Antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų
gamybai tinkamų naudoti biologinės kilmės pradinių
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PROJEKTO KONTEKSTAS

1

Vadovaujantis RED II nuostatomis ir 2021 m. kovo 23 d. priimto Alternatyvių degalų įstatymo 21 str., LR
Energetikos ministerija įgyvendina Projektą, kuriuo, remiantis RED II IX priedu ir kitų šalių patirtimi,
siekiama nustatyti antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas,
taip pat žaliavas, kurioms galėtų būti taikomas dvigubas energinės vertės skaičiavimas
Projekto tikslas, etapai ir rezultatai
Projekto tikslas – nustatyti antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas, taip pat žaliavas, kurioms galėtų būti
taikomas dvigubas energinės vertės skaičiavimas.

Projekto etapai

I etapas:
Analizės darbo plano
parengimas ir pristatymas

II etapas:
Europos Sąjungos
šalių praktikos analizė
ir Ilgojo žaliavų sąrašo
sudarymas

III etapas:
Kriterijų naudojamų žaliavų vertinimui
identifikavimas, kriterijų ribinių verčių
nustatymas, žaliavų vertinimo metodų
nustatymas ir Trumpojo žaliavų sąrašo
sudarymas

IV etapas:
galutinės
ataskaitos ir
rekomendacijų
pateikimas ir
pristatymas

Projekto rezultatai

Parengtas ir pristatytas
darbo planas

Išanalizuota ES valstybių
narių praktika ir
identifikuotas žaliavų,
naudojamų biodegalų*
gamybai ES šalyse
ilgasis žaliavų sąrašas

Identifikuoti žaliavų
vertinimo kriterijai ir
nustatytos jų reikšmės,
pateikta metodika,
pagal kurią gali būti
vertinama kiekviena
žaliava individualiai

Pagal įtvirtintus principus
bei identifikuotus
kriterijus ir vertinimo
metodus sudarytas
Trumpasis žaliavų
sąrašas**

Projekto rezultatų
pristatymas ir aptarimas
su Lietuvoje veikiančiais
rinkos dalyviais ir
socialiniais partneriais
viešųjų konsultacijų metu

* Antros kartos, įskaitant ir pažangiųjų, biodegalų; ** identifikuotos antros kartos ir pažangiesiems biodegalams gaminti tinkamos žaliavos, taip pat žaliavos, kurioms gali būti taikomas dvigubos energinės vertės skaičiavimas.
PwC
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PROJEKTO III ETAPAS: VERTINIMO PRINCIPAI

Žaliavų potencialo vertinimas yra atliekamas vadovaujantis RED II 28 str. nuostatomis, išskiriant kuriuos
principus vertina atsakingos institucijos sudarant/ vėliau ir pildant Trumpąjį žaliavų sąrašą, o kuriuos –
sertifikuojančios įmonės vertinant konkretaus gamintojo paraišką
Vertinimo principai, skirti įvertinti žaliavų, tinkamų antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai ir jų taikymas
Ilgasis žaliavų sąrašas

Principas A Ar žaliava atitinka Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus žiedinės ekonomikos principus ir atliekų hierarchiją?
Principas C Ar žaliavos panaudojimas turi didelį iškraipantį poveikį (šalutinių) produktų, atliekų ir liekanų rinkoms?

Vertinimą atlieka
atsakinga institucija
sudarant/ pildant
Trumpąjį sąrašą

Trumpasis žaliavų sąrašas*

Principas B Ar žaliava atitinka RED II 29 straipsnio 2–7 dalyse nustatytus Sąjungos tvarumo kriterijus?
Principas D Ar žaliavos panaudojimu biodegalams užtikrintas esminis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas palyginti su iškastiniu kuru, remiantis
išmetamųjų teršalų gyvavimo ciklo analize?
Principas E Ar žaliavos panaudojimas gali turėti neigiamo poveikio aplinkai ir biologinei įvairovei?
Principas F Ar žaliavos panaudojimas sukuria papildomą žemės paklausą?**

Išduotas Sertifikuojančios institucijos patvirtinimas įvertinus konkretaus gamintojo paraišką

Pavyzdys: iš šieno pagaminti biodegalai teoriškai gali atitikti RED II principus ir būti laikytini pažangiais/ antro kartos biodegalais (bei įtraukti
į Trumpąjį sąrašą), tačiau faktinę atitiktį RED II principams privalo patvirtinti sertifikuojančios institucijos
*Trumpasis žaliavų sąrašas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į rinkos dalyvių pateiktus siūlymus; ** Įtraukiamas papildomas vertinimo kriterijus sudarant ir Trumpąjį žaliavų sąrašą
PwC

Vertinimą atlieka
sertifikuojanti
institucija vertinant
konkretaus
gamintojo paraišką
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PROJEKTO III ETAPAS: VERTINIMO PJŪVIAI

Atsakingų institucijų kompetencijai skirtų vertinimo principų pritaikymas sudarant, o ateityje ir pildant,
Trumpąjį sąrašą yra atliekamas 5 pjūviais, kuriais siekiama nustatyti, ar žaliava yra atlieka/ liekana ir dėl to
yra tinkama naudoti antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai

Principas

Pjūvis Nr. 0:
Ar žaliava įtraukta į RED
II IX priedą?

Paaiškinimas

Principas A Ar žaliava atitinka Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus žiedinės ekonomikos principus ir
atliekų hierarchiją?

Pjūvis

Vertinimo principai, pjūviai ir pagrindiniai kriterijai bei jų paaiškinimas

Pjūvis Nr. 0 yra skirtas
įvertinti ar:
• Žaliava įtraukta į RED II, IX
priedo, A arba B dalį;
• Žaliava yra pakankamai
tiksliai apibrėžta RED II, IX
priedo A arba B dalyse;
• Analizuojama žaliava gali būti
panaudojama išgauti
bioenergiją.

PwC

Pjūvis Nr. 1:
Ar žaliava yra
produktas?
Pjūvis Nr. 1 yra skirtas
įvertinti, ar ši žaliava yra
išgaunama sąmoningai, kaip
pagrindinis gamybos proceso
tikslas.

Pjūvis Nr. 2:
Ar žaliava yra šalutinis
produktas?
Pjūvis Nr. 2 yra skirtas įvertinti
ar:
• žaliava yra išgaunama kito
produkto/ žaliavos gamybos ar
apdirbimo metu;
• alternatyvus žaliavos
panaudojimas yra komerciškai
galimas, praktiškai taikomais ir
(ar) technologiškai išvystytas;
• žaliava gali būti naudojama be
jokio papildomo apdorojimo,
išskyrus įprastą pramoninę
praktiką.

Principas C Ar žaliavos panaudojimas turi didelį
iškraipantį poveikį (šalutinių) produktų, atliekų ir
liekanų rinkoms?

Pjūvis Nr. 3:
Ar žaliava yra
atlieka?
Pjūvis Nr. 3 yra skirtas įvertinti:
• vietiniam kontekstui atsižvelgiama, ar taikomi
alternatyvūs žaliavos
panaudojimo būdai Lietuvoje yra
praktiškai ir pakankamai
komercializuoti bei ar žaliava yra
perdirbama Lietuvoje;
• ES/ EEE/ JK kontekstui atsižvelgiama, ar taikomi
alternatyvūs žaliavos
panaudojimo būdai yra praktiškai
ir pakankamai komercializuoti, ar
žaliava yra perdirbama, ar iš
žaliavos pagamintiems
biodegalams taikomas dvigubas
vertės skaičiavimas, ar žaliava
laikoma tinkama antros kartos
biodegalų gamybai ES/ EEE/ JK.

Pjūvis Nr. 4:
Ar žaliava yra
liekana?
Nustačius praktinius ir pakankamai
komercializuotus alternatyvius
žaliavos panaudojimo būdus,
įskaitant žaliavos perdirbimą, Pjūvis
Nr. 4 yra skirtas įvertinti galimą
poveikį alternatyviems žaliavos
panaudojimo būdams, jei tokie yra
nustatyti.
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3

Vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas

4

Viešosios konsultacijos tikslai ir uždaviniai
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8-19 psl.
20-21 psl.
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PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 0, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

Pjūvio Nr. 0 vertinimo kriterijais siekiama nustatyti, ar vertinama žaliava yra įtraukta arba pakankamai
aiškiai apibrėžta RED II IX priede, taip atsižvelgiant į EK jau atliktą vertinimą pagal RED II principus bei
įtraukiant tokias žaliavas į Trumpąjį žaliavų sąrašą be tolimesnio vertimo
Pjūvio Nr. 0 „Ar žaliava įtraukta į RED II IX priedą?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas
0.1. Ar vertinama žaliava įtraukta į RED II IX priedo, A dalį?

Taip

Ne

pvz., cukranendrių išspaudos,
neapdorotas glicerinas, talo
alyvos derva ir kt.

0.2. Ar vertinama žaliava yra pakankamai išsamiai apibrėžta RED II IX priedo
A dalyje / ar akivaizdu, kad žaliava priklauso konkrečiai RED II IX priedo A
dalies žaliavų kategorijai?

Taip

Ne

pvz., juodasis ir rudasis tirpalas,
miežių šiaudai, kavos pupelių
išaižos

0.3. Ar vertinama žaliava įtraukta į RED II IX priedo B dalį?

Taip

Ne

pvz., naudotas kepimo aliejus

0.4. Ar vertinama žaliava yra pakankamai išsamiai apibrėžta RED II IX priedo
B dalyje / ar akivaizdu, kad žaliava priklauso konkrečiai RED II IX priedo B
dalies žaliavų kategorijai?
Ne

0.5. Ar iš vertinamos žaliavos įmanoma išgauti bioenergiją?

0.6. Ar EK vertina žaliavą kaip turinčią didelę riziką dėl sukuriamo papildomo
žemės poreikio?

Žaliava yra tinkama antros kartos biodegalų gamybai ir yra
įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Taip
pvz., pirmos ir antros kategorijos
gyvūniniai riebalai

Taip

Žaliava yra tinkama pažangiųjų biodegalų gamybai
gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Ne
pvz., bakterijos,
vanduo, kt.

Taip
Ne

Žaliava nėra tinkama bioenergijos gamybai, todėl į nėra
tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų,
gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą
Žaliava nėra įtraukta į RED II IX priedą, atliekamas tolimesnis
vertinimas -> Pjūvis Nr. 1, 1.1 kriterijus

Paaiškinimas

PwC

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

Žaliavų vertinimo kriterijai
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PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 1, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

Pjūvio Nr. 1 vertinimo kriterijumi siekiama nustatyti, ar vertinamos žaliavos gamyba/ susidarymas yra
pagrindinis gamybos proceso tikslas, t. y. ar žaliava yra produktas. Jeigu žaliava yra produktas, žaliava
vertinama kaip netinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai ir nėra įtraukiama į
Trumpąjį sąrašą
Pjūvio Nr. 1 „Ar žaliava yra produktas?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas

Atliekamas tolesnis vertinimas -> Pjūvis Nr. 2, 2.0 kriterijus

1.1. Ar vertinama žaliava yra gaunama sąmoningai, kaip pagrindinis
gamybos proceso tikslas?

Ne

Taip

pvz., plaušiena, krakmolo
nuosėdos, kietas
atgautas kuras ir kt.

Pavyzdys:
Atsinaujinantys netinkamų eksploatuoti padangų komponentai - atsinaujinantys netinkamų eksploatuoti
padangų komponentai susidaro padangų eksploatavimo proceso metu, tačiau šios žaliavos susidarymas
negali būti laikomas pirminiu padangų eksploatavimo tikslu. Dėl šios priežasties galima teigti, kad ši žaliava
nėra sukuriama sąmoningai bei kad ši žaliava nėra pagrindinis gamybos proceso tikslas.

Žaliava yra pagrindinis gamybos proceso tikslas, t. y. produktas, todėl
žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Paaiškinimas

PwC

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

Žaliavų vertinimo kriterijai
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PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 2, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

Pjūvio Nr. 2 vertinimo kriterijais siekiama įvertinti, ar žaliava susidaro gamybos proceso metu ir gali būti
teisėtai naudojama* be papildomo apdorojimo, išskyrus įprastą pramoninę praktiką, taip įvertinant, ar
žaliava yra šalutinis produktas ir dėl to neturėtų būti į įtraukta į Trumpąjį sąrašą
Pjūvio Nr. 2 „Ar žaliava yra šalutinis produktas?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas
2.0. Ar vertinama žaliava yra išgaunama kito produkto/ žaliavos
gamybos ar apdirbimo metu?

Ne

Taip

2.1. Ar vertinama žaliava gali būti naudojama be jokio papildomo
apdorojimo išskyrus įprastą pramoninę praktiką?

Ne

Žaliava gali būti vertinama kaip atlieka/ liekana, atliekamas
tolimesnis vertinimas → Pjūvis Nr. 3, 3.1 kriterijus

Taip

2.3. Ar žaliava yra neatsiejama gamybos proceso dalis?

Ne

Taip

2.4. Ar žaliava gali būti teisėtai naudojama, vadovaujantis 2008/98/EB
direktyvos 5 straipsnio, 1 dalies, (d) punktu?

Žaliava yra šalutinis produktas, todėl žaliava nėra tinkama antros
kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai ir nėra
11 sąrašą
įtraukiama į Trumpąjį žaliavų

Ne

Taip
pvz., topinambo spaudimo
liekanos
Paaiškinimas

PwC

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

* vadovaujantis 2008/98/EB direktyvos 5 straipsnio, 1 dalies, (d) punktu

Žaliavų vertinimo kriterijai
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PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 3, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

Pjūvio Nr. 3 vertinimo kriterijais siekiama nustatyti, ar žaliava yra atlieka, atsižvelgiant į (i) žaliavos ir
pagrindinio produkto vertės santykį, (ii) žaliavos susidarymo ypatybes ir perdirbimą bei (iii) galimą
poveikį alternatyviems žaliavos panaudojimo būdams (jei tokie yra) Lietuvoje ir ES/ EEE/ JK
Pjūvio Nr. 3 „Ar žaliava yra atlieka?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas (3.1. ir 3.2. kriterijai)
3.1. Kokia yra vidutinė vertinamos žaliavos ir pagrindinio produkto ekonominė
vertės vienerių metų laikotarpyje [jeigu įmanoma nustatyti]? Ar vertinamos
žaliavos ekonominė vertė sudaro daugiau nei 15 proc. pagrindinio produkto
vertės (vertinamas ne ilgesnis kaip 3 ir ne trumpesnis kaip 1 pastarųjų metų
kainų vidurkis)?*

Ekonominės vertės santykis
sudaro 70% arba daugiau
pagrindinio produkto vertės

Vertinamos žaliavos ekonominė vertė sudaro
mažiau nei 15% pagrindinio produkto vertės

3.2. Ar įmanoma išvengti vertinamos žaliavos susidarymo?

Ne

Vertinamos žaliavos
ekonominė vertė
sudaro daugiau nei
15%, bet ne daugiau
kaip 70% pagrindinio
produkto vertės

Taip

Žaliava nėra vertinama kaip atlieka, bet gali būti vertinama
kaip liekana, atliekamas tolimesnis vertinimas → Pjūvis Nr. 4,
4.1 kriterijus

pvz., palmių aliejaus
riebalų rūgščių
distiliatas

Atliekamas tolesnis vertinimas -> Pjūvis Nr. 3, 3.3 – 3.4 kriterijai

Žaliava yra šalutinis produktas, todėl žaliava nėra tinkama
antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai ir
nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Paaiškinimas

PwC

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

* Kriterijus aktualus jei žaliava susidaro kito produkto gamybos proceso metu

Žaliavų vertinimo kriterijai
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PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 3, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

Pjūvio Nr. 3 vertinimo kriterijais žaliava klasifikuojama kaip atlieka, jei nėra nustatoma praktiškų ir
pakankamai komercializuotų alternatyvių žaliavos panaudojimo būdų, įskaitant perdirbimą, vertinant
Lietuvos rinką bei ES/ EEE / JK rinkas (1/2)
Pjūvio Nr. 3 „Ar žaliava yra atlieka?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas (3.3 – 3.4 kriterijai)

3.3. Ar galimi alternatyvūs vertinamos žaliavos panaudojimo būdai Lietuvoje
yra praktiškai ir pakankamai komercializuoti?

Taip

Žaliava negali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, bet gali būti
vertinama kaip liekana; atliekamas tolesnis vertinimas → Pjūvis Nr. 3,
3.5 – 3.6 kriterijai bei Pjūvis Nr. 4, 4.1 kriterijus

Ne
Taip

3.4. Ar vertinama žaliava yra perdirbama Lietuvoje?

Ne

Paaiškinimas

PwC

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

Žaliavų vertinimo kriterijai

Žaliava gali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, tačiau būtina
atlikti tolesnį vertinimą dėl žaliavos panaudojimo ES/ EEE/ JK rinkose*
→ Pjūvis Nr. 3, 3.5 – 3.6 kriterijai

*Žaliavos panaudojimo ES/ EEE/ JK rinkose vertinimas būtinas siekiant nustatyti, ar žaliavos įtraukimas į Trumpąjį
sąrašą Lietuvoje galėtų neigiamai paveikti ES/ EEE/ JK alternatyvaus žaliavų panaudojimo rinkas, kai pvz. žaliavos
įtraukimas į Trumpąjį sąrašą Lietuvoje paskatintų minėtos žaliavos importą iš ES/ EEE/ JK rinkų į Lietuvą, taip
sukeliant iškraipantį poveikį ES/ EEE/ JK alternatyvaus žaliavų panaudojimo rinkoms.
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PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 3, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

Pjūvio Nr. 3 vertinimo kriterijais žaliava klasifikuojama kaip atlieka, jei nėra nustatoma praktiškų ir
pakankamai komercializuotų alternatyvių žaliavos panaudojimo būdų, įskaitant perdirbimą, vertinant
Lietuvos rinką bei ES/ EEE / JK rinkas (2/2)
Pjūvio Nr. 3 „Ar žaliava yra atlieka?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas (3.5 – 3.6 kriterijai)
Žaliava gali būti vertinama kaip atlieka ES/ EEE/ JK rinkose. Jei žaliava
gali būti vertinama kaip atlieka ir Lietuvos rinkoje, žaliava galutinai
klasifikuojama kaip atlieka - žaliavos įtraukimas į Trumpąjį sąrašą
neturės iškraipančio poveikio* Lietuvos, ES/ EEE/ JK rinkoms, nes
žaliava nėra naudojama kitiems tikslams nei biodegalų gamyba arba
nėra perdirbama

3.5. Ar galimi alternatyvūs vertinamos žaliavos panaudojimo būdai ES/ EEE/
JK yra praktiškai ir pakankamai komercializuoti?

pvz.,
,pieno
Pvz.,
produktų
perdirbimo
metu
susidaranči
os
nuosėdos ir
kt.

Žaliava gali būti vertinama kaip atlieka ES/ EEE/ JK rinkose. Jei žaliava
negali būti vertinama kaip atlieka ir Lietuvos rinkoje, atliekamas
tolimesnis vertinimas naudojant Pjūvį Nr. 4, vertinant galimą iškraipantį
poveikį tik Lietuvos rinkai

Taip
Ne

3.6. Ar vertinama žaliava yra perdirbama ES/ EEE/ JK?

Žaliava negali būti vertinama kaip atlieka ES/ EEE/ JK rinkose. Jei
žaliavos gali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, atliekamas
tolimesnis vertinimas -> Pjūvis Nr. 3, 3.7 – 3.10 kriterijai

Ne

Žaliava gali būti vertinama kaip atlieka ES/ EEE/ JK rinkose. Jei žaliava
negali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, atliekamas
tolimesnis vertinimas -> Pjūvis Nr. 3, 3.7 – 3.10 kriterijai ir, galimai,
Pjūvis Nr. 4

Taip

Paaiškinimas
Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Žaliavų vertinimo kriterijai

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

PwC
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Nustatant, ar galimas iškreipiantis poveikis ES/ EEE/ JK rinkų alternatyviems žaliavų panaudojimo būdams, jei
žaliava būtų įtraukta į Trumpąjį sąrašą Lietuvoje, atsižvelgiama į ES/ EEE/ JK taikomą praktiką bei Lietuvos
(bio)degalų rinkos santykinį dydį

Vertinimas atliekamas, jei žaliava nėra atlieka ES/ EEE/ JK rinkose

Pjūvio Nr. 3 „Ar žaliava yra atlieka?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas (3.7 – 3.10 kriterijai)
3.7. Ar bent viena iš TOP 7* Europos šalių, suvartojančių daugiausiai
biodegalų, iš vertinamos žaliavos gaminamiems biodegalams taiko dvigubą
energetinės vertės skaičiavimą?
Ne

Taip

3.8. Ar egzistuoja grupė valstybių Europoje, kuriose bendras biodegalų
suvartojimas yra ne mažiau kaip 6,6* karto didesnis negu Lietuvoje bei
kurioje iš vertinamos žaliavos gaminamiems biodegalams taiko dvigubą
energetinės vertės skaičiavimą?
Ne

Taip

3.9. Ar bent viena iš TOP 7* Europos šalių, suvartojančių daugiausiai
biodegalų, priskyrė vertinamą žaliavą kaip tinkamą antros kartos biodegalų
gamybai, tačiau netaiko dvigubo energetinės vertės skaičiavimo?
Ne

Taip

3.10. Ar egzistuoja grupė valstybių Europoje, kuriose bendras biodegalų
suvartojimas yra ne mažiau kaip 6,6* karto didesnis negu Lietuvoje bei
kurioje vertinama žaliava priskiriama antros kartos biodegalų gamybai, tačiau
jai nėra taikomas dvigubas energetinės vertės skaičiavimas?
Taip

Jei žaliava gali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, žaliavos
įtraukimas į Trumpąjį sąrašą neturės iškraipančio poveikio ES/ EEE/ JK
rinkoms dėl kitų šalių jau taikomos praktikos

Jei žaliava negali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, žaliavos
įtraukimas į Trumpąjį žaliavų sąrašą neturės iškraipančio poveikio ES/
EEE/ JK rinkoms dėl kitų šalių jau taikomos praktikos. Toliau
atliekamas vertinimas dėl galimo iškraipančio poveikio Lietuvos rinkoje
→ Pjūvis Nr. 4

Jei žaliava gali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje - žaliavos
įtraukimas į Trumpąjį žaliavų sąrašą gali turėti iškraipantį poveikį tik ES/
EEE/ JK rinkoms. Toliau atliekamas vertinimas dėl galimo iškraipančio
poveikio ES/ EEE/ JK rinkose → Pjūvis Nr. 4
Jei žaliava negali būti vertinama kaip atlieka Lietuvos rinkoje, žaliavos
įtraukimas į Trumpąjį žaliavų sąrašą gali turėti iškraipantį poveikį
Lietuvos, ES/ EEE/ JK rinkoms → atliekamas tolesnis vertinimas →
Pjūvis Nr. 4

Ne

PwC

*Siekiant nustatyti, ar vertinama žaliava gali turėti iškraipantį poveikį kitoms Europos rinkoms, remiamasi santykiniu biodegalų rinkų dydžiu, kuris naudojamas kaip didžiausio įmanomo žaliavos panaudojimo pokyčio tarp biodegalų
gamybos ir alternatyvių žaliavos panaudojimo būdų matas. Daroma prielaida, kad vienos šalies biodegalų rinka gali paveikti kitos šalies alternatyvaus žaliavų panaudojimo rinką tik ta dalimi, kuri lygi santykiniam tų šalių biodegalų rinkų
dydžiui. Vertinimo tikslais naudojama 15 proc. riba, kuri atspindi didžiausią galimą pasikeitimą tarp žaliavos panaudojimo ne biodegalų gamybos ir biodegalų gamybos tikslais. Toks teorinis pasikeitimas vertinimas kaip viršutinė riba,
kai dar nėra sukeliamas iškraipantis poveikis.
Nustačius 15 proc. žaliavos panaudojimo pokyčio ribą, išreikštą santykinio šalių biodegalų rinkų dydžio matu, įvertinta, kad būtina atsižvelgti į žaliavos traktavimą bent vienoje iš TOP 7 Europos biodegalų vartotojų-valstybių arba
grupėje valstybių, lyginant su kuriomis Lietuvos biodegalų suvartojimo rinka sudaro 15% arba mažiau valstybės / tos grupės valstybių bendro biodegalų suvartojimo. Vertinama, kad jei bet kuriose iš minėtų TOP 7 valstybių ar
atitinkamų valstybių grupių iš vertinamos žaliavos pagamintiems biodegalams taikomas dvigubas vertės skaičiavimas ar klasifikavimas kaip tinkama antros kartos biodegalų gamybai, bet koks galimas iškraipantis Lietuvos rinkos
poveikį pritaikius dvigubą vertės skaičiavimą Lietuvoje yra nusveriamas bei panaikinamas. TOP 7 valstybės yra – Prancūzija, Vokietija, Italija, Norvegija, JK, Lenkija, Ispanija.

15

PROJEKTO III ETAPAS: PJŪVIS NR. 4, KRITERIJAI IR METODINIS JŲ TAIKYMAS

3

Pjūvis Nr. 4 yra skirtas nustatyti, ar žaliavos priskyrimas kaip tinkamos pažangiųjų ir/ar antros kartos biodegalų
gamybai turėtų iškraipantį poveikį alternatyvioms žaliavų panaudojimų rinkoms Lietuvoje ir ES/ EEE/ JK (1/2)
Pjūvio Nr. 4 „Ar žaliava yra liekana?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas (4.1 – 4.3 kriterijai)

4.1. Ar Lietuvoje yra nustatyti vertinamos žaliavos perdirbimo tikslai?
[naudojama, jeigu nustatyta, kad žaliava yra rūšiuojama Lietuvoje]

Taip

4.2. [jeigu žinoma] Ar nustatyti vertinamos žaliavos perdirbimo tikslai šiuo
metu siekia daugiau kaip 50 proc. arba toks tikslas turės būti pasiektas iki
2030 m.?
Ne

Ne

Taip

4.3. Koks yra žaliavos kainų santykis, kai (i) vertinama žaliava yra
panaudojama kitiems tikslams nei biodegalų gamyba ir (ii) kai žaliava
yra naudojama biodegalų gamyboje?

Jeigu kitiems tikslams nei biodegalų gamybai
naudojamos žaliavos kainos santykis lyginant
su žaliavos kaina, naudojant žaliavą
biodegalų gamybai, yra didesnis nei 1.05,
daroma prielaida, kad žaliavos panaudojimas
biodegalų gamybai neturi didelio iškraipančio
poveikio Lietuvoje ir Europoje

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir
pažangiųjų, biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į
Trumpąjį žaliavų sąrašą

Jeigu kriterijui
įvertinti reikalinga
informacija nėra
prieinama

Jeigu kitiems tikslams nei biodegalų
gamybai naudojamos žaliavos kainos
santykis lyginant su biodegalų gamybai
naudojamos žaliavos kainos santykiu
yra mažesnis nei 1.05

Atliekamas tolimesnis vertinimas → Pjūvis Nr.
4, 4.4 kriterijus

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir
pažangiųjų, biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama
į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Paaiškinimas

PwC

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

Žaliavų vertinimo kriterijai
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Pjūvis Nr. 4 yra skirtas nustatyti, ar žaliavos priskyrimas kaip tinkamos pažangiųjų ir/ar antros kartos biodegalų
gamybai turėtų iškraipantį poveikį alternatyvioms žaliavų panaudojimų rinkoms Lietuvoje ir ES/ EEE/ JK (2/2)
Pjūvio Nr. 4 „Ar žaliava yra liekana?“ vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas (4.4 – 4.6 kriterijai)
4.4. Koks yra kitiems tikslams nei biodegalų gamyba naudojamos žaliavos
paklausos ir bendras žaliavos pasiūlos santykis atsižvelgiant į galimus
pokyčius Lietuvoje per ateinančius 3 metus?

Nustatytas santykis yra mažesnis nei 50 proc. ir buvo nustatyta,
kad ES/ EEE/ JK rinkų poveikis yra aktualus žaliavos vertinimui

Nustatytas santykis yra didesnis nei
50 proc., žaliava gali turėti didelį
iškraipantį poveikį Lietuvoje.*

4.5. Ar bent vienoje iš TOP 7 Europos šalių, suvartojančių daugiausiai
biodegalų, kitiems tikslams nei biodegalų gamyba naudojamos žaliavos
paklausos ir visos žaliavos pasiūlos santykis, atsižvelgiant į galimus ES/
EEE/ JK per ateinančius 3 metus, viršija 70%?

4.6. Ar bent vienoje iš TOP 7 Europos šalių, suvartojančių daugiausiai
biodegalų, žaliavos perdirbimas yra arba, yra prognozuojama, kad, bus
aukštesnis nei 50 proc. iki 2030 m.?

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Taip

Ne

Nustatytas santykis yra mažesnis nei 50 proc. ir buvo nustatyta,
kad poveikis ES/ EEE/ JK rinkoms nėra aktualus žaliavos
vertinimui

Taip

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Ne

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Taip

Paaiškinimas

PwC

Žaliava yra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir yra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Atliekamas tolesnis žaliavos vertinimas

Žaliava nėra tinkama antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų,
biodegalų, gamybai ir nėra įtraukiama į Trumpąjį žaliavų sąrašą

Nuoroda į sprendimą dėl žaliavos tinkamumo antros kartos,
tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų, gamybai

Nuoroda į tolesnį žaliavos vertinimą

Žaliavų vertinimo kriterijai
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Vertinimo metu buvo nustatyta 12 žaliavų, kurios (i) pateko po kitomis Ilgajame žaliavų sąraše esančiomis
žaliavomis ar (ii) jų pavadinimas buvo susiaurintas aiškumo tikslais
Kartu su kitomis žaliavos vertinamų žaliavų sąrašas
Pirminis žaliavos pavadinimas

Atliktas patikslinimas

Paaiškinimas

Gliukozės gamybos skystis

Pirminė žaliava vertinama kartu su
žaliava „Maisto atliekos susidarančios
gamyboje ir parduotuvėse
(netinkamos pašarams)“

Gliukozės gamybos skystis susidaro gliukozės sirupo gamybos metu. Kadangi gliukozės sirupas
naudojamas maisto produktų gamyboje, gliukozės gamybos skystis gali būti laikomas maisto
gamyboje susidariusia atlieka.

Bioatliekos iš prekybos ir paslaugų
įmonių

Pirminė žaliava vertinama kartu su
žaliava „Maisto atliekos (atliekos
maisto gamyboje ir pasibaigusio
galiojimo maisto produktai)“

Nurodyta pirminė žaliava yra įtraukta į žaliavų, tinkamų pažangiųjų biodegalų gamybai, sąrašą
Nyderlanduose. Nyderlandų teisės akte* pirminės žaliavos apibrėžimas: - „Prekybos, paslaugų ir
įmonių atliekų srautai, apimantys tokias atliekas kaip maisto likučiai iš restoranų ir kt.“. Laikoma, kad
žaliava yra žaliavos „Maisto atliekos (atliekos maisto gamyboje ir pasibaigusio galiojimo maisto
produktai)“ atitikmuo.

Arboristikos liekanos

Vertinamos kartu su žaliavų
kategorijos (o) žaliavomis

Nurodyta pirminė žaliava nėra lygi miškininkystės atliekoms/ liekanoms. Visgi, kadangi arboristikos
liekanos apima skirtingas žaliavas patenkančias po RED II, IX priedo (o) žaliavų kategorija, tokias
kaip žievė, lapai, šakos ir kt., atskiras arboristikos liekanų vertinimas nėra atliekamas.

Retinimo atliekos

Pirminės žaliavos pavadinimas
patikslintas į „Retinimo atliekos,
išskyrus popiermedį“

Papildomai atlikta analizė parodė, kad Lietuvoje popiermedis yra naudojamas medienos plokščių
gamyboje. Siekiant išvengti kitas rinkas iškraipančio efekto, nustatyta, kad popiermedis turėtų būti
išskirtas kaip netinkamas antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai.

Anglies dioksidas

Pirminė žaliava vertinama kartu su
žaliava „Dujų srautas iš
neatsinaujinančios kilmės šaltinio".

Anglies dioksidas yra cheminis junginys, susidarantis deginant iškastinį kurą. Dėl šios priežasties
anglies dioksidas yra sudėtinė žaliavos „Dujų srautas iš neatsinaujinančios kilmės šaltinio“ dalis.
Anglies dioksidas yra vertinamas kartu su minėta žaliava.

Spirito gamybos atliekos/ liekanos

Pirminė žaliava vertinama kartu su
žaliava „Grūdų mišinių distiliavimo
procese susidariusios nuosėdos“

Žaliava „Grūdų mišinių distiliavimo procese susidariusios nuosėdos“ yra plati sąvoka, kuri apima,
tačiau neapsiriboja spirito gamybos atliekomis/ liekanomis. Kadangi ši žaliava yra laikoma tinkančia
biodegalų gamybai ir patenka po vertinama žaliava „Grūdų mišinių distiliavimo procese susidariusios
nuosėdos“ , todėl buvo nuspręsta spirito gamybos atliekų / liekanų, kaip atskiros žaliavos, nevertinti.

PwC * https://klimaatweb.nl/wetgeving/regeling-energie-vervoer/bijlage-5-behorend-bij-artikel-14/
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Vertinimo metu buvo nustatyta 12 žaliavų, kurios (i) pateko po kitomis Ilgajame žaliavų sąraše esančiomis
žaliavomis ar (ii) jų pavadinimas buvo susiaurintas aiškumo tikslais
Patikslintų žaliavų sąrašas
Pirminis žaliavos pavadinimas

Atliktas patikslinimas

Paaiškinimas

Cukrinių runkelių atliekos

Pirminis žaliavos pavadinimas
Konkrečios cukrinių runkelių liekanos (pvz., lapai) yra tinkamos gyvūnų pašarams gaminti, todėl
patikslintas į „Cukrinių runkelių liekanos
buvo nuspręsta patikslinti žaliavos apibrėžimą.
(netinkamos pašarams)“

Dilgėlės

Pirminis žaliavos pavadinimas
patikslintas į „Dilgėlių stiebai“

Atlikus pirminės žaliavos vertinimą buvo nustatytas poreikis šios žaliavos pavadinimą
sukonkretinti ir apibrėžti kaip žaliavą „Dilgėlių stiebai“. Ši dilgėlių dalis nėra tinkama maisto ar
pašarų gamybai ir yra priskiriama prie žaliavų kategorijos (d).

Pirminis žaliavos pavadinimas
patikslintas į „Medienos atliekos"
Pirminis žaliavos pavadinimas
patikslintas į „Popieriaus ir kartono
atliekos“

Vertinimo metu buvo nuspręsta medienos atliekas vertinti kaip atskirą žaliavą, o kartono atliekas
sujungti ir vertinti kartu su žaliava „Popieriaus atliekos“. Šie pokyčiai buvo atlikti, nes (i) žaliavos
yra panašesnės savo savybėmis jas pergrupavus; (ii) šiuo grupavimu vadovaujasi ir Statistikos
departamentas renkant informaciją apie šių atliekų susidarymą.

Judra

Pirminis žaliavos pavadinimas
patikslintas į „Judros derliaus liekanos“

Judros sėklos yra naudojamos rotaciniams pasėliams ir aliejaus spaudimui. Tačiau judros
derliaus liekanos nėra naudojamos komerciniais tikslais. Atsižvelgiant į judros dalių panaudojimo
skirtumus, vertinimo metu buvo nuspręsta patikslint žaliavos pavadinimą.

Kanapės

Kanapių liekanos, pašalinus augalo
žiedus, sėklas, lapus ir pluoštą ir
netinkami tekstilės gamybai

Atlikus pirminės žaliavos vertinimą buvo nustatytas poreikis šios žaliavos pavadinimą
sukonkretinti, siekiant tikslai įvardinti atliekas/ liekanas, kurios nebūtų tinkamos maisto ar pašarų
gamybai.

Pirminis žaliavos pavadinimas
patikslintas į „Alyvuogių kauliukai“

Alyvuogių aliejaus gamybos liekanos yra plati žaliava, kuria gali būti laikomos išspaudos ir
kauliukai. Išspaudos yra gyvūnų pašarų gamybai tinkanti žaliava, todėl negali būti naudojamos
antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai. Alyvuogių kauliukai nėra tinkami
gyvūnų pašarams gaminti.
Atsižvelgiant į tai, kad alyvuogių aliejaus gamybos atliekos priskiriamos prie pramoninių atliekų
(RED II IX priedo A dalies (d) žaliavų kategorija), tačiau dalis po šia žaliavos sudedamųjų dalių
(išspaudos) yra tinkamos pašarų gamybai, vertinimo metu buvo nuspręsta patikslinti žaliavos
pavadinimą į „Alyvuogių kauliukai“.
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Kartonas ir mediena (pvz. naudojama
pakavimui ir transportavimui)

Popieriaus atliekos

Alyvuogių aliejaus gamybos atliekos

PwC

Turinys

1

Projekto kontekstas

3-4 psl.

2

Vertinimo principai ir pjūviai

5-7 psl.

3

Vertinimo kriterijai ir metodinis jų taikymas

4

Viešosios konsultacijos tikslai ir uždaviniai

PwC

8-19 psl.
20-21 psl.
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VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4

Organizuojamos viešosios konsultacijos metu siekiama rinkos dalyviams pristatyti vertimo metodiką,
kriterijus bei atlikto vertinimo rezultatą – Trumpąjį sąrašą, bei sudaryti galimybę rinkos dalyviams teikti
pastabas ir pastebėjimus
Viešosios konsultacijos tikslas, uždaviniai, formatas

Viešosios konsultacijos tikslas

Surinkti socialinių ekonominių
partnerių ir visuomenės
nuomonę dėl žaliavų, tinkamų
naudoti antros kartos, tame
tarpe ir pažangiųjų, biodegalų
gamybai, vertinimo kriterijų
nustatyto ir jų metodinio jų
taikymo.

Viešosios konsultacijos uždaviniai

• Nustatyti poreikį tikslinti vertinimo
kriterijų sąrašą;
• Nustatyti poreikį tikslinti metodinį
kriterijų taikymą;
• Atsižvelgiant į pateiktas pastabas
patikslinti žaliavų vertinimą ir
sudarytą Trumpąjį žaliavų sąrašą.

Viešosios konsultacijos formatas
• Socialiniams ekonominiams
partneriams ir visuomenei
pateikiamas informacija apie žaliavų
vertinimo kriterijus ir metodinį jų
taikymą ir išsiunčiama konsultacijų
forma užpildymui. Iki š. m. lapkričio 22
d. (imtinai) gautos pastabos
aptariamos šios diskusijos metu.
• Gauti atsakymai naudojami tikslinant
žaliavų vertinimo kriterijus ir metodinį
jų taikymą bei Trumpąjį žaliavų
sąrašą.

Jeigu turite pastebėjimų dėl vertinimo kriterijų ar metodinio jų taikymo, prašome užpildyti su šia informacija pridedamą Word
formą ir atsiųsti el. paštu: greta.grigaleviciute@pwc.com iki š. m. lapkričio 22 d. (imtinai)

PwC
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