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Santrauka 
I 2005–2017 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis ES elektros gamyboje 
padvigubėjo nuo beveik 15 % iki maždaug 31 %. Pagrindinis šio didėjimo veiksnys buvo 
vėjo ir saulės fotovoltinės energijos gamybos augimas. 

II Atlikdami šį auditą, vertinome, ar atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 
bendrame galutiniame energijos suvartojime didėja pakankamai, kad 2020 m. ES 
pasiektų 20 % tikslą, nustatytą Direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją, ir ES bei valstybių narių paramos elektros gamybai iš vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos veiksmingumą. Ši audito ataskaita bus skelbiama tuo pat metu, 
kai 2019 m. Europos Komisija skelbs eilinę naują atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo pažangos ataskaitą, kurioje bus išsamiai aprašyta valstybių narių pažanga 
siekiant savo 2020 m. tikslų. Šios ataskaitos suteiks vieną iš paskutinių galimybių imtis 
taisomųjų veiksmų ir informacijos diskusijoms dėl padėties atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių srityje po 2020 m. 

III Pagrindinis veiksnys, skatinantis pažangą atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
srityje, buvo pati direktyva, antras pagal svarbą – valstybių narių paramos schemos, 
kuriomis skatinamos investicijos. Nuo 2005 m. buvo daroma didelė pažanga, tačiau po 
2014 m. vėjo ir saulės fotovoltinės energijos sektorių augimas sulėtėjo. 2017 m. pusė 
valstybių narių buvo jau pasiekusios arba beveik pasiekusios savo 2020 m. tikslus. 
Kitoms valstybės narėms vis dar sunkiai sekasi siekti savo nacionalinių tikslų. Tam 
reikės papildomų pastangų. 

IV Nustatėme, kad pagal pirmąsias paramos schemas buvo teikiamos perteklinės 
subsidijos vėjo ir saulės fotovoltinės energijos įrenginių diegimui, o sumažinus paramos 
lygį buvo atbaidyta nuo galimų investicijų. Norint padidinti investicijas ir pagerinti 
minėtų įrenginių diegimo sąlygas, pavyzdžiui, išspręsti problemas, susijusias su 
ribojančiomis teritorijų planavimo taisyklėmis, ilgai trunkančiomis administracinėmis 
procedūromis ir energetikos tinklų trūkumais, būtina skatinti aukcionus ir piliečių 
dalyvavimą.  

V Nagrinėdami perspektyvą iki 2030 m., nustatėme, kad Komisijos 2016 m. „švarios 
energijos“ dokumentų rinkinyje yra nustatytas palankesnės investicijų aplinkos 
pagrindas. Tačiau dėl nacionalinių tikslų nebuvimo gali būti sunku pasiekti ne mažesnį 
nei 32 % ES 2030 m. tikslą. 
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VI Atlikę auditą, rekomenduojame: 

— daugiau dėmesio skirti atotrūkiui nuo 2020 m. tikslų šalinti; 

— užtikrinti, kad statistiniai duomenys apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją būtų 
teikiami tinkamesniu laiku; 

— rengti pakankamai aukcionų, kad būtų padidinti elektros gamybos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai;  

— kurti palankesnę aplinką elektros gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paprastinant administracines procedūras;  

— skatinti investicijas į energetikos tinklo infrastruktūrą ir jungiamąsias linijas;  

— pagerinti stebėjimą, siekiant sumažinti privalomų nacionalinių tikslų nebuvimo 
poveikį.  
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Įvadas 
01 1990–2017 m. elektros energijos vartojimas Europos Sąjungoje vidutiniškai didėjo 
po 1 % per metus nuo 2,2 milijardo GWh1 iki beveik 2,8 milijardo GWh per metus. 
Prognozuojama, kad laikotarpiu iki 2020 m., jei bus įgyvendinamos konkrečios 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, vartojimas didės mažiau kaip 
0,3 % per metus, o jei 2020–2050 m. laikotarpiu nebus vykdomos naujos efektyvumo 
didinimo politikos, jis didės 0,7 % per metus2. 

02 Elektra gali būti gaminama iš neatsinaujinančiųjų energijos išteklių – iškastinio 
kuro (anglies, gamtinių dujų, žalios naftos), neatsinaujinančiųjų atliekų ir branduolinių 
medžiagų, naudojant įprastinius reaktorius, arba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
(hidroenergijos, vėjo, saulės, biomasės, biodujų, skystųjų bioproduktų, atliekų, 
geoterminės, bangų, potvynių ir vandenyno energijos). Be elektros, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai taip pat gali būti naudojami energijai, kuri paskui paverčiama 
šildomąja arba vėsinamąja energija, ir transporto priemonių kurui gaminti. 1 lentelėje 
nurodytos pagrindinės atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu grindžiamos 
technologijos ir jų taikymas. 

                                                      
1 GWh – stambių elektros energijos jėgainių galios matas. Vienas kWh atitinka nuolatinį vieno 

kilovato galios elektros energijos tiekimą vieną valandą. 

2 Eurostatas, „2016 m. ES atskaitos scenarijus. Energetika, transportas ir išmetamas ŠESD 
kiekis. Tendencijos iki 2050 m.“, 2016 m., p. 53. 
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1 lentelė. Pagrindinės atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu 
grindžiamos technologijos ir jų taikymas elektros energijos, šildymo ir 
vėsinimo, transporto sektoriuose 

Atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimu grindžiama 

technologija 

Energijos konversija  Taikymas  

Hidroenergija Tekančio ir krintančio vandens 
energijos konversija į elektros 
energiją 

Elektros 
energija 

Vėjo jėgainės Vėjo energijos konversija į 
elektros energiją 

Saulės3energija (fotovoltinė4 ir 
šiluminė energija (kuri apima 
koncentruotą saulės energiją)  

Saulės energijos konversija į 
elektros energiją 

Biomasė / biodujos / skystieji 
bioproduktai 

Elektros gamyba iš biomasės / 
biodujų / skystųjų bioproduktų  

Atliekų deginimas Elektros gamyba iš atliekų  

Bangos, potvyniai ir 
vandenynas 

Bangų ir potvynių energijos 
konversija į elektros energiją 

Geoterminė energija Elektros gamyba pasinaudojant 
temperatūrų skirtumu 

Saulės šiluminė energija Saulės šviesos panaudojimas 
šildymui ir vėsinimui 

Šildymas ir 
vėsinimas 

Biodegalai / biodujos Skystų degalų arba dujų gamyba 
iš biomasės 

Atliekų deginimas Atliekų panaudojimas šildymui 
ir vėsinimui 

Geoterminė energija  Šildymas ir vėsinimas 
pasinaudojant temperatūrų 
skirtumais 

Biodegalai / biodujos Skystų degalų arba dujų gamyba 
iš biomasės Transportas 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis priemonės SHARES naudojimo vadovu, Eurostatas, 2018 m. 

                                                      
3 Nors saulės fotovoltinė ir saulės šiluminė energija paprastai priskiriamos vienai kategorijai, 

saulės fotovoltinė energija sudaro 98 % visų ES pajėgumų. Tarptautinė atsinaujinančiosios 



9 

 

03 Atsižvelgiant į tai, koks energijos šaltinis naudojamas, elektros gamyba gali daryti 
neigiamą poveikį aplinkai, žmonių sveikatai ir klimatui. 79 % viso ES išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio išmetama iškastinį kurą naudojant energijai 
gaminti5. Komisijos vertinimu, padidinus iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagaminamos elektros dalį, ES bus lengviau siekti tikslo iki 2030 m. sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 %6, o iki 2050 m. – 80–95 %7. Be to, daugiau 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojant savo elektros energijos poreikiams 
patenkinti, sumažės ES priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro. 

                                                      
energijos agentūra (IRENA), „Renewable capacity statistics 2018“ („Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos statistika, 2018 m.“, 2018 m. sausio mėn., p. 21–27.  

4 Saulės fotovoltinės technologijos principas – saulės šviesos konversija į elektros energiją 
naudojant fotovoltines plokštes. 

5 Europos aplinkos agentūra, „EEA greenhouse gas – data viewer“ („EAA duomenų apie 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas peržiūros priemonė“), https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer. 

6 COM(2014) 15 final, „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“. 

7 COM(2011) 112 galutinis, „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
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04 2005–2017 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis ES elektros gamyboje 
padvigubėjo – padidėjo nuo maždaug 15 % iki beveik 31 % (žr. 1 diagramą). 

1 diagrama. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis ES elektros 
gamyboje, 2005–2017] m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

05 Daugiausia prie šio didėjimo prisidėjusios atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimu grindžiamos technologijos yra vėjo ir saulės energijos naudojimu 
grindžiamos technologijos. Nors pagal gamybos apimtį vis dar gerokai atsilieka nuo 
hidroenergijos, 2005–2017 m. metinė vėjo energijos naudojimu grindžiamos elektros 
gamybos apimtis padidėjo 414 %. Atitinkamas su saulės energija susijęs rodiklis buvo 
8 086 %. Per tą laikotarpį elektros gamybos iš hidroenergijos apimtis beveik 
nepasikeitė. 2017 m. iš hidroenergijos pagaminta 35 %, o iš vėjo ir saulės energijos – 
atitinkamai 34 % ir 12 % visos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ES pagamintos 
elektros (žr. 2 diagramą). 
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2 diagrama. Iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos elektros 
dalis 28 ES valstybėse narėse, 2005–2017 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

06 Atpigus technologijoms, ekonominiu požiūriu vėjo ir saulės fotovoltinė energija 
dabar yra gerokai konkurencingesnė iškastinio kurio atžvilgiu nei anksčiau 
(žr. 1 langelį). 

1 langelis 

Elektros gamybos iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos sąnaudos 
dabar yra panašios į elektros gamybos iš iškastinio kuro sąnaudas 

Elektros gamybos pramonėje elektros gamybos skirtingomis atsinaujinančiųjų ir 
neatsinaujinančiųjų išteklių naudojimu grindžiamomis technologijomis sąnaudoms 
apskaičiuoti naudojamas bendrų išlygintų energijos gamybos sąnaudų rodiklis. Tai 
vienai megavatvalandei (MWh) tenkančios elektros energijos jėgainės pastatymo ir 
eksploatavimo sąnaudos numatomu finansiniu veiklos laikotarpiu8. 

IRENA duomenimis9, 2017 m. elektros gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sąnaudos dažnai būdavo panašios į sąnaudas, patiriamas naudojant iškastinį kurą 
(žr. 3 diagramą). Bendros išlygintos energijos gamybos, grindžiamos vėjo energijos 
naudojimu, sąnaudos jau kelerius metus neviršija naudojant iškastinį kurą patiriamų 
sąnaudų. Kiek vėliau iki panašių lygių sumažėjo ir saulės fotovoltinės energijos 
įrenginių bendros išlygintos energijos gamybos sąnaudos; tam įtakos turėjo nuo 
2009 m. pabaigos 81 % sumažėjusi plokščių ir kitų įrangos komponentų kaina. 

                                                      
8 JAV energetikos informacijos biuras, „Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New 

Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2018“ („Naujų elektros gamybos 
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3 diagrama. Bendros išlygintos energijos gamybos, grindžiamos 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos technologijomis, sąnaudos, 
2010–2017 m. (JAV doleriais/MWh) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis organizacijos IRENA ataskaita „Renewable power generation costs in 
2017“ („Atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos sąnaudos 2017 m.“), p. 17. 

ES elektros gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
politika 

07 Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) numatyta, kad ES ir jos valstybės 
narės turi dalytis kompetencija energetikos srityje. Tačiau valstybėms narėms 
paliekama teisė nuspręsti, kaip geriau panaudoti savo energijos išteklius, kokius 
energijos išteklius naudoti ir kokia turėtų būti jų energijos tiekimo struktūra. SESV 194 
straipsnyje nurodyti keturi pagrindiniai ES energetikos politikos tikslai, įskaitant naujų 
bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimą. 

                                                      
išteklių išlygintosios sąnaudos ir išlygintosios išvengtosios sąnaudos 2018 m. metinėje 
energetikos perspektyvoje“), 2018 m. kovo mėn. 

9 IRENA, „Renewable power generation costs in 2017“ („Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos sąnaudos 2017 m.“), 2018 m. sausio mėn., p. 5. IRENA yra tarpvyriausybinė 
organizacija, remianti šalių perėjimą prie tvariosios energetikos. Ją remia Jungtinės Tautos, 
organizacijai priklauso 60 tikrųjų narių (įskaitant 27 ES valstybes nares ir pačią ES) ir 23 
narystės siekiančios šalys (įskaitant Austriją). 
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08 Konkrečiai su atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtojimu susiję politikos tikslai 
nustatyti 2009 m. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (toliau – AIED I)10. 
Šioje direktyvoje valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad visos ES mastu iki 2020 m. 
pabaigos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame galutiniame energijos 
suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 20 % (žr. 2 langelį). 

2 langelis 

Nacionaliniai atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame 
galutiniame energijos suvartojime tikslai 

Kad būtų pasiektas bendras ES 2020 m. tikslas – 20 %, AIED I nustatyti konkretūs 
nacionaliniai atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame galutiniame 
energijos suvartojime tikslai. Šie nacionaliniai tikslai yra nuo 10 iki 49 %, jie nustatyti 
deramai atsižvelgus į tokius kintamuosius, kaip antai 2005 m. pasiektos 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalys, nustatyto dydžio įnašas11 ir vienam 
gyventojui tenkantis BVP. Šių tikslų siekimo pažangai stebėti AIED I pateikta 
matematinė formulė, pagal kurią nustatomi tarpiniai dvejų metų tikslai, 
apibrėžiantys orientacinę kiekvienos valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos srities tikslų siekimo trajektoriją12. Valstybei narei iki 2020 m. nepasiekus 
savo nacionalinio tikslo, Komisija, pasinaudodama pažeidimo nagrinėjimo procedūra, 
gali imtis teisinių veiksmų. 

AIED I nustatytas nacionalinis tikslas yra susijęs su bendru trijuose – elektros 
energijos, šilumos ir vėsinimo bei transporto – sektoriuose pagaminamos energijos 
suvartojimu. Elektros energijos ar šildymo ir vėsinimo sektoriams konkrečių ES arba 
nacionalinių tikslų direktyvoje nenustatyta, o transporto sektoriui nustatytas 
vienodas tikslas – 10 %. Valstybės narės savo nacionaliniame atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos veiksmų plane (NAIEVP), kuris taip pat apėmė su 2020 m. 
atsinaujinančiųjų išteklių energija susijusias politikas ir priemones, turėjo nustatyti 
savo bendras ir sektorių trajektorijas elektros energijos ir šildymo ir vėsinimo 

                                                      
10 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo 

naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti 
direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16). 

11 „Nustatyto dydžio įnašas“ – kiekvienai valstybei narei priskiriamų atsinaujinančiųjų išteklių 
padidėjimo procentinių punktų nustatytas dydis, remiantis objektyviais kriterijais 
(pagrindinis jų – vienam gyventojui tenkantis BVP). Iš esmės šis veiksnys užtikrina, kad 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslai atspindėtų valstybių narių ekonominius 
pajėgumus, o ne galimą atsinaujinančiosios energijos dalį ar padidėjimo išlaidas. 

12 Atsižvelgiant į numatomą technologinės pažangos naudą ir masto ekonomiją, orientacinė 
trajektorija nubrėžta taip, kad paskutiniaisiais metais butų siekiama platesnio užmojo tikslų. 
Valstybėms narėms palikta galimybė nustatyti tiesesnę nacionalinę trajektoriją. 
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sektoriams. Be to, valstybės narės turėjo nustatyti pajėgumų trajektorijas pagal 
kiekvieną atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu grindžiamą technologiją. 

09 2016 m. lapkričio 30 d. Komisija paskelbė dokumentą „Švari energija visiems 
europiečiams“13. 2018 m. įsigaliojo keturi iš aštuonių šiame dokumentų rinkinyje 
pateiktų teisėkūros pasiūlymų. 2018 m. lapkričio ir gruodžio mėn. buvo pasiektas 
politinis susitarimas dėl likusių keturių pasiūlymų. AIED II nustatytas privalomas ne 
mažesnis nei 32 % ES 2030 m. tikslas14, numatant galimybę 2023 m. šį tikslą dar kartą 
padidinti. Tačiau šis ne mažesnis nei 32 % tikslas turės būti pasiektas nenustatant 
privalomų nacionalinių tikslų. 

Nacionalinės paramos schemos ir kitos 2020 m. tikslų siekimo 
priemonės 

10 AIED I valstybės narės buvo skatinamos nustatyti privačiojo sektoriaus 
investuotojų paskatomis grindžiamas nacionalines atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
rėmimo schemas, kurios padėtų siekti jų 2020 m. tikslų (žr. 3 langelį). Be to, AIED I 
buvo reikalaujama, kad būtų užtikrintas prioritetinis iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pagamintos elektros priėmimas tinkle, taip garantuojant pagamintos elektros 
energijos pardavimą.  

                                                      
13 COM(2016) 860 final, „Švari energija visiems europiečiams“. Jame siūlomi keturi 

reglamentai: dėl energetikos sąjungos valdymo (įsigaliojo 2018 m. gruodžio 24 d.), dėl 
elektros energijos vidaus rinkos (numatytas įsigalioti 2019 m. gegužės mėn.), dėl 
pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (numatytas įsigalioti 2019 m. 
gegužės mėn.) ir dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros įsteigimo (numatytas įsigalioti 2019 m. gegužės mėn.). Jame 
taip pat siūlomos keturios direktyvos: dėl pastatų energinio naudingumo (įsigaliojo 2018 m. 
liepos 9 d.), dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos (AIED II) ir dėl energijos vartojimo 
efektyvumo (abi įsigaliojo 2018 m. gruodžio 24 d.), dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių (numatytas įsigalioti 2019 m. gegužės mėn.). 

14 Iš pradžių Komisija siūlė nustatyti 27 % ES 2030 m. tikslą, tačiau Europos Parlamentas ir 
Taryba šią dalį padidino iki 32 %. 
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3 langelis 

Paramos atsinaujinančiųjų išteklių energijai rūšys 

Parama paprastai teikiama nustatant garantuotas pardavimo kainas (perpirkimo 
tarifą) arba rinkos kainų priedus (perpirkimo priemokas). Abiem būdais gana daug 
metų užtikrinamas garantuotas tarifas ir (arba) priemoka. Atsižvelgiant į šias dvi 
rėmimo galimybes, paprasčiausias būdas, kuriuo valstybė narė gali skirti lėšų 
naujiems atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumams, yra paskelbti 
kvietimą pareikšti susidomėjimą (dalyviai teikia paraiškas dėl elektros gamybos 
sutarties) arba surengti aukcioną (su dalyviais sudaromos sutartys taikant konkurso 
procedūrą).  

Vienas iš alternatyvių paramos mechanizmų – pasinaudoti prekiaujamaisiais kilmės 
sertifikatais, kuriuos valstybės išduoda kaip įrodymą, kad elektra buvo pagaminta iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Komunalinės įmonės, gaminančios elektrą iš 
iškastinio kuro, yra įpareigotos įsigyti tokius sertifikatus, dėl to atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamintojai gauna papildomų pajamų. Priešingai nei pagal 
perpirkimo tarifų ar perpirkimo priemokų schemas, gamintojams nėra garantuojama 
jų gaminamos elektros kaina, nes sertifikato vertė svyruoja priklausomai nuo 
pasiūlos ir paklausos. Tačiau valstybė gali nustatyti priemones, kuriomis 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojams būtų garantuojamas tam tikras 
minimalus pelnas. 

Be to, valstybės narės gali pritraukti investuotojų, siūlydamos paskolų garantijas, 
lengvatines paskolas, investicines dotacijas ir įvairias mokesčių paskatas. 

11 Paprastai ES neprisideda prie nacionalinių schemų finansavimo, joms taikomos 
valstybės pagalbos taisyklės. Konkurencijos generalinis direktoratas išnagrinėja šias 
schemas, siekdamas užtikrinti jų suderinamumą su vidaus rinkos taisyklėmis. Iki 
2016 m. valstybės narės galėjo rinktis bet kokią iš šių rūšių schemų arba tarpusavyje 
derinti kelias schemas, kurios, jų nuomone, yra tinkamos jų rinkai. Daugelis valstybių 
narių nustatė perpirkimo tarifais grindžiamas schemas, įgyvendinamas pasitelkiant 
kvietimus reikšti susidomėjimą, ir jas taikė atskirai arba kartu su kitų rūšių paskatomis. 
Nuo 2016 m. pagal Komisijos parengtas valstybės pagalbos gaires15 buvo reikalaujama, 
kad visos naujos pagalbos elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
schemos veiktų perpirkimo tarifų principu, o nuo 2017 m. – kad lėšos pagal tas 

                                                      
15 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės, 2014/C 200/01. 
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schemas daugiausia būtų paskirstomos rengiant aukcionus16, kuriuose 
nediskriminavimo principu galėtų dalyvauti visi elektros gamintojai17. 

12 Galiausiai pažymėtina, kad pagal AIED I valstybės narės buvo skatinamos 
bendradarbiauti siekiant savo 2020 m. tikslų. Galimi bendradarbiavimo mechanizmai – 
bendri projektai ir bendros paramos schemos, dvišaliai susitarimai dėl vienos valstybės 
narės, gaminančios daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos, tam tikros 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies perdavimo kitai valstybei narei, gaminančiai 
mažiau tokios energijos – vadinamojo statistinio perkėlimo. 

ERPF ir SF parama saulės ir vėjo energijai 

13 ES fondai gali suteikti papildomą finansavimą, kuriuo būtų stiprinami valstybių 
narių veiksmai, nacionalines arba regionines paramos schemos papildant investicine 
pagalba. 

14 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais su atsinaujinančiųjų 
išteklių energija susijusiems projektams buvo paskirstyta apie 8,8 milijardo eurų 
sanglaudos politikos finansavimui skirtų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 
Sanglaudos fondo (SF) lėšų. Kaip parodyta 2 lentelėje, nuo 2007 m. apie 972 milijonai 
eurų buvo skirti vėjo energijos investicijoms, o 2 868 milijonai eurų – su saulės energija 
susijusiems projektams. ERPF ir SF asignavimai, abiem šiais laikotarpiais skirti 
kiekvienai valstybei narei investicijoms į vėjo ir saulės energiją, nurodyti I ir 
II prieduose. 

                                                      
16 Nepaisant to, perpirkimo tarifai ir toliau gali būti taikomi naujiems mažos galios 

įrenginiams, kurių galia ne didesnė kaip 500 kW, ir vėjo energijos įrenginiams, kurių galia ne 
didesnė kaip 3 MW (arba turintiems ne daugiau kaip tris turbinas), taip pat sutartims, 
pasirašytoms iki 2016 m. 

17 Valstybės narės gali nustatyti, kad konkurso procedūros būtų taikomos tik konkrečioms 
technologijoms, kai paramos schemų atvėrimas visiems iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagamintos elektros energijos gamintojams duotų neoptimalų rezultatą. 
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2 lentelė. ERPF ir SF asignavimai investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją Europos Sąjungoje, 2007–2020 m., milijonais eurų 

Atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 

naudojimu 
grindžiama 

technologija 

Programavimo laikotarpis Iš viso  %  

2007–2013 m. 2014–2020 m. 

Vėjo energija 541 431 972 11 % 

Saulės energija 1 064 1 804 2 868 33 % 

Biomasė 1 267 1 576 2 843 33 % 

Kiti 
atsinaujinantieji 
energijos ištekliai 

851 1 195 2 046 23 % 

Visi 
atsinaujinantieji 
energijos 
ištekliai 

3 723 5 006 8 729 100 % 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos 2018 m. balandžio 9 d. duomenimis. 

15 2021–2027 m. laikotarpiu Komisija pasiūlė iš ERPF skirti 30 % ir iš SF skirti 37 % 
sanglaudos politikai, prisidedant prie su klimato kaita susijusių tikslų rėmimo, įskaitant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos skatinimą18. Atliekant skaičiavimus remiantis 
bendromis pasiūlytomis sumomis iš ERPF ir (arba) SF (išskyrus SF įnašą, skirtą Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei (transportui), tai sudaro 60,2 milijardo eurų iš ERPF ir 
11,6 milijardo eurų iš SF19. Pasiūlymo dėl AIED II poveikio vertinime padaryta išvada, 
kad pradiniam 27 % ES 2030 m. tikslui pasiekti reikalingos apie 254 milijardų eurų 
investicijos20. Kitaip tariant, kad būtų pasiektas dabartinis ne mažesnis nei 32 % ES 

                                                      
18 COM(2018) 372 final, „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 

Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo“, aiškinamojo memorandumo 
4 skirsnis ir 14 konstatuojamoji dalis, atitinkamai p. 7 ir 12. 

19 Skubi atvejo apžvalga „Sanglaudos politikos finansavimo paskirstymas valstybėms narėms 
2021–2027 m. laikotarpiu“, 1 diagrama ir 9 lentelė. Audito Rūmai, 2019 m. kovo mėn. 

20 SWD(2016) 418 final, „Impact assessment accompanying the document Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of 
energy from renewable sources (recast)“ („Poveikio vertinimas, pridedamas prie 
dokumento „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją“ (nauja redakcija), COM(2016) 767 final, 2 dalis, 
p. 190. 
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2030 m. tikslas, ERPF ir SF bendras finansinis įnašas, skirtas remti su klimato kaita 
susijusius veiksmus – apie 71,8 milijardo eurų – turės būti papildytas didele viešojo ir 
privačiojo nacionalinio finansavimo suma ir kitomis ES lėšomis. 
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Audito apimtis ir metodas 
16 Išnagrinėjome ES ir valstybių narių paramos elektros gamybai iš vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos – daugiausiai prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
didėjimo prisidėjusių išteklių – veiksmingumą. Šiuo tikslu tikrinome: 

— ar nuo 2005 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame galutiniame 
energijos suvartojime didėjo laikantis nustatytų tikslų; 

— ar nacionalinės paramos schemomis pavyko pritraukti investicijų į elektros gamybą 
iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos; 

— ar kitos atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje būtinos sąlygos, pavyzdžiui, 
energetikos tinklų plėtimas ir modernizavimas, daro įtaką atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos įrenginių diegimui; 

— ar sanglaudai skirtomis lėšomis, numatytomis investicijoms į vėjo ir saulės 
fotovoltinę energiją, užtikrinus reikiamą paramos lygį, buvo padarytas tvarus 
poveikis ir gauti tvarūs rezultatai; 

— ar peržiūrėtąja ES 2021–2030 m. teisine sistema kuriama vėjo ir saulės fotovoltinės 
energijos įrenginių vystymui palanki aplinka. 

17 Šio audito objektas yra labai aktualus, nes klimato kaita ir energijos tvarumas yra 
vieni svarbiausių politinės ir ekonominės darbotvarkės klausimų. Ši audito ataskaita 
bus skelbiama tuo pat metu, kai 2019 m. Komisija skelbs eilinę naują atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitą, kurioje bus išsamiai aprašyta valstybių 
narių pažanga siekiant savo 2020 m. tikslų. Šios ataskaitos suteiks vieną iš paskutinių 
galimybių imtis taisomųjų veiksmų ir informacijos diskusijoms dėl padėties 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje po 2020 m.  

18 Atliekant šį auditą, nagrinėtas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiams skirto ERPF ir SF finansavimo naudojimas. ES lygmeniu tikrinome penkių 
Komisijos generalinių direktoratų, atliekančių svarbų vaidmenį diegiant vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos įrenginius, ir Eurostato darbą21. Taip pat surengėme keletą vizitų 
pas vėjo ir (arba) saulės fotovoltinės energijos srities suinteresuotuosius subjektus 

                                                      
21 Energetikos GD (DG ENER), Regioninės ir miestų politikos GD (DG REGIO), Konkurencijos GD 

(DG COMP), Klimato politikos GD (DG CLIMA) ir Aplinkos GD (DEG ENV). 
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Briuselyje ir valstybėse narėse, taip pat į Kopenhagoje įsisteigusią Europos aplinkos 
agentūrą. 

19 Lankėmės keturiose valstybėse narėse – Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir 
Lenkijoje. Šioms valstybėms narėms 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiais teko 
50 % visų ERPF ir SF lėšų, skirtų vėjo ir saulės atsinaujinančiajai energijai, ir atitinkamai 
52 % ir 47 % 2017 m. buvusių vėjo ir saulės fotovoltinės energijos gamybos pajėgumų. 
Atsižvelgdami į reikšmingumą ir ryšį su audito sritimi – vėjo ir saulės fotovoltine 
energija, šiose šalyse patikrinome 24 projektus (devynis vėjo energijos įrenginius, 12 
saulės fotovoltinės energijos įrenginius ir tris mišrius – vėjo ir saulės fotovoltinės 
energijos – įrenginius), gaunančius bendrą ERPF arba SF finansavimą. III priede 
pateiktas tų projektų sąrašas. 

20 Galiausiai, rengdami šios ataskaitos išvadas ir rekomendacijas, atsižvelgėme į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ekspertų pastabas dėl mūsų nustatytų faktų. 



21 

 

Pastabos 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame 
galutiniame energijos suvartojime didėjimas nėra pakankamas, 
kad būtų pasiekti tikslai 

21 Peržiūrėjome tiek visos ES mastu, tiek kiekvienos iš keturių tikrintų valstybių narių 
nuo 2005 m.22 padarytą pažangą siekiant bendro su atsinaujinančiųjų išteklių energija 
susijusio tikslo ir konkretiems sektoriams nustatytų su elektra susijusių tikslų 
(žr. 2 langelį). Taip pat išnagrinėjome 2009 m. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvos (AIED I) poveikį ir įvertinome Komisijos vykdomą valstybių narių tikslų 
įgyvendinimo pažangos stebėjimą ir jos veiksmus, vykdomus, kai pažanga daroma lėtai. 

Padaryta didelė pažanga, visų pirma – elektros energijos srityje, tačiau 
jos gali nepakakti ES 2020 m. tikslui pasiekti 

22 AIED I kiekvienai šaliai nustatyta minimali orientacinė trajektorija, rodanti 
tarpinius tikslus, kurie turi būti pasiekti, kad 2020 m. būtų pasiektas tikslas, susijęs su 
bendra atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalimi. Be to, šioje direktyvoje kiekviena 
valstybė narė įpareigota savo NAIEVP (nacionaliniame atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos veiksmų plane) nustatyti savo bendrąją trajektoriją ir konkretiems (elektros 
energijos, šildymo ir vėsinimo, transporto) sektoriams skirtas trajektorijas23.  

23 Siekiant bendro 2020 m. tikslo – 20 %, 2017 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
dalis ES bendrame galutiniame energijos suvartojime pasiekė 17,5 %. Ši dalis beveik 
dvigubai didesnė už buvusią 2005 m. (9,1 %)24. 11 iš 28 ES valstybių narių jau pasiekė 
savo 2020 m. tikslus. Tai šios šalys: Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Kroatija, Italija, 
Lietuva, Vengrija, Rumunija, Suomija ir Švedija. Likusių 17 valstybių narių padėtis tokia:  

— Graikija, Latvija ir Austrija veikiausiai pasieks savo 2020 m. tikslus, jei ir toliau 
tokiu pat tempu įgyvendins priemones, susijusias su atsinaujinančiųjų išteklių 

                                                      
22 2005 m. yra pirmieji metai, apie kuriuos turima duomenų, susijusių su atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos dalimi bendrame galutiniame energijos suvartojime.  

23 Valstybės narės galėjo nustatyti platesnio užmojo nacionalinį bendrąjį tikslą ir transporto 
sektoriui keliamą tikslą nei nustatyta AIED I.  

24 https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares


22 

 

energija. Šioms trims šalims iki 2020 m. pasiektinos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalies trūksta mažiau kaip dviejų procentinių punktų; 

— kitos aštuonios valstybės narės (Belgija, Vokietija, Ispanija, Kipras, Malta, 
Portugalija, Slovėnija ir Slovakija), norėdamos pasiekti 2020 m. tikslą, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį turėtų padidinti 2–4 procentiniais punktais 
(t. y. ją turėtų didinti sparčiau nei iki šiol);  

— šešios valstybės narės veikiausiai nepasieks savo 2020 m. tikslų, nes joms 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį reikia padidinti: Nyderlandams – 7,4 
procentinio punkto, Prancūzijai – 6,7 procentinio punkto, Airijai – 5,3 procentinio 
punkto, Jungtinei Karalystei – 4,8 procentinio punkto, Liuksemburgui – 4,6 
procentinio punkto, Lenkijai – 4,1 procentinio punkto. IV priede nurodyta iki šiol 
daryta vidutinė pažanga ir vidutinė pažanga, kuri turėtų būti daroma, kad būtų 
pasiekti kiekvienos valstybės narės tikslai.  

24 2014–2016 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies didėjimo tempas siekiant 
bendro ES tikslo sulėtėjo, o 2017 m. šiek tiek pagreitėjo. Nuo 2013 iki 2014 m. minėtoji 
dalis padidėjo 5,1 %, 2015 m. – 3,3 %, 2016 m. – 1,8 %, 2017 m. – 2,9 % (metiniai 
didėjimo tempai nurodyti V priedo A lentelėje).  

25 Prie to, kad būtų pasiektas bendras tikslas, santykiniais skaičiais daugiausia 
prisidėjo elektros energijos sektorius. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis šiame 
sektoriuje padvigubėjo – padidėjo nuo 15 % (2005 m.) iki beveik 31 % (2017 m.), o 
atitinkamos dalys šildymo ir vėsinimo bei transporto sektoriuose 2017 m. buvo 19,5 % 
ir 7,6 % (žr. V priedo A lentelę). Tačiau absoliučiais skaičiais daugiausia prie 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ES lygmeniu prisideda šildymo ir vėsinimo sektorius. 
2017 m. šildymo ir vėsinimo sektorius iš viso skyrė 102 milijonus tonų naftos 
ekvivalento25, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sektorius – 86,7 milijono tonų naftos 
ekvivalento, o transporto sektorius – 23,7 milijono tonų naftos ekvivalento. 

26 Mūsų tikrintų keturių valstybių narių elektros energijos sektoriams keliami 
2020 m. tikslai, nustatyti jų atitinkamuose NAIEVP, yra šie: Vokietija – 38,6 %, Graikija – 
39,8 %, Ispanija – 39 %, Lenkija – 19,1 %. 2010–2017 m. Vokietija ir Ispanija viršijo savo 
atitinkamas nacionalines trajektorijas, susijusias su elektra, gaminama iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Lenkija tikslo nepasiekdavo kai kuriais, o Graikija – 
visais metais: 2017 m. pabaigoje pastaroji nuo tikslo atsiliko 7 procentiniais punktais. 

                                                      
25 Milijonai tonų naftos ekvivalento – tai energijos kiekis, išsiskyręs sudeginus vieną milijoną 

tonų žalios naftos. 
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Tačiau Graikijoje mažesnį už numatytą elektros energijos dalies didėjimą kompensavo 
šilumos ir vėsinimo dalies didėjimas, o Graikijoje ir Ispanijoje atvirkščiai, 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija kompensuoja šilumos ir vėsinimo dalį. 
Metiniai šių valstybių narių rodikliai pateikti V priedo B ir C lentelėse.  

AIED I paskatino diegti daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įrenginių, tačiau ataskaitos teikiamos per vėlai, kad būtų galima imtis 
taisomųjų veiksmų 

27 AIED I kiekvienai valstybei narei nustačius bendrą nacionalinį tikslą ir minimalią 
orientacinę trajektoriją, įpareigojus valstybes nares nustatyti trajektorijas ir įgyvendinti 
minėtiems trims sektoriams skirtas priemones, kuriomis būtų padedama siekti tikslo, 
paskatinta diegti daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių. Šiomis 
nacionalinėmis trajektorijomis ir tikslais suteikta naudinga ilgalaikė perspektyva, 
leidžianti planuoti investicijas. Nacionalinės trajektorijos taip pat yra vienas iš atskaitos 
taškų, kuriais Komisija grindžia ataskaitų teikimą ir stebėjimą.  

28 Teisine sistema turėtų būti užtikrinama, kad valstybės narės teiktų naujausią 
informaciją, kuria remdamasi Komisija galėtų nustatyti, ar joms reikia imtis taisomųjų 
veiksmų. Reglamente dėl energetikos statistikos26 nustatyta, kad visi energijos 
duomenys Komisijai turėtų būti teikiami kartą per metus, ne vėliau kaip per 11 
mėnesių nuo metų pabaigos27. Pagal reglamentą Eurostatui skiriami du mėnesiai ryšių 
palaikymui su valstybėmis narėmis ir šių duomenų patvirtinimui; Energetikos 
generaliniam direktoratui (DG ENER) reikia dar dviejų mėnesių savo dvimetei 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos politikos pažangos ataskaitai parengti, kaip 
nustatyta AIED I. Jei iš ataskaitos matyti, kad valstybė narė nesilaiko direktyvoje jai 
nustatytos orientacinės trajektorijos, DG ENER gali pareikalauti, kad ta valstybė narė 
pateiktų iš dalies pakeistą NAIEVP ir nustatytų taisomuosius veiksmus, kuriais būtų 
užtikrintas trajektorijos laikymasis.  

29 Iki šiol Energetikos generalinis direktoratas paskelbė keturias tokias pažangos 
ataskaitas – 2013, 2015 2017 ir 2019 m.28 Paskutinė 2019 m. balandžio mėn. paskelbta 
ataskaita apima 2015–2017 m. situaciją. Ir tik 2022 m. pavasarį paaiškės, ar valstybės 

                                                      
26 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl 

energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, p. 1). 

27 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl 
energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, B priedas, p. 48). 

28 https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en. 
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narės pasiekė savo bendruosius 2020 m. tikslus. Kadangi ataskaitos rengiamos 
remiantis dvejų metų senumo duomenimis, Komisija ir politikos formuotojai negali 
laiku imtis taisomųjų veiksmų, kai jų labiausiai reikia ir kur jų labiausiai reikia. 

30 Be to, AIED I Komisija įgaliota stebėti kiekvienos valstybės narės pasiekimus 
apsiribojant jos dvejų metų orientacine trajektorija. Joje nereikalaujama, kad Komisija 
stebėtų, kaip valstybėms narėms sekasi siekti savo NAIEVP nustatytų bendrųjų ir 
sektorių tikslų. Iki šiol Komisijai tik vieną kartą prireikė prašyti imtis taisomųjų 
veiksmų – kai Nyderlandai nepasiekė savo 2015 ir 2016 m. tikslo pagal orientacinę 
trajektoriją. Tačiau Nyderlandai neįvykdė reikalauto taisomojo veiksmo – nepateikė iš 
dalies pakeisto NAIEVP. 

Valstybės narės, kuriose buvo apsilankyta, paskatino 
investicijas į vėjo ir saulės fotovoltinės energijos įrenginius, 
tačiau, sumažinus paramos schemų taikymą, pažanga sulėtėjo 

31 Išnagrinėjome, ar keturiose valstybėse narėse, kuriose buvo apsilankyta, taikytos 
nacionalinės paramos schemos veiksmingai padėjo vystyti su vėjo ir saulės fotovoltine 
energija susijusius projektus ir ar valstybės narės bendradarbiavo tarpusavyje. Taip pat 
išnagrinėjome, kas prisiima atsinaujinančiųjų išteklių energijos rėmimo sąnaudas ir 
kokios įtakos vėlesnis paramos, visų pirma – investicijoms į saulės fotovoltinę energiją, 
mažinimas turėjo naujų projektų įgyvendinimui. Be to, įvertinome, ar aukcionai (nuo 
2017 m. – pagrindinė lėšų skyrimo naujiems pajėgumams priemonė, žr. 11 dalį) ir 
piliečių (profesionalių vartotojų29 arba organizuotų energijos bendrijų30) dalyvavimas 
galėtų padėti įveikti stagnaciją vėjo ir saulės fotovoltinės energijos sektoriuose.  

Visos keturios tikrintos valstybės narės paskatino investicijas į vėjo ir 
saulės fotovoltinę energiją, tačiau menkai naudojosi bendradarbiavo 
mechanizmais 

32 AIED I reikalauta, kad valstybės narės parengtų paramos schemas, pagal kurias 
privačiojo sektoriaus investuotojai būtų skatinami prisidėti prie naujoviškos žaliosios 
ekonomikos vystymo. Joje taip pat reikalauta, kad valstybės narės nacionalinėje teisėje 
                                                      
29 Labai mažų atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių savininkai, gaminantys ir 

vartojantys elektrą, kad patenkintų dalį arba visus savo poreikius, turintys galimybę 
perteklinę elektros energiją tiekti energetikos tinklui. 

30 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių grupės, įrenginių savininkų suformuotos 
siekiant parduoti ir valdyti tų įrenginių pagaminamą energiją. 
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įgyvendintų prioritetinio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos elektros 
priėmimo principą, ir siūlyta, kad jos, siekdamos užtikrinti sinergiją su kitomis energijos 
rinkomis, naudotųsi bendradarbiavimo mechanizmais. 

33 Visos keturios mūsų tikrintos valstybės narės parengė paramos schemas. Kol 
Komisija nepadarė aukcionų privalomais didelės galios įrenginiams (žr. 11 dalį, 16 ir 17 
išnašas), Vokietija ir Ispanija taikė perpirkimo tarifus ir perpirkimo priemokas, o 
Graikija – beveik tik perpirkimo tarifus; visos trys šalys šiuo tikslu skelbė kvietimus 
pareikšti susidomėjimą. Lenkija taikė prekiaujamųjų sertifikatų sistemą. VI priede 
pateikti kiekvienos valstybės narės paramos schemų įgyvendinimo tvarkaraščiai ir vėjo 
bei saulės fotovoltinės energijos gamybos pajėgumų raida 1999–2017 m. 

34 Investuotojai įžvelgė naują galimybę rinkoje, kuri buvo naudinga dviem požiūriais:  

a) tarifai ir (arba) priemokos už vieną KWh buvo nustatomi ne trumpesnėmis kaip 20 
metų trukmės sutartimis, taip investuotojams suteikiant ilgalaikio tikrumo; 

b) nepaisant didelio pradinio kapitalo poreikio, vėlesnės veiklos sąnaudos, įskaitant 
personalo sąnaudas, paprastai yra mažos. 

35 Valstybei narei į nacionalinę teisę įtraukus nuostatas dėl paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energijai, būdavo greitai pradedami diegti atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos įrenginiai. Nuo schemų taikymo pradžios buvo stebimas nuolatinis, 
beveik tiesinis vėjo energijos dalies bendroje elektros gamyboje didėjimas, išskyrus 
Ispaniją – joje vėjo energijos gamybos pajėgumai nuo 2014 m. nesikeitė 
(žr. 4 diagramą). Dėl saulės energijos pažymėtina, kad daugmaž nuo 2008–2010 m. jos 
dalis Vokietijoje, Graikijoje ir Ispanijoje sparčiai didėjo, o paskui, po 2013 m., kai 
Graikijoje ir Ispanijoje buvo imtasi priemonių iš pradžių teiktai didelei paramai 
sumažinti, ši dalis nustojo didėjusi. Lenkijoje saulės energijos dalis elektros gamyboje 
buvo labai nereikšminga, nes saulės fotovoltinei energijai Lenkija nenustatė plataus 
užmojo tikslų (žr. V priedo E lentelę). 
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4 diagrama. Vėjo ir saulės energijos dalis bendroje elektros gamyboje 
nagrinėjamose keturiose valstybėse narėse ir 28 ES valstybėse narėse, 
2005–2017 m. 

 
* Saulės energijos dalies rodiklis apima elektros gamybą iš saulės fotovoltinės ir saulės 

šiluminės energijos. Tačiau saulės fotovoltinė energija sudaro 98 % pagal šias dvi 
technologijas visoje ES naudojamos energijos (žr. 3 išnašą). 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

36 Nors visos keturios valstybės narės į nacionalinę teisę įtraukė iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių gaminamos elektros prioritetinio priėmimo principą, jos menkai 
naudojosi direktyvoje nurodytais bendradarbiavimo mechanizmais. Bendradarbiavimo 
mechanizmais naudotasi tik tris kartus: Vokietija ir Danija surengė vieną bendrą viešųjų 
pirkimų procedūrą, susijusią su investicijomis į saulės fotovoltinę energiją; Švedija ir 
Norvegija taikė bendrą sertifikavimo schemą; Liuksemburgas su Lietuva ir Estija (abi 
pastarosios šalys 2014 m. jau buvo siekusios savo 2020 m. tikslus) sudarė statistinio 
perkėlimo susitarimus, pagal kuriuos buvo numatyta už vieną perkeltą MWh mokėti 
apie 15 eurų. Bendradarbiavimo mechanizmų aiškus nepopuliarumas buvo nurodytas 
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2016 m. lapkričio mėn. AIED I REFIT vertinime31. Mes jau buvome pranešę, kad ES kyla 
sunkumų užtikrinant, kad vietos, regioninės ir nacionalinės energetikos rinkos dirbtų 
kartu kuriant vidaus energijos rinką32. 

Pakoregavus aukštus pradinius paramos, visų pirma – saulės fotovoltinei 
energijai, lygius, atbaidyti galimi investuotojai  

37 Palankios rėmimo sąlygos sudaro galimybes žaliajai ekonomikai augti. Tačiau 
valstybės narės turi nuolat stebėti rinką, ir kai ji tampa savireguliuojanti, parama galėtų 
būti sumažinta, kad būtų išvengta perteklinio kompensavimo, aukštų elektros kainų 
vartotojams ir viešųjų finansų eikvojimo.  

Perteklinės subsidijos valstybių narių projektams 

38 Veiksminga paramos schema turėtų skatinti investicijas nemokant perteklinių 
kompensacijų. Norint pasiekti šį tikslą, nustatant energijos gamybos iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių sąnaudas ir siekiant padėti nustatyti galimiems 
investuotojams siūlytinus perpirkimo tarifus ir (arba) perpirkimo priemokas, turėtų būti 
taikomos bendros išlygintos energijos gamybos sąnaudos (žr. 1 langelį)33. 

39 2010 m. saulės fotovoltinės energijos įrenginių bendros išlygintos energijos 
gamybos sąnaudos buvo 360 USD/MWh (apie 270 EUR/MWh, žr. 3 diagramą). 
Pavyzdžiui, 2008–2010 m. Vokietijoje, Graikijoje ir Ispanijoje saulės fotovoltinės 
energijos įrenginiams taikyti perpirkimo tarifai 18–67 % viršijo bendras išlygintas 
energijos gamybos sąnaudas, dėl to gamintojai gaudavo didelį pelną (žr. 4 langelį).  

                                                      
31 SWD(2016) 417 final, „Regulatory Fitness and Performance evaluation of Directive 2009/28, 

accompanying the proposal for a Directive on the promotion of the use of energy from 
renewable sources (recast)“ („Direktyva 2009/28/EB užtikrinamo reglamentavimo 
tinkamumo ir veiksmingumo vertinimas, pridedamas prie pasiūlymo dėl direktyvos dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija)“), p. 5. 

32 Specialioji ataskaita Nr. 16/2015 „Energijos tiekimo saugumo didinimas sukuriant energijos 
vidaus rinką. Reikia sutelkti daugiau pastangų“. 

33 Ecofys, „Design features of support schemes for renewable electricity“ („Atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos paramos schemų modelio ypatumai“), 2014 m. sausio 17 d. 
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4 langelis 

Trijose tikrintose valstybėse narėse, kurios taikė perpirkimo tarifus, 
saulės fotovoltinės energijos projektams taikyto tarifų lygio pavyzdžiai 

2009 m. Vokietijoje sudarytose 20 metų trukmės sutartyse nustatyti perpirkimo 
tarifai buvo nuo 430 EUR/MWh, taikomo mažos galios įrenginiams, kurių galia ne 
didesnė kaip 30 kWp34, iki 319 EUR/MWh, taikomo didelės galios antžeminiams 
įrenginiams. 

2009 ir 2010 m. Graikija siūlė 20 metų taikytiną 450 EUR/MWh perpardavimo tarifą 
įrenginiams, kurių galia 10–100 kWp, ir 400 EUR/MWh – įrenginiams, kurių galia 
didesnė kaip 100 kWp. 

2008 m. Ispanija pasirašinėjo 25 metų sutartis, kuriose buvo nustatytas 
440 EUR/MWh tarifas įrenginiams, kurių galia mažesnė kaip 100 kW, ir 418 €/MWh – 
įrenginiams, kurių galia 100 kW–10 MW.  

2010 m. saulės fotovoltinės energijos įrenginių bendros išlygintos energijos gamybos 
sąnaudos buvo apie 270 EUR/MWh. 

40 Iki 2011 m. Lenkijos taikyta prekiaujamųjų sertifikatų kainodara taip pat buvo 
labai patraukli: sertifikato kaina už vieną pagamintą MWh vidutiniškai sudarė 59 % 
gamintojo pajamų. 2011 m. sertifikato kaina buvo 282 PLN/MWh (apie 60 EUR/MWh), 
o vidutinė elektros kaina buvo 199 PLN/MWh (apie 50 EUR/MWh). 

41 Tuo pat laikotarpiu dėl technologinių naujovių padidėjo naujų įrenginių gamybos 
pajėgumai ir sumažėjo materialinės bei papildomos išlaidos, visų pirma – susijusios su 
saulės fotovoltinė energija. Vokietijoje (remiantis Federalinės ekonomikos ir 
energetikos ministerijos duomenimis) tipinės 10–100 kWp galios ant stogo įrengiamos 
fotovoltinės sistemos kaina 2008–2009 m. sumažėjo apie 27 % (nuo 4 100 EUR/kWp iki 
3 000 EUR/kWp). Graikijoje (remiantis Aplinkos ir energetikos ministerijos 
duomenimis) tokio paties tipo ir dydžio įrenginių kaina nuo 2009 iki 2013 m. vidurio 
sumažėjo 70 %. 

42 Be to, Vokietijoje, Graikijoje ir Ispanijoje ilgiau nei dešimtmetį buvo siūlomi 80–
100 EUR/MWh tarifai ir (arba) priemokos už sausumos vėjo elektrinių pagamintą 

                                                      
34 Didžiausioji galia (kWp) – didžiausioji fotovoltinės plokštės galia. Veikiančių fotovoltinių 

plokščių pagaminamas energijos kiekis matuojamas kilovatvalandėmis (kWh). Pavyzdžiui, 
didžiausiąja galia veikiančios fotovoltinės plokštės, kurių didžiausioji galia yra 300 kWp, per 
valandą pagamina 300 kWh energijos. 
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energiją. 2010 m. sausumos vėjo elektrinių gaminama energija, vertinant pagal vienos 
pagamintos MWh kainą, buvo pigesnė už saulės fotovoltinę energiją. VI priede 
parodyta, kaip nagrinėjamose keturiose valstybėse narėse kito vėjo ir saulės 
fotovoltinei energijai taikyti tarifai. 

43 Iš pradžių – dėl dosnių perpirkimo tarifų ir (arba) perpirkimo priemokų schemų, 
didelių prekiaujamųjų sertifikatų kainų ir technologijų pigimo – gautas didelis pelnas, 
visų pirma – eksploatuojant saulės fotovoltinės energijos įrenginius. Tais atvejais, kai, 
be patrauklių perpirkimo tarifų ir (arba) priemokų tarifų, projektui dar būdavo skiriama 
ir investicinė pagalba (dotacija, kuria padengiama dalis įrenginių diegimo sąnaudų), 
padėtis tapdavo dar naudingesnė. Nustatėme, kad kai kurių iš mūsų tikrintų projektų 
atsipirkimo laikotarpis buvo tik ketveri–šešeri metai, taigi jie būtų buvę įgyvendinami 
net ir esant mažesniems paramos lygiams (žr. 72 dalį).  

Dėl didelės paramos padidėjo elektros kainos ir didėjo nacionalinių valdžios sektorių 
deficitai 

44 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos rėmimo, grindžiamo perpirkimo tarifais 
ir (arba) perpirkimo priemokomis, sąnaudas tiesiogiai padengia galutinis vartotojas 
arba jos padengiamos iš valstybės biudžeto. Vokietijoje atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos rėmimo sąnaudos yra svarbi už elektrą mokamos kainos sudedamoji dalis, 
nurodoma kaip pridėtinis mokestis (žr. 5 langelį). Atlikus tyrimus nustatyta, kad šis 
pridėtinis mokestis sumažės tik tuomet, kai baigs galioti dabartinės 20 metų sutartys 
dėl perpirkimo tarifų ir (arba) perpirkimo priemokų35. 

                                                      
35 Agora Energiewende, „Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017. Rückblick 

auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2018“, 7–4 diagrama, p. 46. 
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5 langelis 

Dėl paramos atsinaujinančiųjų išteklių energijai Vokietijoje ženkliai 
padidėjo sąskaitos už elektrą 

Vokietijoje namų ūkių36 ir ne namų ūkių37 vartotojų mokamos elektros kainos 
paprastai viršija ES vidurkį (2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo atitinkamai 44 % ir 39 % 
didesnės), iš dalies – dėl pridėtinio mokesčio. Be to, pagal teisės aktus tam tikroms 
pramonės šakoms konkurencijos sumetimais taikoma 80–85 % pridėtinio mokesčio 
lengvata. Šia lengvata besinaudojančios 4 000 įmonių suvartoja penktadalį viso šalyje 
suvartojamo energijos kiekio, o joms taikomą 4,8 milijardo eurų lengvatą turi 
padengti visi kiti vartotojai. 

45 Ispanijoje parama atsinaujinančiųjų išteklių energijai visų pirma dengiama iš 
nacionalinio biudžeto. Dėl to perpirkimo tarifams ir (arba) perpirkimo priemokoms 
sunaudojama daug viešųjų finansų. Įvairiomis gamintojams taikomomis priemonėmis 
2013 m. vyriausybei pavyko daugmaž 6,5 milijardo eurų lygyje stabilizuoti visų rūšių 
atsinaujinančiųjų išteklių energijai teikiamos paramos, grindžiamos perpirkimo tarifais 
ir (arba) perpirkimo priemokomis, išlaidas. Graikijoje paramą iš pradžių ketinta dengti 
iš valstybės biudžeto. Tačiau dėl ekonomikos krizės paramos išlaidos buvo perkeltos 
gamintojams ir – mažesne dalimi – vartotojams, padidinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijai taikomą specialųjį mokestį. 2018 m. sausio mėn. su atsinaujinančiųjų išteklių 
energija susijęs viešųjų finansų deficitas buvo visiškai panaikintas.  

46 Padėtis prekiaujamųjų sertifikatų srityje yra kitokia: čia perteklinė pasiūla daro 
tiesioginį poveikį atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojų pajamoms, visų pirma – 
kai valstybė nesiima intervencinių veiksmų, kad būtų garantuota minimali sertifikatų 
kaina (Lenkijos atvejis) (žr. 6 langelį). 

                                                      
36 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en. 

37 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205&lang=en. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205&lang=en
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6 langelis 

Dėl neveiksmingų nacionalinių paramos schemų sąlygų daug Lenkijos 
vėjo elektrinių parkų veikė nuostolingai 

Lenkijoje nustačius didelę pradinę sertifikatų kainą ir patrauklius investicinės 
pagalbos lygius, į atsinaujinančiųjų išteklių energijos rinką pritraukta daug 
investuotojų. Dėl to susidarė perteklinė sertifikatų pasiūla, jų kaina nuolat krito, 
atitinkamai mažėjo ir gamintojų pajamos. 2017 m. sertifikatų vertė buvo 86 % 
mažesnė nei 2011 m.38 Remiantis Energijos rinkos agentūros 2017 m. pirmojo 
pusmečio duomenimis, 70 % Lenkijos vėjo elektrinių parkų, kurių galia didesnė kaip 
10 MW, dirbo nuostolingai. 

Valstybėms narėms sumažinus paramos lygius, sulėtėjo vėjo ir saulės fotovoltinės 
energijos dalies didėjimo greitis 

47 Siekdamos sumažinti paramą atsinaujinančiųjų išteklių energijai, valstybės narės 
priėmė keletą gamintojams tiesiogiai taikomų priemonių. Atsižvelgiant į priemonių 
mastą ir jų taikymo būdą (ar taikyta atgaline data, ar iš karto, ar po pereinamojo 
laikotarpio), trijose iš keturių tikrintų valstybių narių buvo padarytas didelis poveikis 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių diegimui, tai taip pat buvo pažymėta 
AIED I REFIT vertinime39.  

48 Vokietija viena pirmųjų sumažino savo tarifus: iš pradžių jie šiek tiek sumažinti 
2009 m., po to, 2012 m., jie sumažinti gerokai labiau, kartu pakeičiant tarifų 
apskaičiavimo formulę, kad ja būtų atsižvelgiama į praėjusiais metais įdiegtus 
pajėgumus. Tačiau tarifai buvo mažinami skaidriai ir prognozuojamai, nustatant 
pereinamuosius laikotarpius, todėl tai neatgrasino investuotojų (žr. 7 langelį). 

                                                      
38 2017 m. sertifikato kaina buvo mažesnė nei 39 PLN (9 EUR)/MWh, o vidutinė elektros kaina 

buvo 164 PLN (39 EUR)/MWh. Kitaip tariant, tik 19,2 % gamintojo vidutinių pajamų, 
sudariusių 202 PLN (48 EUR)/MWh, gauta už jo sertifikatus. 

39 AIED I REFIT vertinimas, 6 p. 
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7 langelis 

Dėl paramos skaidrumo ir prognozuojamumo Vokietijoje investicijos į 
vėjo ir saulės fotovoltinę energiją ir toliau stabiliai didėjo 

2012–2016 m., kai daugelyje valstybių narių vėjo energijos įrenginių diegimas lėtėjo, 
o saulės fotovoltinės energijos – nebuvo vystomas, Vokietijos vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos gamybos pajėgumai ir toliau didėjo, tik saulės fotovoltinės 
energijos – lėčiau nei anksčiau (žr. 4 diagramą). Tačiau lėtesnį augimo greitį nuo 
2014 m. galima sieti su nauja priemone – metinėmis apatinėmis ir viršutinėmis 
pajėgumų ribomis (vadinamaisiais diegimo koridoriais). 

49 Tačiau Graikijoje dėl kelis kartus atlikto tarifų mažinimo sumažėjo investuotojų į 
saulės fotovoltinę energiją. 2010 m. ši šalis pirmą kartą sumažino saulės fotovoltinei 
energijai taikomus perpirkimo tarifus, nors su gamintojais pasirašytose sutartyse 
nebuvo jokių nuostatų dėl kainos mažinimo. Po to Graikija dar keletą kartų mažino 
tarifus, dviem atvejais – atgaline data. 2013–2016 m., kai Graikija surengė pirmuosius 
bandomuosius aukcionus, naujų saulės fotovoltinės energijos gamybos pajėgumų 
beveik nebuvo įdiegta. Tačiau Graikijos vėjo energijos sektoriuje tarifai nebuvo 
mažinami, o vėjo energijos gamybos pajėgumai kasmet beveik tiesiškai didėjo apie 
10 % – net ir Graikijos ekonomikos krizės laikotarpiu. 

50 Dėl Ispanijos teisinės sistemos pakeitimų kelerius metus visiškai nustota 
investuoti į vėjo ir saulės fotovoltinę energiją. 2010 m. Ispanijos vyriausybė pradėjo 
riboti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos valandų, už kurias gali būti 
atlyginama, skaičių ir netgi reikalavo, kad gamintojai mokėtų mokestį už elektros 
tiekimą energetikos tinklui; iki 2012 m. ji nesiūlė jokių subsidijų naujiems vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos įrenginiams. 2013 m. metais perpirkimo tarifais ir (arba) 
perpirkimo priemokomis grindžiamo modelio visai atsisakyta, jį pakeičiant 
kompensavimo sistema, pagal kurią pagal nustatytus kriterijus siūlyta tam tikra 
investicijų grąža. Šios naujos priemonės (kai kurios iš jų taikytos atgaline data) padarė 
poveikį investuotojų pasitikėjimui, todėl Ispanijoje visiškai nustota investuoti į vėjo 
(2012 m.) ir saulės fotovoltinę (2011 m.) energiją. Iki 2015 m., kai buvo surengti 
pirmieji bandomieji aukcionai, šalyje visai nebuvo įdiegta naujų pajėgumų. 

51 Lenkijoje dėl griežtų vietai keliamų reikalavimų sumažėjo investicijos į vėjo 
energiją. 2016 m. priimtu teisės aktu dėl investicijų į vėjo jėgaines nustatyti griežti 
vietai keliami reikalavimai, uždrausta kaip nors modernizuoti esamas jėgaines, 
neatitinkančias naujųjų vietai keliamų reikalavimų, ir labai padidintas vėjo energijos 
įrenginiams taikomas mokestis (2018 m. viduryje nuostatos dėl modernizavimo ir 
mokesčių galiausiai buvo panaikintos). 2016 m. viduryje naujiems rinkos dalyviams 
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nebeleista naudotis prekiaujamųjų sertifikatų sistema, iki 2018 m. vidurio nebuvo 
surengta nė vieno aukciono, skirto standartinio dydžio vėjo energijos įrenginiams. Dėl 
to nuo 2016 m. vidurio iki 2018 m. vidurio vėjo energijos gamybos pajėgumai Lenkijoje 
didėjo labai nežymiai.  

Elektros gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių augimą stabdo 
tai, kad rengiama nepakankamai aukcionų ir gamintojai susiduria su 
praktinėmis kliūtimis 

52 Atlikdami auditą, įvertinome, ar aukcionai ir piliečių dalyvavimas galėtų padėti 
išspręsti lėto augimo problemą vėjo ir saulės fotovoltinės energijos sektoriuose: 
rengiant aukcionus būtų sumažintas valstybės paramos lygis, o įtraukus piliečius 
atsirastų papildomas privataus finansavimo šaltinis. 

Dviejose iš tikrintų valstybių narių pajėgumų, dėl kuriuo numatoma rengti aukcionus, 
nepakaks užtikrinti, kad būtų pasiekti 2020 m. tikslai 

53 Nustatėme, kad visos keturios valstybės narės, kuriose buvo apsilankyta, 
laikydamosi naujausių valstybės gairių (žr. 11 dalį), paskirstydamos naujus 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumus, rengė aukcionus. Remiantis 
2016 ir 2017 m. rengtų aukcionų rezultatais nustatyta, kad Vokietijoje (ir –DG ENER – 
Nyderlanduose) dalis investicijų į vėjo ir saulės fotovoltinę energiją dabar vykdoma be 
valstybės paramos, bet energetikos tinklo jungtys yra finansuojamos valstybės. 
Ispanijoje naujausios sutartys taip pat skirtos nenumatant valstybės paramos, išskyrus 
garantiją dėl elektros kainos kompensavimo, kai ji nukrenta žemiau tam tikros ribinės 
vertės. Tačiau per naujausius Graikijoje40 ir Lenkijoje41 surengtus aukcionus buvo 
nustatytos kainos, vis dar viršijančios iškastinio kuro ekvivalentą, tik Graikijoje tas 
skirtumas buvo gerokai mažesnis nei pagal perpirkimo tarifų schemą. 

                                                      
40 2018 m. aukcionuose Graikijoje siūlytų kainų svertiniai vidurkiai: saulės fotovoltinė energija 

(pagaminta ne didesnės nei 1 MW galios įrenginių) – 78,4 EUR/MWh; saulės fotovoltinė 
energija (pagaminta 1–20 MW galios įrenginių) – 63,8 EUR/MWh; vėjo energija (pagaminta 
3–50 MW galios įrenginių) – 69,5 EUR/MWh. 

41 2017 m. Lenkijoje rengtuose aukcionuose už saulės fotovoltinę energiją (pagamintą ne 
didesnės kaip 1 MW galios įrenginių) buvo siūlomos kainos nuo 195 PLN (47 EUR)/MWh iki 
390 PLN (93 EUR)/MWh, o už vėjo energiją (pagamintą ne didesnės kaip 1 MW galios 
įrenginių) – nuo 285 PNL (68 EUR)/MWh iki 320 PLN (76 EUR)/MWh. 
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54 Tačiau Ispanija aukcionų nėra numačiusi, apie 8 500 MW naujų pajėgumų, dėl 
kurių 2015–2017 m. buvo surengti aukcionai, nepakanka pastaraisiais metais stebėtam 
lėtėjimui kompensuoti. Iki 2018 m. vidurio Lenkija nerengė aukcionų vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos įrenginiams, kurių galia didesnė kaip 1 MW (1985 m. sausumos 
vėjo elektrinės ekvivalentas42). Atsižvelgiant į šiuos faktus ir į laiką, kurio reikia vėjo 
energijos projektams įgyvendinti, didėja susirūpinimas, ar šios dvi valstybės narės 
sugebės pasiekti savo 2020 m. tikslus. Vokietijoje ir Graikijoje aukcionai yra numatyti ir 
jie rengiami pagal planą. Tačiau diegimo koridoriai Vokietijoje ir toliau riboja aukcionų 
galimybes, o Graikijai vis dar sunkiai sekasi į savo aukcionus pritraukti pakankamai 
investuotojų. 

55 Svarbiausias bet kurio aukciono sėkmės veiksnys – įgyti investuotojų pasitikėjimą, 
dalyviams suteikiant galimybę skaidriai nustatyti siūlomą kainą (žr. 8 langelį). 

8 langelis 

Užtikrinant aukcionų skaidrumą skatinama konkurenciją: Graikijos 
priežiūros institucijos IT platforma 

Graikijos priežiūros institucija sukūrė interneto platformą, skirtą sutartims sudaryti 
aukciono būdu. Kiekvienas aukcionas trunka 30 minučių, dalyviai realiuoju laiku 
teikia pasiūlymus ir mato savo konkurentų siūlymus. 2018 m. liepos mėn. 
surengtame vėjo energijos aukcione iš viso dalyvavo 14 dalyvių, jie pateikė 342 
siūlymus; aukciono metu kaina sumažėjo nuo 90 EUR/MWh iki 68,2 EUR/MWh. 

Piliečiai, kaip profesionalūs vartotojai arba kaip energijos bendrijų nariai 
dalyvaudami investuojant į vėjo ir saulės fotovoltinę energiją, susiduria su kliūtimis 

56 Nustatėme, kad visos keturios valstybės narės, kuriose buvo apsilankyta, pagal 
AIED I yra priėmusios teisės aktus, profesionaliems vartotojams arba energijos 
bendrijoms suteikiančius galimybę gaminti elektrą savo reikmėms. 2017 m. Vokietijos 
privatiems asmenims ir ūkiams priklausė 49 % šalyje įdiegtų saulės energijos gamybos 
pajėgumų ir 41 % sausumos vėjo energijos gamybos pajėgumų43. Privatūs asmenys 
daugiausia būrėsi į energijos bendrijas. Kai kurie Ispanijos regionai netgi nustatė 

                                                      
42 Vėjo energetikos asociacijos „WindEurope“ duomenimis, 1985 m. vidutinė sausumos vėjo 

elektrinių galia nesiekė 1 MW, iki 2012 m. ji padidėjo iki 2,5 MW, o 2018 m. buvo 2,5–
3 MW. Dabar yra ir 7,5 MW galios jėgainių, numatoma statyti 15 MW jėgaines, o 
artimiausioje ateityje teoriškai galėtų būti statomos ir 20 MW jėgainės. 

43 Magazin für Wind-, Solar- und Bioenergien, „Bürger sind die wahren Treiber der 
Energiewende“, 2018 m. vasario mėn. 
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pasigamintos energijos vartojimo tikslus. Tačiau kartais šio segmento plėtrai kyla 
kliūčių. Pavyzdžiui, Ispanijos profesionalūs vartotojai, norėdami gauti išmoką už 
perteklinę elektros energiją, kurią jie tiekia energetikos tinklui, privalo dalyvauti 
neatidėliotinų energijos sandorių rinkoje. Mažiems gamintojams tai sudėtinga, nes tam 
reikia daugybės licencijų ir patiriama dalyvavimo išlaidų. Lenkijos profesionalūs 
vartotojai taip pat susiduria su tam tikrais apribojimais (pavyzdžiui, mokesčiais ir 
ribotomis išmokomis už energetikos tinklui tiekiamą energiją), tačiau jie yra 
sparčiausiai besivystantis atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojų segmentas. 

Dėl įvairių apribojimų vilkinamos investicijos į vėjo ir saulės 
fotovoltinę energiją 

57 Išnagrinėjome, ar teritorijų planavimo ir administracinės taisyklėmis remiamos 
investicijos į vėjo ir saulės fotovoltinę energiją. Taip pat išnagrinėjome, kokią įtaką 
tinklų trūkumai daro atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų įgyvendinimui, kiek 
dėl mažo kaimyninių šalių energetikos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo ribojamas 
bendradarbiavimas ir kiek svarbu ateityje investuoti į abi šias sritis. 

Dviejose iš tikrintų valstybių narių teritorijų planavimo taisyklėmis 
ribojama vėjo energijos įrenginių plėtra  

58 Teritorijų planavimo suvaržymais gali būti labai ribojamas naujų projektų 
vystymas. Itin ribojamojo poveikio gali turėti nuostatos, kuriomis apibrėžiamas 
mažiausias atstumas nuo vėjo elektrinių parko iki gyvenamųjų vietovių. Valstybėms 
narėms tenka nelengvas iššūkis – nustatyti teritorijų planavimo nuostatas, kuriomis 
būtų apsaugotos gyvenvietės ir gamtos draustiniai ir kartu sudarytos galimybės diegti 
vėjo ir saulės fotovoltinės energijos įrenginius. 

59 Nustatėme, kad su tokiais sunkumais susiduriama dviejose iš valstybių narių, 
kurias tikrinome. Pavyzdžiui, vienam Vokietijos regionui nustačius mažiausią leidžiamą 
atstumą nuo jėgainės iki artimiausio pastato, lygų dešimteriopam bendram jėgainės 
aukščiui (toks atstumas gali siekti 2 km), negauta nė vienos paraiškos dėl vėjo energijos 
įrenginių statybos. Numatytąją regiono ploto dalį, kuri galėtų būti naudojama vėjo 
elektrinių parkams, šia priemone siekta sumažinti nuo 2–3 % iki daugmaž 0,3 % regiono 
ploto. Tokia pat nuostata 2016 m. buvo priimta Lenkijoje. Oficialaus poveikio vertinimo 
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nebuvo atlikta, tačiau tyrimai44 parodė, kad dėl šios nuostatos plotas, kuriame galėtų 
būti investuojama į vėjo energiją, sumažėjo iki 0,1 % šalies teritorijos, palyginti su 
numatytąja 2,6 % šalies teritorijos dalimi, kai taikoma 1 km pločio buferinė zona tarp 
įrenginių ir gyvenamųjų vietovių. 

Dėl ilgai trunkančių administracinių procedūrų itin komplikuojamos 
naujų vėjo energijos projektų įgyvendinimo sąlygos 

60 Pagal atsinaujinančiosios vėjo energijos įrenginiams taikomas administracines 
taisykles paprastai reikalaujama, kad valdžios institucijos išduotų leidimus arba priimtų 
sprendimus, susijusius su aplinkosaugos aspektais, statybos darbais, energetikos tinklo 
jungtimis arba leidimais gaminti ir parduoti elektrą. Valstybės narės turėtų įdiegti 
procedūras, kuriomis būtų sudaroma kuo mažiau administracinių kliūčių pritraukti 
investuotojų į atsinaujinančiųjų išteklių energijos rinką, kartu atsižvelgiant į sveikatos ir 
aplinkos apsaugos užtikrinimo kaimo ir miesto vietovėse aspektus. 

61 Priklausomai nuo dydžio, sausumos vėjo energijos įrenginio statybą fiziškai galima 
pabaigti vidutiniškai per penkerius metus (įskaitant laiką, reikalingą administraciniams 
dokumentams parengti), jūros vėjo energijos įrenginį – per aštuonerius metus, saulės 
fotovoltinės energijos įrenginį – per dvejus metus; ant stogo montuojamų saulės 
fotovoltinės energijos įrenginių diegimo projektams įgyvendinti reikia mažiau nei metų. 
Tačiau nustatėme, kad Vokietijoje administracinės kliūtys veiksmingai mažinamos 
taikant vieno langelio principą (žr. 9 langelį). 

9 langelis 

Administracinių kliūčių šalinimas: vieno langelio principo taikymas 
Vokietijoje 

Siekiant išvengti ilgų administracinių procedūrų ir paspartinti diegimą, Vokietijoje 
įsteigta vieno langelio principu veikianti tarnyba. Ši tarnyba padeda gauti bendrąjį 
leidimą, apimantį visus reikiamus leidimus. Patikrinę vieną sausumos vėjo elektrinių 
parką nustatėme, kad 43 puslapių leidimas, kurį turi patvirtinti aštuonios institucijos 
ir penkios žinybos, buvo išduotas mažiau nei per šešis mėnesius. 

62 Nors valstybės narės yra nustačiusios ilgiausius terminus, per kuriuos turi būti 
atliktos jų administracinės procedūros, nustatėme, kad įgyvendinant vėjo energijos 

                                                      
44 Pavyzdžiui, EARSeL 34-ojo simpoziumo protokolai, „Spatial consequences of adopting 

selected criteria for wind farm siting“ („Vėjo elektrinių parkų vietų nustatymo pasirinktųjų 
kriterijų patvirtinimo teritorinis poveikis“), 2014 m. liepos mėn. 
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projektus Graikijoje ir Ispanijoje jų nebuvo laikomasi. Abiejose šalyse sausumos vėjo 
energijos projekto įgyvendinimas gali trukti ir septynerius metus. Be to, nustatėme, 
kad Ispanijoje taikytos ilgos procedūros mažos galios įrenginiams, skirtiems energijai 
pasigaminti savo reikmėms, – leidimai buvo išduodami vidutiniškai per metus. 

Dėl investicijų į tinklus, įskaitant energetikos tinklų jungiamųjų linijų 
infrastruktūrą, vilkinimo stabdomas atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įrenginių diegimas  

63 Elektra vartotojus pasiekia per perdavimo ir skirstomąjį tinklą. Pagrindiniai su 
energetikos tinklu susiję uždaviniai, kurie kyla diegiant vėjo ir saulės fotovoltinės 
energijos įrenginius, yra jo pajėgumai priimti trūkiąją elektros energiją45, vietovių, 
kuriose yra labai palankios sąlygos vėjo ir saulės fotovoltinės energijos įrenginiams 
diegti, atokumas ir ilgi atstumai tarp diegimui labai palankių vietovių ir vietovių, kuriose 
yra didelė elektros energijos paklausa46. Kitas uždavinys – užtikrinti, kad energetikos 
tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo47 pakaktų tarpvalstybiniams srautams perduoti 
tada, kai jų labiausia reikia arba kai tai ekonomiškai naudingiausia.  

Investicijų į energetikos tinklą vilkinimas daro poveikį atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos įrenginių diegimui 

64 Visose keturiose valstybėse narėse labai vilkinamos investicijos į energetikos 
tinklus. Tačiau šį klausimą skubiausiai reikėtų spręsti Vokietijoje, nes čia iki 2017 m. 
pabaigos įgyvendinta mažiau kaip 10 % šalyje numatytos energetikos tinklo plėtros (iš 
7 900 km numatytų linijų nutiesta tik 750 km). Dėl nepakankamo Vokietijos 
energetikos tinklo išvystymo šiai šaliai nepajėgiant suvaldyti perteklinės energijos 

                                                      
45 Iš energijos šaltinių, kuriuos naudojant dėl kokio nors išorinio veiksnio energija gaminama 

ne nuolatos, tiekiama elektros energija vadinama trūkiąja. Pavyzdžiui, vėjo jėgainės 
negamina elektros, kai nepučia vėjas; saulės fotovoltinės energijos įrenginiai negamina 
elektros naktį arba kai Saulę uždengia storas debesų sluoksnis. 

46 Trūkiosios atsinaujinančiųjų išteklių energijos šaltinius, pavyzdžiui, vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos šaltinius, norint integruoti į energetikos tinklą, taip pat reikės naudoti 
gerokai daugiau energijos kaupimo technologijų, kad būtų užtikrinta pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyra. Tačiau mūsų apžvalginiame pranešime dėl ES paramos energijos kaupimui, 
paskelbtame 2019 m. balandžio mėn., atkreiptas dėmesys į keletą energijos kaupimo 
technologijų vystymo ir diegimo Europos Sąjungoje iššūkių.  

47 Energetikos tinklo jungiamųjų linijų pralaidumas – tai šalies grynųjų perdavimo pajėgumų ir 
jos įdiegtųjų gamybos pajėgumų santykis. 
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perdavimo, per kaimynines šalis perduodami žiediniai energijos srautai48. Pavyzdžiui, 
kai šiaurinėje Vokietijos dalyje esantys vėjo elektrinių parkai pagamina perteklinį 
energijos kiekį, energetikos tinklas kartais yra nepajėgus perduoti visos elektros 
energijos į šalies pietus ir Austriją, kur yra didžiausia paklausa. Elektros energija turi 
būti nukreipiama per Lenkiją, Čekiją ir Slovakiją. Dėl to 2017 m. Lenkijos energetikos 
tinklas iš Vokietijos priėmė aštuonis kartus daugiau elektros energijos nei planuota, 
nors Lenkijos valdžios institucijos dažnai ribodavo Vokietijos energijos srautus.  

65 Nustatėme energetikos tinklų trūkumų, trukdančių vystyti atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją Graikijos ir Ispanijos vietovėse (atitinkamai – Peloponese ir 
Andalūzijoje), kuriose yra vėjo ir saulės energijos gamybai vystyti palankios sąlygos, bet 
nėra galimybės diegti naujų atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių. Graikijos 
perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) duomenimis49, kai kurių Graikijos salų nėra 
numatyta tinkamai prijungti prie žemyninio tinklo anksčiau nei 2023 m., nors taip 
kasmet būtų sutaupoma 350 milijonų eurų nacionalinio biudžeto lėšų, nes, pavyzdžiui, 
sumažėtų naftos produktų gabenimo į salas sąnaudos.  

66 Komisija apskaičiavo, kad norint pasiekti iš pradžių siūlytą 2030 m. tikslą – 27 % 
dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime, atsinaujinančiųjų išteklių energija 
turėtų sudaryti apie pusę viso pagaminamo elektros energijos kiekio50; organizacija 
IRENA apskaičiavo, kad priėmus 32 % 2030 m. tikslą atsinaujinančiųjų išteklių energija 
turės sudaryti 55 % pagaminamos elektros energijos51. Kadangi atsinaujinančiųjų 
išteklių energija dabar sudaro beveik 31 % elektros energijos sektoriuje pagaminamos 
energijos ir dėl to jau kyla jos priėmimo energetikos tinkle problemų, būtinos skubios 
investicijos. Maksimalų atsinaujinančiųjų išteklių energijos priėmimą gali padėti 
užtikrinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos valdymo centrai (žr. 10 langelį). 

                                                      
48 Žiediniai srautai susidaro fiziniams energijos srautams (faktiniams srautams elektros 

energijos tinkle) nukrypus nuo numatytųjų energijos srautų (nustatytų pagal rinkos 
sandorius). Thema consulting group, „Loop-flows Final advice“ („Žiediniai srautai. Paskutinis 
patarimas“), 2013 m. spalio mėn., p. 4. 

49 Nacionalinis arba regioninis viešasis arba privatus subjektas, atsakingas už gamtinių dujų 
arba elektros pavidalo energijos transportavimą naudojant stacionarią infrastruktūrą. 

50 COM(2017) 718 final, „Europos energetikos tinklų stiprinimas“. 

51 IRENA, „Renewable Energy Prospects for the European Union“ („Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos perspektyvos Europos Sąjungoje“), 2018 m. vasario mėn., p. 117. 
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10 langelis 

Energetikos tinklo valdymo, siekiant užtikrinti kuo didesnį 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos priėmimą, pavyzdys: Ispanijoje 
taikoma CECRE IT valdymo sistema 

Ispanijoje veikiantis Atsinaujinančiųjų išteklių energijos valdymo centras (CECRE) 
sukūrė IT valdymo priemonę, galinčia realiuoju laiku (kas 12 sekundžių) apdoroti 
informaciją apie kiekviename šalies elektros gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių įrenginyje pagaminamą elektros energiją ir prisijungimą prie energetikos 
tinklo. Ši priemonė patikrina, ar iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaminama 
elektros energija gali būti tiekiama sistemai ir numato, kokių priemonių būtina imtis, 
kad būtų palaikoma sistemos pusiausvyra ir užtikrinamas tiekimo saugumas. Dėl 
CECRE teikiamos galimybės vykdyti stebėjimą Ispanijos vėjo elektrinių parkai gali 
dalyvauti reguliuojamoje energijos rinkoje – joje dalyvauja daugmaž pusė šių parkų. 

Valstybių narių energetikos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumas nėra pakankamas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių diegimui remti 

67 2002 m. Barselonos Taryba, siekdama padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos įrenginių diegimą ir taip suteikti galimybę užtikrinti tarpvalstybinius srautus, 
kai jų reikia arba kai tai ekonomiškai naudingiausia, valstybėms narėms nustatė 
2020 m. elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinį rodiklį – 10 %. 
Tačiau 2015 m. 12 valstybių narių energetikos tinklai dar nebuvo parengti šiam tikslui 
pasiekti52. Viena iš tų valstybių narių – Ispanija. 2017 m. perdavimo į Prancūziją 
pajėgumai sudarė tik 5 % įdiegtų pajėgumų, taigi Ispanija (o kartu ir Pirėnų pusiasalis) iš 
esmės tebėra energetinė sala. Įgyvendinus jau patvirtintus projektus, šis lygis pakils 
daugmaž iki 8 %, bet ne anksčiau kaip 2025 m. 

68 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba53 patvirtino 2014 m. gegužės mėn. 
Komisijos pateiktą pasiūlymą54 pratęsti energetikos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 
tikslo siekimo laikotarpį iki 2030 m, patį tikslą padidinant nuo 10 iki 15 %, tačiau 

                                                      
52 Pasiekto procentinio lygio mažėjimo tvarka valstybės narės yra išsidėsčiusios taip: Airija, 

Italija, Rumunija, Portugalija, Estija, Latvija, Lietuva, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Lenkija, 
Kipras, Malta. COM(2015) 82, „Siekiant elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų 
pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio Europos elektros energijos tinklo atitikties 
reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas“, p. 5. 

53 2014 m. spalio 23–24 d. Tarybos išvados. 

54 COM(2014) 330 final, „Europos energetinio saugumo strategija“. 
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numatant, kad tuo atveju, jei šis tikslas nebus pasiektas, nebus pradedama pažeidimo 
tyrimo procedūrų. 2017 m. Komisijos elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų 
pralaidumo tikslinių rodiklių ekspertų grupės ataskaitoje55 tarp aštuonių valstybių 
narių, kurioms reikalingos skubiausios investicijos, nurodyta Vokietija, Graikija ir 
Ispanija. 

Sanglaudos politikai skirtos lėšos padėjo padidinti vėjo ir saulės 
fotovoltinės energijos gamybos pajėgumus, tačiau buvo 
perteklinių subsidijų skyrimo atvejų 

69 Mes tikrinome, ar sanglaudos politikai skirtomis lėšomis (ERPF ir SF), 
numatytomis investicijoms į vėjo ir saulės fotovoltinę energiją, buvo padarytas tvarus 
poveikis ir gauti tvarūs rezultatai. Visų pirma įvertinome, ar buvo tinkamai įgyvendinti 
atrinkti 24 bendrai finansuoti projektai, vienu iš dviejų laikotarpių (2007–2013 m. arba 
2014–2020 m.) remti pagal devynias veiksmų programas, ir kokių rezultatų jais 
pasiekta. Devyni iš tų projektų buvo vėjo energijos projektai, 12 – saulės fotovoltinės 
energijos projektai, trys – mišrūs projektai, pagal kuriuos buvo derinamos abi šios 
technologijos (žr. III priedą).  

70 Iš 24 projektų, kuriuos tikrinome, įvertinome tuos, kurie audito metu buvo 
pabaigti ir veikiantys. Išnagrinėję tuos 20 pabaigtų projektų, visais atvejais nustatėme, 
kad projektai buvo įgyvendinti pagal projekto paraišką (numatytieji pajėgumai buvo 
įdiegti neviršijant išlaidų), audito metu buvo veikiantys, nebuvo kilę jų tvarumo 
problemų ir buvo pelningi. 

71 Nustatėme, kad pagal 13 iš pabaigtų projektų pagaminama tiek elektros, kiek 
buvo numatyta. Iš kitų septynių projektų, pagal du Graikijoje įgyvendintus vėjo 
energijos projektus elektros buvo pagaminama mažiau nei buvo numatyta, o penki 
nedideli prie energetikos tinklo neprijungti savo reikmėms energiją pasigaminantys 
Ispanijos įrenginiai duomenų nepateikė. Iš pabaigtų projektų, 17-a buvo įgyvendinti be 
didelių (t. y. ne didesnių kaip trys mėnesiai) vėlavimų. Du Lenkijoje įgyvendinti 
projektai ir vienas Graikijoje įgyvendintas projektas buvo pabaigti pavėlavus kiek 
mažiau nei metus. 

                                                      
55 Komisijos elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinių rodiklių ekspertų 

grupės ataskaita „Towards a sustainable and integrated Europe“ („Tvarios ir integruotos 
Europos link“), 2017 m. lapkričio mėn., 3 priedas. 
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72 Nustatėme, kad sanglaudos politikai skirtas lėšas naudojant kaip investicinę 
pagalbą vėjo ir saulės fotovoltinės energijos gamybos projektams buvo perteklinių 
subsidijų skyrimo atvejų. Iš 24 tikrintų projektų, devynių projektų (trijų Vokietijoje 
įgyvendintų projektų, keturių Graikijoje įgyvendintų projektų ir vieno Lenkijoje 
įgyvendinto projekto56) vidinė grąžos norma (VGN)57 buvo labai patraukli – 3–
11 procentinių punktų didesnė už 10 metų vyriausybės obligacijų pajamingumą58 tą 
mėnesį, kai jis buvo patvirtintas. Iš esmės taip buvo dėl to, kad tų projektų veiklos 
sąnaudoms padengti, be labai palankių perpirkimo tarifų, pasinaudota ir investicine 
pagalba (žr. 39 dalį). Be to, dar dėl keturių Ispanijoje įgyvendintų nuo elektros tinklų 
nepriklausomos energijos gamybos projektų nustatyta, kad jie gavo ES dotacijos 
pavidalo investicinę pagalbą, o investicijų grąža59, teikiant projekto paraišką nurodyta 
kaip sutaupyta energija, buvo pasiekta labai greitai (per 3,6–6,2 metų).  

73 Perteklinių subsidijų skyrimo su atsinaujinančiųjų išteklių energija susijusiems 
keliems projektams problemą pabrėžėme savo ankstesnėje ataskaitoje dėl 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos60; dėmesys į šią problemą buvo atkreiptas ir keliose 
nacionalinių aukščiausiųjų audito institucijų audito ataskaitose61. 

                                                      
56 Šio projekto Lenkijoje atveju vėliau paaiškėjo, kad VGN prognozė nepasitvirtino 

(žr. 6 langelį). 

57 Palūkanų norma, kuri, lyginama su investuoto kapitalo sąnaudomis, yra naudojama projekto 
gyvybingumui nustatyti. 

58 EBPO, „Long-term interest rates“ („Ilgalaikės palūkanų normos“), 
data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm, 2019 m. sausio 9 d. 

59 Metų, per kuriuos investicijos pajamos atperka investicijos sąnaudas, skaičius. 

60 Specialioji ataskaita Nr. 6/2014 „Sanglaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios 
energijos gamybai – ar pasiekta gerų rezultatų?“, 43 dalis. 

61 Čekija, „Finances earmarked for the support of energy production from renewable energy“ 
(„Lėšos, skirtos energijos gamybai iš atsinaujinančiosios energijos“), Nejvyssi kontrolni urad, 
2014 m.; Danija, „Report on the amendment of the legislation concerning the support for 
photovoltaics“ („Teisės aktų pakeitimų, susijusių su parama fotovoltinei energijai, 
ataskaita“), Rigsrevisionen, 2014 m.; Kipras, „Renewable energy sources“ („Atsinaujinantieji 
energijos šaltiniai“), Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου, 2016 m.; Jungtinė 
Karalystė, „Early contracts for renewable electricity“ („Pirmosios sutartys dėl 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos“, National Audit Office, 2014 m. 
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Palyginti su AIED I, peržiūrėtąja ES reglamentavimo sistema 
labiau remiama atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtra, 
tačiau tebėra didelių trūkumų 

74 2016 m. Komisija pasiūlė „švarios energijos“ dokumentų rinkinį (žr. 09 dalį), 
kuriuo siekta užtikrinti stipresnius įvairių su energija susijusių politikos sričių tarpusavio 
ryšius. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos požiūriu, svarbiausios šio dokumentų 
rinkinio dalys yra AIED II62 ir valdymo reglamentas63. Išnagrinėjome šiuos teisės aktus, 
norėdami įvertinti, kiek jais sprendžiami kai kurie klausimai, nurodyti pirmesniuose šios 
ataskaitos skirsniuose, ir ar jais skatinama vystyti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
įskaitant elektros gamybą iš vėjo ir saulės fotovoltinės energijos. 

75 Nustatėme, kad AIED II yra numatyta parama elektros gamybai iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, visų pirma – vėjo ir saulės fotovoltinės energijos: 

— direktyvoje reikalaujama patobulinti paramos schemų modelį ir užtikrinti didesnį 
jų pastovumą. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad, atliekant šių schemų 
peržiūras, nebūtų daroma neigiamo poveikio atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamintojų teisėms ir nebūtų silpninamas jau gaunančių paramą įrenginių 
ekonominis gyvybingumas, kaip nustatėme dėl trijų iš mūsų tikrintų valstybių narių 
(žr. 47 dalį); 

— joje įtvirtinti du principai – pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
vartojimo ir energijos bendrijų steigimo. Dviejose iš mūsų tikrintų valstybių narių 
nustatėme tam tikrų suvaržymų (žr. 56 dalį); 

— reikalaujant, kad valstybės narės įsteigtų vieno langelio principu veikiančią 
tarnybą, kuri koordinuotų visą leidimų naujiems atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įrenginiams išdavimo procedūrą, ir nustatant laikotarpį, per kurį turi būti išduoti 
visi reikiami leidimai, prisidedama prie administracinių procedūrų paprastinimo. 
Nustatėme, kad dviejose iš mūsų tikrintų valstybių narių dėl sudėtingų 

                                                      
62 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (OL L 328, 2018 12 21, 
p. 82). 

63 2018 m. gruodžio 11 d. Reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato 
politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 
2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 16). 
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administracinių procedūrų buvo trukdoma vystyti naujus vėjo ir saulės fotovoltinės 
energijos įrenginius (žr. 62 dalį); 

— ja skatinama nustatyti finansines priemones, skirtas projektams, kuriais: a) 
siekiama padidinti energetikos tinklo stabilumą, valdyti tinklo perkrovas ir didinti 
perdavimo sistemos lankstumą, įskaitant projektus, kuriais bus padedama iki 
2030 m. pasiekti 15 % elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinį 
rodiklį, t. y. kuriais sprendžiami visi klausimai, susiję su ataskaitoje pateiktais 
nustatytais faktais (žr. 64–68 dalis); b) stiprinami pagal AIED I menkai taikyti 
valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo ir valstybių narių bendradarbiavimo 
su trečiosiomis šalimis mechanizmai (žr. 36 dalį). 

76 Iš mūsų atlikto valdymo reglamento vertinimo matyti, kad geresnis valstybių narių 
pastangų didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį trijuose – elektros energijos, 
šildymo ir vėsinimo, transporto – sektoriuose stebėjimas turėtų būti užtikrinamas dėl 
išplėsto Komisijos įgaliojimo:  

— stebėti integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus 
(NEKSVP), kuriuos valstybės narės turės teikti kas dešimt metų ir bent kartą 
atnaujinti 2024 m., apimančius politiką ir priemones, susijusias su penkiais 
energetikos aspektais64. Kitaip tariant, juo Komisijos vaidmuo neribojamas 
daugiausia orientacinės trajektorijos stebėjimu, kaip tai buvo daroma AIED I (žr. 
30 dalį); 

— stebėti paramos, teikiamos pasitelkiant aukcionus – šiuo metu pagrindinę 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų didinimo priemonę, kuria, 
kaip matyti, mažinama valstybės parama, veiksmingumą, ir Europos Parlamentui 
kas trejus metus teikti šio stebėjimo ataskaitas (žr. 53 dalį). 

77 Taip pat nustatėme, kad atsirado naujų trūkumų, o vienas ankstesnis trūkumas iki 
šiol nėra pašalintas. Nors 2016 m. Komisija pažymėjo, kad AIED I nustatyti nacionaliniai 
tikslai laikyti svarbiausiu veiksniu, darančiu įtaką atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
politikai ir investicijoms daugelyje valstybių narių65, AIED II tie tikslai pakeisti ne 
mažesniu nei 32 % privalomu Europos lygmens tiksliniu rodikliu. Dėl to kyla rizika, kad 
valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje pasieks labai gerų, o kai 

                                                      
64 a) Energetinis saugumas; b) energijos vidaus rinka; c) energijos vartojimo efektyvumas; d) 

ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas; e) moksliniai tyrimai, inovacijos 
ir konkurencingumas. 

65 REFIT vertinimas, p. 5. 
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kurios – nepakankamų rezultatų, ir valstybių narių atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
įrenginių diegimo ir ES trajektorijų atotrūkio rizika. 

78 Valdymo reglamente reikalaujama, kad Komisija stebėtų ES bendrą orientacinę 
trajektoriją siekiant tarpinių 2022, 2025 ir 2027 m. tikslų. Tačiau naujuoju teisės aktu 
neužtikrinta, kad būtų pašalintas mūsų nurodytas trūkumas, susijęs su ataskaitų apie 
nepakankamą pažangą pateikimu tinkamu laiku (žr. 28 ir 29 dalis). Dėl to dar labiau 
mažėja stebėjimo efektyvumas. Todėl Komisija gali būti nepajėgi laiku imtis veiksmų, 
kad užtikrintų pažangą, kai kurios valstybės narės atsilieka nuo savo tikslų. 

79 AIED II ir valdymo reglamentą Europos Parlamentas ir Taryba priėmė likus 
dvejiems su puse metų iki AIED I galiojimo pabaigos 2021 m. liepos 1 d. Iki 2021 m. 
birželio 30 d. valstybės narės privalo visas naujas AIED II nuostatas perkelti į 
nacionalinę teisę. Nustatėme, kad visos keturios mūsų tikrintos valstybės narės 
ankstesnę direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė vėluodamos, o daugiausia vėlavo 
Lenkija – jai tam prireikė daugiau nei ketverių metų. 
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Išvados ir rekomendacijos 
80 Apskritai nustatėme, kad pusei ES valstybių narių gresia pavojus iš 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos nepagaminti pakankamai elektros, kad būtų pasiekti 
jų 2020 m. tikslai. Taip pat nustatėme, kad pagal pirmąsias paramos schemas buvo 
teikiamos perteklinės subsidijos vėjo ir saulės fotovoltinės energijos įrenginių diegimui, 
o sumažinus paramos lygį buvo atbaidyta nuo galimų investicijų. Norint padidinti 
investicijas ir pagerinti minėtų įrenginių diegimo sąlygas, pavyzdžiui, išspręsti 
problemas, susijusias su ribojančiomis teritorijų planavimo taisyklėmis, ilgai 
trunkančiomis administracinėmis procedūromis ir energetikos tinklų trūkumais, būtina 
skatinti aukcionus ir piliečių dalyvavimą.  

81 2005–2017 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame galutiniame 
energijos suvartojime gerokai padidėjo – nuo 9,1 % iki 17,5 %, o pusė valstybių narių 
jau pasiekė arba beveik pasiekė savo 2020 m. tikslą. Tačiau likusioms valstybėms 
narėms vis dar sunkiai sekasi siekti savo nacionalinių tikslų. Todėl kyla susirūpinimas, ar 
valstybių narių, kurios viršijo su atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalimi susijusį tikslą, 
rezultatų pakaks, kad būtų kompensuotas to tikslo nepasiekusių kitų valstybių narių 
atsilikimas ir pasiektas bendras ES tikslas – 20 % (žr. 22–24 dalis).  

82 Prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos 
suvartojime didėjimo daugiausia prisidėjo energetikos sektorius: 2005–2017 m. jame ši 
dalis padidėjo dvigubai – nuo daugmaž 15 % iki beveik 31 %. Augimui elektros energijos 
sektoriuje didžiausią įtaką turėjo vėjo ir saulės fotovoltinės energijos technologijos (žr. 
25 ir 26 dalis). 

1 rekomendacija. Daugiau dėmesio skirti atotrūkiui nuo 
2020 m. tikslų šalinti 

Komisija turėtų ištirti, kurioms valstybėms narėms gresia pavojus nepasiekti savo 
2020 m. tikslų, ir joms rekomenduoja imtis veiksmingų priemonių, kuriomis būtų 
šalinamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų trūkumas. Šios 
priemonės taip pat turėtų apimti aukcionų planavimą, administracinių procedūrų 
paprastinimą ir investicijas į energetikos tinklo infrastruktūrą ir jungiamąsias linijas.  

Terminas: iki 2019 m. pabaigos. 

83 AIED I ES ir valstybių narių lygmeniu nustačius privalomus 2020 m. pasiektinus 
tikslus, tai turėjo didelės įtakos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymui. Tačiau 
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teisine sistema neužtikrinama, kad būtų laiku teikiamos ataskaitos apie pažangą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, o Komisija neįgaliota imtis veiksmų lėtai 
pažangai paspartinti, kai nesilaikoma orientacinių trajektorijų (27–30 dalys).  

2 rekomendacija. Užtikrinti, kad statistiniai duomenys apie 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją būtų teikiami tinkamesniu 
laiku  

Komisija turėtų parengti energetikos statistikos reglamento atitinkamų dalių 
pakeitimą, kad valstybės narės per šešis mėnesius nuo metų pabaigos Eurostatui 
pateiktų metinius energetikos statistinius duomenis apie atsinaujinančiuosius išteklius. 

Terminas – 2021 m. vidurys. 

84 Dėl nacionalinių paramos schemų padidėjo investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, tačiau dėl valstybių narių nenoro bendradarbiauti energetikos klausimais 
energijos rinka tebėra fragmentuota (31–36 dalys). 

85 Dėl technologijų pigimo ir plataus susidomėjimo investicijomis į naujovišką žaliąją 
ekonomiką didėjimo tempų subsidijos projektams tapo perteklinės, jos buvo 
padengiamos didesnėmis elektros kainomis ir (arba) valstybės deficito sąskaita. 
Siekdamos sumažinti vartotojams ir nacionaliniams biudžetams tekusią naštą, 
valstybės narės ėmėsi taisomųjų veiksmų, bet dėl jų susilpnėjo investuotojų 
pasitikėjimas ir abiejuose sektoriuose sulėtėjo rinkos augimas. Nustatėme, kad ES 
skatinamais veiksmais, pavyzdžiui, aukcionais ir piliečių dalyvavimu atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos projektuose, skatinančiais profesionalių vartotojų ir energijos 
bendrijų aktyvumą, gali būti padedama kurti naujus vėjo ir saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumus ir užtikrinti dalį investicijų, reikalingų 2030 m. tikslui 
pasiekti (37–56 dalys). 
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3 rekomendacija. Numatyti pakankamai aukcionų, kad būtų 
padidinti elektros gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pajėgumai  

Komisija turėtų: 

a) išsiaiškinti, kurios valstybės narės nėra suplanavusios atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos aukcionų, suteikiančių galimybę sukurti papildomus pajėgumus, 
reikalingus 2020 m. tikslams pasiekti, ir paraginti jas parengti tokį planą; ir 

b) stebėti ir reguliariai pranešti apie šių valstybių narių rengiamų aukcionų 
rezultatus. 

Terminas: iki 2019 m. pabaigos. 

86 Ribojančiomis teritorijų planavimo taisyklėmis varžomas naujų įrenginių diegimas, 
o dėl ilgai trunkančių administracinių procedūrų itin komplikuojamos naujų vėjo 
energijos projektų įgyvendinimo sąlygos (57 –62 dalys). 

4 rekomendacija. Supaprastinti procedūras, kad būtų sukurta 
palankesnė aplinka elektros gamybai iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių  

Komisija turėtų paprašyti valstybių narių apsvarstyti galimybę supaprastinti savo 
dabartines atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje taikomas administracines 
procedūras, kad paspartintų diegimą ir paskatintų investicijas. 

Terminas: iki 2019 m. pabaigos. 

87 AIED II nustatytas ne mažesnis nei 32 % privalomas 2030 m. ES atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime tikslinis rodiklis. 
Norint pasiekti šį tikslą, elektros energijos sektoriuje 55 % elektros turės būti 
pagaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. 2017 m. iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių buvo pagaminta beveik 31 % elektros. Vilkinant investicijas į 
energetikos tinklus, įskaitant jungiamųjų linijų infrastruktūrą, trukdoma diegti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginius ir vystyti valstybių narių sinergijas (63–
68 dalys). 
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5 rekomendacija. Skatinti investicijas į energetikos tinklo 
infrastruktūrą ir jungiamąsias linijas 

Komisija turėtų: 

a) ištirti, kurių valstybių narių energetikos tinklai trukdo plačiau diegti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginius;  

b) rekomenduoti valstybėms narėms, kurių energetikos tinklai gali trukdyti diegti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginius, imtis priemonių, kuriomis būtų 
šalinami energetikos tinklo trūkumai; 

c) paskatinti valstybes nares didžiąją su klimato kaita susijusiems veiksmams 
numatytos ERPF ir SF paramos dalį skirti tinklų plėtrai, valdymui ir jungiamosioms 
linijoms. 

Terminas – iki 2020 m. vidurio. 

88 Bendrai finansuotais projektais iš esmės padarytas numatytasis poveikis ir gauti 
numatytieji rezultatai, susiję su elektros gamyba; atrodo, kad jie yra tvarūs. Tačiau būta 
perteklinių subsidijų skyrimo atvejų (69–73 dalys).  

89 Žvelgiant į ateitį pažymėtina, kad AIED II ir valdymo reglamentu – 
sudedamosiomis švarios energijos dokumentų rinkinio dalimis – nustatytos priemonės, 
galinčios padėti sukurti palankesnes sąlygas investicijoms į elektros gamybą iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, jei šie dokumentai bus tinkamai ir laiku perkelti į 
nacionalinę teisę (pavyzdžiui, patobulinant nacionalinių paramos schemų modelį ir 
padidinant jo pastovumą, įtvirtinant pasigamintos energijos vartojimo principą). Tačiau 
dėl to, kad nėra nustatyta nacionalinių tikslų ir nėra pašalinti trūkumai, susiję Komisijos 
galimybe laiku vykdyti stebėjimą, kyla grėsmė, kad nebus pasiektas naujas ES tikslas 
(74–79 dalys). 

6 rekomendacija. Pagerinti stebėjimą, siekiant sumažinti 
privalomų nacionalinių tikslų nebuvimo poveikį 

Komisija turėtų stebėti, ar valstybės narės į nacionalinę teisę tinkamai ir laiku perkelia 
švarios energijos dokumentų rinkinį, įskaitant AIED II, raginti jas tai daryti ir reguliariai 
skelbti informaciją apie šioje srityje padarytą pažangą. 

Terminas: iki 2021 m. birželio mėn. pabaigos. 
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Šią ataskaitą priėmė Audito Rūmų narės Ilianos Ivanovos vadovaujama II kolegija 
2019 m. balandžio 30 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner LEHNE 

 



Priedai 
I priedas. 28 ES valstybių narių vėjo energijos duomenys 
2020 m. tikslas1, 2017 m. tikslas2, 2016 m. galutinis energijos suvartojimas3, ERPF / SF finansavimas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m.4 ir pagrindinės nacionalinės schemos5 

Šaltinis: 12 009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/28/EB, I priedas; 2IRENA, „Renewable Capacity Statistics 2018“ („Atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistika, 2018 m.“) bei Energetikos ministerijos ir (arba) nacionalinės reguliavimo institucijos (Vokietijoje, 
Graikijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje); 3Eurostatas, „ES energetikos skaičiai“, 2016 m. statistikos knygelė, 5 dalis (galutinis energijos suvartojimas – visa galutinių naudotojų, pavyzdžiui, namų ūkių, pramonės ir žemės ūkio subjektų, suvartota energija, išskyrus paties 
energetikos sektoriaus suvartotą energiją); 4DG REGIO, 2019 m. balandžio 9 d. ištrauka; 5DG ENER, www.res-legal.eu. 

Nyderlandai Jungtinė Karalystė Vokietija �Švedija Suomija Latvija Lietuva
2020 m. tikslas 14 % 2020 m. tikslas 15 % 2020 m. tikslas 18 % 2020 m. tikslas 49 % 2020 m. tikslas 38 % 2020 m. tikslas 40 % 2020 m. tikslas 23 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 4 270 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 20 488 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 55 87 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 6 631 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 1 995 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 66 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 509 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 575 871 080 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 1 554 791 440 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 2 517 290 240 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 379 021 700 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 293 634 240 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 44 414 970 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 59 406 040 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 4,5 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 14,8 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 35,3 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 12,4 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 0,8 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 10 milijonų eurų 2007–2013 m. ES finansavimas –
2014–2020 m. ES finansavimas 0,6 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 52,4 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 0,8 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 1,8 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 0,8 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 1,2 milijono eurų 

Airija Danija Estija Lenkija
2020 m. tikslas 16 % 2020 m. tikslas 30 % 2020 m. tikslas 25 % 2020 m. tikslas 15 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 3 253 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 5 521 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 310 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 5 849 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 135 024 300 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 168 053 500 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 32 773 340 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 775 162 760 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas 222,6 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 142,7 milijono eurų 

Belgija ETB Čekija
2020 m. tikslas 13 % 2007–2013 m. ES finansavimas 37 milijonai eurų 2020 m. tikslas 13 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 2 837 MW 2014–2020 m. ES finansavimas 18,2 milijono eurų 

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 308 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 422 552 790 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 289 377 660 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas 2 milijonai eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 2,7 milijono eurų

Liuksemburgas Slovakija
2020 m. tikslas 11 % 2020 m. tikslas 14 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 120 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 4 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 46 973 570 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 121 149 710 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 0,3 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas –
2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas –

Prancūzija Austrija
2020 m. tikslas 23 % 2020 m. tikslas 34 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 13 113 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 2 926 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 1 711 447 540 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 327 128 640 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 29,3 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 0,07 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas 20,6 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas –

Portugalija Vengrija
2020 m. tikslas 31 % 2020 m. tikslas 13 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 5 123

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 329 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 187 429 080 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 207 769 950 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 1,2 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 0,02 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas –

Ispanija Rumunija
2020 m. tikslas 20 % 2020 m. tikslas 24 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 23 100 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 3 030 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 959 451 740 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 259 116 400 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 0,4 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 73,5 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas 179,2 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas –

Italija Slovėnija Kroatija Мalta Graikija Kipras Bulgarija
2020 m. tikslas 17 % 2020 m. tikslas 14 % 2020 m. tikslas Nenustatyta 2020 m. tikslas 10 % 2020 m. tikslas 18 % 2020 m. tikslas 13 % 2020 m. tikslas 16 %
2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 9 636 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 5 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 519 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 0

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 2 624 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 158 MW

2017 m. vėjo energijos gamybos 
pajėgumai 699 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 1 348 265 900 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 56 696 250 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 77 223 200 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 6 780 290 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 194 255 890 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 20 422 280 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 112 369 060 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 5,4 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas 0,1 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 91,3 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas –
2014–2020 m. ES finansavimas 7,6 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 2 milijonai eurų 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas –

Schemos: aukcionai Schemos: prekiaujamieji sertifikatai, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą 
patiektą energiją, mokesčių reglamentavimo 
mechanizmai, aukcionai

Schemos: paskolos, subsidijos, aukcionai
Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
paskolos

Schemos: perpirkimo tarifai, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą 
patiektą energiją, subsidijos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai, aukcionai

Schemos: matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į 
tinklą patiektą energiją, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
subsidijos, mokesčių reglamentavimo mechanizmai

Schemos: perpirkimo tarifai, subsidijos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
mokesčių reglamentavimo mechanizmai, aukcionai

Schemos: perpirkimo tarifai, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai
Schemos: perpirkimo tarifai, priemoka už žaliąją 
energiją, paskolos, matavimas iš gauto energijos kiekio 
atimant į tinklą patiektą energiją, subsidijos

Schemos: matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į 
tinklą patiektą energiją, prekiaujamieji sertifikatai, 
subsidijos 

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
subsidijos

Schemos: perpirkimo priemokos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai, paskolos, matavimas iš 
gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją 

Schemos: perpirkimo tarifai, susitarimai dėl skirtumų, 
prekiaujamieji sertifikatai, mokesčių reglamentavimo 
mechanizmai, aukcionai

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
paskolos, subsidijos, aukcionai

Schemos: prekiaujamieji sertifikatai, subsidijos, 
mokesčių reglamentavimo mechanizmai

Schemos: perpirkimo priemokos, subsidijos
Schemos: perpirkimo tarifai, matavimas iš gauto 
energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją

Schemos: paskolos, matavimas iš gauto energijos 
kiekio atimant į tinklą patiektą energiją, slankiosios 
perpirkimo priemokos, subsidijos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai, aukcionai

Schemos: perpirkimo tarifai
Schemos: perpirkimo priemokos, paskolos, matavimas 
iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą 
energiją, aukcionai

Schemos: perpirkimo priemokos, subsidijos
Schemos: prekiaujamieji sertifikatai, paskolos, 
subsidijos, profesionalių vartotojų rėmimo schemos, 
mokesčių reglamentavimo mechanizmai, aukcionai
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II priedas. 28 ES valstybių narių saulės energijos duomenys 
2020 m. tikslas1, 2017 m. tikslas2, 2016 m. galutinis energijos suvartojimas3, ERPF / SF finansavimas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m.4 ir pagrindinės nacionalinės schemos5 

Šaltinis: 12 009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/28/EB, I priedas; 2IRENA, „Renewable Capacity Statistics 2018“ („Atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistika, 2018 m.“) bei Energetikos ministerijos ir (arba) nacionalinės reguliavimo institucijos (Vokietijoje, 
Graikijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje); 3Eurostatas, „ES energetikos skaičiai“, 2016 m. statistikos knygelė, 5 dalis (galutinis energijos suvartojimas – visa galutinių naudotojų, pavyzdžiui, namų ūkių, pramonės ir žemės ūkio subjektų, suvartota energija, išskyrus paties 
energetikos sektoriaus suvartotą energiją); 4DG REGIO, 2019 m. balandžio 9 d. ištrauka (duomenis apie saulės fotovoltinę energiją ir saulės šiluminę energiją Komisija teikia naudodama tą patį kodą); 5DG ENER, www.res-legal.eu.

Nyderlandai Jungtinė Karalystė Vokietija �Švedija Suomija Latvija Lietuva
2020 m. tikslas 14 % 2020 m. tikslas 15 % 2020 m. tikslas 18 % 2020 m. tikslas 49 % 2020 m. tikslas 38 % 2020 m. tikslas 40 % 2020 m. tikslas 23 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 2 590 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 12 791 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 42 376 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 233 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 50 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 1 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 82 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 575 871 080 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 1 554 791 440 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 2 517 290 240 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 379 021 700 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 293 634 240 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 44 414 970 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 59 406 040 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 3,2 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 12,9 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 46,6 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 10,8 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 0,8 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas –
2014–2020 m. ES finansavimas 2 milijonai eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 51,4 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 4,6 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 1 milijonas eurų 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 31,4 milijono eurų 

Airija Danija Estija Lenkija
2020 m. tikslas 16 % 2020 m. tikslas 30 % 2020 m. tikslas 25 % 2020 m. tikslas 15 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 10 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 906 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 11 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 104 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 135 024 300 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 168 053 500 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 32 773 340 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 775 162 760 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas 122 milijonai eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 552 milijonai eurų 

Belgija ETB Čekija
2020 m. tikslas 13 % 2007–2013 m. ES finansavimas 40,3 milijono eurų 2020 m. tikslas 13 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 3 571 MW 2014–2020 m. ES finansavimas 18,9 milijono eurų

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 2 061 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 422 552 790 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 289 377 660 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 11,9 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 18,9 milijono eurų
2014–2020 m. ES finansavimas 4,4 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 96,3 milijono eurų

Liuksemburgas Slovakija
2020 m. tikslas 11 % 2020 m. tikslas 14 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 122 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 533 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 46 973 570 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 121 149 710 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 0,5 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 25,5 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas 65,8 milijono eurų 

Prancūzija Austrija
2020 m. tikslas 23 % 2020 m. tikslas 34 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 8 195 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 1 404 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 1 711 447 540 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 327 128 640 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 126,8 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 5,9 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas 67,4 milijonai eurų 2014–2020 m. ES finansavimas –

Portugalija Vengrija
2020 m. tikslas 31 % 2020 m. tikslas 13 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 476 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 300 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 187 429 080 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 207 769 950 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 23,9 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 71 milijonas eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas 20 milijonų eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 384,3 milijonai eurų 

Ispanija Rumunija
2020 m. tikslas 20 % 2020 m. tikslas 24 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 4 725 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 1 378 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 959 451 740 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 259 116 400 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 78,4 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 79,9 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas 338,6 milijonai eurų 2014–2020 m. ES finansavimas –

Italija Slovėnija Kroatija Мalta Graikija Kipras Bulgarija
2020 m. tikslas 17 % 2020 m. tikslas 14 % 2020 m. tikslas Nenustatyta 2020 m. tikslas 10 % 2020 m. tikslas 18 % 2020 m. tikslas 13 % 2020 m. tikslas 16 %
2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 19 692 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 236 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 58 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 110 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 2 606 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 105 MW

2017 m. saulės fotovoltinės 
energijos gamybos pajėgumai 1 028 MW

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 1 348 265 900 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 56 696 250 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 77 223 200 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 6 780 290 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 194 255 890 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 20 422 280 MWh

2016 m. galutinis energijos 
suvartojimas 112 369 060 MWh

2007–2013 m. ES finansavimas 226,1 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas – 2007–2013 m. ES finansavimas 42,7 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 94,2 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 9,5 milijono eurų 2007–2013 m. ES finansavimas 12,2 milijono eurų 
2014–2020 m. ES finansavimas 101,5 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 6 milijonai eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 35 milijonai eurų 2014–2020 m. ES finansavimas 23,4 milijono eurų 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas – 2014–2020 m. ES finansavimas –

Schemos: aukcionai Schemos: prekiaujamieji sertifikatai, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą 
patiektą energiją, mokesčių reglamentavimo 
mechanizmai, aukcionai

Schemos: paskolos, subsidijos, aukcionai
Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
paskolos

Schemos: perpirkimo tarifai, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą 
patiektą energiją, subsidijos, mokesčių reglamentavimo 
mechanizmai, aukcionai

Schemos: matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į 
tinklą patiektą energiją, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
subsidijos, mokesčių reglamentavimo mechanizmai

Schemos: perpirkimo tarifai, subsidijos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
mokesčių reglamentavimo mechanizmai, aukcionai

Schemos: perpirkimo tarifai, subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai
Schemos: perpirkimo tarifai, priemoka už žaliąją energiją, 
paskolos, matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į 
tinklą patiektą energiją, subsidijos

Schemos: matavimas iš gauto energijos kiekio atimant į 
tinklą patiektą energiją, prekiaujamieji sertifikatai, 
subsidijos

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
subsidijos

Schemos: perpirkimo priemokos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai, paskolos, matavimas iš 
gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją 

Schemos: perpirkimo tarifai, susitarimai dėl skirtumų, 
prekiaujamieji sertifikatai, mokesčių reglamentavimo 
mechanizmas, aukcionai

Schemos: perpirkimo tarifai, perpirkimo priemokos, 
paskolos, subsidijos, aukcionai

Schemos: prekiaujamieji sertifikatai, subsidijos, 
mokesčių reglamentavimo mechanizmai

Schemos: perpirkimo priemokos, subsidijos
Schemos: perpirkimo tarifai, matavimas iš gauto 
energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją

Schemos: paskolos, matavimas iš gauto energijos kiekio 
atimant į tinklą patiektą energiją, slankiosios perpirkimo 
priemokos, subsidijos, mokesčių reglamentavimo 
mechanizmai, aukcionai

Schemos: perpirkimo tarifai
Schemos: perpirkimo priemokos, paskolos, matavimas iš 
gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją, 
aukcionai

Schemos: perpirkimo priemokos, subsidijos
Schemos: prekiaujamieji sertifikatai, paskolos, subsidijos, 
profesionalių vartotojų rėmimo schemos, mokesčių 
reglamentavimo mechanizmai, aukcionai

http://www.res-legal.eu/


III priedas. Tikrintų projektų sąrašas 

VN Projekto kodas Veiklos programa Technologija Pajėgumai Finansavimo 
šaltinis 

ES įnašas 
(eurais) 

DE 801 45 110 Brandenburgo VP, ERPF, 2007–
2013 m. 

Vėjo 
energija 

7,6 MW ERPF 1 078 125 

DE 101 000 680 201 Saksonijos VP, ERPF, 2007–2013 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,1 MW ERPF 47 896 

DE 101 000 670 521 Saksonijos VP, ERPF, 2007–2013 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,1 MW ERPF 48 219 

DE 101 000 481 261 Saksonijos VP, ERPF, 2007–2013 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,1 MW ERPF 39 999 

DE EFRE 0 800 572 Šiaurės Reino-Vestfalijos VP, ERPF, 
2014–2020 m. 

Vėjo 
energija 
(moksliniai 
tyrimai) 

Netaikoma ERPF 210 526 

DE EFRE 0 800 573 Šiaurės Reino-Vestfalijos VP, ERPF, 
2014–2020 m. 

Vėjo 
energija 
(moksliniai 
tyrimai) 

Netaikoma ERPF 297 273 
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EL 350 483–1433 VP „Konkurencingumas, verslumas ir 
inovacijos“, 2007–2013 m. 

Vėjo 
energija 

38 MW ERPF 16 504 920 

EL 350 546–592 VP „Konkurencingumas, verslumas ir 
inovacijos“, 2007–2013 m. 

Vėjo 
energija 

23 MW ERPF 10 851 660 

EL 395 905–1606 VP „Transporto, aplinkos ir darnaus 
vystymosi infrastruktūra“, 2007–
2013 m. 

Vėjo 
energija 

20 MW SF 8 515 677 

EL 296 664–960 VP „Transporto, aplinkos ir darnaus 
vystymosi infrastruktūra“, 2007–
2013 m. 

Saulės 
fotovoltinė 
energija 

4 MW SF 7 079 400 

EL 395 910–2144 VP „Transporto, aplinkos ir darnaus 
vystymosi infrastruktūra“, 2007–
2013 m. 

Saulės 
fotovoltinė 
energija 

5 MW SF 4 999 372 

EL 448 142–3835 VP „Konkurencingumas, verslumas ir 
inovacijos“, 2007–2013 m. 

Saulės 
fotovoltinė 
energija 

2 MW ERPF 1 610 446 

ES F0 704 391AVE000 000 000 0520 Valensijos bendruomenės VP, 2007–
2013 m. 

Vėjo 
energija 

0,02 MW ERPF 12 920 

ES F07 043 901AVE000 000 000 03 580 Valensijos bendruomenės VP, 2007–
2013 m. 

Vėjo ir 
saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,06 MW 
+ 

0,05 MW 

ERPF 36 296 



ES F07 044 001AVE000 000 000 01 019 Valensijos bendruomenės VP, 2007–
2013 m. 

Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,1 MW ERPF 63 611 

ES AM30 044 012 005 Andalūzijos VP, 2007–2013 m. Vėjo ir 
saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,06 MW 
+ 

0,03 MW 

ERPF 18 430 

ES AM300 440 120 008 Andalūzijos VP, 2007–2013 m. Vėjo ir 
saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,02 MW 
+ 

0,01 MW 

ERPF 1 945 

ES 243 014 Andalūzijos VP, 2007–2013 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,01 MW ERPF 5 139 

PL RPPK.02.02.00–18-164/12 Pakarpatės RVP, 2007–2013 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

2 MW ERPF 1 942 371 

PL RPPK.02.02.00–18-153/12 Pakarpatės RVP, 2007–2013 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,5 MW ERPF 1 482 093 

PL POIS.09.04.00–00-108/09 VP „Infrastruktūra ir aplinka“, 2007–
2013 m. 

Vėjo 
energija 

48 MW SF 9 763 718 

PL POIS.09.04.00–00-093/09 VP „Infrastruktūra ir aplinka“, 2007–
2013 m. 

Vėjo 
energija 

20 MW SF 8 020 263 
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PL RPPK.03.04.00–18-0001/17 Pakarpatės RVP, 2014–2020 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

8,3 MW ERPF 8 536 781 

PL RPPK.03.01.00–18-0450/17 Pakarpatės RVP, 2014–2020 m. Saulės 
fotovoltinė 
energija 

0,2 MW ERPF 234 259 

Šaltinis: Audito Rūmai. 



IV priedas. Vidutinis atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
bendrame galutiniame energijos suvartojime didėjimas iki 
2017 m. ir vidutinis didėjimas, reikalingas, kad visos valstybės 
narės ir ES pasiektų 2020 m. tikslus 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

Valstybės narės 2005 … 2017
2020 m. 

tikslas
2005–2017 

m.

Vidutinis 
metinis 

didėjimas
Iki 2020 m.

Vidutinis 
metinis 

didėjimas
Valstybės narės

28 ES valstybės narės 9,1 % … 17,5 % 20 % 8,4 % 0,6 % -2,5 % 0,8 %
28 ES valstybės 

narės
Belgija 2,3 % … 9,1 % 13 % 6,7 % 0,5 % -3,9 % 1,3 % BE
Bulgarija 9,4 % … 18,7 % 16 % 9,4 % 0,7 % BG
Čekija 7,1 % … 14,8 % 13 % 7,7 % 0,6 % CZ
Danija 16,0 % … 35,8 % 30 % 19,8 % 1,5 % DK
Vokietija 7,1 % … 15,5 % 18 % 8,3 % 0,6 % -2,5 % 0,8 % DE
Estija 17,4 % … 29,2 % 25 % 11,8 % 0,9 % EE
Airija 2,8 % … 10,7 % 16 % 7,8 % 0,6 % -5,3 % 1,8 % IE
Graikija 7,0 % … 16,3 % 18 % 9,3 % 0,7 % -1,7 % 0,6 % EL
Ispanija 8,4 % … 17,5 % 20 % 9,1 % 0,7 % -2,5 % 0,8 % ES
Prancūzija 9,6 % … 16,3 % 23 % 6,7 % 0,5 % -6,7 % 2,2 % FR
Kroatija 23,7 % … 27,3 % 20 % 3,5 % 0,3 % HR
Italija 7,5 % … 18,3 % 17 % 10,7 % 0,8 % IT
Kipras 3,1 % … 9,9 % 13 % 6,7 % 0,5 % -3,1 % 1,0 % CY
Latvija 32,3 % … 39,0 % 40 % 6,7 % 0,5 % -1,0 % 0,3 % LV
Lietuva 16,8 % … 25,8 % 23 % 9,1 % 0,7 % LT
Liuksemburgas 1,4 % … 6,4 % 11 % 5,0 % 0,4 % -4,6 % 1,5 % LU
Vengrija 6,9 % … 13,3 % 13 % 6,4 % 0,5 % HU
Мalta 0,1 % … 7,2 % 10 % 7,0 % 0,5 % -2,8 % 0,9 % MT
Nyderlandai 2,5 % … 6,6 % 14 % 4,1 % 0,3 % -7,4 % 2,5 % NL
Austrija 23,7 % … 32,6 % 34 % 8,9 % 0,7 % -1,4 % 0,5 % AT
Lenkija 6,9 % … 10,9 % 15 % 4,0 % 0,3 % -4,1 % 1,4 % PL
Portugalija 19,5 % … 28,1 % 31 % 8,6 % 0,7 % -2,9 % 1,0 % PT
Rumunija 17,2 % … 24,5 % 24 % 7,2 % 0,6 % RO
Slovėnija 16,0 % … 21,5 % 25 % 5,5 % 0,4 % -3,5 % 1,2 % SI
Slovakija 6,4 % … 11,5 % 14 % 5,1 % 0,4 % -2,5 % 0,8 % SK
Suomija 28,8 % … 41,0 % 38 % 12,2 % 0,9 % FI
�Švedija 40,5 % … 54,5 % 49 % 14,0 % 1,1 % SE
Jungtinė Karalystė 1,3 % … 10,2 % 15 % 8,9 % 0,7 % -4,8 % 1,6 % UK

Žalia spalva: valstybės narės, kurios jau pasiekė savo 2020 m. tikslą, nustatytą Direktyvoje 2009/28/EB.

Geltona spalva:

Oranžinė spalva:

Raudona spalva:

Dalies raida Trūkstama dalis

valstybės narės, kurioms iki tikslinio atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime rodiklio 
trūksta mažiau kaip 2 procentinių punktų.

valstybės narės, kurioms iki tikslinio atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime rodiklio 
trūksta 2–4 procentinių punktų.

valstybės narės, kurioms iki tikslinio atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime rodiklio 
trūksta daugiau kaip 4 procentinių punktų.
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V priedas. Dalis ir pajėgumai 28 ES valstybėse narėse ir keturiose tikrintose valstybėse narėse: tikslai ir 
galutinės vertės, 2010–2017 m. 
A lentelė. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 28 ES valstybėse 
narėse*, 2010–2017 m. 

2005 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

28 ES valstybių 
narių 
atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos 
dalis 

Galutinė 9,1 13,1 13,4 14,7 15,4 16,2 16,7 17,0 17,5 

Metinis padidėjimas 2,0 9,7 4,9 5,1 3,3 1,8 2,9 

28 ES valstybės 
narės – Elektra 

Galutinė 14,8 19,7 21,7 23,5 25,4 27,4 28,8 29,6 30,8 

Metinis padidėjimas 10,1 8,4 7,8 8,2 5,0 2,6 4,0 

28 ES valstybės 
narės – Šildymas ir 
vėsinimas 

Galutinė 11,1 15,4 16,0 17,1 17,6 18,4 18,8 19,1 19,5 

Metinis padidėjimas 4,0 6,6 2,9 4,8 2,2 1,3 2,3 

28 ES valstybės 
narės – 
Transportas 

Galutinė 1,8 5,2 4,0 5,3 5,7 6,1 6,6 7,2 7,6 

Metinis padidėjimas –23,9 33,5 7,2 7,1 8,8 9,2 4,9 

* 28 ES valstybių narių lygmeniu konsoliduotų duomenų apie NAIEVP nustatytas valstybių narių trajektorijas ir AIED I nustatytas jų atsinaujinančiųjų išteklių energijos
dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime ir trijuose sektoriuose, kurie prisideda prie šios dalies, orientacines trajektorijas nėra.

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 



B lentelė. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime keturiose 2010–2017 m. 
tikrintose valstybėse narėse ir 2020 m. tikslo siekimo trajektorijos 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vokietija NAIEVP 
nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

10,1 10,8 11,4 12,0 12,8 13,5 14,4 15,7 16,7 17,7 19,6 

AIED I 
nustatyta 
orientacinė 
trajektorija 

- 8,2 8,2 9,5 9,5 11,3 11,3 13,7 13,7 - 18,0 

Galutinė 11,7 12,5 13,6 13,8 14,4 14,9 14,9 15,5 - - - 

Graikija NAIEVP 
nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

8,0 8,8 9,5 9,9 10,5 11,4 12,4 13,7 14,6 16,0 18,0 

AIED I 
nustatyta 
orientacinė 
trajektorija 

- 9,1 9,1 10,2 10,2 11,9 11,9 14,1 14,1 - 18,0 

Galutinė 9,8 10,9 13,5 15,0 15,4 15,4 15,1 16,3 - - - 

Ispanija NAIEVP 
nustatyta 

13,2 14,4 15,1 15,6 16,1 16,7 17,3 18,1 18,9 19,7 20,8 
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nacionalinė 
trajektorija 

AIED I 
nustatyta 
orientacinė 
trajektorija 

- 11,0 11,0 12,1 12,1 13,8 13,8 16,1 16,1 - 20,0 

Galutinė 13,8 13,2 14,3 15,3 16,1 16,2 17,4 17,5 - - - 

Lenkija NAIEVP 
nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

9,6 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,7 13,4 14,1 14,9 15,9 

AIED I 
nustatyta 
orientacinė 
trajektorija 

- 8,8 8,8 9,5 9,5 10,7 10,7 12,3 12,3 - 15,0 

Galutinė 9,3 10,3 10,9 11,4 11,5 11,7 11,3 10,9 - - - 
Šaltinis: NAIEVP ir nacionalinės atsinaujinančiųjų išteklių energijos rėmimo ir naudojimo pažangos ataskaitos. 



C lentelė. Iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos elektros dalis bendrame galutiniame elektros suvartojime 
keturiose 2010–2017 m. tikrintose valstybėse narėse ir 2020 m. tikslo siekimo trajektorijos 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vokietija NAIEVP nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

17,4 19,3 20,9 22,7 24,7 26,8 28,8 31,0 33,3 35,9 38,6 

Galutinė 18,2 20,9 23,6 25,3 28,1 30,9 32,2 34,4 - - - 

Graikija NAIEVP nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

13,3 15,7 18,8 21,8 25,1 27,6 29,7 31,8 33,7 36,7 39,8 

Galutinė 12,3 13,8 16,4 21,2 21,9 22,1 22,7 24,5 - - - 

Ispanija NAIEVP nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

29,2 31,0 32,0 32,7 33,5 34,1 34,4 35,5 36,4 37,4 39,0 

Galutinė 29,8 31,6 33,5 36,7 37,8 37,0 36,6 36,3 - - - 

Lenkija NAIEVP nustatyta 
nacionalinė 
trajektorija 

7,5 8,9 10,2 11,1 12,2 13,0 13,9 14,7 15,6 16,8 19,1 

Galutinė 6,7 8,2 10,7 10,7 12,4 13,4 13,4 13,1 - - - 
Šaltinis: NAIEVP ir nacionalinės atsinaujinančiųjų išteklių energijos rėmimo ir naudojimo pažangos ataskaitos. 
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D lentelė. Vėjo energijos gamybos pajėgumai keturiose valstybėse narėse 2010–2017 m.ir 2020 m. tikslai (MW) 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vokietija Tiksliniai 27 676 29 606 31 357 32 973 34 802 36 647 38 470 40 154 41 909 43 751 45 750 

Galutiniai 26 903 28 712 30 979 33 477 38 614 44 580 49 587 55 873 - - - 

Graikija Tiksliniai 1 327 1 924 2 521 3 119 3 716 4 303 4 906 5 430 6 153 6 776 7 500 

Galutiniai 1 298 1 640 1 753 1 809 1 978 2 091 2 370 2 624 - - - 

Ispanija Tiksliniai 20 744 21 855 23 555 24 988 26 438 27 869 29 330 30 810 32 369 34 049 35 750 

Galutiniai 20 693 21 529 22 789 22 958 22 925 22 943 22 990 23 100 - - - 

Lenkija Tiksliniai 1 100 1 550 2 010 2 520 3 030 3 540 4 060 4 580 5 100 5 620 6 650 

Galutiniai 1 180 1 616 2 497 3 389 3 834 4 582 5 807 5 849 - - - 
Šaltinis: NAIEVP bei nacionalinių energetikos ministerijų ir (arba) nacionalinių reguliavimo institucijų duomenys. 



E lentelė. Saulės fotovoltinės energijos gamybos pajėgumai keturiose valstybėse narėse 2010–2017 m.ir 2020 m. tikslai 
(MW) 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vokietija Tiksliniai 15 784 20 284 23 783 27 282 30 781 34 279 37 777 41 274 44 768 48 262 51 753 

Galutiniai 18 006 25 916 34 077 36 710 37 900 39 224 40 716 42 376 - - - 

Graikija Tiksliniai 184 357 531 778 1 024 1 300 1 566 1 782 1 998 2 234 2 450 

Galutiniai 202 612 1 536 2 579 2 596 2 604 2 604 2 606 - - - 

Ispanija Tiksliniai 3 787 4 265 4 669 4 894 5 143 5 416 5 716 6 047 6 410 6 810 7 250 

Galutiniai 3 921 4 352 4 646 4 785 4 854 4 856 4 716 4 725 - - - 

Lenkija Tiksliniai 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Galutiniai 0 1 1 2 21 71 99 104 - - 
Šaltinis: NAIEVP bei nacionalinių energetikos ministerijų ir (arba) nacionalinių reguliavimo institucijų duomenys. 
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VI priedas. Keturių valstybių narių pagrindinės paramos schemos, vėjo ir saulės fotovoltinės energijos 
gamybos pajėgumų raida (1999–2017 m.) ir tuo pat laikotarpiu atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamintojams siūlyti tarifai 

Vokietija Graikija 

Šaltinis: EAR, remiantis Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
duomenimis. 

Šaltinis: EAR, remiantis Aplinkos ir Energetikos ministerijos (YPEKA) duomenimis. 
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Ispanija Lenkija 

Šaltinis: EAR, remiantis Ministerio para la Transición Ecológica duomenimis. Šaltinis: EAR, remiantis Lenkijos energijos biržos PMOZE ir PMOZE A rodikliais. 
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Akronimai ir santrumpos 
AIED: Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva 

BIEGS: bendros išlygintos energijos gamybos sąnaudos 

BVP: bendrasis vidaus produktas 

DG COMP: Europos Komisijos Konkurencijos generalinis direktoratas 

DG ENER: Europos Komisijos Energetikos generalinis direktoratas 

EAA: Europos aplinkos agentūra 

ERPF: Europos regioninės plėtros fondas 

ETB: Europos teritorinis bendradarbiavimas 

Eurostatas: Europos Komisijos Statistikos generalinis direktoratas 

FV: fotovoltinis (-ė) 

IRENA: Tarptautinė atsinaujinančios energijos agentūra 

MW: megavatas 

MWh: megavatvalandė 

NAIEVP: nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas (2010–2020 m.) 

NEKSVP: nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas (2021–2030 m.) 

PP: perpirkimo priemoka 

PSO: perdavimo sistemos operatorius 

PT: perpirkimo tarifas 

SESV: Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

SF: Sanglaudos fondas 

ŠESD: šiltnamio efektą sukeliančios dujos 

VP: veiksmų programa 



Terminų žodynėlis 
Bangų, potvynių ir vandenyno energija: vandenynų bangų ir potvynių kinetinė 
energija, tam tikra technologija paverčiama elektros energija. 

Bendras galutinis energijos suvartojimas: visa galutinių naudotojų (pavyzdžiui, namų 
ūkių, pramonės ir žemės ūkio subjektų) ir paties energetikos sektoriaus (elektrai ir 
šilumai gaminti) suvartota energija, įskaitant energijos nuostolius, patirtus perduodant 
ir paskirstant energiją. 

Biodegalai / skystasis bioproduktas / biodujos: iš biomasės pagaminti skystieji arba 
dujiniai degalai. 

Biomasė: energijai gaminti naudojama organinė medžiaga, gauta žemės ūkyje, 
miškininkystės sektoriuje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir 
akvakultūrą, ir biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis. 

Energija iš atliekų: elektros ir (arba) šiluminė energija, gaunama deginant namų ūkio, 
komercinės veiklos ir viešųjų paslaugų sektoriuose susidariusias atliekas. 

Europos regioninės plėtros fondas: ES fondas, stiprinantis ES ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, finansuodamas investicijas regionų pusiausvyrai atkurti. 

Geoterminė energija: po Žemės paviršiumi natūraliai susikaupusi šiluminė energija. 

Hidroenergija: energija, pagaminta krintančio ir tekančio vandens kinetinę arba 
potencinę paverčiant elektros energija. 

Pajėgumai: didžiausioji elektros gamybos įrenginio atiduodamoji galia idealiomis 
sąlygomis. Paprastai matuojama kilovatais (kW), megavatais (MW) arba gigavatais 
(GW). 

Perpirkimo priemoka: garantuota priemoka, kurią atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamintojai gauna kaip rinkos kainos priedą. 

Perpirkimo tarifas: garantuota fiksuota kaina, kurią atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamintojai gauna už energetikos tinklui parduodamą elektrą. Ji paprastai skiriasi 
priklausomai nuo jėgainės tipo, dydžio ir vietos. 

Sanglaudos fondas: ES fondas, kurio paskirtis – mažinti ekonominius ir socialinius 
skirtumus Europos Sąjungoje, finansuojant investicijas į valstybes nares, kurių 
bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui nesiekia 90 % ES vidurkio. 
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Saulės energija: saulės spinduliuojama šviesa ir šiluma, kuri, taikant įvairias 
technologijas, naudojama šildymui saulės energija arba elektros gamybai iš saulės 
fotovoltinės energijos ir saulės šiluminės energijos. 

Saulės energijos koncentravimas: saulės šviesos pavertimas šiluma. 

Saulės fotovoltinė energija: saulės šviesos energija, naudojant fotovoltines plokštes 
paverčiama elektros energija. 

Saulės šiluminė energija: saulės šiluminė energija, naudojama šildymui ir elektros 
gamybai. 

Šildymas ir vėsinimas: šiluminės energijos paskirstymas garų, karšto vandens ar 
ataušintų skysčių forma iš centrinio gamybos šaltinio tinklu pastatų arba vietų grupei 
erdvės šildymui arba vėsinimui. 

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: dujos, Žemės paviršiuje sukuriančios tam tikrą 
dangą, kuri dėl vadinamojo šiltnamio efekto sulaiko šilumą ir šildo Žemės paviršių. 
Pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra anglies dioksidas (CO2), metanas 
(CH4), anglies dioksidas (N2O) ir fluorintos dujos (hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir azoto trifluoridas (NF3)). 

Vėjo energija: vėjo energija, naudojant vėjo jėgaines paverčiama elektros energija. 



 

1 

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„ELEKTROS GAMYBA IŠ VĖJO IR SAULĖS ENERGIJOS. NORINT PASIEKTI ES 

TIKSLUS, BŪTINA IMTIS REIKŠMINGŲ VEIKSMŲ“ PASTABAS 

SANTRAUKA 

VI. 

Pirma įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Tai aiškus ir nuolatinis prioritetas Komisijai keičiantis informacija su ES valstybėmis narėmis visais 

lygmenimis. 

Antra įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Trečia įtrauka. Komisija pritaria rekomendacijai skatinti valstybes nares imtis veiksmų šioje srityje 

ir stebėti daromą pažangą. Tačiau aukcionų rengimas priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Ketvirta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Komisija pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad supaprastinus administracines procedūras pagal 

nacionalinės teisės aktus būtų sukurta palankesnė aplinka elektros gamybai iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių. Supaprastinimo veiksmams skiriamas pagrindinis dėmesys 2018 m. gruodžio 

11 d. priimtoje naujos redakcijos direktyvoje. 

Penkta įtrauka. Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai, nes, jos nuomone, energetikos tinklo 

plėtra priklauso valstybių narių kompetencijai. ES jau teikia paramą investicijoms į energetikos 

tinklo infrastruktūrą ir jungiamąsias linijas. 

Šešta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir įgyvendins ją pagal Energetikos sąjungos 

valdymo reglamentą. 

ĮVADAS 

15. Komisija ne kartą pabrėžė, kad dauguma investicijų į atsinaujinančiųjų išteklių energiją turi būti 

iš privačiojo sektoriaus. Viešasis finansavimas, įskaitant ES finansavimą, turėtų ne pakeisti 

privačiąsias investicijas, o jas papildyti ir paskatinti, jei reikia, pagal valstybės pagalbos taisykles.  

Kitos ES priemonės, papildančios privačiąsias investicijas, yra, inter alia, programos „InvestEU“, 

„Europos Horizontas“, LIFE ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 

Pagal naująją programą „InvestEU“, kuri yra Investicijų plano Europai (ESIF) tąsa, 11,5 mlrd. EUR 

bus atidėta tvariai infrastruktūrai, siekiant paskatinti daugiau tvarių privačiųjų investicijų taikant 

įvairias finansines priemones.  

Pagal programą „Europos horizontas“ Komisija pasiūlė skirti 15 mlrd. EUR energetikai, klimatui ir 

judumui, siekiant sukurti naujos kartos technologijas, kurios palengvintų energetikos pertvarką ir 

sustiprintų Europos konkurencingumą. 

Aplinkos programai LIFE skirtas didesnis biudžetas, be to, į ją įtraukta nauja eilutė, pagal kurią 

1 mlrd. EUR skirta konkrečiai mažos apimties atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., saulės, energijos ir 

energijos vartojimo efektyvumo projektams.  

Galiausiai pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuri yra pagrindinė biudžeto priemonė 

valstybių narių jungiamajai infrastruktūrai, pvz., jungiamosioms linijoms, finansuoti, Komisija 

įtraukė naują elementą, siekdama konkrečiai skatinti valstybes nares bendradarbiauti visuose 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos sektoriuose. 

PASTABOS 
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23. 

Trečia įtrauka. Aptariamos valstybės narės dar gali pasiekti 2020 m. tikslą, be kita ko, 

pasinaudodamos bendradarbiavimo mechanizmu, pvz., statistiniu perkėlimu. 

Komisija atidžiai stebi visų valstybių narių daromą pažangą ir teikia paramą. Kartu su Energijos 

vartojimo efektyvumo darbo grupe, įsteigta su ES valstybėmis narėmis, visais lygmenimis 

telkiamos pastangos, kad 2020 m. tikslai būtų pasiekti. Jei reikės, bus imtasi papildomų veiksmų 

valstybių narių įsipareigojimų vykdymui užtikrinti. 

27. Komisija pažymi, kad nacionalinėmis trajektorijomis ir tikslais suteikta naudinga ilgalaikė 

perspektyva, leidžianti planuoti investicijas, ir jie yra vienas iš atskaitos taškų, kuriais Komisija 

grindžia ataskaitų teikimą ir stebėjimą. 

Bendras Komisijos atsakymas į 28 ir 29 dalių pastabas 

Per 2019 m. balandžio mėn. vykusias tarpžinybines konsultacijas Komisija pasiūlė, taikant 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu, iš dalies pakeisti Reglamentą dėl energetikos statistikos. Dėl 

šio pakeitimo nesikeis metinės energetikos statistikos ataskaitų teikimo terminas. Tačiau mėnesiniai 

duomenys apie elektros energiją ir anglis (įskaitant vėjo ir saulės energiją) bus skelbiami vienu 

mėnesiu greičiau (ne per tris, o per du mėnesius).  

2016 m. Komisija su valstybėmis narėmis pradėjo vykdyti projektą, kad būtų greičiau skelbiami 

metinės energetikos statistikos įverčiai, balansai ir rodikliai, rodantys, kokią dalį sudaro 

atsinaujinančiųjų išteklių energija.  

30. Komisija šiuo klausimu palaiko nuolatinį dialogą su Nyderlandų valdžios institucijomis. 

2013 m. energetikos susitarime išreikšta aiški politinė valia sutelkti pastangas, kad 2020 m. 

Nyderlanduose 14 proc. energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių (2023 m. – 16 proc.). 

36. Komisija ragina valstybes nares apsvarstyti statistinio perkėlimo galimybę (galimybę kitos 

valstybės narės pagamintos energijos perteklių įtraukti į apskaitą kaip savo pagamintą energiją), 

numatytą Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (AIED I), siekiant užtikrinti, kad tikslai 

būtų pasiekti net esant trūkumui, arba parduoti savo galimą perteklių kitoms valstybėms narėms. 

Komisija yra pasirengusi aktyviai remti valstybes nares šiuo klausimu ir sudaryti būtino 

bendradarbiavimo sąlygas.  

58. Komisija taip pat pripažįsta, kad administracinėmis procedūromis gali būti ribojamas 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų vystymas. AIED II siekiama spręsti šį klausimą, 

atsižvelgiant į tai, kad dėl teritorijų planavimo valstybės narės turi atlikti poveikio aplinkai 

vertinimą ir strateginį poveikio aplinkai vertinimą. 

Komisija priėmė rekomendacinį dokumentą dėl vėjo energetikos plėtros ir �tinklo „Natura 2000“
1
, 

kuriuo siekiama padėti valstybėms narėms vykdyti procedūras, kurių jos laikosi suteikdamos 

leidimus plėtoti vėjo energetiką tinklo „Natura 2000“ vietovėse ar už jų ribų. Numatoma, kad šis 

rekomendacinis dokumentas bus atnaujintas iki 2019 m. pabaigos. 

63. Didėjančių energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumų integravimas į tinklą yra 

nuolatinis iššūkis daugumai valstybių narių. Kliūčių daugiausia kyla dėl didelių prijungimo prie 

elektros energijos tinklo sąnaudų, taip pat dėl prijungimo prie tinklo procedūrų nenuspėjamumo ir 

jų skaidrumo stokos. Komisija atidžiai stebi pokyčius remdamasi valstybių narių nacionaliniais 

energetikos ir klimato srities veiksmų planais ir tuo, ar jos įgyvendina 15 proc. jungiamųjų linijų 

tikslą. 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
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72. Komisija pripažįsta, kaip svarbu valstybės paramą apriboti iki mažiausios reikiamos sumos, jei 

vis dar trūksta finansavimo projektams, iš kurių gaunama pajamų. Įgyvendindama sanglaudos 

politiką, Komisija nedalyvauja atrenkant projektus, išskyrus didelės apimties projektų patvirtinimą. 

Valstybių narių vadovaujančiosios institucijos, atsakingos už projektų atranką, turi užtikrinti, kad 

viešasis finansavimas ne pakeistų privačiąsias investicijas, o jas papildytų ir paskatintų, jei reikia, 

pagal valstybės pagalbos taisykles. Vis dėlto Komisija primena, kad vėjo ir saulės fotovoltinės 

energijos projektų rinkos sąlygos susijusiu laikotarpiu greitai kito. Siekdamos privalomų 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslų, valstybės narės, atsižvelgdamos į tokių investicijų rizikos 

profilį praeityje, kai susijusios technologijos dar tik buvo pradėtos kurti, turėjo skatinti investicijas į 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektus, kurie be valstybės investicijų pagalbos galėjo 

nepritraukti pakankamai privataus kapitalo. 

77. Komisijos nuomone, naujasis Valdymo reglamente nustatytas programavimo ir stebėjimo 

mechanizmas padės valstybėms narėms įsitraukti atitinkamai paskirstant pastangas, kurių reikia 

norint pasiekti, kad 2030 m. ne mažiau kaip 32 proc. energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų 

išteklių. Valdymo reglamente numatytos priemonės, kaip sumažinti riziką, kad kai kurios valstybės 

narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje pasieks labai gerų, o kai kurios – nepakankamų 

rezultatų (pvz., rekomendacijos ir siūlomos ES lygmens priemonės). Tai svarbu siekiant sumažinti 

riziką, kad ES lygmeniu atsiras atotrūkis vertinant atskirus valstybių narių įnašus.  

78. Taikant Valdymo reglamente įtvirtintą kartotinį procesą bus užtikrinta, kad padėtis valstybėse 

narėse būtų atidžiai stebima. Kai bus išanalizuota valstybių narių informacija, Komisija prireikus 

nedelsdama imsis veiksmų. 

79. Komisijos nuomone, perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis yra pakankamai ilgas, kad visos 

valstybės narės galėtų laiku perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

80. 2017 m. duomenimis, tam tikros valstybės narės iš tiesų turi dėti daugiau pastangų ne tik 

elektros energijos sektoriuje, bet ir šildymo ir vėsinimo bei transporto sektoriuose, kad pasiektų 

savo 2020 m. tikslus. 

81. Apskritai ES atsinaujinančiųjų išteklių energija sudaro 17,5 proc. galutinės suvartojamos 

energijos (2017 m. duomenys), taigi ES juda tinkama linkme siekdama 2020 m. tikslo – 20 proc.  

Komisija stebi pažangą, susijusią su atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra, ir palaiko 

glaudžius ryšius su valstybėmis narėmis. Šiuo metu siekiama sutelkti pastangas. 

1 rekomendacija. Daugiau dėmesio skirti atotrūkiui nuo 2020 m. tikslų šalinti 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir dės daugiau pastangų, kad aktyviai remtų valstybes nares 

šiuo klausimu ir sudarytų būtino bendradarbiavimo sąlygas. 

2019 m. balandžio 9 d. 4-ojoje atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitoje 

Europos Komisija ragina valstybes nares toliau dėti vis daugiau pastangų, kad visuose trijuose 

sektoriuose būtų naudojama daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kartu mažinamas 

suvartojamos energijos kiekis.  

Europos Komisija pataria valstybėms narėms apsvarstyti statistinio perkėlimo galimybę, numatytą 

AIED I, siekiant užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti net esant trūkumui, arba parduoti savo galimą 

perteklių kitoms valstybėms narėms.  

83. AIED I kiekvienai valstybei narei nustatytas aiškus pažangos stebėjimo kas dvejus metus 

tvarkaraštis, o tai neišvengiamai susiję su statistinių duomenų naudojimu kiekvienais metais.  

Dėl energetikos statistikos Komisija nurodo savo bendrą atsakymą į 28 ir 29 dalių pastabas. 
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2 rekomendacija. Užtikrinti, kad statistiniai duomenys apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

būtų teikiami tinkamesniu laiku 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, siekdama sutrumpinti metinės energetikos 

statistikos terminą dviem mėnesiais. 

Per 2019 m. balandžio mėn. vykusias tarpžinybines konsultacijas Komisija pasiūlė, taikant 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu, iš dalies pakeisti Reglamentą dėl energetikos statistikos. Dėl 

šio pakeitimo nesikeis metinės energetikos statistikos ataskaitų teikimo terminas. Tačiau mėnesiniai 

duomenys apie elektros energiją ir anglis (įskaitant vėjo ir saulės energiją) bus skelbiami vienu 

mėnesiu greičiau (ne per tris, o per du mėnesius).  

2016 m. Komisija su valstybėmis narėmis pradėjo vykdyti projektą, kad būtų greičiau skelbiami 

metinės energetikos statistikos įverčiai, balansai ir rodikliai, rodantys, kokią dalį sudaro 

atsinaujinančiųjų išteklių energija. 

85. Naujos redakcijos AIED I (2018/2001) numatytos kelios iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 

aukcionų naudojimo, taip pat piliečių ir energijos bendrijų dalyvavimo galimybes ir sukurti su 

vartotojais susijusią reguliavimo sistemą. 

3 rekomendacija. Numatyti pakankamai aukcionų, kad būtų padidinti elektros gamybos iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai 

a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Visų valstybių narių pažanga, susijusi su aukcionais, bus stebima ir aptarta su jomis imantis tolesnių 

veiksmų po to, kai valstybės narės pateiks savo pažangos ataskaitas, iki dabartinio laikotarpio 

pabaigos. 

4 rekomendacija. Supaprastinti procedūras, kad būtų sukurta palankesnė aplinka elektros 

gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Iš tiesų AIED II nagrinėjamas šis klausimas ir taip pat siūloma nustatyti papildomus įpareigojimus, 

siekiant paspartinti leidimų išdavimo ir taikyti paprastą pranešimo tvarką dėl prijungimo prie tinklo. 

Komisija stebės, kaip šiomis aplinkybėmis direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, ir imsis 

veiksmų atitikčiai užtikrinti.  

87. Komisija pritaria nuomonei, kad investicijos į energetikos tinklus yra itin svarbios siekiant 

užtikrinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių diegimą.  

5 rekomendacija. Skatinti investicijas į energetikos tinklo infrastruktūrą ir jungiamąsias 

linijas 

a) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai. 

Su energetikos tinklų plėtra susijusių klausimų sprendimas priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Komisija nagrinės šį klausimą atsižvelgdama į platesnį energetikos sąjungos valdymo kontekstą, 

susijusį su nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais pagal Valdymo reglamentą, 

taip pat bus analizuojami infrastruktūros pokyčiai.  

b) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.  

Su energetikos tinklų plėtra susijusių klausimų sprendimas priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Komisija nagrinės šį klausimą atsižvelgdama į platesnį energetikos sąjungos valdymo kontekstą, 
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susijusį su nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais pagal Valdymo reglamentą, 

taip pat bus analizuojami infrastruktūros pokyčiai. 

c) Komisija pritaria šiai rekomendacijai dėl 2014–2020 m. veiksmų programų, kurias bendrai 

finansuoja ERPF ir SF, ir toliau rems įgyvendinimą, įskaitant asignavimus pažangiesiems tinklams 

ir jungiamosioms linijoms. 

88. Komisija pripažįsta, kaip svarbu valstybės paramą apriboti iki mažiausios būtinos sumos, jei vis 

dar trūksta finansavimo projektams, iš kurių gaunama pajamų. Valstybių narių vadovaujančiosios 

institucijos, atsakingos už projektų atranką, turi užtikrinti, kad viešasis finansavimas ne pakeistų 

privačiąsias investicijas, o jas papildytų ir paskatintų, jei reikia, pagal valstybės pagalbos taisykles. 

Vis dėlto Komisija primena, kad vėjo ir saulės fotovoltinės energijos projektų rinkos sąlygos 

susijusiu laikotarpiu greitai kito ir kad, siekdamos privalomų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

tikslų, valstybės narės, atsižvelgdamos į tokių investicijų rizikos profilį praeityje, kai susijusios 

technologijos dar tik buvo pradėtos kurti, turėjo skatinti investicijas į atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos projektus, kurie be valstybės investicijų pagalbos galėjo nepritraukti pakankamai 

privataus kapitalo. 

89. Komisijos nuomone, naujasis Valdymo reglamente nustatytas programavimo ir stebėjimo 

mechanizmas paskatins valstybes nares aktyviai dalyvauti atitinkamai paskirstant pastangas, kurių 

reikia norint pasiekti, kad 2030 m. ne mažiau kaip 32 proc. energijos būtų gaunama iš 

atsinaujinančiųjų išteklių. Valdymo reglamente numatytos priemonės, kaip sumažinti riziką, kad kai 

kurios valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje pasieks labai gerų, o kai kurios – 

nepakankamų rezultatų (pvz., rekomendacijos ir ES lygmens priemonės). Tai svarbu siekiant 

sumažinti riziką, kad ES lygmeniu atsiras atotrūkis vertinant atskirus valstybių narių įnašus. 

6 rekomendacija. Pagerinti stebėjimą, siekiant sumažinti privalomų nacionalinių tikslų 

nebuvimo poveikį 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Komisija atidžiai stebės Valdymo reglamento įgyvendinimą ir AIED II perkėlimo į nacionalinę 

teisę procesą (jis baigiasi 2021 m. birželio 30 d.).  

Komisija teiks švarios energijos dokumentų rinkinio įgyvendinimo pažangos ataskaitas, kaip 

numatyta Valdymo reglamente. 
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Pastaraisiais metais elektros gamybos apimtis iš vėjo ir 
saulės fotovoltinių jėgainių įspūdingai didėjo. Be to, 
energijos gamybos iš vėjo ir saulės sąnaudos buvo vis labiau 
konkurencingesnės, palyginti su elektros gamybos 
deginant iškastinį kurą sąnaudomis. Šioje ataskaitoje 
vertinome ES ir valstybių narių padarytą pažangą, siekiant 
2020 m. su atsinaujinančiųjų išteklių energija susijusių 
tikslų, ir tikrinome priemonių, kuriomis siekiama juos 
įvykdyti, veiksmingumą. 
Nustatėme, kad pradedant nuo 2005 m. buvo pasiekta 
didelė pažanga, tačiau abiejuose sektoriuose po 2014 m. ji 
pradėjo lėtėti. Pusės ES valstybių narių atveju 2020 m. tikslų 
pasiekimas bus didelis iššūkis. Mes teikiame keletą 
rekomendacijų Komisijai, skirtų padėti valstybėms narėms 
joms vykdant tolesnį diegimą – rengiant aukcionus, 
skatinant piliečių dalyvavimą ir gerinant diegimo sąlygas, 
įskaitant energetikos tinklų trūkumų šalinimą.
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