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2020 m. Europa pirminį energijos suvartojimą gali sumažinti 20 proc. paprasčiausiai 
taikydama ekonomiškas energijos taupymo priemones. Taip ES ekonomika taptų 
konkurencingesnė, būtų sukurta naujų darbo vietų ir naujų verslo galimybių. Energijos 
vartojimo efektyvumas taip pat užtikrina geresnį energijos išteklių naudojimą ir mažesnę 
priklausomybę nuo importo. Jis leidžia mažinti CO2 ir kitų kenksmingų išlakų, poveikį 
ekosistemai ir gerinti piliečių gyvenimo kokybę. Pasiekus 20 proc. energijos sutaupymo tikslą 
taip pat būtų padėta įgyvendinti 2050 m. viziją, pateiktą mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane1. 

1. ĮŽANGA IR POLITIKOS APLINKYBĖS 

ES vadovai įsipareigojo 2020 m. pasiekti tikslą sutaupyti 20 proc. pirminės energijos, 
palyginti su baziniu scenarijumi2. Taip iki 2020 m. būtų sutaupyta 368 mln. tonų pirminės 
energijos naftos ekvivalento (Mtoe) (iš bendro vidaus vartojimo atėmus su energija nesusijusį 
vartojimą), palyginti su tais metais numatomomis suvartoti 1842 Mtoe. 

2006 m. energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas (EVEVP)3 buvo svarbus pirmas 
žingsnis pradedant siekti 20 proc. tikslo, tačiau juo nesiekta išnaudoti visų ekonominių 
galimybių. Nepaisant šio plano įgyvendinimo pažangos, reikia naujos paskatos, kad būtų 
aktyviau išnaudojamos likusios galimybės. Šiuo tikslu 2011 m. priimtas naujas energijos 
vartojimo efektyvumo planas (EVEP)4. 

Kai kurias iš EVEP numatytų priemonių reikia įgyvendinti pateikiant naują (-us) teisės 
akto (-ų) pasiūlymą (-us). Juose būtų aiškiai nustatyti politiniai tikslai, energijos paslaugų 
rinkos plėtra, didinamas viešojo sektoriaus vaidmuo, vartotojai geriau informuojami apie 
energijos vartojimą ir padidintas energijos tiekimo efektyvumas. Šios priemonės yra 
glaudžiai susijusios su dviejų esamų teisės aktų – Energetikos paslaugų direktyvos ir 
Termofikacijos direktyvos5 – taikymo sritimi. Tačiau direktyvų laikotarpio vidurio vertinimas 
rodo, kad šie dabartinės formos teisės aktai nepakankami politiniam tikslui pasiekti, todėl jas 
būtina persvarstyti. Šio poveikio vertinimo (PV) tikslas – pateikti analizę, padėsiančią 
pasirengti direktyvos persvarstymui.  

2. KAS NEGERAI? 
Taikant dabartinę politiką ES 20 proc. energijos sutaupymo tikslas nebus pasiektas, todėl 
nebus gauta su tuo susijusi nauda. Kiekviename sektoriuje (nuo energijos transformavimo iki 
energijos vartojimo) vis dar esama ekonominių galimybių, tačiau yra ir didelių problemų, 
pvz., nepakankamas politinis pasiryžimas ir nepakankamai išplėtotos geresnio energijos 
vartojimo efektyvumo rinkos, mažas informuotumas apie galimybes ir nepakankamos 
paskatos siekti didesnio energijos vartojimo efektyvumo paklausos ir pasiūlos srityje. 

3. ES TENKA SVARBUS VAIDMUO 

ES teisė veikti energijos vartojimo efektyvumo ir taupymo srityje numatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 1 dalyje. Nors didelė atsakomybė tenka valstybėms 
narėms, ES teisė veikti nustatyta atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo ir taupymo 
svarbą siekiant ES klimato kaitos, energijos tiekimo saugumo, konkurencingumo ir aplinkos 

                                                 
1 COM(2011) 112. 
2 7224/1/07, REV 1, bazinis scenarijus yra PRIMES 2007. 
3 COM(2006) 545. 
4 COM(2011) 109. 
5 Atitinkamai 2006/32/EB ir 2004/8/EB. 
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apsaugos tikslų. Norint įgyvendinti šiuos tikslus, būtini koordinuoti veiksmai ir nuosekli 
energijos vartojimo efektyvumo bei taupymo politika. 

4. PAGRINDINIAI POLITIKOS TIKSLAI  
Bendras ES politikos tikslas energijos vartojimo efektyvumo srityje – sutaupyti 20 proc. 
suvartojamos ES pirminės energijos, palyginti su 2020 m. prognozėmis. Kadangi pažanga 
siekiant šio tikslo netenkina, svarbiausias šio poveikio vertinimo tikslas – išnagrinėti 
priemones visuose ekonominių galimybių dar turinčiuose sektoriuose ir taip padėti 
panaikinti atotrūkį. 

5. ANALITINIS POŽIŪRIS  
Kiekvienos politikos srities baziniam scenarijui nustatyti buvo naudojamas bendrasis 
PRIMES pusiausvyros modelis. Išrinktų politikos variantų išsamiam ekonominiam, 
socialiniam poveikiui ir poveikiui aplinkai išanalizuoti naudotas E3ME modelis. Įvairiais 
tyrimais remtasi kaip įvesties duomenų ir prielaidų, kuriomis vadovautasi modeliuojant 
atskirus energijos vartojimo efektyvumo variantus, šaltiniais. 

Tais atvejais, kai modelių taikyti nebuvo galima, galimam variantų poveikiui nustatyti buvo 
taikomi vertinimai „iš apačios į viršų“ ir atskiri tyrimai. 

Geriausi variantai atrinkti remiantis esamų politikos krypčių srityje padaryta pažanga ir 
įvertinus tebesančias kliūtis, papildomą naudą ES, galimą poveikį, veiksmingumą, 
efektyvumą ir darną. 

6. TIRTI VARIANTAI 
Atliekant analizę buvo nagrinėjami trijų lygmenų politikos variantai. Pirmasis lygmuo buvo 
susijęs su nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslinių rodiklių reikalingumu ir 
forma. Antrasis analizės lygmuo – su atskirų politikos priemonių pobūdžiu ir poveikiu. 
Trečiajame lygmenyje apžvelgti alternatyvūs teisėkūros metodai. 

Pirmojo lygmens politikos variantai 
A. Nacionaliniai tiksliniai rodikliai ir (arba) tikslai 
A1. Toliau laikytis esamo požiūrio  
A2. Pratęsti orientacinį Energetikos paslaugų direktyvos galutinio naudojimo tikslinį rodiklį iki 
2020 m. 
A3. Išsamus orientacinis 2020 m. tikslinis rodiklis kiekvienai valstybei narei 
A4. Kiekvienai valstybei narei privalomas 2020 m. tikslinis rodiklis  

Antrojo lygmens politikos variantai 
B. Įpareigojimas taupyti energiją 
B1. Toliau laikytis esamo požiūrio.  
B2. Panaikinti dabartines Energetikos paslaugų direktyvos nuostatas, jų nepakeičiant kitomis. 
B3. Reikalauti, kad visos valstybės narės nustatytų energijos taupymo įpareigojimus, pačioms 
valstybėms narėms suteikiant galimybę pačioms pasirinkti jų formą. 
B4. Kaip ir B3, tik suderinus svarbiausius formos aspektus.  

C. Kitos galimybių išnaudojimo priemonės galutinio naudojimo etape 
C1. Toliau laikytis esamo požiūrio 
C2. Energijos taupymo priemonės atnaujinant viešuosius pastatus 
C2a. Nustatyti privalomą 3 % viešųjų pastatų atnaujinimo rodiklį užtikrinant tinkamą sąnaudų lygį 
C2b. Nustatyti privalomą 3 % viešųjų pastatų atnaujinimo rodiklį užtikrinant beveik nulinį energijos 
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vartojimo lygį 

C2c. Sukurti viešųjų pastatų atnaujinimui skirtą nacionalinę finansavimo ir techninės paramos 
infrastruktūrą 

C3. Privalomo energijos vartojimo efektyvumo, kaip viešųjų pirkimų kriterijaus, taikymas 
C4. Neprivalomos energijos vartojimo efektyvumo skatinimo priemonės per viešuosius pirkimus 
C5. Griežtesni įpareigojimai, susiję su pažangiais energetikos įmonių taikomais matavimo metodais 
ir sąskaitų išrašymu 
C6. Neprivalomos matavimo ir sąskaitų išrašymo priemonės 
C7. Privalomas energijos vartojimo auditas ir pramonės energijos valdymo sistemos 
C8. Neprivalomos energijos vartojimo audito ir energijos valdymo sistemų naudojimo pramonėje 
skatinimo priemonės 
C9. Valstybėms narėms taikomi energetinių paslaugų įmonių (EPĮ) rėmimo įpareigojimai 
C10. Neprivalomos EPĮ rėmimo priemonės 

D. Galimybių išnaudojimo priemonės energijos transformavimo ir paskirstymo etape 
D1. Toliau laikytis esamo požiūrio 
D2. Esamų nuostatų panaikinimas 
D3. Privalomas kogeneracijos ir centralizuoto šildymo ir (arba) vėsinimo reikalavimas naujiems 
elektros energijos ir didelio šilumos poreikio pramonės įrenginiams 
D4. Privalomas energiją didelio naudingumo kogeneracijos būdu gaminančių gamintojų prijungimas 
ir pirmenybinė prieiga prie elektros tinklo 
D5. Neprivalomos kogeneracijos ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo skatinimo priemonės 
D6. Būtinieji energijos gamybos naudingumo reikalavimai  
D7. Eenergijos tinklo reguliuotojams taikomas energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimas 
D8. Neprivalomos didesnio energijos transformavimo, perdavimo ir paskirstymo efektyvumo 
priemonės 

E. Nacionalinių ataskaitų teikimas 
E1. Toliau laikytis esamo požiūrio 
E2. Reikalauti paprastos formos ataskaitų 
E3. Reikalauti išsamių sutaupytos energijos apskaičiavimų ir visų ūkio sektorių priemonių įvertinimo 
E4. Ataskaitų teikimas tik pagal nacionalines reformos programas 
E5. Ataskaitų teikimą derinti su kitomis susijusiomis priemonėmis 

Trečiojo lygmens politikos variantai 
1. Palikti galioti abi esamas direktyvas (Energetikos paslaugų ir Termofikacijos) nepakeistas 
2. Panaikinti abi esamas direktyvas jų nepakeičiant 
3. Siūlyti dvi atskiras persvarstytas direktyvas ir išplėsti jų taikymo sritį 
4. Sujungti abi direktyvas ir išplėsti taikymo sritį 
Alternatyva 5. Užuot priėmus direktyvą, pasirinkti reglamentą kaip teisės akto formą. 

7. IŠVADOS. PAGEIDAUTINA NAUJA POLITIKOS SISTEMA 

7.1. Pageidautini variantai  
Atlikus analizę nustatyta, kad šiuo metu nebūtina siūlyti privalomų nacionalinių tikslinių 
rodiklių. Nors tokiais rodikliais galėtų būti išreikšta energijos vartojimo efektyvumo svarba ir 
šis klausimas atsidurtų politinės darbotvarkės pradžioje, padėtį iš tikrųjų leistų pakeisti 
atskiros priemonės. Todėl rekomenduojami tik orientaciniai valstybių narių nustatyti 
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tiksliniai rodikliai (variantas A3). Tačiau pažangą reikia stebėti ir vertinti. Jei 2013 m. 
atlikus vertinimą paaiškėtų, kad dėl tokio požiūrio kyla grėsmė nepasiekti bendro Europos 
20 proc. energijos vartojimo efektyvumo rodiklio, reikės siekti nustatyti privalomus 
nacionalinius tikslinius rodiklius. 

Kad nereikėtų nustatyti privalomo tikslinio rodiklio, tačiau būtų užtikrinti tie patys rezultatai, 
galima būtų taikyti toliau nurodytas priemones. 

Energijos taupymo įpareigojimas (variantas B4) yra labai svarbus norint padidinti 
energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimą ir remti energijos paslaugų rinkos plėtrą. 
Todėl siūloma nustatyti nacionalines energijos taupymo įpareigojimų sistemas, siekiant 
energijos vartojimą kasmet sumažinti 1,5 proc. Šį įpareigojimą valstybės narės turėtų 
nustatyti savo energetikos komunalinių paslaugų įmonėms (tiekėjams ar paskirstytojams), nes 
tos įmonės valdo informaciją apie klientų suvartojamą energiją. Kai kurias svarbiausias 
įpareigojimų sistemų ypatybes reikėtų suderinti ES lygmeniu (pvz., užmojų lygį ir 
skaičiavimo metodus), tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė jas pritaikyti 
prie nacionalinių aplinkybių. Taikant šį reikalavimą bus nustatyta finansinė energijos taupymo 
vertė, o komunalinių paslaugų įmonių pelną susies su energijos vartojimo efektyvumu, ne 
vien su patiektos energijos kiekiu. Numatoma sutaupyti nemažai energijos (108–118 Mtoe 
pirminės energijos 2020 m.), o sąnaudos vienam asmeniui yra labai nedidelės ir tolygiai 
paskirstomos galutiniams energijos vartotojams. 

Atsižvelgiant į dideles viešąsias išlaidas, viešajam sektoriui galėtų tekti svarbus vaidmuo 
skatinant rinką orientuotis į efektyvesnius produktus, pastatus ir paslaugas, todėl siūlomos dvi 
priemonės. Pirma, kasmet reikėtų renovuoti 3 proc. viešosioms organizacijoms priklausančių 
pastatų užtikrinant tinkamą sąnaudų lygį (variantas C2a). Taip nebūtų sutaupyta labai daug 
energijos (maždaug 9 Mtoe), tačiau tai būtų geras pavyzdys, nes viešosios organizacijos labai 
matomos viešajame gyvenime. Net finansiškai šio varianto nauda nusvertų sąnaudas – 
papildomos su energija susijusios 1,6 mlrd. EUR investicijos per metus 2010–2020 m. bus 
kompensuotos sutaupius 1,92 mlrd. EUR apmokant energijos sąskaitas. Antra, viešosios 
organizacijos, kurios įsigys labai didelio energinio naudingumo produktus ir pastatus 
remdamosi esamu energetiniu ženklinimu ir sertifikatais (variantas C3), stimuliuos rinką. Taip 
2020 m. bus galima tiesiogiai sutaupyti 9–18 Mtoe energijos. Tam reikės didesnių pradinių 
investicijų, tačiau sumažės bendrosios viešųjų organizacijų išlaidos. 

Dažnai teikiant informaciją apie faktinį energijos suvartojimą namų ūkiams ir įmonėms 
energijos sąskaitose (variantas C5), o didelėms įmonėms – apie taupymo galimybes taikant 
energijos vartojimo auditą (variantas C7), būtų galima sumažinti informavimo spragą, kuri yra 
viena iš efektyvumo kliūčių. Atlikus analizę paaiškėjo, kad abiem atvejais galutiniai 
vartotojams ir įmonėms teks gana nedidelė našta, palyginti su gauta nauda. Abiem atvejais 
taip pat galima daug sutaupyti (maždaug iki 90 Mtoe varianto C5 atveju ir iki 30 Mtoe 
varianto C7 atveju). Tačiau taupymo lygis priklausys nuo atskirų vartotojų reakcijos ir šių 
priemonių bei kitų nacionalinių priemonių, kuriomis vartotojai bus skatinami naudotis jiems 
pateikiama informacija, sąveikos. 

EPĮ yra svarbios dalyvės, kurios galėtų prisiimti tam tikrą reikalingų pradinių investicijų į 
energijos vartojimo efektyvumo priemones naštą. Tačiau net ir seniai susiformavusiose EPĮ 
rinkose sandorių sąnaudos yra per didelės, kad galimi vartotojai galėtų nesunkiai gauti esamas 
paslaugas. Todėl valstybėms narėms siūloma įsteigti įstaigas, kurios stebėtų rinką, teiktų 
energetikos paslaugų pasiūlymų sąrašus ir tipines sutartis (variantas C9). Šiuo tikslu valstybės 
narės galėtų naudoti jau įsteigtas agentūras energijos vartojimo efektyvumo politikai 
įgyvendinti ir todėl taikant šį variantą joms nebūtų užkrauta didelė administracinė našta. 
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Siūloma pateikti kelias reglamentavimo priemones efektyvesnei energijos gamybai, 
perdavimui ir paskirstymui remti. Tai ir priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
perteklinė šiluma, gauta iš elektros energijos gamybos ir pramonės procesų, taip pat kitų 
energijos išgavimo iš atliekų šaltinių, pirmiausia būtų naudojama šildymo poreikiui pastatuose 
ir įmonėse tenkinti ir kad pirminės energijos kuras būtų naudojamas efektyviau. Tai būtų 
pasiekta pareikalavus įrengti naujos kartos pajėgumų ir didelių šilumos sąnaudų pramonės 
įrenginius, kuriuose būtų įrengti šilumos panaudojimo blokai, ir užtikrinti jų prijungimą 
vartotojų reikmėms per centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklus (variantas D3). Antra, norint 
sumažinti administracinę naštą ir sudaryti vienodas sąlygas, labai svarbu nustatyti aiškias 
prijungimo taisykles ir pirmenybinę prieigą prie elektros tinklo didelio naudingumo 
kogeneracijai (variantas D4). Taip kogeneracijos sąlygos susilygintų su atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos technologijoms nustatytomis sąlygomis. 

Be to, turėtų būti reikalaujama, kad energetikos tinklo reguliuotojai nustatytų tokius tarifus ir 
tokį tinklo reguliavimą, kad būtų galima vartotojams siūlyti energijos vartojimo efektyvumą 
užtikrinančius sprendimus ir technologijas (variantas D7). Kadangi reguliuotojams dėl to 
papildomų užduočių neatsirastų, tačiau būtų suteikti aiškūs įgaliojimai su energijos vartojimo 
efektyvumu susijusioms užduotims teikti pirmenybę, papildoma administracinė našta nebūtų 
didelė. Taip pat siūloma, kad Komisija stebėtų elektros energijos ir šilumos gamybos pažangą 
energijos vartojimo efektyvumo požiūriu, o jeigu ji nebūtų pakankama, atlikus išsamią analizę 
turėtų būti siūlomos papildomos priemonės (variantas D6a). 

Siekiant apriboti administracinę naštą ir kartu užtikrinti tinkamą pažangos stebėjimą, siūloma 
taikyti paprastą ataskaitų teikimo formą (variantas E2). Laikantis šio požiūrio būtų 
sumažinta administracinė našta, nes būtų atsisakyta brangiausių užduočių – atskirų politikos 
priemonių vertinimo ex ante ir ex post. Prognozuojama, kad taip susidarytų maždaug perpus 
mažiau išlaidų nei dabar. 

Ištyrus trečiojo lygmens politikos variantus prieita prie išvados, kad būtų naudinga išplėsti 
Energetikos paslaugų ir Termofikacijos direktyvų taikymo sritį. Sujungus jas į vieną teisės 
aktą būtų supaprastintos procedūros ir užtikrintas didesnis nuoseklumas. 

Visi siūlomi variantai tarpusavyje susiję ir stiprina vieni kitus. Tik juos sujungus į vieną 
visumą energijos vartojimas galėtų sumažėti reikiamu mastu, o su tuo susijusios sąnaudos 
būtų socialiai priimtinos. 

7.2. Bendras poveikis 
Siūlomame priemonių rinkinyje bus įvairių pasikartojimo ir sąveikos atvejų. Sumodeliavus 
visą rinkinį paaiškėjo, kad pirminės energijos poreikis 2020 m. sumažės 19,7–20,9 proc., 
palyginti su 2007 m. PRIMES bazinio scenarijaus prognozėmis, o galutinės energijos poreikis 
2020 m. sumažės 15,6–19,5 proc. Labiausiai poreikis sumažės transporto ir namų ūkių 
sektoriuose. Paklausa gana smarkiai sumažės ir paslaugų sektoriuje, nes bus patobulinti įtaisai 
ir pagerintas šildymas ir vėsinimas. Be to, didėja gamybos efektyvumas, o kai kurios 
priemonės galutinės energijos poreikiui mažinti leis sumažinti elektros energijos vartojimą, o 
atitinkamai ir gamybą. 

Priemonės 20 % energijos taupymo tiksliniam rodikliui pasiekti 2020 m. padės siekti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslo, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose 
netaikoma prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema. Pagal mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planą pasiekus 20 proc. EE ir RES 
tikslinius rodiklius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų galima sumažinti 25 proc. 
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Atsižvelgdama į tai Komisija nurodė stebėsianti priemonių 20 % energijos taupymo tiksliniam 
rodikliui pasiekti poveikį prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemai6. 

Poveikis prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemai nurodytas su 20 % rodiklio 
užtikrinimu susijusiuose scenarijuose, parengtuose pagal atitinkamus modelius, tačiau 
rezultatai smarkiai skiriasi priklausomai nuo taikomo modelio. Nors pagal abu modelius 
numatyta, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų toliau mažės, pateikiami skirtingi 
rezultatai, susiję su poveikiu prekybos apyvartiniais taršos leidimais kainoms: pagal E3ME 
modelį numatyta, kad kaina 2020 m. sumažės iki nulio, o pagal PRIMES numatytas daug 
mažesnis poveikis (sumažėjimas nuo 16,5 EUR/t iki 14,2 EUR/t 2020 m.). Toks mažesnis 
poveikis kainai iki 2020 m. pagal PRIMES paaiškinamas, be kita ko, tuo, kad didesnė dalis 
numatytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonių būtų įgyvendinama 
sektoriuose, kuriems netaikoma prekybos taršos leidimais sistema, darant prielaidą, kad bus 
apimta visa rinka ir kad iki 2050 m. prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje bus 
užtikrintos neribotos kaupimo galimybės. Tikslinga stebėti siūlomų priemonių poveikį 
prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemai. 

Palyginti su baziniu scenarijumi7, visos energetikos sistemos sąnaudos papildomai padidėtų 
2,6–4,7 proc. Efektyviau vartojant energiją, trumpuoju laikotarpiu elektros kainos didės nuo 
141 iki 146 EUR / MWh, nes reikės finansuoti fiksuotąsias energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių sąnaudas8. Tačiau ilgainiui šis padidėjimas atsipirktų, nes elektros kainos 
nusistovėtų dėl mažesnės paklausos. 

Todėl galima patvirtinti, kad pritaikius pateiktų politikos priemonių rinkinį būtų galima 
pasiekti 20 proc. tikslą ir gauti papildomos naudos, kuri būtų juntama ir po 2020 m. 
Papildomos sąnaudos, susijusios su bendro 20 proc. tikslinio rodiklio pasiekimu taikant 
siūlomų priemonių rinkinį, yra palyginti nedidelės. Bendras pirmiau pateiktų alternatyvų 
ekonominis bei socialinis poveikis ir poveikis aplinkai labai padės įgyvendinti ES politiką ir 
taps sėkmingo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo ramsčiu. 

                                                 
6 COM(2011) 112. 
7 PRIMES 20 % bazinis scenarijus. 
8 Ten pat, 7. 


