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Galutinės energijos vartojimo struktūra Lietuvoje
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Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
potencialas*  
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energijos išteklių rūšis

 – gamyba 2005 metais

 – galima gamyba iš likusio potencialo

I  – mediena
II  – šiaudai
III  – municipalinės atliekos
IV  – biodujos
V  – geoterminė energija

VI  – hidroenergija
VII  – saulės energija

VIII  – vėjo energija
IX  – biodegalai

*saulės energiją naudoja įrengti nedidelės galios pavyzdiniai objektai            

 **2005 m. vėjo elektrinėse pagaminta 0,0018 TWh  

ENERGIJOS GAMYBA 2005 M., NAUDOJANT ATSINAUJINAČIUS
ENERGIJOS IŠTEKLIUS , IR LIKĘS JŲ POTENCIALAS, TWh
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Europos Sąjungos

Energinio efektyvumo politika

Europos Sąjungos

Energinio efektyvumo politika

Energinio efektyvumo didinimas yra 
Komisijos darbotvarkės viršuje. 

Tai yra ir vienas iš šešių Komisijos 
energetikos politikos prioritetų. 

Nemažas skaičius direktyvų skirta
veiklai šioje srityje.
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Žalioji knyga - ES tausios, konkurencingos ir
saugios energetikos strategija (SEC (2006) 317)

1. Energetikos indėlis į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą
Europoje:Europos elektros energijos ir dujų vidaus rinkos 
sukūrimas

2. Saugų tiekimą užtikrinanti energijos vidaus rinka: valstybių 
narių solidarumas

3. Siekiant energijos tiekimo saugumo ir konkurencingumo:
tausesnės, veiksmingesnės ir įvairesnės energijos rūšys

4. Integruotas kovos su klimato kaita metodas
i) Padaryti daugiau mažesnėmis sąnaudomis: energijos 

efektyvumo pavyzdys

ii) Daugiau atsinaujinančios energijos šaltinių

iii) Anglies dvideginio surinkimas ir geologinis saugojimas

5. Naujovių skatinimas: strateginis Europos energijos 
technologijų planas

6. Kurti bendrąją išorės energetikos politiką

Šešios prioritetinės kryptys:
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Serija direktyvų, skirtų nurodyti buitinių 
prietaisų energijos ir kitų svarbių išteklių 
suvartojimą ženklinant gaminį, ir teikti 
apie jį standartinę informaciją, tuo 
suteikiant vartotojams galimybę pasirinkti
energijos požiūriu efektyviausius
prietaisus.

1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl 
buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo 
parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę 
informaciją apie gaminį … ir kitos Direktyvos
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2002 m. gruodžio 16 d. EPirT direktyva 
2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo

Direktyvos tikslas – skatinti pastatų energinį efektyvumą.
Atsižvelgiama į išorinio klimato ir vietos sąlygas, vidaus klimato 
reikalavimus ir ekonomiškumą.

Ji nustato reikalavimus:
visoje ES taikomai bendrai pastatų energinio efektyvumo 
skaičiavimo metodikai;
mažiausiems energinio efektyvumo standartams tiek 
naujiems pastatams, tiek didelių pastatų kapitaliniam 
remontui;
pastatų sertifikavimo sistemai, kuri savininkams, 
nuomininkams ir naudotojams akivaizdžiai parodys 
suvartojamos energijos kiekį;
didesnių šildymo katilų ir oro kondicionavimo bei vėdinimo 
sistemų reguliariam tikrinimui.
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2003 m. spalio 13 d. EPirT direktyva  2003/87/EB, 
nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimais sistemą

Direktyvos tikslas – nustatyti prekybos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo apyvartiniais taršos leidimais 
(ATL) sistemą ES.
EK nustatė tam tikras gaires apyvartinių taršos leidimų paskirstymui. 
Visos ES šalys nuo 2005 metų apribojo nustatytų ūkio šakų įmonių
bendrą taršą CO2.
Bendros šalių taršos kvotos buvo išdalintos atskiroms įmonėms, 
suteikiant įmonėms ribotą kiekį apyvartinių taršos leidimų.

Jei įmonės įrenginiai atmosferą CO2 dujomis teršia mažiau, nei 

gauta apyvartinių taršos leidimų, jos gali apyvartinių taršos 
leidimų perteklių parduoti (ir atvirkščiai). 
Įmonė, neturinti pakankamo kiekio apyvartinių taršos leidimų, 
turi mokėti 40 eurų/tCO2 baudą. 
Du etapai: 2005 – 2007 m. ir 2008-2012 m.
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Direktyvos tikslas – sukurti pagrindą skatinti didelio 
efektyvumo kogeneraciją, kuri remtųsi esama šilumos 
paklausa, t.y. atsižvelgiant į realią dabartinę padėtį.

Ji nustato reikalavimus:

Aukšto efektyvumo kogeneracijos (įskaitant ir mažąją)  
potencialui išsiaiškinti, jos diegimo kliūtims nustatyti.
Pradėti ir įgyvendinti kogeneraciniu būdu pagamintos 
elektros kilmės garantavimo sistemą.
Įvertinti ir nuo 2006 pradžios suderinti su Direktyvos 
reikalavimais teisinę, reguliavimo  tvarką (leidimai ir pan.) 
kogeneracijai .

2004 m. vasario 11 d. EPirT direktyva  2004/8/EB 
dėl termofikacijos skatinimo, remiantis 

naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos 
rinkoje
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Padaryti daugiau, sunaudojant mažiau
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Ekonomiškai efektyvaus taupymo 
potencialas įvairiuose sektoriuose:

Dabartinis vartojimas ~1725 Mt 
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Žaliosios knygos išvados

Energijos vartojimo efektyvumo iniciatyva yra 
susijusi ne tik su energine politika.

Ji yra pagrindinis veiksnys mažinant mūsų 
priklausomybę nuo trečiųjų šalių energetikos 
srityje, esant didelėms ir nepastovioms naftos 
kainoms. 

Ši iniciatyva taip pat padės įgyvendinti 
Lisabonos strategijos tikslus, siekiant 
atgaivinti Europos ekonomiką ir kovoti su 
klimato kaita.
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ES Energijos efektyvumo 
Veiksmų Planas - 2006

Trys horizontalios ir trys sektorinės platformos:

1. Visuomenės informavimas, mokymas, švietimas.
2. Esamo Bendrijos teisyno acquis įmanomai geresnis

įgyvendinimas ir veikimas. 
3. Geresnis finansavimo mechanizmas energijos 

efektyvumui.

1. Energijos vartojimas transporto sektoriuje.
2. Energijos vartojimas jos transformavimo sektoriuje.
3. ES energijos efektyvumo politikos globalizavimas.

Pirmųjų skelbiamų versijų buvo laukiama 2006 rugsėjo pabaigoje, o kol kas …
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Direktyvos tikslas – pasiekti aukštą aplinkos apsaugos lygį 
mažinant potencialų energiją vartojančių gaminių (EVG) 
poveikį aplinkai per jų gyvavimo ciklą.

Ji nustato ekologinio projektavimo reikalavimų EVG sistemą:
minimalūs efektyvumo reikalavimai daugeliui EVG (prietaisų ir įrenginių):

pvz.: 
šildymo ir vandens šildymo įranga, 
elektros variklių sistemos, 
buities ir paslaugų sektoriaus apšvietimo įrenginiai, 
buities prietaisai, buities ir paslaugų sektoriaus biurų įranga,
elektroninės ir ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) sistemos;

budėjimo režimo energijos sąnaudų mažinimas.
savanoriški susitarimai su EVG gaminančia pramone.
energetinių parametrų žymėjimo schemos išplėtimas.
per energetikos produktų bei elektros energijos apmokestinimą
įtakoti energijos paklausą.

Direktyva netaikoma keleivinio ar krovininio transporto priemonėms.

2005 m. liepos 6 d.  EPirT direktyva  
2005/32/EB, nustatanti ekologinio projektavimo 
reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams 

nustatymo sistemą
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2006 m. balandžio 5 d. EPirT direktyva 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ir energetinių paslaugų

Direktyvos tikslas - sustiprinti  ekonomišką ir efektyvų  
galutinės energijos  vartojimą:
nustatant  orientacinius rodiklius, skatinamąsias 
priemones bei institucinį, finansinį ir teisinį pagrindą; 
sudarant sąlygas energetinių paslaugų rinkos plėtrai ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimui pas galutinius 
vartotojus.

Apima visus energijos galutinio vartojimo tiekėjus (skirstytojus, 
mažmenininkus elektros, gamtinių ir kitų dujų,  CŠT, skysto buitinio kuro, 
biokuro, degalų ).

Mažoms įmonėms < 75 GWh/metus <10 darb., < 2 mln. EUR neprivaloma.

Apima visus galutinio vartojimo sektorius ( neliečia prekybos 
emisijomis sektoriaus).

Nacionalinis orientacinis energijos sutaupymo tikslas:  
9-erių metų 9 %  ( ~ 1% metinių) sutaupymų, 

išmatuotų nuo 2008 01 01 iki  2016 12 31.
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2006 m. balandžio 5 d. EPirT direktyva 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ir energetinių paslaugų

Viešasis sektorius šioje veikloje vaidina pavyzdinį 
vaidmenį, į viešųjų pirkimų vertinimo kriterijus įtraukia 
energijos vartojimo efektyvumą.

Energijos galutinio vartojimo tiekėjai įsipareigoja 
pasirenkant:
a) energetines paslaugas, 

energijos vartojimo auditą, 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones
arba indėlį į energinio efektyvumo fondą.

b) savanoriškus susitarimus ir (arba) kitas į rinką 
orientuotas schemas.
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Atsinaujinančios energijos šildymui  ir vėsinimui  
skatinimo Direktyva, 2007/xx/EB

Įvyko viešoji konsultacija (iki 2006 10 06) dėl :

� Visų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 
šildymui ir vėsinimui:  saulės šiluminė, geoterminė ir 
šilumos siurblių, biomasė; 

� Visų tipų priemonių ir politinių veiksmų, kad įvertinti 
tų priemonių potencialą

Visus sektorius (viešasis sektorius, pramonė, energijos 
paslaugos ir centralizuotas šilumos tiekimas, 
paslaugų ir gyvenamasis) tikimasi apimti.
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2007/xx/EB

Atsinaujinančios 
energijos 
šildymui  ir 
vėsinimui  
skatinimo
2007/xx/EB

Elektros 
gamybos iš AEI 

rėmimo
Direktyva
2001/77/EB

Elektros 
gamybos iš AEI 

rėmimo
Direktyva
2001/77/EB

ŽALIOJI KNYGA 
apie energijos
vartojimo
efektyvumą
2005 06 22

ŽALIOJI KNYGA 
apie energijos
vartojimo
efektyvumą
2005 06 22

ES
Energinio 

efektyvumo 
politika

ES
Energinio 

efektyvumo 
politika
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Direktyvos tikslas −−−− remti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą gaminant 
elektros energiją vidaus rinkoje ir padėti pamatus būsimai Bendrijos 
sistemai. 

21 proc. orientacinę elektros, pagamintos iš atsinaujinančiosios energijos 
šaltinių, dalį bendrame Bendrijos elektros vartojimo balanse iki 2010 m.

2005.12 07 Komisijos komunikatas “Parama elektros energijai iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių gaminti”

Valstybės narės tobulina ir užtikrina savo paramos sistemų teisinį reguliavimą:
- Didindamos teisėkūros stabilumą ir mažindamos investicijų riziką;
- Mažindamos administravimo kliūtis;
- Spręsdamos tinklo klausimus (taikyti absoliučiai skaidrius ir
nediskriminuojančius išlaidų padengimo bei pasidalijimo principus);
- Skatindamos technologijų įvairovę;
- Užtikrindamos suderinamumą su vidaus elektros rinka;
- Skatindamos išnaudoti vietos ir regioninius pranašumus;
- Derindamos energijos veiksmingumo ir paklausos valdymo priemones.

2001 m. rugsėjo 27 d. EPirT direktyva 2001/77/EB dėl 
elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros rinkoje
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Buitinių
prietaisų
ženklinimo 
direktyvos

nuo 92/75/EEB 
iki 96/57/EC

Buitinių
prietaisų
ženklinimo 
direktyvos

nuo 92/75/EEB 
iki 96/57/EC

Pastatų
energinio 
efektyvumo 
Direktyva

2002/91/EB

Pastatų
energinio 
efektyvumo 
Direktyva

2002/91/EB

Prekybos 
emisijos 
leidimais 
Direktyva

2003/87/EB

Prekybos 
emisijos 
leidimais 
Direktyva

2003/87/EB

Kogeneracijos
skatinimo
Direktyva
2004/8/EB

Kogeneracijos
skatinimo
Direktyva
2004/8/EB

Projektavimo 
reikalavimų
energiją

vartojantiems 
gaminiams
2005/32/EB

Projektavimo 
reikalavimų
energiją

vartojantiems 
gaminiams
2005/32/EB

Energijos 
galutinio 
vartojimo 
efektyvumo 
ir paslaugų
2006/32/EB

Energijos 
galutinio 
vartojimo 
efektyvumo 
ir paslaugų
2006/32/EB

Atsinaujinančios 
energijos šildymui  

ir vėsinimui  
skatinimo
2007/xx/EB

Atsinaujinančios 
energijos šildymui  

ir vėsinimui  
skatinimo
2007/xx/EB

Elektros 
gamybos iš
AEI rėmimo
Direktyva

2001/77/EB

Elektros 
gamybos iš
AEI rėmimo
Direktyva

2001/77/EB

Biokuro 
naudojimo 
transporte 
skatinimo 
Direktyva

2003/30/EB

Biokuro 
naudojimo 
transporte 
skatinimo 
Direktyva

2003/30/EB

ŽALIOJI KNYGA 
apie energijos
vartojimo
efektyvumą
2005 06 22

ŽALIOJI KNYGA 
apie energijos
vartojimo
efektyvumą
2005 06 22

ES
Energinio 

efektyvumo 
politika

ES
Energinio 

efektyvumo 
politika

ŽALIOJI KNYGA
ES tausios, konkurencingos ir saugios
energetikos strategija

(SEC (2006) 317)
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Ačiū už dėmesį

Buitinių prietaisų
ženklinimo 
direktyvos

Buitinių prietaisų
ženklinimo 
direktyvos

Pastatų energinio 
efektyvumo 
Direktyva

Pastatų energinio 
efektyvumo 
Direktyva

Prekybos 
emisijos 
leidimais 
Direktyva

Prekybos 
emisijos 
leidimais 
Direktyva

Kogeneracijos
skatinimo
Direktyva

Kogeneracijos
skatinimo
Direktyva

Projektavimo 
reikalavimų
energiją

vartojantiems 
gaminiams

Projektavimo 
reikalavimų
energiją

vartojantiems 
gaminiams

Energijos 
galutinio 
vartojimo 
efektyvumo 
ir paslaugų

Energijos 
galutinio 
vartojimo 
efektyvumo 
ir paslaugų

Atsinaujinančios 
energijos šildymui  ir 
vėsinimui  skatinimo

Atsinaujinančios 
energijos šildymui  ir 
vėsinimui  skatinimo

Elektros 
gamybos iš AEI 

rėmimo
Direktyva

Elektros 
gamybos iš AEI 

rėmimo
Direktyva

Biokuro 
naudojimo 
transporte 
skatinimo 
Direktyva

Biokuro 
naudojimo 
transporte 
skatinimo 
Direktyva

ŽALIOJI KNYGA 

apie
energijos
vartojimo
efektyvumą

ŽALIOJI KNYGA 

apie
energijos
vartojimo
efektyvumą

ES
Energinio 

efektyvumo 
politika

ES
Energinio 

efektyvumo 
politika


