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Temats: Bitumena smilšakmens un zemes izmantojuma maiņa Degvielas kvalitātes 
direktīvā

Komisija priekšlikumos saistībā ar Degvielas kvalitātes direktīvu (DKD) pašreiz nosaka 
ieteicamo vērtību dažiem netradicionālās degvielas veidiem — gāzei, kas iegūta no 
akmeņoglēm (172 CO2e/MJ), un šķidrai degvielai, kas iegūta no gāzes (97 CO2e/MJ), bet 
patlaban nav noteikta nekāda ieteicamā vērtība attiecībā uz bituma smilšakmeni un naftas 
slānekli. Saskaņā ar degvielas kvalitātes direktīvu un tādēļ, ka šāda vērtība nav noteikta, 
bitumena smilšakmens, kaut arī tas emitē 3 līdz 5 reizes vairāk siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
nekā tradicionālās degvielas, tiks uzskatīts par tādu pašu degvielas veidu kā benzīns vai 
dīzeļdegviela, kuru SEG ieteicamās vērtības (attiecīgi 85.8 CO2e/MJ un 87.4 CO2e/MJ) ir 
daudz zemākas, tādējādi veicinot bitumena smilšakmens daļu ES tirgū nākotnē un radot 
neskaidrības par SEG emisijas patieso samazinājumu saskaņā ar DKD.

Apspriedes dokumentā par DKD 7.a panta 5. punkta īstenošanu 2009. gadā Eiropas Komisija 
ieviesa vērtību  attiecībā uz bitumena smilšakmeni — 107 CO2e/MJ, kura vēlāk tika atsaukta. 
Komisija aizstāvēja savu lēmumu, skaidrojot, ka šī vērtība tika noteikta, pamatojoties tikai uz 
vienu pētījumu un ka būtiski trūkst attiecīgo datu, lai to varētu noteikt. Šim apgalvojumam 
nav pamata, jo netiek ņemti vērā 12 zinātniski pētījumi, kas uzrāda vērtību, kura ir ļoti līdzīga 
Komisijas ierosinātajai.
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Tomēr jautājums par vērtības noteikšanu ir tikai sākums ar šo problēmu saistītajai jautājumu 
virknei. Līdztekus emisijām, kuras rodas ieguves, pārstrādes, transportēšanas un degvielas 
sadegšanas rezultātā, nozīmīgas emisijas rodas no zemes izmantojuma tiešas maiņas, kura 
notiek, iegūstot naftu no bitumena smilšakmens. Ja pašreiz plānotie bitumena smilšakmens 
ieguves projekti tiks īstenoti, kā paredzēts, aptuveni 3000 kvadrātkilometru Kanādas ziemeļu
mežu (kas ir viena ceturtā daļa no pasaulē atlikušajiem neskartajiem mežiem) tiks izcirsti, 
nosusināti un pārvērsti bitumena smilšakmens raktuvēs. Šādas zemes izmantojuma maiņas 
rezultātā atmosfērā nonāk liels daudzums mežos uzglabātā oglekļa un tieši tiek veicinātas 
klimata pārmaiņas. Komisija pašreizējos apsvērumos, novērtējot SEG emisijas, neņem vērā 
transporta degvielas pilnu dzīves ciklu, kā arī neņem vērā zemes izmantojuma tiešu maiņu.

Sabiedrisko apspriežu dokumentos Komisija apspriedās ar dalībvalstīm par vairākām 
atšķirīgām pieejām, no kurām vienu, tā saukto, jaukto pieeju Komisija jau izmanto, novērtējot 
SEG emisijas no biodegvielām. Saskaņā ar šo metodoloģiju tiek noteiktas konservatīvas 
ieteicamās vērtības atšķirīgām degvielas izejvielām un ražošanas metodēm, un degvielas 
ražotājiem tiek dota iespēja ziņot par faktiskajām vērtībām, ja viņi var pierādīt, ka tās ir 
efektīvākas nekā noteiktās konservatīvās vērtības. Šāda pieeja veicinās ieguldījumus 
degvielas patēriņa efektivitātes veicināšanā un būs atbilstīga spēkā esošajai metodoloģijai 
attiecībā uz biodegvielām, tādējādi nodrošinot vienādu pieeju visiem transporta degvielas 
veidiem.

Pēdējā ENVI komitejas sanāksmē (22/06/2010) Komisijas pārstāvji paziņoja, ka viņi neapsver 
„jauktās” pieejas izmantošanu, novērtējot fosilā kurināmā SEG emisijas, jo dalībvalstis 
sabiedrisko apspriežu dokumentos nav paudušas vēlēšanos to darīt. Tomēr saskaņā ar 
pieejamajiem datiem par šo jautājumu tikai 10 dalībvalstis iesniedza atbildes uz dokumentu, 
no kurām piecas atbalstīja jaukto pieeju un piecas to noraidīja. Daudzas dalībvalstis atturējās, 
bet pauda ieinteresētību par šo pieeju un lūdza veikt pārskatīšanu 2012. gadā.

Sakarā ar visu iepriekšminēto:

 kāpēc Komisija neapsver iespēju izmantot jaukto pieeju fosilā kurināmā SEG 
emisiju novērtēšanai?

 ņemot vērā lielās SEG emisijas no bitumena smilšakmens izmantošanas, kā arī 
zinātnisko pētījumu pārpilnību par šo emisiju ietekmi uz vidi, kāpēc Komisija 
neierosina nekādas vērtības?

 ņemot vērā SEG un dabā uzkrātā oglekļa emisijas, kas saistītas ar mežu zemes 
izmantojuma veida tiešu maiņu, vai Komisija plāno aprēķināt zemes 
izmantojuma maiņas faktoru attiecībā uz bitumena smilšakmeni un citām 
degvielas izejvielām?


