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KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ TARŠĄ REGLAMENTUOS     
 

Nuo 2016 sausio 1d.  

direktyva 2010/75/ES - dėl pramoninių išmetamų teršalų 
(taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 

dideliems kurą deginantiems  įrenginiams - 50MW ir 
didesnės galios  

Nuo 2018 (?) 

direktyva 2015/.../ES   - vidutinės galios kurą deginantiems 
įrenginiams  (VKDĮ) – nuo 1 iki 50 MW galios 
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Vidutinės galios kurą deginančių įrenginių direktyva 
 
 

1. Ši direktyva taikoma kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW arba didesnė ir 
mažesnė kaip 50 MW (toliau – vidutinio dydžio kurą 
deginantys įrenginiai), nepriklausomai nuo naudojamo 
kuro rūšies.  

2. Ši direktyva taip pat taikoma junginiams, kuriuos sudaro 
nauji vidutinio dydžio kurą deginantys įrenginiai pagal 4 
straipsnį, įskaitant junginius, kurių bendra vardinė 
šiluminė galia yra 50 MW arba didesnė, išskyrus atvejus, 
kai junginys yra kurą deginantis įrenginys, kuriam taikomas 
Direktyvos 2010/75/ES III skyrius.  



Sąvokos 

 

esamas kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, 
pradėtas eksploatuoti iki direktyvos įsigaliojimo šalyje (preliminariai iki 
2018 m. birželio); 

naujas kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kuris 
pradėtas eksploatuoti vieneri metai po direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos; 
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Biomasė :  
a) produktai, kuriuos sudaro iš žemės ūkio arba miškininkystės 
veiklos gauta augalinė medžiaga, kuri gali būti naudojama kaip 
kuras energijai gauti;  
b) šios atliekos:  
i) žemės ūkio ir miškininkystės augalinės atliekos;  
ii) maisto perdirbimo pramonės augalinės atliekos, jeigu 
gaunama šiluma yra panaudojama;  
iii) pluoštinės augalinės atliekos, gaunamos gaminant pirminę 
popieriaus masę ir popierių iš popieriaus masės, jeigu jos yra 
kartu sudeginamos gamybos vietoje, o gauta šiluma 
panaudojama;  
iv) kamščio atliekos;  
v) medienos atliekos, išskyrus tas medienos atliekas, kuriose 
dėl medžiagų apdirbimo medienos konservantais arba 
padengimo gali būti halogenintų organinių junginių arba 
sunkiųjų metalų, įskaitant visų pirma statybų arba griovimo 
medienos atliekas; 



Direktyva taikoma  

• įrenginiams, įskaitant dviejų arba daugiau naujų 
įrenginių junginius, kurių bendra šiluminė galia yra nuo 
1 iki 50 MW  

• Atskiri kurą deginantys įrenginiai, kurių vardinė šiluminė 
galia yra mažesnė nei 1 MW, neturėtų būti įtraukiami 
apskaičiuojant bendrą vardinę šiluminę galią.  

• Siekiant išvengti reglamentavimo spragos, ši direktyva 
turėtų būti taikoma ir junginiams, kuriuos sudaro nauji 
vidutinio dydžio kurą deginantys įrenginiai, kurių 
bendra vardinė šiluminė galia yra 50 MW arba didesnė, 
nedarant poveikio Direktyvos 2010/75/ES III skyriui;  



Jungimo taisyklė 

Dviejų ar daugiau naujų vidutinio dydžio kurą deginančių 

įrenginių sudarytas junginys laikomas vienu kurą deginančiu 

įrenginiu, o jų vardinė šiluminė galia sudedama, kai:  

• tokių vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių 

išmetamosios dujos yra šalinamos per bendrą kaminą;  

arba  

• atsižvelgiant į techninius ir ekonominius veiksnius tokių 

vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių išmetamosios 

dujos, kompetentingos institucijos nuomone, galėtų būti 

šalinamos per bendrą kaminą. 

 



Direktyva nedubliuojama 

 įrenginiams, kuriems jau taikomi kitos ES direktyvos   
reikalavimai : 

 

• įrenginiams, kuriems pagal Direktyvos 2010/75/ES 
III skyrių taikomos jungimo taisyklės 

• įrenginiams, kurie degina arba bendrai degina 
kietas arba skystas atliekas 



Avariniams įrenginiams 

 

Siekiant atsižvelgti į tam tikras konkrečias aplinkybes, 
kai taikant išmetamų teršalų ribines vertes būtų 
patiriamos neproporcingai didelės išlaidos, palyginti 
su nauda aplinkai, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę vidutinio dydžio kurą deginantiems 
įrenginiams, kurie buvo naudojami ekstremaliomis 
sąlygoms ir veikė ribotą laikotarpį, netaikyti šioje 
direktyvoje nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių  



Biokuro įrenginiams  

 

Atsižvelgiant į pastarojo meto investicijas į biomasės 
įrenginius siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, kurie jau leido sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
naudojimą, ir siekiant atsižvelgti į atitinkamus investicijų 
ciklus, valstybėms narėms turėtų būti galima skirti tiems 
įrenginiams daugiau laiko prisitaikyti prie šioje direktyvoje 
nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių 



Direktyva netaikoma:  
a) kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikomas Direktyvos 
2010/75/ES III arba IV skyrius; 
b) kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB (mobiliems dyzeliniams ir 
naftos varikliams  ne kelių transporte);  
c) ūkiuose naudojamiems kurą deginantiems įrenginiams, kurių 
bendra vardinė šiluminė galia yra mažesnė arba lygi 5 MW ir kuriuose 
kurui naudojamas tik neperdirbtas naminių paukščių mėšlas, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1069/20092 9 straipsnio a punkte;  
d) kurą deginantiems įrenginiams, kuriuose dujiniai degimo produktai 
naudojami tiesioginiam šildymui, džiovinimui arba kitoms objektų arba 
medžiagų apdorojimo rūšims;  
e) kurą deginantiems įrenginiams, kuriuose dujiniai degimo produktai 
naudojami tiesioginiam dujiniam šildymui, kai šildomos vidaus 
patalpos, siekiant pagerinti darbo vietų sąlygas;  
f) antrinio deginimo įrenginiams, kurie skirti pramoninių procesų metu 
išmetamoms dujoms valyti jas deginant ir kurie veikia kaip atskiri kurą 
deginantys įrenginiai;  



g) visai techninei įrangai, naudojamai kaip transporto 
priemonių, laivų ar lėktuvų varikliai;  
h) dujų turbinoms ir dujų ir dyzeliniams varikliams, kurie 
naudojami atviroje jūroje esančiose platformose;  
i) įrenginiams, skirtiems katalizinio krekingo katalizatoriams 
regeneruoti;  
j) įrenginiams, vandenilio sulfidą paverčiantiems siera;  
k) chemijos pramonėje naudojamiems reaktoriams;  
l) koksavimo krosnims;  
m) kauperiams;  
n) krematoriumams;  
o) kurą deginantiems įrenginiams, deginantiems naftos 
perdirbimo kurą atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis 
energijai gaminti naftos bei dujų perdirbimo gamyklose;  
p) regeneravimo katilams, esantiems popieriaus masės 
gamybos įrenginiuose.  



 

Ribinių verčių sąlygos 

 

Visos išmetamų teršalų ribinės vertės nustatomos: 

•  esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui,  

• atmetus vandens garų kiekį išmetamosiose dujose,  

• esant standartiniam O2 kiekiui:  

6% – kietąjį kurą deginantiems įrenginiams,  

3% – skystąjį ir dujinį kurą deginantiems įrenginiams, išskyrus 
variklius ir dujų turbinas, ir 15% – varikliams ir dujų turbinoms. 



Šaltinis: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0160+087-087+DOC+PDF+V0//EN 
LR Aplinkos ministro įsakymas „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ LAND 43-2013 PATVIRTINIMO“ 2013 m. balandžio 10 d. Nr. D1-244 

Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 Nenormuojama 351

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
17002 1700

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
17002 1700

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Nenormuojama Nenormuojama

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

350                                            

350
350

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5

200 (1)(2)                                                    

200 (1)(2) 200(1)

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

1100                                              

400(3)
400

DIREKTYVA 2013-0442

(1)  Vertė netaikoma, jei deginama tik mediena;                                                                                                                                                                                                                                                          
(2) 300 mg/Nm 3 , kai deginami šiaudai;                                                                                                                                                                                                                                                              
(3)  1100 mg/Nm 3 ,  kai vardinė šiluminė galia nuo 5 MW iki 20 MW

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

SO2, mg/Nm3

LAND 43-2013

1 Deginant mažo kaloringumo dujas, gazifikacijos būdu gautas iš atliekų perdirbimo, kokso krosnių dujas, aukštakrosnių dujas - 800 mg/Nm 3                                                                                                                                                                                  

2 Dūmavamzdžiams katilams - 750 mg/Nm 3



Šaltinis: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0160+087-087+DOC+PDF+V0//EN 
LR Aplinkos ministro įsakymas „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ LAND 43-2013 PATVIRTINIMO“ 2013 m. balandžio 10 d. Nr. D1-244 

Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 350 350

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
650 4501

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
6501 6501

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

250                                                  

200
100

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

650                                           

650
300

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5
650                                                    

650

300 (1)                                                   

300

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

650                                         

650
300 (1)                                         

300

DIREKTYVA 2013-0442

(1)  500 mg/Nm 3 įrenginių, kurių bendra šiluminė galia yra nuo 1 MW iki 5 MW

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

NOx, mg/Nm3

LAND 43-2013

1 Deginant biokurą - 750 mg/Nm 3                                                                                                                                                                                  



Šaltinis: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0160+087-087+DOC+PDF+V0//EN 
LR Aplinkos ministro įsakymas „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ LAND 43-2013 PATVIRTINIMO“ 2013 m. balandžio 10 d. Nr. D1-244 

Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 Nenormuojama 201

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
250

200                                                  

100

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50

700                                         

500

400                                               

300

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Nenormuojama Nenormuojama

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

50                                                     

30

50                                                      

30

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5                          

50                                                    

30 (3)                                                  
20 (1)(2)                                                

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

50                                              

30 (3)                                                 20 (1)(2)                                                 

DIREKTYVA 2013-0442

(1)  50 mg/Nm 3 , kai bendra įrenginių šiluminė galia yra nuo 1 iki 5 MW;                                                                                                                                                                                                      
(2) 30 mg/Nm 3 , kai bendra įrenginių šiluminė galia yra nuo 5 iki 20 MW;                                                                                                                                                                        
(3) 50 mg/Nm 3 , kai įrenginių  vardinė šiluminė galia yra nuo 5 iki 20 MW

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

KD, mg/Nm3

LAND 43-2013

1 Ribinės vertės laikymosi kontrolė privaloma, kai nustatoma viršyta CO ribinė vertė



Šaltinis: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0160+087-087+DOC+PDF+V0//EN 
LR Aplinkos ministro įsakymas „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ LAND 43-2013 PATVIRTINIMO“ 2013 m. balandžio 10 d. Nr. D1-244 

Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 400 400

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50

500                                         

400

500                                                 

400

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
20001                                   

1500

10001                                             

1000

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Dar nenurodyta Dar nenurodyta

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Dar nenurodyta Dar nenurodyta

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5
Dar nenurodyta Dar nenurodyta

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Dar nenurodyta Dar nenurodyta

DIREKTYVA 2013-0442

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

CO, mg/Nm3

LAND 43-2013

1 Deginant biokurą - 4000 mg/Nm 3



Esamiems varikliams ir dujų turbinoms 



Naujiems varikliams ir dujų turbinoms 
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31/12/2015 30/06/2018 01/01/2025 01/01/2030

Direktyvos 
priėmimas.

Esamų įrenginių 
paskutinė 
priėmimo diena.

Taikymas naujiems 
VKDĮ.

Taikymas seniems 
VKDĮ virš 5 MW.  

Taikymas seniems 
VKDĮ mažiau 5 MW. 

VKDĮ Vidutinių deginančių įrenginių 
direktyvos diegimo grafikas

30/06/2017

Perkėlimas į 
nacionalinius 
teisės aktus.

Šalių 
ataskaitos

Šalių 
ataskaitos

Šalių 
ataskaitos

1 ataskaita 2 ataskaita 3 ataskaita

30/06/2019 31/10/2026 31/10/2031

30/06/2020 31/10/2027 31/10/2032



Išimtis trumpai veikiantiems įrenginiams 

Valstybės narės gali leisti, kad esamuose VDKD įrenginiuose, 
veikiančiuose ne daugiau kaip 500 valandų per metus 
(taikant slenkantį penkerių metų vidurkį), nebūtų laikomasi 
II priedo 1 dalies 1, 2 ir 3 lentelėse nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių.  



Išimtis ekstremalioms situacijoms 

Valstybės narės gali padidinti  nurodytą veikimo laiką iki 
1000  valandų šiais ekstremaliais atvejais arba susidarius 
šioms ypatingoms aplinkybėms:  

– rezervinės energijos gamybai sujungtose salose nutrūkus 
pagrindiniam energijos tiekimui į salą;  

– vidutinio dydžio kurą deginančiuose įrenginiuose, 
naudojamuose šilumos gamybai, esant ypatingai šaltiems 
orams. 

Visais šioje dalyje nurodytais atvejais kietąjį kurą deginančių 
įrenginių išmetamoms dulkėms taikoma 200 mg/Nm³ ribinė 
vertė.  



Išimtis centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams 

Iki 2030 m. sausio 1 d. valstybės narės gali leisti, kad 
esamuose VDKD įrenginiuose, kurių galia yra didesnė nei 
5 MW, būtų nesilaikoma II priede nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, jei ne mažiau kaip 50% įrenginyje 
pagaminto naudingos šilumos kiekio (taikant slenkantį 
penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba karšto vandens 
pavidalu į viešą centralizuoto šilumos tiekimo tinklą.  

Tokiu atveju nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės 
turi neviršyti : 

SO2   1100 mg/Nm³  

KD     150 mg/Nm³ 



Išimtis biomasės kurui 

Iki 2030 m. sausio 1 d. valstybės narės gali leisti, kad 
VDKD įrenginiuose, kurių pagrindinis kuras yra 
pagamintas iš kietosios biomasės, esančiuose zonose, 
kuriose  yra užtikrinta atitiktis  direktyvoje 2008/50/EB  
dėl aplinkos oro kokybės nustatytoms ribinėms 
vertėms, būtų nesilaikoma šios direktyvos II priede KD 
nustatytų ribinių verčių.  

 

Tokiu atveju, kai KD vertės turi neviršyti 150 mg/Nm³.  



Išimtis naujiems trumpai veikiantiems įrenginiams 

Valstybės narės gali leisti, kad naujuose įrenginiuose, 
veikiančiuose ne daugiau kaip 500  valandų per metus 
(taikant slenkantį trejų metų vidurkį), nebūtų laikomasi II 
priedo 2 dalyje nustatytų ribinių verčių.  

 

Tokiu atveju,  kietąjį kurą deginantiems įrenginiams  

KD taikoma 100 mg/Nm³ ribinė vertė.  



Išimtis  dėl staiga nutraukto dujų tiekimo 

Kompetentinga institucija gali padaryti išimtį, atleisdama 
nuo pareigos laikytis 2 ir 7 dalyse nustatytų teršalų ribinių 
verčių tais atvejais, kai VDKD įrenginyje, kuriame 
naudojamas tik dujinis kuras, išimtiniais atvejais reikia 
pradėti naudoti kitų rūšių kurą dėl staigiai nutraukto dujų 
tiekimo, ir todėl jame reikėtų įmontuoti pagalbinę taršos 
mažinimo įrangą.  

Laikotarpis, kuriuo taikoma tokia išimtis, turi neviršyti 
dešimt dienų, išskyrus tuos atvejus, kai veiklos vykdytojas 
kompetentingai institucijai tinkamai pagrindžia ilgesnį 
laikotarpį.  



Direktyvos projekte reikalavimai teršalų koncentracijoms 
numatomi griežtesni už šiuo metu galiojančias normas 
LAND 43-2013: 

SO2 – griežtėja nuo 1,5 iki 5 kartų 

NOx – biokurui nesikeičia, dujoms griežtėja 3,5 karto  

KD   – griežtėja iki 10 kartų  

CO – nelieka normavimo 
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Vidutinių įrenginių direktyvos įtaka centralizuoto 
šilumos tiekimo įmonėms  

 

 

Katilų galia Biokuras 
G. dujų 

(mazuto) 

Skystas 

kuras 
Kito kuro 

Nuo 1 iki 5 MW 73 MW 155 MW 25 MW 46 MW 

Nuo 5 iki 50 MW 1170 MW 1080 MW 234 MW 33 MW 

Viso, MW 1243 MW 1235 MW 259 MW 79 MW 

 



Direktyvos įgyvendinimui reikalingų išlaidų 
įvertinimas 

priimta, kad bus taikomos priemonės: 

• dujinį kurą naudojantiems katilams – pirminės priemonės 
NOx koncentracijai mažinti 

• skystąjį kurą naudojantiems katilams – pirminės NOx 
mažinimo priemonės, dūmų valymas nuo kietųjų dalelių 
ir SO2, laikant kad  bus naudojamas mažai sieringas 
lengvas ir sunkus kuras 

• biokuro ir kietojo kuro katilams – NOx mažinimo 
priemonės, kietųjų dalelių sugaudymo filtrai. 

 



Investicijos NOx emisijų mažinimui 
 

santykinė investicija gamtinėms dujoms  1-5 MW              1,5 M€ 

santykinė investicija gamtinėms dujoms  5-50 MW          16 M€ 

santykinė investicija  lengvam skystam kurui  1-5MW        0,5 M€ 

santykinė investicija  sunkiam skystam kurui  5-50MW         9 M€ 

santykinė investicija  biokurui ir kietąjam kurui                    38 M€ 

  

Bendras investicijų poreikis NOx emisijų  mažinimui           65 M€ 



Investicijos SO2 emisijų mažinimui 
 

Dūmų valymo nuo SO2 filtrai mazutą naudojantiems 

įrenginiams, priimant kad jie sudaro 20 % nuo dujas naudojančių 
įrenginių galios, priimama 246 MW 

Investicija skysto kuro katilams   259MW             

Bendras investicijų poreikis                                        72 M€  

Pakeitus dalį skystojo kuro katilų  biokuro katilais, bei keičant 
sunkų kurą lengvu, prognozuojamas investicijų poreikis gali 
sumažėti ir siekti apie                                                  14M€ 

 



Investicijos kietųjų dalelių emisijų mažinimui 
 

 
Filtrai įrengiami 100 proc. kieto kuro ir biokuro įrenginių 

Bendras investicijų poreikis  KD emisijų mažinimui    110 M€ 

  

Bendras apytikris  investicijų poreikis   direktyvos  
įgyvendinimui                                                                    247 M€        



Faktoriai, kurie gali sumažinti investicijų poreikį: 
 

• seni katilai dėl susidėvėjimo bus  keičiami naujais, geresnių 
ekologinių savybių 

• gal būt bus pradėta bent dalinė gamtosauginių įrenginių 
gamyba Lietuvoje 

• Jeigu didės biokuro katilų dalis bendrame kuro balanse,  jiems 
nereikės NOx ir SO2 mažinimo įrangos 

• tikėtina bus maksimaliai sumažintas skystą kurą naudojančių 
įrenginių skaičius ir  realiai nebus statomi dūmų valymo nuo  
SO2 įrenginiai.  

Optimistiniu vertinimu poreikis gali sumažėti iki   120-150 M€. 



Išvados 

• Reikalavimai leistinoms teršalų koncentracijoms labai 
ženkliai griežtėja, KD net iki 10 kartų. 

• MCP direktyvos įgyvendinimui reikia lėšų, dažnai net 
viršijančių esamų įrenginių vertę,  

• Didelių lėšų investavimas ženkliai padidintų šilumos 
kainas centralizuotame šilumos tiekime, kuris tiekia 
šilumą daugiabučiams namams, t.y. socialiai 
pažeidžiamiausiam gyventojų sluoksniui. Kadangi tokia 
direktyva nepaliečia individualių namų ir mažų šildymo 
sistemų, tai skatins atsijungimus  nuo centralizuoto 
šilumos tiekimo, t.y. įvyks priešingai negu skatina 
energijos efektyvumo didinimo direktyva.  

• Kad finanasinė našta negultų tik ant gyventojų, būtina 
parama ekologines priemones diegiančioms įmonėms. 
 



pabaiga 


