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� Danų konsultacinės kompanijos dukterinė
įmonė Lietuvoje, veikia nuo 1996 m.;

� Teikia projektavimo, konsultacines ir statybų
techninės priežiūros paslaugas;

� Veiklos sritys:
– pastatai,

– aplinkosauga,

– energetika,

– susisiekimas,

– vandentvarka,

– atliekų tvarkymo,

– hidrotechniniai, melioracijos ir kiti statiniai,

– teritorijų planavimas,

– tyrimai, GIS ir žemėlapiai;

� Biurai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriuose
dirba apie 150 darbuotojų.

UAB COWI Lietuva
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ŠESD prognozė
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ATL-CŠT

• Bazinio scenarijaus atveju 2013–2020 m. prekybos ATL periodu numatomas ATL

trūkumas iki 1,8 mln. ATL;

• Papildomi kaštai, patiriami dėl perėjimo nuo 20 proc. prie 30 proc., ŠESD mažinimo

tikslo, bus kaštai patiriami papildomiems ATL įsigyti;

• Nėra pakankamai duomenų, kokia proporcija bus mažinamas nemokamai skiriamų ATL

kiekis.

• Bazinio scenarijaus atveju, papildomai 2013–2020 m. periodu patiriama 482 mln. Lt

išlaidų, arba vidutiniškai 60 mln. Lt. kasmet.
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ATL-elektra

• 20 proc. ŠESD mažinimo tikslo atveju elektros sektoriuje ATL nemokamai nesuteikiami,

išskyrus šias išimtis:

• didelio naudingumo termofikacijai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB

• elektros energijai, gaminamai iš dujų atliekų,

• Direktyvos 2009/29/EB 10c straipsnyje numatyta išimtis dėl galimybės pereinamuoju

laikotarpiu gauti nemokamų leidimų elektros energijos gamybai modernizuoti;

• Tikėtina, kad pereinant prie 30 proc. ŠESD mažinimo tikslo bus mažinami nemokamai

suteikiamų ATL kiekis pagal išimtis, arba jie apskritai nebus suteikiami;

• 2013–2020 m. prekybos ATL periodu numatomas ATL poreikis elektros sektoriuje bazinio

scenarijaus atveju 11,3 mln. ATL;

• Dėl ATL kainos padidėjimo papildomai 2013–2020 m. periodu bazinio scenarijaus atveju

patiriama 526 mln. Lt išlaidų, arba vidutiniškai 66 mln. Lt. kasmet.
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ATL-pramonė

• Europos Komisijos vertinimu didžiausias ŠESD emisijų mažinimo potencialas egzistuoja

elektros energetikos sektoriuje;

• Pramonės sektoriuje yra didelė rizika, kad dėl aplinkosauginių apribojimų gamyba bus

perkelta už ES ribų;

• Daroma prielaida, kad pereinant nuo 20 proc. prie 30 proc. ŠESD mažinimo tikslo

pramonės įmonėms nemokamai suteikiamų ATL kiekis nebus mažinamas;

• Pramonės įmonės neabejotinai patirs papildomų išlaidų dėl padidėjusios ATL kainos;

• Apklausa parodė, kad Lietuvos pramonės įmonės nemato galimybių mažinti išmetimus,

nemažinant gamybos;

• Pramonės sektoriaus papildomai patiriamos išlaidos dėl perėjimo prie 30 proc. tikslo

siektų iki 667 mln. Lt 2012–2020 m. periodu (vidutiniškai 83 mln. kasmet) bazinio

scenarijaus atveju.
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ATL- rekomendacijos

Jei bus planuojama pereiti nuo 20 proc. prie 30 proc. ŠESD mažinimo tikslo, reiktų siekti,

kad:

• Lietuvai išliktų galimybė gauti nemokamų ATL elektros gamybai;

• Kuo didesnį procentą ATL būtų galima padengti ŠESD mažinimo kreditais iš projektų,

vykdomų už ES ribų. Tai padidintų pasiūlą ir sumažintų ATL kainą;

• Didesnis apribojimas būtų dedamas tiems sektoriams, į kuriuos valstybė gali nukreipti

lėšas, gautas iš aukcionuose parduodamų ATL, pavyzdžiui, į elektros sektorių;

• Būtų svarstomi atvejai, kai valstybės pagalba suteikiama  privačioms įmonėms.
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Ne ATL sektorius
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Ne ATL sektorius

Sektorius
Papildomas ŠESD
mažinimo
potencialas,
ktCO2ekv/metus

Pastabos

Atliekų tvarkymas
0

Esamų priemonių įgyvendinimas vėluoja, todėl mažai tikėtina,
kad būtų įmanoma įgyvendinti papildomas priemones.

Kiti (namų ūkiai)
87,5

Tikėtina, kad potencialas yra kiek didesnis, nes dėl duomenų
trūkumo neįvertintos pramonės įmonių katilinės
nedalyvaujančios ATL sektoriuje.

Žemės ūkis 702 Sudėtinga ŠESD vertinimo metodika, naudojama labai daug
prielaidų.

Transportas
800

Transporto sektoriuje sudėtinga įvertinti atskiras priemones dėl
didelio kiekio skirtinų dedamųjų (mokesčiai, technologinės
priemonės, infrastruktūrinės priemonės ir kt.).

ŠESD mažinimo kreditų
įsigijimas - iki 3 proc.
2005 m. ne-ATL kiekio 700

Tikslinga siekti didesnės nei 3 proc.  ribos, kadangi tarptautinių
kreditų vartojimas padidina galimybę rinktis-ar įgyvendinti tam
tikras priemones šalyje, ar kuo daugiau įsipareigojimų padengti
tarptautiniais kreditais.

Pesimistinis scenarijaus - reikia sumažinti iki 340 ktCO2ekv
Bazinis scenarijus - reikia sumažinti iki 1170 ktCO2ekv
Optimistinis scenarijus - reikia sumažinti iki 1278 ktCO2ekv
Bazinio scenarijaus atveju papildomi kaštai dėl perėjimo prie 30 proc. ŠESD mažinimo tikslo sudarytų
iki 114 mln. Lt



11

Ne ATL- rekomendacijos

Jei bus planuojama pereiti nuo 20 proc. prie 30 proc. ŠESD mažinimo tikslo reiktų siekti,

kad:

• Kad kuo didesnę tikslo dalį būtų galima padengti ŠESD mažinimo kreditais iš projektų,

vykdomų už ES ribų.

• Nebūtų įvestas bendras ES CO2 mokestis, nes tai sumažintų galimybę rinktis tarp

skirtingų priemonių, ir tarp sektorių. Pvz., ES lygiu įvestas CO2 mokestis galėtų būti ir

transporto, ir žemės ūkio sektoriuose, tuo tarpu Lietuvai savo įsipareigojimams

įgyvendinti užtektų tik viename sektoriuje.

• Siekiant išnaudoti egzistuojantį energijos taupymo potencialą transporto sektoriuje,

daugiau dėmesio ir lėšų reikėtų skirti energijos vartojimo efektyvumo priemonėms šiame

sektoriuje įgyvendinti.
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Ačiū už dėmesį


