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Teema: Õliliivad ja maakasutuse muutused kütusekvaliteedi direktiivis

Komisjoni ettepanekutes seoses kütusekvaliteedi direktiiviga kehtestatakse praegu 
vaikeväärtused mõningatele ebakonventsionaalsetele kütustele – kivisöegaasile (172 
CO2e/MJ) ja gaasist toodetud vedelkütustele (97 CO2e/MJ), praegu puuduvad aga vastavad 
vaikeväärtused õliliivadele ja põlevkivile. Vastavalt kütusekvaliteedi direktiivile ja kuna 
selline vaikeväärtus puudub, käsitletakse õliliivasid, mis tekitavad tavapärase naftaga 
võrreldes keskmiselt 3...5 korda rohkem kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid, sarnaselt 
bensiini või diiselkütusega, mille KHG vaikeväärtused on palju väiksemad (vastavalt 85.8 
CO2e/MJ ja 87.4 CO2e/MJ), mis soodustab tulevikus õliliivade turuosa kasvu ELis ja paneb 
küsima, kas kütusekvaliteedi direktiiv tegelikult viibki KHG heitkoguste vähenemisele.

2009. aasta konsultatsioonidokumendis kütusekvaliteedi direktiivi artikli 7a lõike 5 
rakendamise kohta määras komisjon õliliivade jaoks väärtuse (107 CO2e/MJ), mis hiljem 
tühistati. Oma otsuse kaitseks väitis komisjon, et nimetatud väärtus tulenes ühestainsast 
uuringust ning et asjakohastest andmetest on tõsine puudus. See väide ei ole tõestatud ja siin 
ei võeta arvesse 12 teadusuuringut, milles esitatakse komisjoni pakutuga vägagi sarnased 
väärtused.

Selline arvväärtus ise saab aga olla vaid lähtepunktiks. Peale kütuse ammutamisel, 
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rafineerimisel, transportimisel ja põletamisel tekkivate KHG heitkoguste tekib neid olulisel 
määral ka otseste maakasutuse muutuste tõttu, mida põhjustab õliliivadest õli tootmine. Kui 
praegu kavandatavad õliliivade arendusprojektid ettenähtud moel realiseeruvad, tähendab see, 
et Kanadas raiutakse maha taigametsad umbes 3000 ruutkilomeetril (need metsad 
moodustavad ligikaudu veerandi maailmas säilinud ürgmetsadest) ning õliliiva kättesaamiseks 
need alad kuivendatakse ja muudetakse karjäärideks. Sellised maakasutuse muutused 
põhjustavad suure hulga nn rohelise süsiniku atmosfääri paiskamist ja soodustavad otseselt 
kliimamuutust. Praegu ei võta komisjon KHG heitkoguste hindamisel arvesse sõidukikütuste 
kogu olelustsüklit ega jälgi otseseid maakasutuse muutusi.

Oma avalikes konsultatsioonidokumentides konsulteeris komisjon liikmesriikidega mitmete 
eri lähenemisviiside küsimuses, millest ühte, nn hübriidlähenemisviisi, komisjon juba järgib 
biokütuste KHG heitkoguste hindamisel. Selle metoodika puhul omistatakse kütuste 
erinevatele lähteainetele ja tootmisviisidele konservatiivsed vaikeväärtused ning lastakse 
kütusetarnijatel teatada vastavad tegelikud näitajad, kui nad suudavad tõendada, et saavutavad 
neist konservatiivsetest näitajakogumitest paremaid tulemusi. Selline lähenemisviis soodustab 
täiendavaid investeeringuid kütusetõhususse ja on kooskõlas praegu biokütuste puhul 
kasutusel oleva metoodikaga, mistõttu kõiki sõidukikütuseid koheldaks võrdselt.

Viimasel keskkonnakomisjoni koosolekul 22. juunil 2010 teatasid komisjoni (Euroopa 
Komisjon) esindajad, et ei kavatse fossiilkütuste KHG heitkoguste hindamisel kasutada 
hübriidlähenemisviisi, kuna avalikust konsultatsioonidokumendist nähtus, et liikmesriigid ei 
soovi seda. Kuid olemasolevatel andmetel saatis dokumendi kohta vastuse ainult 10 
liikmesriiki, kellest viis toetasid hübriidlähenemisviisi ja viis olid selle vastu. Paljud jätsid 
vastamata, kuid väljendasid huvi nimetatud lähenemisviisi vastu ja palusid küsimuse 
läbivaatamist 2012. aastal.

Kõike ülaltoodut arvestades:

 Miks ei kaalu komisjon fossiilkütuste KHG heitkoguste hindamisel 
hübriidlähenemisviisi kasutamist?

 Miks, vaatamata õliliivade tekitatavatele märkimisväärsetele KHG heitkogustele 
ja nende keskkonnaomadusi käsitlevate arvukate uuringute olemasolule, ei ole 
komisjon esitanud õliliivade jaoks vastavat arvväärtust?

 Kas komisjon kavatseb, metsamaa kasutuse otseste muutustega seotud KHG ja 
nn rohelise süsiniku heitkoguseid arvestades, välja arvutada maakasutuse 
muutuse teguri õliliivade ja muude kütuse lähteainete jaoks?


