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 Euroheat & Power - Tarptautinė 
centralizuoto šilumos tiekimo, 
centralizuoto vėsinimo ir 
kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacija 

 Įkurta – 1954 metais 
 

 Tikslas – atstovauti Europos CŠT 
sektorių tarptautiniame 
lygmenyje, dirbti su ES 
institucijomis, gerinti sektoriaus 
įvaizdį ir skatinti 
bendradarbiavimą   
 

 64 aktyvus nariai. LŠTA prisijungė 
2001 metais 



ES Energetikos Sąjunga 

Energetikos 
Sąjunga 

Energijos 
efektyvumas  

Dekarbonizacija 

Mokslas ir 
inovacija 

Energetinis 
saugumas 

Vidinės 
energetikos 
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Švarios Energijos paketas 2030 

11 naujų teisės aktų, tarp kurių: 

 

 Elektros direktyva ir 
reglamentas 
 

 Energijos efektuvumo 
direktyva 
 

 Pastatų energinio 
naudingumo direktyva 

 
 Atsinaujinančių energijos 

išteklių (AEI) direktyva 
 
 



AEI Direktyva 

Pagrindiniai 
elementai 

27% bendras ES AEI 
tikslas 2030 metais 

Nauji reikalavimai CŠT ir 
benram šilumos ūkiui 

Biokuro tvarumo 
reikalavimai 



AEI Direktyva 

20 % AEI tikslas 

Privalomi 
nacionaliniai 
tiksliai 

Specialūs AEI 
tiksliai 
transporto 
sektoriui 

2020 
Mažiausiai 27% 
AEI  

Bendrasis ES 
tikslas 

Individualūs 
sektoriai 
neišskirti 

2030 



AEI Direktyva 

Straipsnis 23 
 
1) Siekiant paskatinti atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimą šilumos sektoriuje, kiekviena ES valstybė narė 
gali siekti padidinti atsinaujinančių energijos išteklių kiekį 
šilumos gaminime bent 1 procentu kiekvienais metais. 
 
2) Valstybės narės gali nuspręsti ir viešai paskelbti, 
remiantis objektyviais ir nediskriminuojančiais kriterijais, 
priemonių ir įgyvendinančių ūkio subjektų sąrašą, pvz. 
kuro tiekėjai, kurie turės įgyvendinti šią prievolę. 



AEI Direktyva 

Straipsnis 24 
 
1) Valstybės narės turi užtikrinti, jog centrinės šilumos 
tiekėjai vartotojams pateikia informaciją nurodančią jų 
energijos efektyvumą ir atsinaujinančios energijos dalį jų 
sistemose. 
 
2) Valstybės narės turės užtikrinti vartotojams teisę 
atsijungti nuo ne efektyvių centrinės šilumos sistemų, jei 
jie nori gamintis šilumą patys iš atsinaujinančių energijos 
išteklių arba prisijungti prie kito tiekėjo, tiekiančio šilumą 
iš atsinaujinančių energijos išteklių. 



AEI Direktyva 

Straipsnis 24 
 
4) Valstybės narės turi įtvirtinti taisykles įgalinančias ne 
diskriminuojamą prieigą prie centrinės šilumos sistemos 
šilumai pagamintai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ši 
prieiga reiškia, kad šilumos tiekėjai, kurie nėra šilumos 
sistemos valdytojai, turi teisę tiesiogiai tiekti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą šilumą 
vartotojams, kurie yra prisijungę prie sistemos. 



Biokuro tvarumo reikalavimai 

Valstybėjė egzistuoja teisės aktai kurie užtikrina, 
kad: 

 

-   Miškų kirtimas yra atliekamas tik vadovaujantis 
patvirtintomis miškų kirtimo taisyklėmis 

-   Miškų regeneracija yra užtikrinta 

-   Užtikrinta gamtos draustinių apsauga 

-   Neigiama įtaka žemei ir biologinei įvairovei yra 
sumažinta 

 

Jei šių teisės aktų nėra, šių 
tvarumo reikalavimų 
laikymąsį reikia įrodyti 
miškų savininkams 



Biokuro tvarumo reikalavimai 

Efektyvumo skatinimas 
 
 Iš biokuro pagaminta šiluma bus laikoma pagaminta iš 

atsinaujinančių energijos išteklių ir skaičiuosis prie šalies AEI tikslų 
tik tada, kai jis bus pagaminta auktšo efektyvumo kogeneracinėse 
jėgainėse 

 Ši taisyklė taikoma tik tom jėgainėms, kurios pradės savo veiklą 3 
metai po direktyvos įsigaliojimo 

 
 Šiluma iš biokuro turi būti pagaminta aukšo efektyvumo 

kogeneracinėse jėgainėse tam, kad galėtų gauti valstybinę paramą 
 Šiai taisyklei bus galima naudoti energetinio saugumo iššimtį 

 
 
 
 



Kas toliau? 

Europos Parlamentas ES Taryba 

Politinis susitarimas 

2021 Birželis -Direktyvos 
perkėlimas į Lietuvos teisės 

aktus 



Ką daryti CŠT sektoriui?  

ES Taryba Europos Parlamentas 



Ačiū už dėmesį 
 

sg@euroheat.org 


