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Tema: Bitumingieji smėliai bei žemės naudojimo pokyčiai ir kuro kokybės direktyva

Komisijos pasiūlymuose pagal kuro kokybės direktyvą šiuo metu nustato kai kurių 
netradicinio kuro rūšių standartines vertes – perėjimui nuo anglies prie dujų (172 CO2e/MJ) ir 
nuo dujų prie skystojo kuro (97 CO2e/MJ), tačiau šiuo metu nenustatyta standartinė vertė, 
taikoma bitumingiesiems smėliams ir degiesiems skalūnams. Pagal kuro kokybės direktyvą ir 
kadangi tokios vertės nėra nustatytos, bitumingieji smėliai, dėl kurių vidutiniškai išmetama 
nuo 3 iki 5 kartų daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, lyginant su tradicine nafta, bus 
laikomi ekvivalentiški benzinui ar dyzelinui, kurių standartinės šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų vertės yra žymiai mažesnės (atitinkamai 85,8 CO2e/MJ ir 87,4 CO2e/MJ), skatinant 
bitumingųjų smėlių dalies ES rinkoje didėjimą, todėl kyla neaiškumų dėl faktiško šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų sumažinimo pasitelkiant kuro direktyvą.

Savo 2009 m. konsultavimosi dokumente dėl kuro kokybės direktyvos 7a straipsnio 5 dalies 
įgyvendinimo Komisija pateikė bitumingųjų smėlių vertę, t. y. 107 CO2e/MJ, kurios vėliau 
atsisakyta. EK pateisino savo veiksmus teigdama, kad ši vertė pagrįsta tik vienu tyrimu, ir kad 
labai trūksta atitinkamų duomenų. Šios išvados yra nepagrįstos, kadangi nėra atsižvelgta į 12 
mokslinių tyrimų, kuriuose pateikiama vertė, labai artima EK siūlytai vertei.

Tačiau šią vertę galima laikyti tik pradiniu tašku. Neskaitant dėl kasybos, perdirbimo, 
transportavimo ir kuro sunaudojimo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, daug 
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šių dujų išmetama dėl tiesioginio žemės naudojimo pokyčių, atsirandančių iš smėlių išgaunat 
naftą, Jei šiuo metu planuojami bitumingųjų smėlių kasybos vystymo projektai bus 
įgyvendinti taip, kaip tikimasi, bus iškirsta, nusausinta ir atviruoju būdu nukasta maždaug 
3 000 km2 Kanados šiaurės miškų (kurie sudaro ketvirtadalį išlikusių pasaulio nepaliestų 
miškų). Dėl tokių žemės naudojimo pakeitimų į atmosferą bus išmestas didelis „žaliosios“ 
anglies kiekis ir bus tiesiogiai prisidedama prie klimato kaitos. Dabartiniuose savo 
skaičiavimuose EK, vertindama išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
neatsižvelgia į visą transporte naudojamo kuro gyvavimo ciklą ir nekontroliuoja tiesioginio 
žemės naudojimo pasikeitimų.

Komisija savo viešųjų konsultacijų dokumentais konsultavosi su valstybėmis narėmis dėl 
keleto skirtingų metodikų, kurių viena yra taip vadinama „hibridinė“ metodika, kurios EK jau 
laikosi vertindama dėl biokuro išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pagal šią 
metodiką skirtingos kilmės ir gamybos būdų kurui nustatomos griežtos standartinės vertės, o 
kurio tiekėjai gali pranešti apie tikrąsias vertes, jei jie gali pateikti įrodymų, kad jie gali veikti 
veiksmingiau, nei nustatyta griežta vertė. Toks požiūris skatins tolesnes investicijas į kuro 
naudojimo efektyvumą ir derės su dabartine metodika, naudojama biokurui, taigi, visų rūšių 
kurui, naudojamam transporte, bus taikoma ta pati tvarka.

Komisijos atstovai paskutinio Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
posėdyje (2010 06 22) pareiškė, kad jie nesvarsto naudoti hibridinį požiūrį vertinant dėl 
iškastinio kuro išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį dėl viešųjų konsultacijų 
dokumente išreikšto valstybių narių valios trūkumo. Tačiau, sprendžiant iš turimų duomenų 
šiuo klausimu, reakciją į dokumentą pateikė tik 10 valstybių narių, kurių penkios pasisakė už, 
o kitos penkios – prieš hibridinį požiūrį. Daugelis susilaikė, tačiau išreiškė susidomėjimą šiuo 
požiūriu ir paprašė 2012 m. atlikti peržiūrą.

Atsižvelgiant į visa tai, kas pasakyta anksčiau:

 Kodėl EK nesvarsto galimybės naudoti hibridinį metodą vertinant dėl iškastinio 
kuro išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?

 Atsižvelgiant į tai, kad dėl bituminių smėlių išmetamas didelis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir tai, kad atlikta tyrimų dėl jų aplinkosauginio pobūdžio, 
kodėl EK nepasiūlo jokios standartinės vertės?

 Atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir „žaliosios“ anglies išmetimą, 
susijusį su tiesioginio miškų žemės naudojimo pokyčiais, ar EK rengiasi 
apskaičiuoti žemės naudojimo pokyčių faktorių bitumingųjų smėlių ir kitos 
kilmės kuro atveju?


