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Áþanga
Ði ataskaita — pirmoji rodikliais pagrásta Europos aplinkos
agentûros ataskaita energetikos ir aplinkos klausimais, kurioje
pateikti Europos Sàjungos (ES) duomenys. Ataskaitoje pateikiama
informacija skirta politikams, kurie turi ávertinti aplinkos politikos
bei aplinkos apsaugos problemø ir energetikos politikos suderinimo
efektyvumà, vadovaujantis aplinkos integracijos procesu, kurá
inicijavo 1998 m. Europos Tarybos Kardifo virðûniø susitikimas.
Ataskaita skirta ES ðeðtajai Aplinkos veiksmø programai, tuo bûdu
prisidedant prie subalansuotos plëtros Europos Sàjungoje.
Energetika yra itin svarbi sritis visuomenës gerovës bei ekonomikos
poþiûriu. Jos dëka þmogui sukuriamas komfortas bei mobilumas, be
jos negalëtø klestëti pramonë ir prekyba. Taèiau energijos gamyba ir
vartojimas kelia daug aplinkos apsaugos problemø, daro átakà
klimato kaitai, þaloja gamtines ekosistemas, kenkia esamai aplinkai
bei neigiamai veikia þmogaus sveikatà.
ES energetikos politikoje, atspindinèioje ðiuos plaèius aspektus, yra
keliami trys pagrindiniai uþdaviniai:
• energijos tiekimo uþtikrinimas;
• konkurencingumas;
• aplinkos apsauga.
Ðias tris sritis galima nagrinëti ir atskirai, taèiau jos yra labai
glaudþiai susijusios. Pavyzdþiui, energijos efektyvumo gerinimo dëka
pagerëja aprûpinimas energija, nes maþëja suvartojamos energijos
kiekis, maþëja ðiltnamio efektà sukelianèiø dujø bei terðalø, nes
maþëja sunaudojamo iðkastinio kuro kiekis. Kita vertus,
liberalizavus energetikos rinkà bei iðaugus kainø konkurencijai,
sumaþëjo iðlaidos ir dël to iðauga konkurencingumas, taèiau jei iðorës
iðlaidos nebus pilnai perkeltos á vidines ir jei nepagerës energetiniø
iðtekliø poreikio valdymas, iðlaidø maþëjimas gali sukelti kainø
maþëjimà, o tai gali neigiamai paveikti energijos taupymà ir netgi
skatinti energijos suvartojimà.
ES energetikos politikos aplinkos apsaugos aspektø integracijos
uþdaviniai, atitinkantys energetikos politikos tikslus (kaip numatyta
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Europos Komisijos komunikate dël aplinkos apsaugos aspektø
integravimo á Bendrijos energetikos politikà, 1998) yra:
• sumaþinti energijos gamybos ir vartojimo poveiká aplinkai;
• skatinti energijos taupymà bei efektyvumà;
• didinti ðvaresnës energijos gamybà ir vartojimà.
Ataskaitoje pagal rodiklius yra ávertinta, kokiu mastu aplinkos
apsaugos aspektai yra integruoti energetikos sektoriuje. Ðia prasme
atskaitoje nagrinëjami visos ES bei atskirø ðaliø nariø veiklos
efektyvumo rodikliai, kurie, kiek ámanoma, yra paremti kiekybiniø
duomenø analize. Nagrinëjami pokyèiams átakos turintys veiksniai,
pateikiama (kur taikytina) kiekybinë analizë. Rodikliai atspindi
1990–1999 m. tendencijas, kurios lyginamos su pagrindinëmis iki
2010 m. prognozëmis, o jos, savo ruoþtu, grindþiamos Europos
Komisijos tyrimais bei 1998 m. nustatytos politikos tæstinumu, o taip
pat tuo, kad bus laikomasi laisvanoriðkos ES sutarties su automobiliø
pramone dël anglies dvideginio iðmetimø maþinimo ið naujø
keleiviniø automobiliø.
Kaip numatyta Agentûros nustatytoje ataskaitø ruoðimo pagal
sektorius strategijoje, ðioje ataskaitoje nagrinëjami ðeði politikos
klausimai tam, kad bûtø galima pateikti sistemiðkà visø aplinkos
apsaugos integravimo á energetikos sektoriø aspektø ávertinimà.
Kaip numatyta Agentûros nustatytoje ataskaitø ruoðimo pagal
sektorius strategijoje, ðioje ataskaitoje nagrinejami ðeði politikos
klausimai tam, kad bûtø galima pateikti sistemiðka visø aplinkos
apsaugos integravimo á energetikos sektoriø aspektø ávertinimà.
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1. Ar energijos vartojimas turi maþesná poveiká aplinkai?
2. Ar suvartojame maþiau energijos?
3. Kaip sparèiai didëja energijos efektyvumas?
4. Ar pereiname prie maþiau terðianèio kuro?
5. Kaip sparèiai diegiamos atsinaujinanèios energijos technologijos?
6. Ar palaipsniui pereiname prie tokios kainodaros, kurioje geriau
atspindimos iðlaidos aplinkos apsaugai?

Apskritai imant, nors ir yra pasiekimø, taèiau daugelyje ðioje
ataskaitoje nagrinëjamø aplinkos apsaugos integravimo srièiø
paþanga nëra pakankama. Aukðèiau pateiktø ðeðiø klausimø atveju
galima daryti ðias iðvadas:
1. (a) 1990–2000 m. ðiltnamio efektà sukelianèiø iðmetamø dujø kiekiai
ES sumaþëjo, taèiau jei nebus imtasi papildomø priemoniø, iki
2010 m. ir vëliau jø kiekiai nesumaþës, nes padidës terðalø
iðmetimai, susijæ su energijos gamyba. Sëkmingai ágyvendinamos
kai kuriø ðaliø nariø iniciatyvos rodo, kad yra galimybiø ðiam
klausimui spræsti.
(b) Su energijos vartojimu susijusios atmosferos tarðos maþinimo
priemonës pasirodë esanèios paþangios, ir daugelis ðaliø nariø
gali sëkmingai ágyvendinti numatytus tarðos maþinimo iki 2010
m. tikslus.
(c) Tarða naftos produktais ið pakrantëse esanèiø naftos perdirbimo
ámoniø, árenginiø atviroje jûroje bei ið jûrø transporto sumaþëjo,
taèiau grësmë jûrinei aplinkai tebëra didelë.
2. Energijos suvartojimas auga visø pirma dël to, kad daugëja transporto,
taèiau ir todël, kad pleèiasi ir buities bei paslaugø sektoriai. Taèiau
tikimasi, kad augimo tempai iki 2010 m. sumaþës, nes bus
ágyvendintos kuro panaudojimo transporte efektyvumo gerinimo
priemonës.
3. Energijos efektyvumo tobulinimas vyksta lëtai, taèiau kai kuriø ðaliø
nariø pasiekimai rodo galimà geros praktikos bei strategijos naudà.
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4. ES pereina nuo anglies prie santykinai ðvaresnio kuro — gamtiniø
dujø, taèiau po 2010 m. nenumatoma toliau tæsti ðio perëjimo. Negana
to, kai kurios branduolinës jëgainës bus uþdaromos ir jei jø vietoje bus
iðkastiná kurà deginantys árenginiai, gali iðaugti anglies dvideginio
iðmetimai. Tai reiðkia, kad reikia ir toliau remti energijos gamybà ið
atsinaujinanèiø ðaltiniø.
5. Esant dabartinëms tendencijoms, vargu ar bus pasiekti numatyti
atsinaujinanèios energijos gamybos uþdaviniai, taèiau kai kuriø ðaliø
nariø patirtis rodo, kad tinkamø paramos priemoniø dëka augimà
galima paspartinti.
6. Nors energijos mokesèiai didëja, taèiau dauguma energijos iðtekliø
kainos ES sumaþëjo visø pirma dël to, kad tarptautiniu mastu
sumaþëjo iðkastinio kuro kainos, o taip pat dël energetiniø iðtekliø
rinkos liberalizavimo. Kadangi nëra tinkamos iðorës iðlaidø
perkëlimo á vidines iðlaidas bei energijos poreikio valdymo politikos,
kainø sumaþëjimas gali skatinti netaupyti energijos ir didinti jos
suvartojimà.

Tolesniuose skyriuose pateikiamas visø pagrindiniø energetikos ir
aplinkos apsaugos politikos klausimø ávertinimas.

7

8

Energetika ir aplinka Europos Sàjungoje

1. Ar energijos vartojimas turi
maþesná poveiká aplinkai?
1.a. Ðiltnamio efektà sukelianèiø dujø iðmetimai
1990–2000 m. Europos Sàjungoje su energijos naudojimu susijusiø
ðiltnamio efektà sukelianèiø dujø iðmetimai sumaþëjo proporcingai
maþiau, negu maþëjo bendras iðmetamø ðiltnamio efektà sukelianèiø
dujø kiekis, todël pirmøjø dalis padidëjo iki 82 % bendro kiekio. Su
energetika susijusiø iðmetamø terðalø sumaþëjo ið dalies dël to, kad
Vokietijoje ir Anglijoje atskirais atvejais buvo sumaþinti ðiø terðalø
kiekiai. Vis dëlto ES ágyvendino savo ásipareigojimà 2000 m.
stabilizuoti anglies dvideginio iðmetimus ir iðlaikyti 1990 m. lygá.
Taèiau ES bus sunku ágyvendinti Kioto protokolo reikalavimà iki
2010 m. bendrà ðiltnamio efektà sukelianèiø iðmetamø dujø kieká
sumaþinti 8 %, lyginant su 1990 m. Be papildomø priemoniø
bendras iðmetimø kiekis 2010 m. gali iðlikti toks pat kaip ir 1990 m.,
o tolimesná su energetika nesusijusiø terðalø iðmetimø maþëjimà
pranoks su energetiniø iðtekliø naudojimu susijusiø terðalø kiekio
augimas, kuris visø pirma yra susijæs su transporto sektoriumi.
Turint galvoje, kad Kioto protokolo reikalavimai bus ágyvendinti tik
atskirø ðaliø priemonëmis, didþioji dalis ðaliø nariø dar nëra tiek
paþengusios, kad galëtø pasiekti uþsibrëþtus tikslus pagal bendrà ES
atsakomybës pasidalijimo susitarimà. 1999 m. duomenø pagrindu
atlikta uþdaviniø ágyvendinimo analizë rodo, kad Prancûzija,
Vokietija, Liuksemburgas, Ðvedija bei Jungtinë Karalystë sumaþino
bendrus iðmetimus ir yra teisingame kelyje siekdamos iki 2010 m.
ágyvendinti savo uþsibrëþtus tikslus. Taèiau nuo 1990 m. iki 1999 m.
visose ðalyse narëse (iðskyrus Ðvedijà) su energetika susijæ terðalø
iðmetimai sumaþëjo maþiau arba padidëjo daugiau, lyginant su
bendro iðmetamø terðalø kiekio kitimu.
Manoma, kad nuo 2010 m. energijos suvartojimas ir toliau augs, bent
jau iki 2020 metø. Tam, kad bûtø galima ágyvendinti Europos
Komisijos siûlymà iki 2020 m. maþinti bendrà iðmetamø terðalø
kieká 1 % per metus nuo 1990 m. lygio, reikës ilgalaikiø pakeitimø
energijos gamyboje bei vartojime (jëgainës, statiniai, transportas ir
kt.). Ðiuos pasikeitimus apspræs sprendimai, kuriuos neiðvengiamai
reikës priimti, taigi, norint ateityje sumaþinti su energetika susijusiø
iðmetamø terðalø kiekius, politiniø veiksmø reikia imtis dabar.
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!

Europos Sàjungoje bendras ðiltnamio efektà sukelianèiø
iðmetamø dujø kiekis per 1990–2000 m. laikotarpá sumaþëjo,
taèiau su energetika susijæ terðalø iðmetimai, sudarantys didþiàjà
visø terðalø dalá, sumaþëjo kur kas maþiau, todël per ateinanèius
deðimtmeèius nebus ámanoma þymiai sumaþinti bendro iðmetamø
terðalø kiekio.

"

Didþioji dalis ðaliø nariø nesugebëjo sumaþinti joms tenkanèio
ðiltnamio efektà sukelianèiø iðmetamø dujø kiekio dalies pagal
bendrà ES ásipareigojimà pagal Kioto protokolà.

"

Per paskutiná deðimtmetá ðiltnamio efektà sukelianèiø iðmetamø
dujø kiekis sumaþëjo dël to, kad jø kiekius sumaþino
apdirbamosios pramonës bei energijos tiekimo sektoriai, taèiau
ðiuos pasiekimus pranoko transporto sektoriaus augimas.

Ðalys narës ágyvendina ávairias iniciatyvas, kuriø tikslas — paruoðti
dirvà ilgalaikiam ðiltnamio efektà sukelianèiø su energijos naudojimu
susijusiø iðmetamø dujø kiekio sumaþinimui. Pavyzdþiui, septynios
ðalys narës jau ávedë anglies dvideginio mokesèius.

1 pav.

Ðiltnamio efektà sukelianèiø su
energetiniø iðtekliø naudojimu
susijusiø iðmetamø dujø
pokyèiai atskiruose ekonomikos
sektoriuose, 1990–99 m.

2 pav.

Veiklos rezultatai, ágyvendinant
Kioto protokolo uþdavinius
sumaþinti bendrus ir su
energetika susijusiø ðiltnamio
efektà sukelianèiø iðmetamø
dujø kiekius — 1999 m.
ES 15
Liuksemburgas
Vokietija
Jungtinë Karalystë
Suomija
Prancûzija
Ðvedija
Graikija
Italija
Austrija
Nyderlandai
Belgija
Portugalija
Danija
Airija
Ispanija

Ðiltnamio efektà
sukelianèios iðmetamos
dujos ið viso

Energijos tiekimas

Su energetika susijusios
ðiltnamio efektà sukelianèios
iðmetamos dujos

Pramonë

Namø ûkiai ir paslaugos

Transportas
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Atstumas iki tiese atvaizduotø siektinø verèiø 1999 m. (nurodyta taðkais)

Pastaba: Diagramoje pavaizduota, ar ðalis narë 1999 m.
vykdë savo ásipareigojimus pagal Kioto protokolà.
Neigiama vertë rodo, kad ásipareigojimai yra virðyti, o
teigiama - kad ásipareigojimai nëra pasiekti, lyginat su
tiesiniu kitimu nuo 1990 m. iki 2010 m. Ðiame tyrime
daroma prielaida, kad su energetika susijusi ðiltnamio
efektà sukelianti tarða bus sumaþinta proporcingai
bendrai tarðai.
Ðaltinis: EAA.
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1.b. Oro tarða
Energijos naudojimas yra vienas ið didþiausiø atmosferos tarðos
ðaltiniø. Europos Sàjungoje ið ðio ðaltinio susidaro ðiek tiek daugiau
nei 90 % viso iðmetamo sieros dvideginio, visi azoto oksidai, beveik
pusë visø iðmetamø lakiøjø organiniø junginiø (iðskyrus metanà) bei
apie 85 % kietøjø daleliø.
Buvo imtasi sëkmingø priemoniø su energijos naudojimu susijusiai
atmosferos tarðai sumaþinti, tokiø kaip kataliziniø konverteriø, tarðà
maþinanèiø technologijø (jø atsiradimà paskatino dideliø kurà
deginanèiø árenginiø direktyva) ádiegimas, integruotos tarðos
prevencijos ir kontrolës direktyvoje numatytø geriausiø prieinamø
gamybos bûdø panaudojimas. Atmosferos tarðai sumaþinti didelæ
átakà turi kuro pakeitimas — vietoje anglies vis daugiau naudojamos
gamtinës dujos.
Elektros energijos sektoriuje sieros dvideginio bei azoto oksidø
terðalø kiekis buvo sumaþintas daugiau kaip perpus todël, kad buvo
ágyvendintos ðiø terðalø maþinimo priemonës, maþdaug ketvirèiu —
nes buvo pakeisti naudojamo iðkastinio kuro miðiniai, likusi dalis —
todël, kad iðaugo iðkastiná kurà naudojanèios elektros energijos
gamybos efektyvumas, taip pat vis daugiau naudojami branduolinio
kuro ir atsinaujinantys energijos ðaltiniai.
Nacionalinëje didþiausios leistinos tarðos direktyvoje yra nustatyta
iki kokio lygio iki 2010 m., lyginant su 1990 m., turi bûti maþinama
bendra (susijusi ir nesusijusi su energetika) sieros dvideginio, azoto
oksidø bei lakiøjø organiniø junginiø (iðskyrus metanà) tarða.
Maþindama ðià tarðà, ES eina teisingu keliu ir jau yra daug nuveikta
maþinant bendrus kietøjø daleliø iðmetimus. Visø ðiø su energetika
susijusiø terðalø iðmetimai buvo sumaþinti greièiau, negu bendri
iðmetimai.
Didþioji dalis ðaliø nariø áneðë savo indëlá maþindamos ðià tarðà,
taèiau Graikijai, Airijai, Portugalijai ir Ispanijai reikia imtis tolesniø
veiksmø, kad galëtø uþtikrinti uþsibrëþtø tikslø ágyvendinimà.
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#

1990–1999 m. su energetika susijæ sieros dvideginio iðmetimai
þymiai sumaþëjo. Tai yra pagrindinë prieþastis, kodël ES ir
dauguma ðaliø nariø turëtø ágyvendinti numatytus sieros
dvideginio iðmetimø sumaþinimo tikslus iki 2010 m., kaip
numatyta nacionalinëje maksimalios leistinos tarðos direktyvoje.

#

Su energetika susijusiø azoto oksidø iðmetimai taip pat
sumaþëjo, taigi, ES ir kai kurios ðalys narës eina teisingu
siekdamos iki 2010 m. ágyvendinti savo uþsibrëþtus tikslus
sumaþinti bendrus azoto oksidø iðmetimus, kaip numatyta toje
paèioje direktyvoje.

#

Sumaþinus tarðà lakiaisiais nemetaniniais organiniais junginiais
(LOJ), þymiai palengvëjo ES ir kai kurioms ðalims narëms siekti
iki 2010 m. uþsibrëþto tikslo sumaþinti bendrus nemetaniniø LOJ
iðmetimus, kaip numatyta nacionalinëje maksimalios leistinos
tarðos direktyvoje.

#

1990–1999 m. su energetika susijæ kietøjø daleliø iðmetimai
sumaþëjo 37 % visø pirma dël to, kad sumaþëjo tarða ið jëgainiø
bei keliø transporto.

3 pav.

Bendrø su energetika susijusiø
azoto oksidø iðmetimø pokytis
— 1990–99 m.

4 pav.

Sieros dvideginio terðalø
maþinimas elektros energijos
sektoriuje. 1990–99 m.

Jungtinë Karalystë
Vokietija
Ðvedija
Liuksemburgas
Nyderlandai
Italija
Danija
Prancûzija

Milijonais tonø

12
Iðskyrus padidëjusià branduolinës ir atsinaujinanèios
energijos dalá

10

Suomija
Ið viso NOx
1990–99 m.

Belgija
Austrija

Su energetika
susijæ NOx
1990–99 m.

Airija
Ispanija

8

Iðskyrus á efektyvumo
gerinimà

6

Iðskyrus perëjimà nuo vienos
iðkastinio kuro rûðies prie kitos

4

Iðskyrus dujø nusierinimà bei
maþai sieringo kuro rûðiø
panaudojimà

Portugalija

Numatoma
1990–2010 m.

Graikija

2

ES 15

Faktiniai iðmetimai

Pastaba: Numatomos bendrø iðmetimø vertës.
Ðaltinis: EEA.
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1.c. Kitos su energetika susijusios aplinkos problemos
Kitos su energijos gamyba bei vartojimu susijusios aplinkos
problemos — kasyklose ir atominëse jëgainëse susidaranèios
atliekos, su kasyba susijusi vandens tarða, avariniai naftos iðpylimai
bei iðleidimas á jûrinæ aplinkà, dirvos paþeidimai dël skysto kuro
nutekëjimo bei iðpylimo, o taip pat - dideliø uþtvankø statybos bei jø
eksploatacijos poveikis ekosistemoms.
Ðioje ataskaitoje pateikiama informacija apie naftos iðpylimus bei
iðleidimus á jûrinæ aplinkà, apie branduolines atliekas. Tendencijos
ðiose srityse rodo, kad reikalingas monitoringas, o duomenys — nors
ir neiðsamûs — yra pakankamos kokybës ir indikuoja su jûrinës
aplinkos terðimu naftos produktais bei su radioaktyviø atliekø
susidarymu susijusias problemas.
Vis dar pasitaiko avariniø naftos produktø iðpylimø ið tanklaiviø,
nors per paskutiná deðimtmetá jø daþnumas bei apimtys sumaþëjo.
Galimas daiktas, visa tai atspindi avarijø nereguliarumà, taèiau
dþiugina tai, kad nors naftos produktø perveþimas jûrø transportu ir
didëja, situacija yra þymiai pagerëjusi. Visa tai pasiekta ávedus
grieþtesnes saugos priemones, tokias kaip tanklaiviø dvigubos
sienelës. Be to, nors naftos produktø gamyba ir iðaugo, bet naftos
produktø iðpylimai ið árenginiø atviroje jûroje ir ið pakrantëse esanèiø
naftos perdirbimo ámoniø sumaþëjo, nes vis plaèiau yra naudojamos
valymo bei atskyrimo technologijos.
Panaudotas branduolinis kuras — tai paèios radioaktyviausios
atliekos, kuriose esanèiø medþiagø skilimo periodas yra keli ðimtai
tûkstanèiø metø. Kadangi susidaranèiø atliekø kieká visø pirma
apsprendþia branduolinëse jëgainëse pagamintos elektros energijos
kiekis, pradëjus maþinti branduoliniø jëgainiø pajëgumus, per metus
susidaranèio panaudoto branduolinio kuro kiekiai turëtø maþëti.
Kuriami galutinio ðalinimo bûdai, kuriø dëka sumaþëtø techninës bei
visuomenës problemos, kurias kelia galima ðiø atliekø grësmë
aplinkai. Kol kas atliekos yra kaupiamos saugyklose. Europos
Komisija subalansuotos plëtros strategijoje numato didesnæ paramà
moksliniams tyrimams bei vystymui branduoliniø atliekø valdymo
srityje.

Santrauka

!

Tarða naftos produktais ið árenginiø atviroje jûroje bei pakrantëse
esanèiø naftos perdirbimo ámoniø sumaþëjo, taèiau vis dar ávyksta
dideliø avariniø iðpylimø ið naftà gabenanèiø tanklaiviø.

!

Toliau kaupiamos labai radioaktyvios branduolinës energijos
gamybos atliekos. Reikia nustatyti visuotinai priimtinà atliekø
tvarkymo schemà.

5a/5b pav.

Jûrinës aplinkos tarða naftos produktais ið naftos perdirbimo ámoniø
bei árenginiø atviroje jûroje, o taip pat dël avariniø naftos iðpylimø ið
tanklaiviø (virð 7 t vieno atskiro iðpylimo atveju)
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6 pav.:

Per metus branduolinëse
jëgainëse susidarantys
panaudoto branduolinio kuro
kiekiai

Sunkiøjø metalø (tonomis)
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Jungtinë Karalystë
Prancûzija
Vokietija
Ðvedija
Belgija
Ispanija
Suomija, Nyderlandai ir Italija
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Pastabos: Didþiàjà dalá itin radioaktyviø atliekø sudaro
panaudotas kuras bei panaudoto kuro perdirbimo
atliekos. 2000 m. skaièiai apie padëtá Ispanijoje, Ðvedijoje
bei Jungtinëje Karalystëje nëra pagrásti galutiniais
duomenimis. Numatomi rodikliai pateikti pagal atskirø
ðaliø prognozes, iðskyrus Ðvedijos duomenis 2010 m. —
tai OECD prognozës. Austrijoje, Danijoje, Graikijoje,
Airijoje, Liuksemburge bei Portugalijoje nëra
branduoliniø jëgainiø. Italijoje komercinë branduolinë
energijos gamyba buvo nutraukta 1987 m. Suomijai, Italijai
ir Nyderlandams priskiriamas numatomas padidëjimas
nulemtas tik Suomijoje numatomo padidëjimo.
Ðaltinis: OECD.
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2. Ar suvartojame maþiau
energijos?
Vienas ið ES strategijos tikslø - á energetikos politikà integruoti
aplinkos aspektus - yra energijos taupymo skatinimas. Kaðtø poþiûriu
efektyvus energijos taupymas yra naudingas daugeliu aspektø, nes
tokiu bûdu maþinamos aplinkos problemos, didëja
konkurencingumas, ðalims reikia maþiau importuoti energetiniø
iðtekliø.
1990–1999 m. galutiniø energetiniø iðtekliø vartotojø suvartojamos
energijos apimtys padidëjo visuose sektoriuose, iðskyrus vienà didþiausias augimas buvo transporto sektoriuje. Apdirbamoji
pramonë truputá maþiau suvartojo energijos — tai rodo tam tikrà
energijos efektyvumo padidëjimà, taèiau ið esmës atskleidþia
struktûriniø pokyèiø poveiká, o taip pat perëjimà prie maþai energijos
naudojanèiø gamybos ámoniø — maþai energijos naudojanèios
gamybos ámonës perkeliamos ið ES ðaliø, po susivienijimo vyksta
Vokietijos pramonës restruktûrizacija.
Pagrindiniai iki 2010 m. prognozuojami dydþiai rodo, kad energijos
suvartojimas nuolat auga, taèiau lëèiau, negu 1990–1999 m. — visø
pirma dël to, kad lëèiau auga energijos vartojimas transporto
sektoriuje. Taip yra todël, kad pagal laisvanoriðkà susitarimà tarp
automobiliø gamintojø ir ES yra numatyta efektyviau naudoti kurà
keliø transporto sektoriuje, o ne maþinti transporto augimà.
Visose ES ðalyse vis didesnæ suvartojamos energijos dalá sudaro
elektros energija, kadangi paslaugø ir buities sektoriuose naudojama
vis daugiau prietaisø, o pramonës sektoriuje daugëja gamybos
procesø, naudojanèiø elektros energijà. Elektra gaminama naudojant
kurà, be to, kiekvieno elektros energijos vieneto sunaudojimas
reikalauja sunaudoti du arba tris kitos energijos ðaltinio vienetus.
Taigi, dël elektros energijos suvartojimo augimo neproporcingai
padidës poveikis aplinkai, visø pirma — tarða anglies dvideginiu,
nebent jei augimas bus susijæs su labai efektyviomis, maþai tarðiomis
technologijomis, kurios leidþia þymiai sumaþinti elektros gamybos
poveiká aplinkai.
Elektros energijos naudojimas ðildymui — ypaè neefektyvus pirminiø
energetiniø iðtekliø panaudojimas. Danijos Elektros taupymo fondas,

Santrauka

"

1990–1999 m. energijos suvartojimas ES toliau augo; numatoma,
kad ði augimo tendencija iðsilaikys.

"

1990–1999 m. elektros energijos suvartojimo ES augo sparèiau,
negu galutinis energijos suvartojimas; numatoma, kad ði augimo
tendencija iðsilaikys.

finansuojamas ið mokesèio uþ elektros suvartojimà vidaus rinkoje,
leidþia vyriausybei skirti subsidijas perëjimui nuo bûsto ðildymo
elektra sistemos prie centrinio ðildymo arba ðildymo gamtinëmis
dujomis. Be to, gamtinëmis dujomis prekiaujanèios bendrovës
skatina pirkëjus vietoje elektros virimui naudoti dujas, o naujus
árengimus subsidijuoja vyriausybë.

7 pav.

Galutinio energijos sunaudojimo
ir elektros energijos vartojimo
augimas — 1990–99 m.

Jungtinë Karalystë

8 pav.

Galutinis energijos
sunaudojimas

Milijonais tonø naftos ekvivalento
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3. Kaip sparèiai didëja energijos
efektyvumas?
Greta to, ‘kas galëtø bûtø pasiekta kitais bûdais’, visos ES mastu yra
numatyta 1998–2010 m. vidutiniðkai 1 % per metus sumaþinti
galutinio vartojimo energijos intensyvumà (energijos suvartojimà
vienam bendrojo vidaus produkto vienetui). Per 1990–1999 m. ES
ekonomikoje energijos intensyvumas sumaþëjo 0,9 % per metus,
taèiau energijos efektyvumo ir energijos taupymo politika tam turëjo
maþai tiesioginës átakos. Energijos intensyvumas maþëjo lëtai dël
tokiø bendrø veiksniu: paprastai minëta politika nelaikoma
prioritetine, energijos pasiûla yra didelë, þemos iðkastinio kuro
kainos. Tik pagerinus energijos efektyvumà Vokietijoje þymiai
sumaþëjo energijos intensyvumas ir tokiu bûdu pavyko iðvengti
bendro energijos intensyvumo padidëjimo. Ágyvendinus tam tikras
vienkartines priemones Liuksemburge (uþdarius plieno gamybos
ámonæ), o Airijoje — smarkiai iðaugus maþai energijos naudojanèiø
gamybos ámoniø skaièiui bei paslaugø sektoriui, pavyko ið esmës
sumaþinti energijos naudojimo intensyvumà. Danijoje ir
Nyderlanduose energijos efektyvumo politikos ágyvendinimas
suvaidino svarbø vaidmená maþinant jø energijos sunaudojimà.
Nuo 1990 iki 1999 m. bendras pirminës energijos konvertavimo á
vartojamà energijà efektyvumas nepagerëjo, nes keitimo proceso
pasiekimus atsvërë iðaugusi konvertuoto kuro (pvz. elektros, naftos
produktø) dalis galutiniame energijos suvartojime, ir ði tendencija
turëtø iðlikti.
Kombinuoto ciklo jëgainiø (KCJ) naudojimas didþiàja dalimi leidþia
iðvengti atliekinës ðilumos nuostoliø, susijusiø su elektros gamyba,
nes jos metu yra gaunami du naudingi produktai - ðiluma ir elektros
energija. ES tikslas — iki 2010 m. 18 % visos gaunamos elektros
energijos gauti KCJ. Ðio tikslo gali nepavykti pasiekti, nes visoje ES,
o ypatingai Vokietijoje, Nyderlanduose bei Jungtinëje Karalystëje
investicijoms á KCJ trukdo auganèios gamtiniø dujø (tinkamiausio
kuro naujoms KCJ) kainos, maþëjanèios elektros energijos kainos bei
vis labiau liberalizuojamø elektros energijos rinkø raidos neapibrëþtumas. 2002 m. pradþioje Vokietijoje priimtas KCJ ástatymas yra
pavyzdys kaip galima ðià situacijà pagerinti, panaudojus keletà
pagalbiniø mechanizmø, tarp jø — suderintas elektros energijos
pirkimo kainas veikianèioms KCJ bei naujoms maþoms jëgainëms.

Santrauka

"

Auganèiai ekonomikai reikia maþiau papildomos energijos,
taèiau energijos suvartojimas vis dar auga.

"

Iðskyrus pramonës sektoriø, joks kitas ES ekonomikos sektorius
nëra pakankamu mastu atskyræs ekonominës/socialinës plëtros
nuo energijos suvartojimo, kad jame bûtø galima sustabdyti
energijos suvartojimo augimà.

!

Elektros gamybos naudojant iðkastiná kurà efektyvumas
1990–1999 m. pagerëjo, taèiau elektros, pagamintos deginat
iðkastiná kurà, sunaudojimas auga greièiau bei nusveria tà naudà,
kurià minëtas pagerëjimas duoda aplinkai.

"

Kombinuoto ciklo jëgainëse (KCJ) pagamintos elektros dalis ES
1994–1998 m. iðaugo, bet norint pasiekti ES numatytus tikslus
reikalingas dar didesnis augimas.

9 pav.

Kombinuoto ciklo jëgainëse
pagamintos elektros energijos
dalis, lyginant su bendru
pagamintos elektros energijos
kiekiu 1994 ir 1998 m.

10 pav. Metinis galutinës energijos
intensyvumo kitimas,
1990–99 m.
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4. Ar mes pereiname prie maþiau
tarðaus kuro naudojimo?
Europos Komisijos strategijoje, kurios tikslas — stiprinti aplinkos
apsaugos aspektø integravimà á energetikos politikà, akcentuojamas
poreikis didinti ðvaresnës energijos gamybos ir naudojimo apimtis.
Visa tai yra numatyta ðeðtojoje aplinkos apsaugos veiksmø
programoje, kuri, kaip klimato kaitos prioritetiniø veiksmø dalis,
energijos gamybai skatina naudoti atsinaujinanèios energijos ðaltinius
ir maþai anglies turintá iðkastiná kurà.
1990–1999 m. bendrame energijos sunaudojimo balanse energijos
dalis, gauta naudojant iðkastiná kurà, sumaþëjo neþymiai. Taèiau
aplinkosaugos poþiûriu naudinga buvo tai, kad ið esmës pakeitus
iðkastinio kuro miðinius anglies ir lignito sunaudojimas sumaþëjo
maþdaug treèdaliu, jø vietoje ëmus naudoti palyginti ðvaresnes
gamtines dujas, kad sumaþëjo ðiltnamio efektà sukelianèiø dujø bei
rûgðtëjimo procesus sukelianèiø medþiagø iðmetimai. Visa tai
pavyko ágyvendinti visø pirma kuro pakeitimo dëka energijos
gamyboje — kombinuoto ciklo dujas deginanèiø ámoniø efektyvumas
yra didelis, kapitalo kaðtai — maþi, o taip pat elektros rinkos
liberalizavimo, 1990 m. buvusiø þemø dujø kainø bei ES direktyvos
dël dideliø kurà deginanèiø ámoniø dëka. Naftos dalis energetikos
rinkoje iðliko nepakitusi, vadinasi, ji ir toliau pirmauja vis
didëjanèiame keliø ir oro transporto sektoriuose.
Pagrindiniø parametrø prognozës rodo, kad iki 2010 m. ávairiø
energijos rûðiø santykio pokytis bus nedidelis, taigi, reikia skirti
daugiau dëmesio atsinaujinanèiai energijai (þr. kità skyriø).
Prognozës taip pat rodo, kad didëjant elektros energijos gamybai vis
daugiau bus sunaudojama iðkastinio kuro, o perëjimas prie dujø
naudojimo elektros energijos gamyboje vyks ir toliau.
Numatoma, kad nuo 2010 m. nebebus pereinama nuo anglies prie
gamtiniø dujø. Tuomet gali padidëti anglies dvideginio iðmetimai, nes
didës elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinanèius ðaltinius,
sumaþës elektros energijos gamyba branduolinëse jëgainëse — jos
bus uþdaromos.

Santrauka

!

Iðkastinis kuras tebëra pagrindinis ðaltinis energijos gamyboje,
taèiau poveikis aplinkai nëra toks didelis, nes vietoje anglies ir
lignito yra pereinama prie santykinai ðvaresnio kuro — gamtiniø
dujø.

!

Elektros energijos gamyboje ir toliau dominuoja iðkastinis kuras ir
branduolinë energija, taèiau aplinkosaugos poþiûriu naudinga
vietoje anglies ir lignito naudoti gamtines dujas.

#

1990–1999 m. anglies dvideginio iðmetimai elektros energijos
gamyboje sumaþëjo 8 %, nors pagaminamos elektros kiekis
iðaugo 16 %.

11 pav. Bendras energijos sunaudojimas pagal ðaltinius
Milijonais tonø naftos ekvivalento
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Pastaba: Diagramoje pavaizduotos kuro rûðys (iðskyrus
apraðyme pateiktas rûðis), taèiau jø dalis yra pernelyg
maþa, kad jos bûtø matyti.
Ðaltinis: Eurostat, NTUA.
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5. Kaip sparèiai diegiamos
atsinaujinanèios energijos
technologijos?
Pasiekti numatytus uþdavinius atsinaujinanèios energijos srityje nëra
lengva. Numatoma, kad energijos sunaudojimas iðaugs, todël
atsinaujinanèios energijos (elektros energijos ir ðilumos) augimo
tempai, lyginant su 1990–1999 m. laikotarpiu, turës padidëti daugiau
kaip dvigubai, norint pasiekti ES numatytà 12 % atsinaujinanèios
energijos ðaltiniø dalá, skaièiuojant nuo bendro energijos sunaudojimo. Lygiai taip pat norint pasiekti, kad ES bendras elektros
energijos sunaudojimas ið atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø iki 2010
m. sudarytø, kaip numatyta, 22.1 % nuo bendro elektros
sunaudojimo, maþdaug dvigubai turës iðaugti elektros energijos
gamyba, naudojanti atsinaujinanèius energijos ðaltinius.
Finansiniai, fiskaliniai bei administraciniai barjerai, þemas kai kuriø
atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø ekonominis konkurencingumas bei
informacijos investuotojams ir jø pasitikëjimo trûkumas trukdo
atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø plëtrai.
Taèiau yra ir teigiamø poþymiø, rodanèiø, kad atsinaujinanèiø
energijos ðaltiniø augimà galima þymiai paspartinti, jei bus
naudojamos atitinkamos skatinimo priemonës. Pavyzdþiui, spartø
vëjo ir saulës energijos panaudojimà elektros energijos gamyboje ES
skatino Danija (tik vëjo energija), Vokietija ir Ispanija, nes buvo
panaudotos palaikymo priemonës, uþtikrinusios fiksuotas palankias
kainas. Panaðiai ir Austrija, Vokietija bei Graikija — 1990–1999 m.
ðiø ðaliø nauji saulës ðiluminiai árenginiai sudarë 80 % visø ðiø
árenginiø ES. Saulës ðiluminës energijos gamybos plëtrà Austrijoje ir
Vokietijoje paskatino aktyvi vyriausybës politika, o taip pat
subsidijavimas bei ryðiø strategija. Graikijos atveju plëtrà
subsidijomis parëmë vyriausybë.
Didëjanèiam energijos sunaudojimui transporto sektoriuje atsinaujinanèios energijos ðaltiniai turi labai maþai átakos. Pagal ES
direktyvos dël biokuro panaudojimo transporte skatinimo projektà
iki 2010 m. beveik 6 % parduodamo benzino ir dyzelino bus
biokuro kilmës. Taèiau ðio kuro rûðiø gamybai reikia daug energijos
ir ji gali konkuruoti su kitomis auginamomis energetinëmis
kultûromis. Tam tikrø problemø kelia azoto oksidø ir kietøjø daleliø
iðmetimai naudojant biokurà.

Santrauka

"

1990–1999 m. neþymiai iðaugo bendro energijos sunaudojimo
dalis, tenkanti atsinaujinanèiai energijai. Bûsimos energijos
paklausos prognozës rodo, kad energijos ið atsinaujinanèiø
energijos ðaltiniø augimas turi padidëti daugiau kaip dvigubai,
kad bûtø galima iki 2010 m. pasiekti ES numatytà jo 12 %
augimà.

"

1990–1999 m. elektros suvartojime atsinaujinanèios energijos
dalis iðaugo neþymiai. Elektros energijos paklausos prognozës
rodo, kad ið atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø gaunamos elektros
augimas turi padvigubëti, kad iki 2010 m. bûtø galima pasiekti
ES numatytà siektinà 22.1 % tikslà.

13 pav. Bendro energijos sunaudojimo
dalis, gauta ið atsinaujinanèiø
energijos ðaltiniø

14 pav. Elektros energijos sunaudojimo
dalis pagal atsinaujinanèius
energijos ðaltinius — 1999 m.
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Pastaba: Biomasë/atliekos — tai mediena, medienos
atliekos, kitos biologiðkai irstanèios kietos atliekos,
gamybos ir komunalinës atliekos (ið jø tik dalá sudaro
biologiðkai irstanèios atliekos), biokuras ir biodujos.
Ðaltinis: Eurostat, NTUA.
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Pastabos: Ið gamybos ir komunaliniø atliekø (GKA)
gaunama energija apima ir elektrà ið biologiðkai irstanèiø
bei biologiðkai neirstanèiø energijos ðaltiniø, kadangi
atskirø duomenø apie biologiðkai irstanèius ðaltinius nëra.
ES numato, kad tik iki 2010 m. elektra ið atsinaujinanèiø
ðaltiniø bendrame sunaudojamos elektros energijos
balanse turi sudaryti 22.1 % ir ðiuo atveju biologiðkai
irstanèias atliekas priskiria prie atsinaujinanèiø energijos
ðaltiniø. Tokiu bûdu, elektros ið atsinaujinanèiø energijos
ðaltiniø dalis bendrame elektros sunaudojimo balanse yra
padidinta elektros, pagamintos ið biologiðkai neirstanèiø
GKA, kiekiu. Èia pateiktos atskirø ðaliø siektinos vertës yra
rekomenduotinos vertës, á kurias ðalys narës susitarë
atsiþvelgti pagal ES direktyvà dël elektros energijos
gamybos ið atsinaujinanèiø ðaltiniø, nustatydamos savo
siektinas vertes iki 2002 m. spalio mën. Ðaltinis: Eurostat.
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6. Ar pereiname prie kainodaros,
kurioje geriau ávertinamos
iðlaidos aplinkos apsaugai?
Ðiuo metu energijos kainos ne visada atspindi visus visuomenës
kaðtus, nes jose neretai nepilnai atsiþvelgiama á energijos gamybos bei
vartojimo poveiká þmogaus sveikatai bei aplinkai. Pavyzdþiui, yra
paskaièiuota, kad ðie iðorës kaðtai elektros energijai sudaro apie 1–2 %
ES bendrojo vidaus produkto ir atspindi tà faktà, kad jos gamyboje
yra daugiausiai naudojamas aplinkà terðiantis iðkastinis kuras.
Ðeðtojoje aplinkos veiksmø programoje pabrëþiama, kad á kainà
bûtina átraukti aplinkos apsaugos kaðtus. Joje siûlomos ávairiapusës
priemonës — fiskalinës (tokios kaip aplinkos apsaugos mokesèiai bei
skatinimo priemonës), efektyvaus bei subalansuoto energijos
panaudojimo kriterijø neatitinkanèiø subsidijø perþiûrëjimas bei
tolesnis laipsniðkas jø atsisakymas.
1990–1995 m. subsidijos energijos gamybai buvo orientuotos á
iðkastinio kuro panaudojimà ir branduolinës energijos gamybà,
nepaisant su ðiuo kuru susijusio poveikio aplinkai bei rizikos.
1990–1998 m. ðaliø nariø vyriausybiø skiriamas finansavimas
moksliniams tyrimams ir vystymui energetikos srityje sumaþëjo,
taèiau dëmesys liko sutelktas á branduolinæ energetikà. Biudþeto lëðø
moksliniams tyrimams dalis, skiriama atsinaujinanèios energijos
ðaltiniams bei energetiniø iðtekliø apsaugai iðaugo, taèiau
absoliuèiais skaièiais — sumaþëjo. Reikia naujø duomenø, norint
ávertinti, ar subsidijavimo tendencijos iðliko tokios pat.
1985–2001 m. sumaþëjo energijos rûðiø kainos, iðskyrus transporto
dyzeliná kurà ir beðviná benzinà. Tai buvo tarptautiniø iðkastinio kuro
kainø kitimo tendencijø, o taip pat perëjimo prie liberalizuotos dujø
ir elektros energijos rinkø, paskatinusiø didesnæ kainø konkurencijà,
atspindys. Kainos sumaþëjo nepaisant iðaugusiø mokesèiø uþ
energijos iðteklius, iðskyrus pramonëje naudojamà elektros energijà,
kurios atveju mokesèiai sumaþëjo.
Kadangi nëra deramos bendrosios politikos, kurios tikslas bûtø
kainose pilnai atspindëti aplinkos apsaugos kaðtus bei gerinti
energijos poreikio valdymà, energijos iðtekliø kainos gali neskatinti
investicijø á energijos taupymà bei padidinti energijos sunaudojimà.

Santrauka

"

1985–2001 m. buvo bendras energijos iðtekliø kainø nuosmukis,
neskatinæs taupyti energijos iðtekliø.

"

1985–2001 m. mokesèiai iðaugo, taèiau didþiosios dalies kuro
rûðiø kainos sumaþëjo, padidëjo bendra energijos iðtekliø
paklausa.

"

Daugiau kaip pusë ES elektros energijos yra gaunama deginant
iðkastiná kurà, todël reikëtø didinti kainas tam, kad á kuro kainà
bûtø átraukti paskaièiuoti elektros energijos gamybos kaðtai.

"

Dël subsidijø vis dar tebëra iðkreipta energijos iðtekliø rinka,
kurioje pirmenybë teikiama iðkastiniam kurui, nepaisant to, kad
jis kelia aplinkos apsaugos problemø.

"

ES iðlaidos moksliniams tyrimams ir vystymui energetikos srityje
sumaþintos tuo metu, kai reikia kurti naujas, maþiau tarðias
technologijas.
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