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ENERGETIKOS POLITIKA: BENDRIEJI PRINCIPAI

Problemos, su kuriomis ES susiduria energetikos sektoriuje, apima tokius klausimus,
kaip didėjanti priklausomybė nuo importo, ribota išteklių įvairovė, didelės ir
nepastovios energijos kainos, didėjantys pasauliniai energijos poreikiai, gamybos ir
tranzito šalyse kylantys pavojai tiekimo saugumui, didėjanti klimato kaitos grėsmė,
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, lėta pažanga energijos vartojimo
efektyvumo srityje, iššūkiai dėl didėjančios atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies,
taip pat poreikis didinti skaidrumą energijos rinkose, jų tolesnę integraciją ir gerinti
jungtis. Įvairios priemonės, kuriomis siekiama sukurti integruotą energijos rinką,
užtikrinti saugų energijos tiekimą ir tvarų energetikos sektorių, yra svarbiausia ES
energetikos politikos dalis.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnis.
Konkrečios nuostatos:
— tiekimo saugumas: SESV 122 straipsnis;

— energetikos tinklai: SESV 170–172 straipsniai;

— anglis: Protokole Nr. 37 paaiškinamos finansinės pasekmės, susijusios su Europos
anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutarties galiojimo pabaiga 2002 m.;

— branduolinė energetika: Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis
(Euratomo sutartis) yra daugumos ES veiksmų branduolinės energijos srityje
teisinis pagrindas.

Kitos nuostatos, turinčios poveikį energetikos politikai:
— energijos vidaus rinka: SESV 114 straipsnis;

— išorės energetikos politika: SESV 216–218 straipsniai.

TIKSLAI

Pagal energetikos sąjungos strategiją (2015 m.) penki pagrindiniai ES energetikos
politikos tikslai yra:
— įvairinti Europos energijos šaltinius, užtikrinant energetinį saugumą pasitelkiant ES

šalių solidarumą ir bendradarbiavimą;
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— užtikrinti visiškai integruotos energijos vidaus rinkos veikimą, sudarant sąlygas
laisvam energijos srautui per ES naudojant tinkamą infrastruktūrą be techninių ar
reguliavimo kliūčių;

— didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti priklausomybę nuo energijos
importo, mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos
augimą;

— mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir pereiti prie mažaanglės
ekonomikos laikantis Paryžiaus susitarimo;

— skatinti mokslinius tyrimus mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių ir
švarios energijos technologijų srityje ir teikti pirmenybę moksliniams tyrimams
ir inovacijoms, kad būtų paskatinta energetikos pertvarka ir padidintas
konkurencingumas.

Pagal SESV 194 straipsnį kai kurios energetikos politikos sritys priklauso
pasidalijamajai kompetencijai: tokiu būdu parodoma, kad siekiama sukurti bendrą
energetikos politiką. Vis dėlto kiekviena valstybė narė išsaugo teisę „apibrėžti savo
energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių ir
nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą“ (194 straipsnio 2 dalis).

LAIMĖJIMAI

A. Bendra politikos programa
Dabartinė politikos darbotvarkė grindžiama ES energetikos tikslų derinimu su 2021 m.
liepos mėn. pasiūlytame naujame pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių
rinkinyje nustatytais klimato srities tikslais, įskaitant:
— palyginti su 1990 m., iki 2030 m. ne mažiau kaip 55 proc. sumažinti išmetamą

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

— iki 2050 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti iki
nulio.

2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos patvirtinta ir 2018 m. gruodžio mėn.
persvarstyta išsami integruota klimato ir energetikos politika, pagal kurią iki 2030 m.
turi būti pasiekti šie tikslai:
— pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis sudarytų 32 proc.

suvartojamos energijos kiekio;

— 32,5 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

— sujungti bent 15 proc. ES elektros energijos sistemų.

Šiuo metu deramasi dėl naujų ES energetikos tikslų. Bus siūlomi šie 2030 m. tikslai:
— pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis sudarytų 32–45 proc.

suvartojamos energijos kiekio;

— ES pirminės energijos suvartojimą sumažinti 40–42 proc., o galutinės energijos
suvartojimą – 36–40 proc.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
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2015 m. vasario 25 d. Komisija paskelbė energetikos sąjungos strategiją
(COM(2015)0080), kuria siekiama sukurti energetikos sąjungą, kuri užtikrintų saugų,
tvarų, konkurencingą ir įperkamą energijos tiekimą ES namų ūkiams ir įmonėms.
2016 m. lapkričio 30 d. Komisija pasiūlė dokumentų rinkinį „Švari energija visiems
europiečiams“ (COM(2016)0860). Jį sudaro aštuoni pasiūlymai dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų, apimančių valdymą (Energetikos sąjungos valdymo
reglamentas (ES) 2018/1999), elektros energijos rinkos kūrimą (Elektros energijos
direktyva (ES) 2019/944, Elektros energijos reglamentas (ES) 2019/943 ir Pasirengimo
valdyti riziką reglamentas (ES) 2019/941), energijos vartojimo efektyvumą (Energijos
vartojimo efektyvumo direktyva (ES) 2018/2002, Pastatų energinio naudingumo
direktyvą (ES) 2018/844), atsinaujinančiųjų išteklių energiją (Atsinaujinančiųjų išteklių
energijos direktyva 2018/2001) ir reguliavimo institucijos – ES energetikos reguliavimo
institucijų bendradarbiavimo agentūros – taisykles (Reglamentas (ES) 2019/942,
kuriuo įsteigiama ACER). Paskutinis rinkinio elementas – Energetikos sąjungos
valdymo reglamentas – galiausiai priimtas 2019 m. gruodžio 4 d. Pagal reglamentą
ES valstybės narės turi parengti 2021–2030 m. laikotarpio 10 metų integruotus
nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kas dvejus metus teikti
pažangos ataskaitą ir parengti nuoseklias nacionalines ilgalaikes strategijas Paryžiaus
susitarimo tikslams pasiekti.
Sprendimu (ES) 2019/504 padaryti ES energijos vartojimo efektyvumo politikos ir
energetikos sąjungos valdymo pakeitimai, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą
iš ES. Juo padarytos prognozuojamų 2030 m. energijos vartojimo skaičių techninės
korekcijos, kad tie skaičiai apimtų 27 valstybių narių sąjungą.
2021 m. liepos 14 d. ir gruodžio 15 d. Komisija paskelbė pasirengimo įgyvendinti
55 % tikslą priemonių rinkinį, kuriuo siekiama iki 2030 m. išmetamų teršalų
kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir iki 2050 m.
užtikrinti ES anglies dioksido poveikio neutralumą. Šį didelį dokumentų rinkinį
sudaro visų galiojančių ES klimato ir energetikos aktų, įskaitant Atsinaujinančiųjų
išteklių energijos direktyvą (COM(2021)0557), Energijos vartojimo efektyvumo
direktyvą (COM(2021)0558), Energijos mokesčių direktyvą (COM(2021)0563,
Pastatų energinio naudingumo direktyvą (COM/2021/802) , Dujų direktyvą
(COM/2021/803) ir reglamentą (COM/2021/804), peržiūra. Į jį taip pat įtraukti nauji
pasiūlymai, pavyzdžiui, reglamentas dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo
(COM(2021)0559), iniciatyva „ReFuelEU Aviation“ (COM(2021)0561) ir iniciatyva
„FuelEU Maritime“ (COM(2021)0562).
2022 m. gegužės 18 d. Europos Komisija pristatė „REPowerEU“ planą
(COM/2022/0230) kaip atsaką į Rusijos invazijos į Ukrainą sukeltus sunkumus ir
pasaulinės energetikos rinkos sutrikdymą. Planu siekiama panaikinti ES priklausomybę
nuo Rusijos iškastinio kuro ir toliau daryti pažangą kovojant su klimato krize.
B. Energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas
Visiškai integruota ir tinkamai veikianti energijos vidaus rinka užtikrina prieinamas
energijos kainas, duoda būtinus kainų signalus investicijoms į ekologišką energiją,
užtikrina energijos tiekimą ir atveria pigiausius kelius neutralizuoti poveikį klimatui.
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Energijos vidaus rinkos teisės aktai pirmą kartą įtraukti į trečiąjį energetikos dokumentų
rinkinį (2009–2014 m.) ir apima penkias sritis: veiklos rūšių atskyrimą, nacionalines
nepriklausomas reguliavimo institucijas, bendradarbiavimą, Europos Sąjungos
energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (ACER) ir sąžiningas
mažmeninės prekybos rinkas. Siekiant pagerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą,
pagal šį rinkinį buvo sukurti Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių
tinklas (ENTSO-E) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-
G). Rinkinį, be kita ko, sudarė Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės
energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo ir transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E)
politika, grindžiama Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos
infrastruktūros gairių.
Ketvirtajame energetikos dokumentų rinkinyje (2015–2020 m.) „Švari energija visiems
europiečiams“ daugiausia dėmesio skirta elektros energijos rinkos modeliui (Elektros
energijos direktyva, Elektros energijos reglamentas, Pasirengimo valdyti riziką
reglamentas, ACER reglamentas). Jame nustatytos naujos elektros energijos kaupimo
taisyklės, paskatos vartotojams, kuriomis siekiama prisidėti prie geresnio energijos
vidaus rinkos veikimo, nuostatos dėl 10 metų nacionalinių energetikos ir klimato srities
veiksmų planų (NEKSVP) 2021–2030 m. ir sustiprintas ACER vaidmuo. Pastaraisiais
metais taip pat buvo sprendžiamas „Brexit’o“ klausimas (žr. faktų suvestinę 2.1.9 dėl
energijos vidaus rinkos).
Penktasis energetikos dokumentų rinkinys „Pasirengimas įgyvendinti 55 % tikslą“
paskelbtas dviem dalimis 2021 m. liepos 14 d. ir gruodžio 15 d. ir šiuo metu svarstomas.
Juo siekiama energetikos tikslus suderinti su naujuoju Europos klimato srities užmoju
iki 2030 m. sumažinti išmetamą teršalų kiekį bent 55 proc. iki 2050 m. užtikrinti anglies
dioksido poveikio neutralumą. Jame daugiausia dėmesio skiriama atsinaujinantiesiems
energijos ištekliams, energijos vartojimo efektyvumui, energijos apmokestinimui, oro ir
jūrų transportui bei pastatams.
2021 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė peržiūrą (Dujų direktyvos 2009/73/EB ir Dujų
reglamento (EB) Nr. 715/2009 – COM/2021/803, COM/2021/804). Šioje peržiūroje
taip pat siūloma reguliavimo sistema, skirta konkurencingoms nuo iškastinio kuro
nepriklausomoms dujų rinkoms, įskaitant naujos ES vandenilio rinkos kūrimą ir plėtrą.
2022 m. gegužės 18 d. Komisija, plėtodama „REpowerEU“ planą (COM/2022/0230),
pasiūlė tikslą iki 2030 m. užtikrinti 10 mln. tonų vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių
vidaus gamybą ir 10 mln. tonų importą, siekiant pakeisti gamtines dujas, anglis ir
naftą pramonės ir transporto sektoriuose, kuriems sunku sumažinti priklausomybę
nuo iškastinio kuro. 2022 m. rugsėjo 14 d. Komisija pasiūlė skubias intervencines
priemones Europos energijos rinkose (COM/2022/473), kad būtų kovojama su
pastaruoju metu didžiuliu kainų kilimu. Tai buvo išskirtinės elektros energijos poreikio
mažinimo priemonės ir priemonės, pagal kurias energetikos sektoriaus perteklinės
pajamos bus perskirstytos galutiniams vartotojams.
C. Energijos vartojimo efektyvumas
ES energijos vartojimo efektyvumo politikos kertinis akmuo yra Direktyva 2012/27/
ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria nustatomos privalomos priemonės,
padėsiančios ES iki 2020 m. pasiekti 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslą.
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Direktyvoje taip pat nustatyti energijos taupymo tikslai ir daug energijos vartojimo
efektyvumo didinimo politikos priemonių, įskaitant energijos vartojimo efektyvumui
didinti skirtą renovaciją ir privalomus pastatų energinio naudingumo sertifikatus,
minimalius įvairių produktų energijos vartojimo efektyvumo standartus, energijos
vartojimo efektyvumo etiketes ir išmaniuosius skaitiklius, taip pat vartotojų teises.
2018 m. gruodžio mėn. persvarstyta Energijos vartojimo efektyvumo direktyva
2018/2002/ES ir bendras 2030 m. ES energijos vartojimo efektyvumo tikslas padidintas
bent iki 32,5 proc. (palyginti su 2007 m. bazinėmis prognozėmis).
2021 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė persvarstytą Energijos vartojimo efektyvumo
direktyvą (COM/2021/558), pagal kurią 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslai
padidinami iki 39 proc. pirminės energijos suvartojimo ir 36 proc. galutinės energijos
suvartojimo, palyginti su 2007 m. bazinėmis prognozėmis. Joje taip pat nustatyti
valstybių narių įpareigojimai 2024–2030 m. laikotarpiu per metus sutaupyti 1,5 proc.
suvartojamos galutinės energijos.
2022 m. gegužės mėn. Komisija, plėtodama „Repower EU“ planą (COM/2022/0230),
pasiūlė peržiūrėti energijos vartojimo efektyvumo tikslus (COM/2022/222), kad būtų
laipsniškai nutrauktas Rusijos iškastinio kuro importas iki 2030 m. bent 13 proc.,
palyginti su 2007 m. bazinėmis prognozėmis, sumažinant suvartojamos energijos kiekį
(iki ne daugiau kaip 750 mln. tonų naftos ekvivalento (Mtne) ir 980 mln. tne galutinės
ir pirminės energijos suvartojimo ES iki 2030 m.). Pasiūlyme, dėl kurio šiuo metu
deramasi, nustatyti ES suvartojamo pirminės ir galutinės energijos kiekio mažinimo 40–
42 proc. ir 36–40 proc. tikslai.
Iš dalies pakeistoje Pastatų energinio naudingumo direktyvoje (Direktyva (ES)
2018/844) nustatytos gairės ir orientaciniai 2030, 2040 ir 2050 m. tikslai, taip pat
ilgalaikės valstybių narių strategijos, siekiant remti nacionalinio tiek viešųjų, tiek
privačiųjų gyvenamųjų būstų ir negyvenamosios paskirties pastatų ūkio renovaciją,
kad iki 2050 m. būtų sukurtas labai efektyviai energiją vartojantis ir beanglis pastatų
ūkis. 2020 m. spalio mėn. Komisija paskelbė naują strategiją dėl renovacijos bangos
(COM(2020)0662), kuria siekiama per ateinančius dešimt metų du kartus per metus
atlikti renovaciją pastatų energiniam naudingumui didinti.
2021 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė persvarstytą Pastatų energinio naudingumo
direktyvą (COM/2021/802), kuria padidinamas renovacijos lygis, visų pirma prasčiausio
energinio naudingumo pastatų kiekvienoje šalyje, ilgalaikės renovacijos strategijos
pakeičiamos nacionaliniais pastatų renovacijos planais ir nustatomi būtiniausi ES
lygmens efektyvumo standartai.
ES ekologinio projektavimo direktyvoje (Direktyva 2009/125/EB) ir Energijos vartojimo
efektyvumo ženklinimo sistemos reglamente (Reglamentas (ES) 2017/1369) nustatyti
atskirų gaminių grupių ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo
ženklinimo reikalavimai (žr. faktų suvestinę 2.4.8 apie energijos vartojimo efektyvumą).
D. Atsinaujinančiųjų išteklių energija
Saulės energija, sausumos ir jūros vėjo energija, vandenynų ir vandens energija,
biomasė ir biodegalai, vandenilis yra atsinaujinantieji energijos ištekliai. Vien tik
energijos rinkos negali užtikrinti pageidaujamos atsinaujinančiųjų energijos išteklių
dalies ES, o tai reiškia, kad gali prireikti nacionalinių paramos schemų ir ES finansavimo
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schemų. Vienas iš prioritetų, dėl kurių susitarta per 2013 m. gegužės mėn. Europos
Vadovų Tarybos posėdį, buvo aktyviau įvairinti ES energijos tiekimą ir plėtoti vietos
energijos išteklius, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir sumažinti energetinę
priklausomybę nuo išorės. Kalbant apie atsinaujinančiuosius energijos išteklius,
2009 m. balandžio 23 d. Direktyvoje 2009/28/EB nustatytas 20 proc. tikslas, kuris turi
būti pasiektas iki 2020 m.
2018 m. gruodžio mėn. Atsinaujinančiųjų išteklių direktyvoje (Direktyva (ES)
2018/2001) buvo nustatytas ES privalomas bendras tikslas iki 2030 m. užtikrinti bent
32 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. 2020 m. lapkričio 19 d. Komisija
paskelbė ES jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategiją (COM(2020)0741),
siekiant dėti daugiau pastangų, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų
neutralus. Strategijoje siūloma iki 2030 m. padidinti Europos jūros vėjo energijos
gamybos pajėgumus nuo dabartinių 12 GW pajėgumų bent iki 60 GW, o iki 2050 m. –
iki 300 GW. Esama įvairių strategijų, kuriomis skatinamas visų atsinaujinančiųjų išteklių
energijos naudojimas (žr. faktų suvestinę 2.4.9 dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos).
2021 m. liepos mėn. pasiūlyme (COM(2021)0557) dėl naujos Atsinaujinančiųjų išteklių
energijos direktyvos numatoma bendrą atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslą iki
2030 m. padidinti iki 40 proc. 2022 m. gegužės mėn., laikydamasi „REPowerEU“
plano (COM/2022/0230), kuriuo siekiama laipsniškai atsisakyti Rusijos iškastinio kuro,
Komisija pasiūlė atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslą, dėl kurio šiuo metu deramasi,
iki 2030 m. padidinti iki 45 proc. Konkrečiau, Komisija pateikė saulės energijos
strategiją (COM/2022/0221), kuria siekiama iki 2025 m. padvigubinti fotovoltinius
saulės energijos pajėgumus, iki 2030 m. įrengiant 600 GW. Joje taip pat nustatyti
vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybos tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m.
(10 mln. tonų vidaus gamybos ir 10 mln. tonų importo), siūlomas biometano veiksmų
planas, kuriuo siekiama iki 2030 m. gamybą padidinti iki 3 mlrd. kubinių metrų (mlrd.
m³), ir sutrumpinti bei supaprastinti leidimų išdavimo procesus.
E. Išorės ryšių energetikos srityje stiprinimas
2012 m. ES sukūrė keitimosi informacija mechanizmą, kad palengvintų ES valstybių
narių ir ES nepriklausančių šalių veiksmų koordinavimą ir užtikrintų, kad būtų laikomasi
ES teisės (Sprendimas Nr. 994/2012/ES). Jame reikalaujama, kad ES valstybės narės
pateiktų Komisijai įvertinti visus galiojančius tarptautinius energetikos susitarimus, ir
reikalaujama, kad ES valstybės narės tam tikru mastu keistųsi informacija.
Reaguodama į Rusijos invaziją į Ukrainą, 2022 m. kovo 8 d. komunikate
„REPowerEU“ (COM/2022/108) Komisija pasiūlė sumažinti iškastinių dujų naudojimą
bent 155 mlrd. m³, o tai atitinka 2021 m. iš Rusijos importuotą kiekį, kad per metus jis
sumažėtų beveik dviem trečdaliais.
2022 m. gegužės mėn., laikydamasi „REPowerEU“ plano (COM/2022/0230), kuriuo
siekiama laipsniškai atsisakyti Rusijos iškastinio kuro, Komisija bendradarbiavo su
tarptautiniais partneriais, kad įvairintų tiekimą ir užsitikrintų suskystintų gamtinių dujų
(SGD) importą ir didesnį dujų tiekimą vamzdynais iš tarptautinių partnerių. Ji sukūrė ES
energetikos platformą – savanorišką koordinavimo mechanizmą, kuriuo remiamas dujų
ir vandenilio pirkimas ES, ir paskelbė ES išorės energetikos strategiją (JOIN/2022/23),
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kuria remiama Ukraina, Moldova, Vakarų Balkanai ir Rytų partnerystės šalys, taip pat
pažeidžiamiausi ES partneriai.
F. Energijos tiekimo saugumo didinimas
Pagal Reglamentą (ES) 2019/941 dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos
sektoriuje, kuris sudaro dokumento rinkinio „Švari energija visiems europiečiams“
dalį, ES valstybės narės turi bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant užtikrinti, kad kilus
elektros energijos sektoriaus krizei elektros energija būtų tiekiama ten, kur jos labiausiai
reikia. Reglamentu užtikrinama, kad valstybės narės įdiegtų tinkamas priemones, kad
užkirstų kelią galimoms elektros energijos sektoriaus krizėms, joms pasirengtų ir jas
valdytų, laikydamosi solidarumo ir skaidrumo principų.
Atsižvelgdama į itin didelę dujų ir naftos svarbą ES energijos tiekimo saugumui, ES
priėmė kelias priemones siekdama užtikrinti, kad būtų atliekamas rizikos vertinimas
ir kad būtų parengti atitinkami prevenciniai veiksmų planai ir ekstremalių situacijų
valdymo planai. 2017 m. reglamentu dėl dujų tiekimo saugumo (Reglamentas (ES)
2017/1938) nustatytos dujų saugumo garantijos ir sustiprinta prevencija, solidarumas
ir reagavimo į krizes mechanizmai. ES naftos atsargų direktyvoje (Direktyva 2009/119/
EB) valstybės narės įpareigotos saugoti minimalų naftos atsargų kiekį, kuris atitiktų
90 dienų vidutinio grynojo dienos importo arba 61 dieną vidutinio dienos vidaus
suvartojimo, atsižvelgiant į tai, kuris kiekis yra didesnis. Komisija pasiūlė išplėsti
Dujų direktyvos (Direktyva 2009/73/EB) taikymo sritį įtraukiant dujotiekius į trečiąsias
valstybes ir iš jų, įskaitant jau veikiančius ir dar būsimus dujotiekius (COM(2017)0660).
2019 m. Dujų direktyva pakeista iš dalies Direktyva (ES) 2019/692, užtikrinant, kad
ES dujų vidaus rinką reglamentuojančios taisyklės būtų taikomos dujų perdavimo
vamzdynams, jungiantiems valstybę narę ir trečiąją valstybę, taikant išimtis esamiems
dujotiekiams. Direktyvoje dėl naftos ir dujų operacijų jūroje saugos (Direktyva
2013/30/ES) nustatytos specialios nuostatos. Reglamentu (ES) 2017/1938 numatomas
aktyvesnis regionų bendradarbiavimas, regioniniai prevencinių veiksmų planai ir
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai bei solidarumo mechanizmas, kuriais siekiama
užtikrinti dujų tiekimo saugumą.
Tiekimo saugumo ES energijos rinkoje prioritetas labai iškilo po 2022 m.
vasario mėn. Rusijos invazijos į Ukrainą. 2022 m. kovo 8 d. ES komunikate
„REPowerEU“ (COM/2022/108) pasiūlyta keletas priemonių siekiant spręsti Rusijos
naudojimosi nafta ir dujomis kaip ginklu, pavyzdžiui, dujų tiekimo kelioms ES
valstybėms narėms pertrūkių, problemą. 2022 m. kovo 23 d. Komisija paskelbė
komunikatą dėl tiekimo saugumo ir prieinamų energijos kainų (COM/2022/138) ir
pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl dujų laikymo (COM/2022/135). Siūlomu dujų
laikymo reglamentu iki 2022 m. lapkričio 1 d. nustatytas bent 80 proc. dujų laikymo
lygio įpareigojimas, kitais metais dujų laikymo lygis padidintas iki 90 proc., nustatyti
tarpiniai tikslai ir naujas sertifikavimo procesas siekiant sumažinti išorės kišimosi riziką.
2022 m. gegužės 18 d. „REPowerEU“ planu (COM/2022/0230) įgyvendinamas ES
priklausomybės nuo Rusijos iškastinio kuro panaikinimas taupant energiją, įvairinant
energijos tiekimą ir spartinant atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtrą. 2022 m.
birželio 27 d. per rekordiškai trumpą laiką buvo priimtas Dujų laikymo reglamentas (ES)
2022/1032, kuriuo nustatomi įpareigojimai dėl minimalaus dujų laikymo lygio.
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Atsižvelgdama į tolesnio dujų tiekimo iš Rusijos sumažėjimo riziką, 2022 m. liepos mėn.
Komisija pasiūlė naują Tarybos reglamentą dėl koordinuotų dujų poreikio mažinimo
priemonių (COM/2022/361), kuriuo siekiama iki 2023 m. pavasario 15 proc. sumažinti
dujų naudojimą Europoje. Ji taip pat paskelbė ES komunikatą dėl energijos taupymo
(COM/2022/240), kuriame pateikta daug trumpalaikio taupymo galimybių, pavyzdžiui,
tikslingai mažinti viešųjų pastatų šildymą ir vėsinimą.
Pagal Europos žaliąjį kursą siūlomas Teisingos pertvarkos fondas (COM(2020)0022)
remia nuo anglies priklausomus ir daug anglies dioksido išmetančius regionus jiems
pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio energijos šaltinių.
ES šalių energetikos infrastruktūrai taikoma transeuropinių energetikos tinklų (TEN-
E) politika (Reglamentas (ES) Nr. 347/2013), pagal kurią nustatyti devyni prioritetiniai
koridoriai (keturi elektros energijos koridoriai, keturi dujų koridoriai ir vienas
naftos koridorius) ir trys prioritetinės teminės sritys (išmanieji tinklai, elektros
energijos magistralės, tarpvalstybiniai anglies dioksido tinklai), siekiant sukurti geriau
sujungtus ES energetikos tinklus. TEN-E finansuojami pagal 2021–2027 m. Europos
infrastruktūros tinklų priemonės energetikos dalį (Reglamentas (ES) 2021/1153).
Reglamente dėl energetikos sąjungos valdymo (2018/1999) nustatytas bent 15 proc.
sujungimo tikslas iki 2030 m., siekiant paskatinti ES šalis sujungti savo įrengtuosius
elektros energijos gamybos pajėgumus. 15 proc. tarpvalstybinio pajėgumo santykis
apskaičiuotas importo pajėgumus padalijus iš ES šalių įrengtųjų gamybos pajėgumų.
2022 m. balandžio mėn. teisėkūros institucijos, atsižvelgdamos į Sąjungos 2030 m.
ir 2050 m. energetikos ir klimato srities tikslus, priėmė naują TEN-E reglamentą (ES)
2022/869. Reglamente nustatyti ES bendro intereso projektai (5-asis BIP sąrašas)
ir abipusio intereso projektai, kuriais ES sujungiama su trečiosiomis valstybėmis,
nutraukta parama naujiems gamtinių dujų ir naftos projektams ir nustatyti visiems
projektams privalomi tvarumo kriterijai.
G. Moksliniai tyrimai, plėtra ir parodomieji projektai
Programa „Europos horizontas“ (Reglamentas (ES) 2021/695) yra 2021–2027 m.
bendroji programa. Tai pagrindinė ES energetikos srities tyrimų skatinimo priemonė, jos
biudžetas – 95,5 mlrd. EUR (2018 m. kainomis), įskaitant 5,4 mlrd. EUR iš programos
„NextGenerationEU“.
2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos priimto Europos strateginio energetikos technologijų
plano (SET plano) tikslas – pagreitinti klimato atžvilgiu neutralios energetikos
sistemos patekimą į rinką ir jos įdiegimą taikant mažai anglies dioksido į aplinką
išskiriančias technologijas. Plane nustatyta 10 mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų
(atsinaujinančiųjų išteklių technologijų, technologijų, naujų technologijų ir vartotojams
skirtų paslaugų sąnaudų mažinimo, energetikos sistemų atsparumo ir saugumo,
naujų medžiagų ir technologijų pastatams, energijos vartojimo efektyvumo pramonei,
konkurencingumo pasaulio baterijų sektoriuje ir elektromobilumo, atsinaujinančiųjų
išteklių degalų ir bioenergijos, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir branduolinės
saugos srityse). Planas apima visą inovacijų grandinę, įskaitant finansavimą ir
reguliavimo sistemą, ir turi bendrą valdymo struktūrą.
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Dėl didelio elektros energijos vaidmens mažinant priklausomybę nuo iškastinio
kuro baterijos, kaip elektros energijos kaupimo įrenginiai, buvo nustatytos kaip
pagrindinės mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką
skatinančios technologijos. ES teisėkūra baterijų atliekų klausimu įgyvendinta Baterijų
direktyvoje (Direktyva 2006/66/EB). Strateginiu su baterijomis susijusių veiksmų
planu (COM(2018)0293) siekiama sukurti pasauliniu mastu integruotą, tvarią ir
konkurencingą baterijų pramoninę bazę.
2020 m. gruodžio 10 d. Komisija pasiūlė naują Baterijų reglamentą (COM(2020)0798),
siekdama užtikrinti, kad į ES rinką patenkančios baterijos būtų tvarios ir saugios per visą
jų gyvavimo ciklą. Šiuo metu vyksta tarpinstitucinės derybos dėl baterijų reglamento.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas visada tvirtai rėmė bendrą energetikos politiką, kuria sprendžiami
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, konkurencingumo, saugumo ir tvarumo
klausimai. Jis ne kartą ragino valstybes nares darniau, ryžtingiau, bendromis
pastangomis ir solidariai veikti sprendžiant dabartines ir būsimas problemas ES vidaus
rinkoje, taip pat ragino visas valstybes nares prisiimti politinį įsipareigojimą, o Komisiją
– rodyti tvirtą iniciatyvą siekiant 2030 m. ir 2050 m. tikslų.
Parlamentas siekia didesnės energijos rinkos integracijos ir kad būtų patvirtinti
plataus užmojo teisiškai privalomi su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, energijos
vartojimo efektyvumu ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu
susiję tikslai. Šioje srityje Parlamentas pritaria, kad ES turėtų tvirčiau įsipareigoti siekti
savo tikslų, ir pabrėžia, kad naujoje energetikos politikoje turi būti remiamas tikslas
sumažinti ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pasiekti poveikio
klimatui neutralumo tikslą iki 2050 m.
Naujausiose Parlamento rezoliucijose dėl energetikos padidėjo visų klimato ir aplinkos
apsaugos tikslų, kuriais grindžiama ES energetikos politika, aktualumas: 2019 m.
lapkričio 28 d. jis paskelbė kritinę klimato ir aplinkos padėtį Europoje[1]; 2020 m.
sausio 15 d. jis patvirtino Europos žaliąjį kursą kaip su klimatu susijusį energetikos
sąjungos tikslų pagrindimą[2]; 2020 m. liepos 10 d. jis paragino Komisiją atnaujinti
transeuropinės energetikos infrastruktūros gaires, kad jos būtų suderintos su naująja
ES klimato politika[3]. 2020 m. spalio 8 d. Parlamentas balsavo už tai, kad būtų pradėtos
derybos su Taryba dėl bendro tikslo – iki 2030 m. 60 proc. sumažinti išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir ne vėliau kaip iki 2025 m. palaipsniui panaikinti
visas tiesiogines ir netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui[4]. Reaguojant į COVID-19
pandemiją žaliosios ir skaitmeninės strategijos buvo dar kartą patvirtintos kaip labiau
integruotos, tvirtesnės ir veiksmingesnės ES energetikos sąjungos kertiniai akmenys.
Parlamentas priėmė šias pagrindines pozicijas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir su ja
susijusios energetikos krizės:

[1]2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (OL C 232, 2021 6 16, p. 28).
[2]2020 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo kurso (OL C 270, 2021 7 7, p. 2.).
[3]2020 m. liepos 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūros
(OL C 371, 2021 9 15, p. 68.).
[4]2020 m. spalio 8 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl Europos klimato akto (priimti tekstai, P9_TA(2020)0253).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0293&qid=1637074741800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798&qid=1633688258269
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52019IP0078(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020IP0005&qid=1635149070817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020IP0199&qid=1635149281082
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_LT.html
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— 2022 m. kovo 1 d. Parlamentas pasmerkė neteisėtą, neišprovokuotą ir
nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir Rusijos invaziją į Ukrainą[5].

— 2022 m. balandžio 7 d. jis paragino nedelsiant nustatyti visišką Rusijos naftos,
anglių, branduolinio kuro ir dujų importo embargą[6].

Jis taip pat priėmė keletą kitų rezoliucijų dėl konkrečių konflikto aspektų: palankiai
įvertino oficialią Komisijos rekomendaciją suteikti ES šalies kandidatės statusą
Ukrainai, Moldovai ir Europos perspektyvą Gruzijai, pasisakė dėl nuo karo Ukrainoje
bėgančių vaikų ir jaunuolių apsaugos ES ir prieš karo poveikį moterims.
Parlamentas priėmė šias pozicijas dėl dabartinio pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą
priemonių rinkinio:
— 2022 m. rugsėjo 14 d. Parlamentas pritarė platesnio užmojo energijos vartojimo

efektyvumo tikslams nei 2021 m. liepos mėn. Komisijos pirminiame pasiūlyme[7],
t. y. 40 proc. sumažinti galutinės energijos suvartojimą ir 42,5 proc. sumažinti
pirminės energijos suvartojimą, o tai atitinka absoliučias viršutines ribas –
atitinkamai 740 mln. tne ir 960 mln. tne. Tai šiek tiek platesnio užmojo tikslai,
palyginti su persvarstytais tikslais, kuriuos Komisija pasiūlė 2022 m. gegužės mėn.
„RepowerEU“ plane.

— 2022 m. rugsėjo 14 d. Parlamentas pritarė platesnio užmojo tikslui užtikrinti,
kad iki 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energija sudarytų 45 proc. galutinės
suvartojamos energijos[8]. Tai atitinka „RepowerEU“ planą, kuriuo siekiama
laipsniškai nutraukti energijos importą iš Rusijos ir paspartinti atsinaujinančiųjų
išteklių energetikos plėtrą.

Parlamentas taip pat remia energijos šaltinių ir tiekimo maršrutų įvairinimą. Jis pabrėžia
dujų ir elektros tinklų jungčių tarp Vidurio ir Pietryčių Europos palei šiaurės ir pietų
ašį, siekiant didesnio sujungtumo, suskystintųjų gamtinių dujų terminalų įvairinimo ir
vamzdynų plėtojimo svarbą, taip atveriant vidaus rinką.
Pažymėdamas svarbų mokslinių tyrimų vaidmenį užtikrinant tvarų energijos tiekimą,
Parlamentas pabrėžė poreikį dėti bendras pastangas plėtojant naujas su energija
susijusias technologijas: ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir tausaus iškastinio
kuro. Jis taip pat pabrėžė, kad siekiant užtikrinti sėkmingą plano įgyvendinimą
reikalingas papildomas valstybinis ir privatus finansavimas.

Matteo Ciucci
09/2022

[5]2022 m. kovo 1 d. rezoliucija (priimti tekstai, P9_TA(2022)0052).
[6]2022 m. balandžio 7 d. rezoliucija (priimti tekstai, P9_TA(2022)0121).
[7]2022 m. rugsėjo 14 d. rezoliucija (priimti tekstai, P9_TA(2022)0315).
[8]2022 m. rugsėjo 14 d. rezoliucija (priimti tekstai, P9_TA(2022)0317).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0317_LT.html

	Energetikos politika: bendrieji principai
	Teisinis pagrindas
	Tikslai
	Laimėjimai
	Europos Parlamento vaidmuo


