnosti tekočih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil. Najprej je odpravila
svinec iz motornega bencina in postopno omejevala vsebnost žvepla v gorivih vse do
leta 2008 in dalje. V lanskem letu so bile sprejete dopolnitve direktive pod oznako
2003/17/EC. Te dopolnitve bomo vzeli pod drobnogled, predvsem zahteve glede
obveznosti uvedbe goriv z vsebnostjo žvepla največ 10 mg/kg.
V Sloveniji smo dokaj aktivno spremljali prej opisana dogajanja. Tako je bila leta 1995
sprejeta Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
(Ur. l. RS, 8/95). Sledila sta ji (in jo nadomestila) Pravilnik o kakovosti tekočih goriv
(Ur. l. RS, 78/00) in Odredba o programu ugotavljanja skladnosti tekočih goriv (Ur. L.
RS, 58/01).
Glede na najnovejše zahteve direktive 2003/17/EC se pripravljajo spremembe
pravilnika o kakovosti tekočih goriv. Predpis bi naj bil izdan čim prej, še v mesecu
marcu 2004.
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VPLIV PREDPISOV O KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV NA VSEBNOST ŽVEPLA V
DIZELSKEM GORIVU V REPUBLIKI SLOVENIJI OD LETA 1995 DO 2010.
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SISTEM NADZORA KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV
Pred osamosvojitvijo in tudi v prvih letih samostojne države je bila kakovost tekočih
goriv »prepuščena« proizvajalcu, dobaviteljem in inšpekcijskim organom. O neodvisni
kontroli se je najprej začelo govoriti po uveljavitvi odredbe v letu 1995. V Republiki
Sloveniji se je s tem pričela kontrola kakovosti tekočih goriv pri uvozu na mejnih
prehodih in tudi pri proizvajalcu. Dve neodvisni kontrolni hiši sta letno pregledali
skupaj približno 250 vzorcev goriv različnih dobaviteljev.
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Ne glede na široko paleto s standardi predpisanih lastnosti (spomnimo se, da uporaba
standardov ni obvezna), se je v takratnem času izvajala kontrola samo nekaterih
okoljsko relevantnih parametrov:
- v motornih bencinih: vsebnost žvepla, svinca in benzena
- v dizelskem gorivu: vsebnost žvepla
- v kurilnih oljih: vsebnost žvepla.
O enotnem sistemu nadzora kakovosti smo začeli razmišljati po direktivi 98/70/EC.
Izdelan je bil in s pravilnikom iz leta 2000 ter odredbo iz 2001 tudi uveden sistem
monitoringa kakovosti tekočih goriv. Ta je bil že takrat usklajen z osnutki in predlogi
enotnega evropskega monitoringa. Dve pomembni razliki glede na prejšnji sistem sta:
- nadzira se veliko širša paleta predpisanih lastnosti (čeprav še zmeraj ne celotna) in
- nadzor se sedaj izvaja na mestu porabe in ne pri uvozu, kot doslej.
Sam obseg kontrol, ki se trenutno izvajajo je nekoliko veliko večji od prejšnjega, saj se
letno pregleda:
- od 100 do 110 vzorcev motornih bencinov (NMB-95 in NMB-98)
- približno 100 vzorcev dizelskega goriva
- od 100 do 110 vzorcev kurilnega olja ekstra lahko in
- od 10 do 20 vzorcev mazuta.
Vzorci se ne jemljejo več pri uvozu (na mejnih prehodih), temveč velika večina na
bencinskih servisih, manjši del na skladiščih in nekaj tudi pri ti. direktnih dobavah,
kadar dobavitelj nima lastnega skladišča in dobavi gorivo iz uvoza direktno h
končnemu uporabniku. Vzorčevalna shema zagotavlja statistično sprejemljivo
povprečno oceno glede na število dobaviteljev, geografsko razpršenost porabe in
upošteva razlike v kakovosti glede na letno dobo.
Na ta način dobljeni podatki lahko predstavljajo osnovo za oceno povprečnih emisij
posameznih nevarnih snovi. Primer za to je prikazan v preglednici v nadaljevanju.
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DIREKTIVA 2003/17/EC
Ta direktiva je dopolnilo prejšnje 98/70/EC in za Slovenijo prinaša novosti predvsem
na štirih področjih:
1) Dopolnjene so zahteve glede kakovosti tekočih goriv tudi po letu 2005. Te
namreč v prvotni izdaji direktive iz leta 1998 še niso bile določene.
2) Uvedena je zahteva, da morajo države članice po 1.1.2005 na svojem tržišču
zagotoviti bencin z vsebnostjo žvepla največ 10 mg/kg (Article 3(2)d) in
dieselsko gorivo z vsebnostjo žvepla največ 10 mg/kg (Article 4(1)d).
3) Monitoring kakovosti tekočih goriv (European Fuel Quality Monitoring System,
FQMS) se mora izvajati skladno z ustreznim standardom (Op.: sprejet je bil
standard EN 14274:2003).
4) Najkasneje po 1.1.2009 bo največja dovoljena vsebnost žvepla v motornih
bencinih in dizelskem gorivu največ 10 mg/kg.
Kakovost motornih bencinov po 1.1.2005

Sprememba
prej 42,0

Sprememba
prej 150
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Kakovost dizelskega goriva po 1.1.2005

Sprememba
prej 350

PRAVILNIK O KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV - 2004,
predlog zahtev glede kakovosti goriv
PRILOGA 1
Fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv
Tabela A-1: Fizikalno kemijske lastnosti bencina za obdobje do 31.12.2004
Fizikalno kemijska lastnost
Oktansko število – RON
Oktansko število – MON
Parni tlak po Reidu, samo v poletnem obdobju2)
Destilacija:
Izparevanje pri 100 °C
Izparevanje pri 150 °C
Vsebost ogljikovodikov:
Olefini
Aromati
Benzen
Vsebnost kisika
Oksigenati:
Metanol
Etanol
Izo-propil alkohol
Tert-butil alkohol
Iso-butil alkohol
Etri, ki vsebujejo več kot pet atomov ogljika v molekuli
Drugi oksigenati4)
Vsebnost žvepla
Vsebnost svinca
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Največja
vrednost1)

kPa

Najmanjša
vrednost1)
953)
853)
-

% v/v
% v/v

46,0
75,0

-

% v/v
% v/v
% v/v
% m/m

-

18,06)
42,0
1,0
2,7

% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
mg/kg
g/l

-

3
5
10
7
10
15
10
150
0,005

Enota
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Tabela A-2: Fizikalno kemijske lastnosti bencina za obdobje od 1.1.2005 dalje
Fizikalno kemijska lastnost

Največja
vrednost1)

kPa

Najmanjša
vrednost1)
953)
853)
-

% v/v
% v/v

46,0
75,0

-

% v/v
% v/v
% v/v
% m/m

-

18,06)
35,0
1,0
2,7

% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
mg/kg

-

g/l

-

3
5
10
7
10
15
10
50
105)
0,005

Enota

Oktansko število – RON
Oktansko število – MON
Parni tlak po Reidu, samo v poletnem obdobju2)
Destilacija:
Izparevanje pri 100 °C
Izparevanje pri 150 °C
Vsebost ogljikovodikov:
Olefini
Aromati
Benzen
Vsebnost kisika
Oksigenati:
Metanol
Etanol
Izo-propil alkohol
Tert-butil alkohol
Iso-butil alkohol
Etri, ki vsebujejo več kot pet atomov ogljika v molekuli
Drugi oksigenati4)
Vsebnost žvepla
Vsebnost svinca

60,0

Tabela B-1: Fizikalno kemijske lastnosti dizelskega goriva za obdobje do 31.12.2004.
Fizikalno kemijska lastnost

kg/m3

Najmanjša
vrednost1)
51
-

Največja
vrednost1)
845

°C
% m/m
mg/kg

-

360
11
350

Enota

Cetansko število
Gostota pri 15 0C
Destilacija:
95 % v/v predestilira pri
Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov
Vsebnost žvepla

Tabela B-2: Fizikalno kemijske lastnosti dizelskega goriva za obdobje od 1.1.2005 dalje.
Fizikalno kemijska lastnost

kg/m3

Najmanjša
vrednost1)
51
-

Največja
vrednost1)
845

°C
% m/m
mg/kg

-

360
11
50
105)

Enota

Cetansko število
Gostota pri 15 0C
Destilacija:
95 % v/v predestilira pri
Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov
Vsebnost žvepla

Tabela C-1: Fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za obdobje do 31.12.2007.
Fizikalno kemijska lastnost

Vsebnost žvepla
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Enota

Najmanjša
vrednost1)

Največja
vrednost1)

% m/m

-

0,20
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Tabela C-2: Fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za obdobje od 1.1.2008 dalje.
Fizikalno kemijska lastnost

Vsebnost žvepla
Tabela D:

Enota

Najmanjša
vrednost1)

Največja
vrednost1)

% m/m

-

0,10

Enota

Najmanjša
vrednost1)

Največja
vrednost1)

% m/m

-

1,00

Fizikalno kemijske lastnosti težkih kurilnih olj.
Fizikalno kemijska lastnost

Vsebnost žvepla

Tabela E-1: Fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za plovila za obdobje do 31.12.2007
Fizikalno kemijska lastnost

Vsebnost žvepla

Enota

Najmanjša
vrednost1)

Največja
vrednost1)

% m/m

-

0,20

Tabela E-2: Fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za plovila za obdobje od 1.1.2008
Fizikalno kemijska lastnost

Vsebnost žvepla

Enota

Najmanjša
vrednost1)

Največja
vrednost1)

% m/m

-

0,10

ODPRTA VPRAŠANJA PRI UVEDBI GORIV »BREZ« ŽVEPLA
Zahteve direktive, da morajo države članice zagotoviti goriva z vsebnostjo žvepla
največ 10 mg/kg že od 01.01.2005 dalje lahko povzroči določene težave pri vseh
dobaviteljih tekočih goriv ne samo v Sloveniji, temveč na celotnem območju Južne
Evrope, ki se oskrbuje pretežno iz mediteranskih rafinerij. Vprašanje je zelo
kompleksno in zahteva sodelovanje različnih subjektov na nivoju posamezne države,
tako tudi v Sloveniji. Gre predvsem za štiri velika področja vprašanj:
1) Kapacitete, zmožnosti in kakovost rafinerij
Direktiva iz leta 1998 še ni govorila o teh posebnih zahtevah. Zato se je večina
rafinerij pripravila s tehnologijo in kapacitetami, ki bodo v letih 2005 in 2006 verjetno
zadostile zahtevam po vsebnosti žvepla največ 50 mg/kg. Dodatno odstranjevanje
žvepla zahteva nove naložbe v tehnologijo in rafinerije takega goriva enostavno
rečeno še nimajo, oziroma jo lahko zagotovijo v zelo omejenih količinah. Na to vpliva
tudi to, da sta dve državi (Nemčija in Avstrija) že uvedli predpise, ki dovoljujejo samo
trženje goriv z vsebnostjo žvepla največ 10 mg/kg in s tem »zasedle« praktično
celotno zmogljivost bližnjih rafinerij.
Za »majhne« količine, ki bi jih predstavljala slovenska poraba bi se še mogoče našla
kakšna rezerva iz ti. severnih rafinerij, vendar se s tem odpirajo vsa nadaljnja
vprašanja.
Edina realna možnost je počakati, da se tudi mediteranske rafinerije usposobijo za
proizvodnjo zahtevane kakovosti. Najverjetneje bo to proti koncu 2008.
2) Logistika
Drugi pomemben problem pri oskrbi z gorivi z vsebnostjo žvepla največ 10 mg/kg je
logistika in seveda denar, ki ga zahteva. Gre namreč za dejstvo, da v tem
»prehodnem« obdobju do leta 2009 dajemo na tržišče dve različni vrsti bencinov in
dve različni vrsti dizelskega goriva. Ti pa se med seboj nikakor ne smejo mešati, saj
bi prišlo zelo hitro do kontaminacije. Potrebno je torej zagotoviti:
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- ločene rezervoarske kapacitete,
- razvoz strogo s cisternami, ki preprečujejo kontaminacijo,
- koliko lokacij bi morala obiskati cisterna glede na dnevno porabo
Vsa ta vprašanja so tesno povezana s stroški, ki jih tak sistem povzroča. Še posebej
so odvisni ti stroški od količin.
3) Opremljenost bencinskih servisov
Tudi bencinski servisi se srečujejo s podobnim problemom, kakor »logistika«. Gre
namreč za različna goriva, za katere je potrebno zagotoviti:
- ločene rezervoarje,
- ločene cevovode,
- ločeno točilno mesto.
Za bolj natančne podatke glede teh zmogljivosti bi bilo potrebno izvesti posebno
študijo pri dobaviteljih, imetnikih bencinskih servisov. Sedaj lahko samo ocenjujemo,
da je zelo malo takih, kjer bi to bilo možno uvesti brez večjih posegov in investicij.
4) Davčna in cenovna politika
Glede na zgornja tri področja je jasno, da je ta zahteva tesno povezana tudi z davčno
in cenovno politiko, saj gre za nega nova goriva, ki jih sedanji model za določanje
cen sploh ne vsebuje. Kaj se tiče končne (maloprodajne) cene goriva z vsebnostjo
žvepla največ 10 mg/kg obstajata samo dve možnosti:
a) - gorivo bo dražje od »navadnega«
Ker gre (v ozadju) za velik pritisk avtomobilske industrije in uporabnikov vozil z
najnovejšim sistemom regulacije porabe goriva in čiščenja dimnih plinov, je povsem
legitimno stališče, da »naj potem tudi plačajo tako gorivo«. Pri tem dobavitelj obdrži
svojo maržo, država pa trošarino in davke, zgrešen pa je (osnovni) okoljski cilj po
omejevanju emisij SO2 v zrak, saj je redko kdo toliko okoljsko osveščen, da bo
kupoval gorivo dražje tudi za 20 in več %.
b) -gorivo bo imelo enako ceno, kakor »navadno«
Za takšen model se je odločila Nemčija. Doseganje okoljskih ciljev je pri tem
doseženo. Lastniki motornih vozil bodo z veseljem kupovali »boljše« gorivo za isto
ceno. Delež porabe bi verjetno kar hitro narasel blizu 100 %. Vprašanje pa je, ali je
država pripravljena se odreči tako pomembnemu deležu prihodka iz trošarin in
davkov? Ali obstajajo proračunske rezerve za nadomestitev izpada prihodka? Bi
takšen model formiranja cen povzročil motnje v proračunu?
Vsekakor bodo pristojne institucije morale poiskati ustrezne odgovore na ta vprašanja
in rešitev problematike.
ZAKLJUČEK
Študija nikakor ni težila k popolnosti glede obravnave vseh aspektov. V končni fazi
samo definira vprašanja, katera še čakajo na odgovor. V predlogu pravilnika je
predviden člen, ki bo od dobaviteljev zahteva predložitev programa uvajanja goriv z
vsebnostjo žvepla največ 10 mg/kg od 01.01.2005 do 31.12.2008.
Zavedati se moramo tudi, da so te lastnosti tekočih goriv, ki jih direktive in pravilnik
urejajo samo del tistih fizikalno kemijskih lastnosti, ki jih evropski in nacionalni
standardi zahtevajo ter se le posredno nanašajo na ti. motoristične lastnosti goriv, ki
naj bi zaznamovale dejansko kakovost goriva.
Koncem januarja 2004 je Ministrstvo za okolje in prostor že poslalo odgovor na
Evropsko Komisijo, v kateri je podalo in razložilo argumente proti tako hitremu
uvajanju sprememb ter predlagalo rešitev, ki bi bila sprejemljiva tudi za Slovenijo.
S podobnimi težavami se srečujejo skoraj vse evropske države, tudi tiste, ki so že
članice. Usklajevanje je trenutno v teku in spomnimo se pregovora, ki pravi, da se
nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Prepričan sem, da si bodo predvsem
mediteranske države (Italija, Grčija, Španija in Portugalska) izborile določene
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»popuste«, kakor smo bili priča temu že pri opuščanju osvinčenega bencina v letu
2000.
Zakaj ne bi bila med njimi tudi Slovenija?

RAZPRAVA
Brečevič: Zanima me, v kakšni fazi je osnutek pravilnika.
Zupančič: Osnutek zamuja. Iz EU so nam poslali vprašalnik, pri nas smo menili, da
se bomo po sprejemu evropske direktive v pol leta vključili. Direktiva 2003/17 je bila
sprejeta marca 2003, mi smo želeli urediti do septembra, zdaj smo pa že marca 2004
in je še v medresorski komisiji. Morda bo še v tem mescu sprejeto. Problem je v tem,
da miruje monitoring in bomo prihodnje leto poročali Evropi, da nismo v teh mesecih
nič imeli. Ni pa osnove za izdajo, ker je prejšnja odredba nehala veljati.
Brečevič: Nič nismo slišali, kaj je s cenovno politiko, kaj s trošarinami, ali bodo nižje,
višje, ali se kaj ve. Morda bi nam predstavnik ministrstva kaj povedal. Ob vsem, kar
smo slišali, bodo nastali dodatni stroški.
Lah: (PETROL D.D.) Problem se bo pojavil v oktobru 2004. Distributerji
predvidevamo, da bo prehod na kakovost 50 ppm trajal približno tri mesece. Torej
bomo začeli s postopkom 1. oktobra. Problem je tudi v tem, da je sedanji model cen
vezan na kotacijo »Mediteran«, ki temelji na stari kakovosti goriv. Nikjer nimamo
zagotovila, da se bo s 1. oktobrom letos model cen v Sloveniji prilagodil povečanim
stroškom za bolj kakovostna goriva. To je prvo ključno vprašanje, ki ne nastopi 1.
januarja 2005, ampak bo nastopil 1. oktobra 2004. Na koncu je gospod Varga rekel,
da vsi vemo, kaj se je dogajalo pri zamenjavi osvinčenega in neosvinčenega
bencina. Da, vemo, Petrol je imel 86 milijonov tolarjev stroškov brez pokritja. Nikakor
ne želimo, da bi se zgodba ponovila in že nekaj časa razpravljamo z ministrstvi in
opozarjamo na problem. To so stroški, ki jih danes ni možno pokriti, glede na to, da je
cena nadzorovana in marža zamrznjena oziroma diktirana od države nekje na ravni
66 odstotkov marže v EU. To je prvi problem, na katerega bi rada opozorila.
Drugi problem je soroden in se pojavlja na ravni 98-oktanskega bencina. V redu je,
da bo edino gorivo, ki bo prešlo na nižjo vsebnost žvepla, vendar je tudi tu problem z
določevanjem cene in kotacije. Obenem je tega bencina v strukturi motornih
bencinov 3 odstotke. V zadnjih dveh letih je padel za dve indeksni točki. Vemo, da ta
bencin uporabljajo motorji prestižnejših vozil, ki jih običajno vozijo ljudje s
prestižnejšimi denarnicami in ne vidim razloga, da tega bencina ne bi mogli
liberalizirati, tako da bi problem z liberalizacijo 98-oktanskega lahko rešili.
Tretje vprašanje, na katero še nismo našli prave rešitve, je to, čemur pravijo direktna
dobava do kupca. Ne govorim o urejenih distributerjih, ampak o manjših, ki vozijo
velike cisterne na svoja dvorišča, nelegalno ali pollegalno pretakajo gorivo v manjša
vozila in ga odpeljejo kupcu. Gre za kurilno olje EL za gospodinjstva ali dizelsko
gorivo. Ta segment zajema 2 do 3 odstotke prodaje v Sloveniji, distributerjev pa je
60. Ta del prodaje je v celoti zunaj dosega monitoringa in izven kontrole, ki jo
zahteva pravilnik. Tukaj je potrebno najti ustrezno rešitev. Ne samo v interesu ostalih,
urejenih distributerjev, ampak tudi v interesu trošarine, ker gre v takem primeru
pogosto za izigravanje, saj prodajajo kurilno olje kot dizelsko gorivo. S tem je država
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prizadeta ob pobiranju davka na dodano vrednost, pa tudi pri trošarinah. Glede na to,
da ministrstva predpisujejo nove standarde, je prav, da poskrbijo tudi za svojo
denarnico.
Zadel: (OMV Istrabenz d.o.o.) Navezal bi na razmišljanja gospe Lahove, kar smo
videli tudi iz podatkov, ki jih je prikazal gospod Varga – en vzorec je 563 ppm
žvepla. To je problem majhnih uvoznikov. Ali ste analizirali zadevo, zakaj je tako
veliko odstopanje in kakšne so sankcije oziroma ukrepi?
Varga: Mislim, da je to dobro vprašanje, ki bo dalo delno odgovor na mnenje gospe
Lahove. Inspekt je samo organ za ugotavljanje neskladnosti, ne kriminalistični policaj
in ne preiskujemo, ker nimamo niti mandata niti nismo usposobljeni. Ko ugotovimo
določeno kakovost, predamo rezultate agenciji za okolje, ki posreduje naprej na
ustrezne inšpekcijske organe.
Zadel: Ali ste analizirali, zakaj je tak odstop? Omenjen je bil postopek za pridobivanje
dizelskega goriva iz kurilnega olja in verjetno prav tukaj tiči zajec.
Varga: Ko dobimo rezultate, je to že nekaj tednov po dogodku. Iskati za nazaj ni
možno, ker nimamo mandata. Morali bi iti k dobavitelju, pregledati njegove papirje, a
za to nimamo zakonske podlage.
Zadel: Če prav razumem, ni ukrepov za majhne uvoznike, ki nimajo predpisanih
postopkov kontrole kvalitete goriva pri uvozu ter ostalih manjših prodajalcev goriv ni
ukrepov, s katerimi bi dosegali zahtevano kakovost.
Varga: Inspekt ni ukrepal. Informacijo je predal agenciji za okolje in prostor, ki
sporoča ustreznim inšpekcijam.
Zupančič: Bilo je rečeno, kako se nekateri poskušajo izogibati. Novi pravilnik to
onemogoča, ker bodo morali vsi, ki prodajajo, skleniti pogodbo o kontroli, sicer jih bo
preganjal tržni inšpektor. To je novost, ki jo uvaja pravilnik. Drugo pa je, da se
prodajalca preda inšpektorjem, če se ugotovi odstopanja. Če gre za kakovost,
inšpekciji za okolje, sicer tržni inšpekciji. Novi pravilnik omogoča, da se ne nadzoruje
samo velikih podjetij, ampak bo moral imeti vsak prodajalec pogodbo za kontrolo.
Brečevič: Ali so predvidene tudi sankcije?
Zupančič: Tržni inšpektor ukrepa, če bi se prodajalec izogibal kontroli. Nekaj
primerov je že bilo. Najprej je bilo dano opozorilo, pozneje smo krivca predali
inšpektorjem.
Varga: Morda lahko dopolnim. Sicer nisem ekspert za to področje, ampak pravnik.
Vem pa, da smo zaradi takih pomanjkljivosti prejšnjega zakona o varovanju okolja
morali pripraviti nov predlog. Za take primere, ko nekdo prodaja izdelke, ki so lahko
škodljivi ali potencialno škodljivi okolju, ni bilo ustreznih ukrepov. Razen tržne
inšpekcije. Direktne kazni niso bile predvidene.
Lah: Omenila bi samo še na segment, ki ga imenujete direktna prodaja. Manjši
distributer z nobenim predpisom v Sloveniji ni dolžan imeti lastnih skladiščnih
kapacitet, torej nima na voljo goriva, da bi ga lahko nadzorovali, in nima osnove, da
bi sklepal monitoring pogodbe. Vaša palica kontrole in pravice pa v rezervoar
gospodinjstva ne seže. Tukaj je poanta mojega vprašanja. To je razmeroma bogat
segment distribucije oziroma prodaje v Sloveniji, ki se nam vedno izmuzne.
Zupančič: Pravilnik ima pri direktnih dobavah predvidene kontrole.
Varga: Mi smo lani, ko so bili manjši dobavitelji izpuščeni v pravilniku, sklenili
pogodbe s 16 dobavitelji, čeprav samo pet do sedem podjetij uvaža goriva, ki bi bila
po starem pravilniku dobavitelji. Po letu 2004, ko bo sprejet nov pravilnik, ki je
odpravil to težavo, bodo vsi, ki prodajajo gorivo v Sloveniji, veljali za dobavitelja.
Dobavitelj se določa po zakonu o varstvu okolja in velja za povzročitelja
onesnaženja. Če ima gospa Lahova bolj podrobne informacije, prosim, da opozorite.
Lah: To ni vprašanje, ki bi danes terjalo odgovor. To je samo opozorilo, da je
potrebno sistemsko urediti probleme. To bi bil lahko energetski zakon, ki bi predpisal
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obvezne skladiščne kapacitete. Danes nam tega verjetno ne bodo dovolili. Hrvaška
to ima. Pa marsikatera druga država tudi. Zdaj moramo najti drugo rešitev. To je v
našem skupnem interesu.
Simčič: (PETROL D.D.) Že nekaj let sem vključen v te razprave in usklajevanja
okrog kakovosti goriv, ki jo narekujejo tako proizvajalci vozil, državne ustanove,
institucije EU in nekatere pomembnejša združenja. Ker bi iz že povedanega,
udeleženci zbora lahko dobili občutek, da se Slovenija pri določanju zahtev s
področja kakovosti goriv tem poskuša neupravičeno izogibati in slediti nekdanji praksi
t.i. »jugovzhodnih trgov«, se mi zdi pomembno izpostaviti dejstvo, da se je Slovenija
že pred leti odločila, da sledi evropskim merilom. V tem smislu je bil dosežen velik
napredek. Res pa je, da so nekatere zahteve za distributerje goriv težje izvedljive. To
pa ne velja le za slovenske ponudnike goriv, ampak tudi za mnoge evropske
distributerje, predvsem tiste, ki gravitirajo na t.i. »mediteranski oskrbovalni bazen«.
Gre za globalni problem možnosti oskrbe tega področja in ne za nižanje zahtev, ki bi
jih bilo mogoče označiti zgolj s prilagajanjem na »južne trge« in nepripravljenostjo za
poslovanje po evropskih načelih.
Obstajajo tudi primeri, kjer je v pogledu zagotavljanja kakovosti proizvodov z
naftnega področja Slovenija celo pred mnogimi evropskimi državami. Tak primer je
monitoring goriv, ki se v Sloveniji izvaja že dve leti, mnoge razvite evropske države
pa tega šele uvajajo.
Problem nekaterih direktiv EU je včasih v zgolj načelnih usmeritvah, ki ne ponujajo
dovolj natančnih navodil za njihovo izvajanje. Tak primer je tudi zahteva po uvajanju
goriv »brez« žvepla. Ti primeri zato zahtevajo tudi določeno mero kritičnosti in
»lastne iznajdljivosti« pri implementaciji v lastnem okolju (ni nujno, da so določeni
ukrepi na enak način izvedljivi v vseh okoljih in državah EU). Za odlog ali
neizpolnjevanje določenih zahtev je seveda zakonodajalcu potrebno ponuditi
argumentirane razloge. Naša »majhnost« pri tem ne sme biti ovira, saj razpolagamo
z dovolj znanja, bolje pa tudi poznamo razmere na področju jugovzhodne Evrope.
Tak pristop ne pomeni »iskanje bližnjic« ampak le realno upoštevanje možnosti
določenih trgov.
Ne drži, da je problem uvajanja goriv brez žvepla zgolj problem MOPE, in ne drugih
ministrstev. Direktiva (98/70/EC) namreč davčne olajšave izrecno navaja kot enega
od načinov, ki naj bi spodbujali uvajanje takih goriv.
Bedenk: (PETROL D.D.) Po mojem mišljenju ima Evropa ( pa tudi Evropska unija) in
bo imela tudi v prihodnje bolj razvit sever in manj razvit jug. To velja tudi v tem
primeru, ko govorimo o kakovosti goriv in usposobljenosti rafinerij za proizvodnjo
okolju in avtomobilom ustreznejših goriv. Tako je predvsem v skandinavskih
državah, Nemčiji, Veliki Britaniji in Avstriji z davčnimi olajšavami v zadnjih letih uspelo
obnoviti rafinerije do takšne mere, da že lahko proizvajajo goriva, ki jih evropske
smernice zahtevajo šele v letu 2009. Predvsem v Nemčiji je k temu veliko prispevala
tudi avtomobilska industrija, ki vrši stalni pritisk za uvedbo čistejših goriv. Popolnoma
drugačna situacija je na jugu Evrope, predvsem v mediteranskih rafinerijah, kjer
države s pomočjo ustrezne fiskalne politike niso hotele pomagati pri obnovi rafinerij.
Tako se tukaj srečujemo z velikimi zamudami pri posodabljanju, tako, da bo težko
izpolniti že zahteve za kakovost goriv, ki stopijo v veljavo 1.1.2005 (50 ppm žvepla).
Slovenija dobavlja goriva samo iz tega območja (cenejši morski transport) in je zaradi
tega lahko v težavah pri izpolnjevanju evropske smernice. Ministru za okolje in
prostor smo predlagali, da s 1.1.2005 preidemo na novo kakovost goriva (50 ppm
žvepla), zahtevo o postopnem uvajanju nizkožveplenih goriv pa izpolnimo na ta
način, da v letih 2005-2008 nudimo na tržišču neosvinčen motorni bencin 98 z 10
mg/kg žvepla, ob koncu leta 2008 pa v celoti z vsemi gorivi preidemo na novo
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kakovost. Poleg težav z nabavo, kot smo jih omenili, nas k takšni odločitvi navaja tudi
dejstvo, da nimamo logističnih (transportnih in skladiščnih) možnosti.
Peternel: (PETROL D.D.) Izkoriščam priliko, da vas lahko obvestim o najnovejših
dogodkih, ki so vezani na uvajanje tekočih goriv brez žvepla. Evropska komisija (DG
ENV.C.1) je začela postopek s katerim želi ugotoviti ali so države članice in nove
članice EU pripravljene na izvajanje določil Direktive 98/70/EC oziroma 2003/17 EC,
ki je bila sprejeta 3.3.2003 in predstavlja izhodišče za prehod na uporabo bencina in
dizla brez žvepla.
Po sedaj veljavni zakonodaji EU, ki velja tudi že v Sloveniji, je do 1.1.2005 dovoljena
vsebnost žvepla v bencinu 150 ppm, v dizlu pa 350 ppm. V direktivi je zapisano, da
bo dovoljena količina žvepla v državah članicah EU po 1.1.2005 največ 50 ppm, po
1.1.2009 pa le še največ 10 ppm v obeh vrstah goriv. V obdobju med 1.1.2005 in
1.1.2009 morajo države članice zagotoviti »geografsko uravnotežen« prehod na
uporabo tekočih goriv brez žvepla.
Ker pojem »geografsko uravnotežen prehod« v direktivi 2003/17 EU ni definiran, so
državnim organom in združenjem, ki so povezani z izvajanjem Direktive, poslali
vprašalnik. Na podlagi odgovorov želijo pojem »geografsko uravnotežen prehod«
natančno definirati.
Postopek definiranja »geografsko uravnoteženega prehoda« naj bi potekal tako, da
se naj do njega opredelijo državni organi (v Sloveniji je to Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija R Slovenije za okolje, ki jo v Bruslju zastopa g. Tone Zupančič) in
združenja (med drugimi tudi združenje naftnih družb Evropske unije EUROPIA, v
katerega je včlanjen tudi PETROL D.D.), dokončno stališče pa bo na podlagi mnenj
vprašanih sprejela Evropska komisija.
Do 13. januarja 2004 so sporočila svoja stališča združenja naftne industrije
naslednjih držav:
AVSTRIJA: večina naftnih družb je s 1.1.2004 že uvedla prodajo goriv brez žvepla.
Z novim letom so diferencirali trošarino in sicer za goriva z vsebnost žvepla pod 10
ppm je trošarina nižja kot za goriva z vsebnostjo žvepla nad 10 ppm.
Trošarine so naslednje:
-bencin pod 10 ppm: trošarina se poveča za 1,0 Ecent (skupaj 41,7 Ecenta)
-bencin nad 10 ppm: trošarina se poveča za 2,5 Ecenta (skupaj 43,2 Ecenta)
-dizel pod 10 ppm: trošarina se poveča za 2,0 Ecenta (skupaj 30,2 Ecenta)
-dizel nad 10 ppm: trošarina se poveča za 3,5 Ecenta (skupaj 31,7 Ecenta)
DANSKA: pričakujejo, da bodo uvedli davčno olajšavo in v celoti prešli takoj na
gorivo brez žvepla.
FINSKA: pogovori med državo in predstavniki naftne industrije še potekajo.
IRSKA: prilagodili se bodo Veliki Britaniji, ki bo septembra 2004 v celoti opustila
goriva z žveplom nad 10 ppm. Na Irskem nimajo rafinerije in vse gorivo nabavljajo iz
rafinerij v Veliki Britaniji.
ITALIJA: pogovori med državo in združenjem italijanskih naftnih družb Unione
Petrolifera še potekajo. Predvidoma bodo v posameznih italijanskih pokrajinah
določili minimalno število bencinskih servisov, ki bodo morali prodajati bencin in dizel
brez žvepla. V Italiji je oblikovanje cen tekočih goriv prosto.
LUKSEMBURG: v proračunu za 2004 nimajo predvidenih davčnih olajšav in še ne
vedo kako zagotoviti »geografsko uravnotežen prehod«.
Ostale države EU in kandidatke, ki bodo postale članice 1.5.2004, na vprašalnik še
niso odgovorile.
STALIŠČE SLOVENIJE: na podlagi pogovorov med državo in predstavniki slovenske
naftne industrije, ki so potekali v februarju letos, je MOPE – Agenciji za okolje,
poslala izpolnjen vprašalnik v Bruselj, v katerem so izpostavljena naslednja stališča:
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1 – slovensko tržišče tekočih goriv je 100 odstotno odvisno od uvoza in to pretežno iz
mediteranskih rafinerij,
2 – postopen prehod na goriva brez žvepla bi zahteval podvojitev infrastrukturnih
naprav,
3 – v Sloveniji je uvedena uporaba modela s katerim vlada nadzoruje oblikovanje cen
tekočih goriv. Zaradi višjih proizvodnih cen goriv brez žvepla bi morala na podlagi
modela pristati na višje cene,
4 – Slovenija bo naenkrat v celoti (100 odstotno) in ne postopoma zagotovila prehod
na goriva brez žvepla, ko jih bo mogoče nabaviti na prostem trgu od različnih
proizvajalcev brez omejitev,
5 – trenutno je na slovenskem tržišču 2 odstotka goriv brez žvepla (ves 98-oktanski
bencin)
Moj predlog, ki ga predstavljam 9. zboru SNNK-WPC:
tekoča goriv z manj kot 50 ppm žvepla bomo začeli uvajati 1.10.2004 in s tem
izpolnili zahtevo direktive 2003/17 EC, ki se nanaša na 1.1.2005,
- ker avtomobilska industrija še ni ponudila tržišču motorja, ki bi imel pri uporabi
goriva z vsebnostjo žvepla med 10 in 50 ppm pri obratovanju težave, z
uvajanjem goriv z manj kot 10 ppm žvepla ne nameravamo brezglavo hiteti,
- trenutno že oskrbujemo 2 odstotka našega tržišča z gorivom brez žvepla (98oktanski bencin), ker ga naši dobavitelji že proizvajajo dovolj za naše potrebe,
- ko bo dovolj dobaviteljev sposobnih dobavljati gorivo brez žvepla za naše
celotno tržišče, ga bomo uvedli hkrati na vseh bencinskih servisih,
- cene tekočih goriv z manj kot 50 ppm oziroma 10 ppm bomo oblikovali v
skladu z veljavnim modelom cen,
- o kakršnem koli »geografsko uravnoteženem prehodu« ne razmišljamo, ker bi
nam to povečalo stroške in povzročilo tudi precejšnje logistične probleme,
- ko bodo imele vse države EU na tržišču tekoča goriv brez žvepla, ga bomo
imeli tudi mi, vsekakor pa ga bomo uvedli pred 1.1.2009!
Dr. Mejak: (Pharos) Rad bi vprašal ministrstvo za okolje, zakaj se tako indolentno
obnašajo do vprašanja uporabe zemeljskega plina za pogon goriv. Kot veste,
Ljubljana ponovno kupuje avtobuse na dizelsko gorivo, ki bodo z izpušnimi plini
močno onesnaževali zrak. Uporaba zemeljskega plina (metana) je veliko bolj čista,
kar dokazuje uporaba v nekaterih metropolah Evrope. V Italiji imajo preko 400
servisov za polnjenje rezervoarjev z metanom, enako je v Avstriji in zdaj tudi že na
Hrvaškem. Človek ima vtis, da smo v Sloveniji v tem pogledu podobni balkanskim
državam in zanimivo bi bilo izvedeti, kakšni so razlogi, da ministrstvo za finance in
ostali organi oblasti prav nič ne ukrenejo za stimulacijo uporabe metana kot
pogonskega goriva. Lahko bi znižali takse, lahko pa bi izkoristili tudi druge
stimulacije. Mislim, da se približuje čas, posebno zdaj, ob vstopu v EU, ko bodo
zadeve bolj zaostrene in bolje bi bilo, da pridejo pobude od nas, kakor da nas drugi
začno siliti, naj postanemo pametni.
Prof. Novak: (ENERGOTECH d.o.o.) Kontrolo direktnih dobaviteljev je potrebno
opraviti na meji (do vstopa v EU), nato pa preden gorivo prevzame kupec. Direktni
dobavitelj naj pridobi za vsako pošiljko certifikat ali soglasje inšpekcije.
Kako je z dušikom v gorivih. Količina dušikovih oksidov v izpušnih plinih je odvisna
tudi od količine dušika v gorivu. Ali je to regulirano in kako?
Za zaključke okrogle mize predlagam naslednje:
- S prihodom hibridnih vozil bo potrebno na bencinskih servisih uvesti prodajo goriv z
nižjim oktanskim številom od 95. Hibridna vozila ne potrebujejo visoko oktanskega
bencina (tako gorivo je cenejše) in so okoljsko zelo sprejemljiva. Pripravlja se tudi
oprostitev ali znižanje davka na promet z motornimi vozili za ta vozila. O tem bo
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potrebno sprejeti odločitve zelo kmalu, saj je ravno emisija CO2 iz prometa presegla
vse meje.
- Predlagam tudi, da se opravi prehod na nov tip goriva brez žvepla v eni sami fazi in
ne postopno.
- Močno podpiram predlog predsednika NS Petrola, da se ponovno in intenzivno
prične z vsemi aktivnostmi za uvedbo komprimiranega zemeljskega plina v javnem
prometu. Petrol je bil že zelo daleč a je žal te aktivnosti opustil, kar ni dobro za okolje.
Ker je dobil nagrado za okolju prijazno podjetje, mora tudi v bodoče sprejemati
odločitve, ki bodo okolju prijazne in uvajanje zemeljskega plina v mestni promet je
ena izmed takih odločitev.
Brečevič: Predlagam naslednje zaključke:
1. Oskrba Slovenije s tekočimi gorivi, ki vsebujejo največ 50 mg žvepla na
kilogram, se bo v celoti začela 1.1.2005, kot to zahteva direktiva EU.
2. Oskrba v skladu z direktivo 2003/17EC, ki odreja, da naj se oskrbuje tržišče v
obdobju od 1.januarja 2005 do 31.decembra 2008 tudi z gorivi z največ 10
mg/kg žvepla in to enakomerno po vsem ozemlju države članice EU, za
Republiko Slovenijo ni sprejemljiva, ker to v prehodnem obdobju do leta 2009
zahteva dodatne stroške. Potreben bi bil ločen rezervoarski prostor, ločen
razvoz in ločena točilna mesta.
3. Prehod na goriva z manj kot 10 mg žvepla na kilogram naj se opravi v eni sami
fazi in ne postopno, vendar najkasneje do 1.1.2009.
4. V Sloveniji je potrebno sprejeti ustrezno davčno in cenovno politiko, glede
uvajanja novih kvalitetnejših goriv.
5. Dobavitelji tekočih goriv morajo zagotoviti izvajanje monitoringa kakovosti
tekočih goriv za vsa tekoča goriva, s katerim se oskrbuje slovensko tržišče.
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