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ĮVADAS 

Lietuva, vykdydama Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK), 

Kioto Protokolo bei ES sprendimo Nr. 525/2013 ir EK reglamento Nr. 749/2014 reikalavimus, turi 

JTBKKK sekretoriatui ir Europos Komisijai kasmet pateikti nacionalinę išmetamų į atmosferą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

apskaita apima visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas: anglies dioksidą (CO2), metaną (CH4), 

azoto suboksidą (N2O), hidrofluoroangliavandenilius (HFC), perfluorangliavandenilius (PFC) ir 

sieros heksafluoridą (SF6) pagal atitinkamas ŠESD šaltinių ir absorbentų veiklos kategorijas. 

Lietuvos ŠESD apskaita pirmą kartą buvo parengta 1996 m. kartu su Nacionaliniu JTBKKK 

įgyvendinimo pranešimu, o nuo 2006 m. pateikiama ŠESD apskaita apima visą nagrinėjamą 

laikotarpį – nuo 1990 m. iki ataskaitinių metų. ŠESD apskaita rengiama vadovaujantis 2006 m. 

Tarpvyriausybinio klimato kaitos komiteto (TKKK) parengtomis nacionalinės ŠESD apskaitos 

gairėmis. Išmetamų šiltnamio dujų kiekis apskaičiuojamas naudojant nustatytus emisijų rodiklius ir 

atskirų ūkio šakų veiklos statistinius duomenis.  

Siekiant užtikrinti Europos Komisijai ir JTBKKK sekretoriatui pateikiamų duomenų 

patikimumo ir skaidrumo reikalavimus, skaičiuojant išmetamųjų ŠESD kiekį, reikia taikyti CO2, 

CH4 ir N2O nacionalinius emisijų rodiklius pagal deginamo kuro rūšis energijos gamybos sektoriuje 

ir kitose ūkio šakose. Taigi, siekiant užtikrinti tikslią ŠESD kiekio apskaitą energijos gamybos 

sektoriuje ir kitose ūkio šakose, kuriose deginamas kuras, darbe atlikta išsami emisijų rodiklių 

analizė ir pateiktos atnaujintos rekomenduojamos nacionalinių emisijų rodiklių reikšmės.  

Pirmajame darbo skyriuje išanalizuotos šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl 

kuro deginimo, kitimo tendencijos ir struktūriniai pokyčiai. Ši analizė leido identifikuoti 

reikšmingiausias kuro rūšis, kurių lyginamasis svoris kuro vartojimo struktūroje yra didžiausias 

pagal atitinkamas TKKK šaltinių kategorijas ir kurių nacionalinių emisijų rodiklių atnaujinimas yra 

svarbus, siekiant padidinti ŠESD apskaitos patikimumą. 

Antrajame darbo skyriuje atlikta išsami ES šalyse taikomų emisijų rodiklių palyginamoji 

analizė. Šiai analizei buvo pasirinkta 18 ES šalių, kurios, rengdamos šiltnamio dujų apskaitą, taiko 

trijų tipų emisijų rodiklius: standartinius, nacionalinius ir įrenginio lygmens. Atlikta analizė parodė, 

kad daugelis ES šalių kuro rūšims, sudarančioms reikšmingą lyginamąjį svorį kuro vartojimo 

struktūroje, taip pat vietinėms kuro rūšims yra nustačiusios nacionalinius emisijų rodiklius, o kitoms 
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kuro rūšims taiko standartinius. Tačiau kai kurios šalys (Vokietija, Suomija ir Austrija) yra 

nusistačiusios nacionalinius emisijų rodiklius daugeliui deginamų kuro rūšių. Emisijų rodiklių 

palyginamoji analizė atlikta atsižvelgiant į tuos ūkio sektorius ir tas kuro rūšis, kurios būdingos 

Lietuvai. Atliekant palyginamąją analizę, ES šalių taikomi emisijų rodikliai palyginti su TKKK 

(2006) rekomenduotinomis standartinėmis reikšmėmis siekiant identifikuoti emisijos rodiklių 

reikšmių nukrypimus nuo standartinių reikšmių neapibrėžtumų ribų.  

Trečiajame darbo skyriuje pateikta detali Lietuvos ŠESD apyvartinių taršos leidimų (ATL) 

prekybos sistemoje dalyvaujančių energetikos įrenginių teikiamų ataskaitų analizė. Apyvartinių 

taršos leidimų apskaitos ataskaitų analizė parodė, kad, remiantis „iš apačios į viršų“ metodika, t. y. 

naudojant atskirų įrenginių duomenis, kurie CO2 emisijų rodiklių nustatymui taiko 3-čiąją ar 2b 

pakopą, galima patikslinti energetikos sektoriaus emisijų rodiklius atitinkamoms kuro rūšims. Kai 

kurių įrenginių atveju, rengiant Lietuvos nacionalinę ŠESD apskaitą, galima taikyti konkrečius to 

įrenginio lygyje nustatytus emisijos rodiklius, kurie užtikrintų žemą skaičiavimo rezultatų 

neapibrėžtumą. 

Ketvirtajame darbo skyriuje atliktas naujausių Lietuvos mokslinių studijų, susijusių su 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarančių dėl kuro deginimo, rezultatų apibendrinimas. Tenka 

konstatuoti, kad iš esmės Lietuvoje atliekami praktiniai tyrimai, skirti nustatyti anglies monoksido, 

azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekius įvairios galios biomasę, atliekas ar kitą kurą kūrenančių katilų 

bei krosnių dūmuose, o iš ŠESD dujų yra nagrinėjami tik CO2 emisijų rodikliai. Šiose tyrimuose 

įvertinti CO2 emisijų rodikliai nedaug skiriasi nuo standartinių TKKK (2006) reikšmių, tačiau kai 

kurių rūšių (lignito, orimulsijos ir kt.) nustatyti rodikliai nepatenka į standartinių reikšmių 

neapibrėžtumų ribas. 

Penktajame darbo skyriuje pateikti AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro 

laboratorijoje, AB „Lietuvos dujos“ Centrinėje kalibravimo ir bandymų laboratorijoje bei Lietuvos 

energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje atliktų pagrindinių kuro 

rūšių, deginamų Lietuvos energetikos sektoriuje, laboratorinių tyrimų rezultatai. 

Šeštajame darbo skyriuje, apibendrinus darbe atliktos detalios analizės rezultatus, pasiūlytos 

atnaujintos nacionalinės emisijų rodiklių reikšmės pagal TKKK šaltinių kategorijas ir atitinkamas 

kuro rūšis deginamas Lietuvoje. Emisijų rodiklių ekspertinis verčių neapibrėžtumų įvertinimas 

atliktas agreguotame sektorių ir kuro rūšių lygyje, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį. 
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1. LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS SEKTORIAUS IR KITŲ ŪKIO 

ŠAKŲ, KURIOSE DEGINAMAS KURAS, ŠILTNAMIO EFEKTĄ 

SUKELIANČIŲ DUJŲ STRUKTŪRA IR KITIMO TENDENCIJOS 

Lietuvos ŠESD kitimo tendencijų analizė atlikta, remiantis 2015 m. pateikta Lietuvos ŠESD 

apskaita, kuri apima 1990–2013 m. [1]. Nacionalinė ŠESD apskaita rengiama, remiantis TKKK 

rekomenduota 2006 m. bendrąja metodika ir vadovaujantis JTBKKK apskaitos ataskaitų teikimo 

nurodymais. Kasmetinė ŠESD apskaita apima visus ūkio sektorius: energetiką (įskaitant kuro 

deginimą elektros ir šilumos gamybos įrenginiuose, naftos perdirbimo įmonėje, transporte bei kitose 

ūkio šakose), pramonės procesus, žemės ūkį, tirpiklių ir kitų produktų naudojimą, žemės naudmenų 

paskirties pasikeitimą ir miškininkystę bei atliekų sektorių. 1.1 paveiksle pateikta Lietuvos ŠESD 

struktūra pagal ūkio sektorius, išskyrus žemės naudmenų paskirties pasikeitimo ir miškininkystės 

emisijas. 

 

1.1 paveikslas. Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų struktūra (CO2 ekv.) pagal ūkio 

sektorius 2013 m., % 

 

Kaip matyti iš 1.1 paveikslo, energetikos sektorius yra pagrindinis Lietuvos šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų šaltinis. 2013 m. energetikos sektorius bendroje ŠESD struktūroje sudarė 57,1 %, 
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tame tarpe į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekis tiesiogiai susijęs su organinio kuro deginimu 

sudarė 55,5 %, o lakiosios kuro emisijos, kurios susidaro naftos gavybos, gamtinių dujų ir naftos 

transportavimo bei paskirstymo metu, sudarė - 1,6 %. 

Lietuvoje 1990-2013 metų laikotarpiu šiltnamio dujų kiekis susidarantis dėl kuro deginimo 

sumažėjo beveik 3 kartus (1.2 pav.). Tokį ženklų šiltnamio dujų kiekio sumažėjimą iš esmės lėmė 

kuro vartojimo sumažėjimas, naudojamo kuro struktūros pokyčiai bei išaugęs importuojamos 

elektros energijos kiekis. Greito ekonomikos augimo 2000-2008 m. laikotarpiu šiltnamio dujų 

emisija augo vidutiniškai 2,1 % per metus ir 2008 m. iš viso sudarė 12,8 Mt CO2 ekv. Dėl 

pasaulinės ekonominės krizės poveikio 2009 m. išmetamas šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 9,6 %. 

Ignalinos AE uždarymas ir auganti ekonominė veiklą turėjo įtakos šiltnamio dujų emisijos 

padidėjimui 7,6 %. 2012 m. šiltnamio dujų emisijos išliko tokio pačio lygio kaip ir 2011 m., o 2013 

m. sumažėjo 5,0 % ir iš viso sudarė 11,1 Mt.  

 

1.2 paveikslas. Šiltnamio dujų kiekio dėl kuro deginimo dinamika 

 

Šiltnamio dujų, susidarančių dėl kuro deginimo, struktūroje didžiausią dalį sudaro CO2 

emisijos. 2013 m. šiltnamio dujų struktūroje CO2 sudaro apie 96,8 %, CH4 – 2,0 %, o N2O – tik 1,2 

%. Atsižvelgiant į Lietuvos energetikos sektoriaus šiltnamio dujų struktūrą ir siekiant ženkliai 

pagerinti ŠESD apskaitos rengimo patikimumą, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 

nacionalinių CO2 emisijų rodiklių atnaujinimui. 
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Lietuvos ŠESD šaltiniai dėl kuro deginamo pagal TKKK 2006 m. bendrąją metodiką 

klasifikuojami į šias kategorijas [2]: 

1.AA.1 Energijos gamybos sektorius 

1.AA.1.A Elektros ir šilumos gamyba 

1.AA.1.B Naftos perdirbimas 

1.AA.1.C Kieto kuro pramonė ir kita energetikos pramonė 

1.AA.2 Apdirbamoji pramonė ir statyba 

1.AA.2.C Chemijos pramonė 

1.AA.2.D Medienos, popieriaus pramonė 

1.AA.2.E Maisto, gėrimų ir tabako pramonė 

1.AA.2.F Ne metalo mineralinių gaminių gamyba 

1.AA.2.G Transporto priemonių gamyba 

1.AA.2.H Mašinų ir įrenginių gamyba 

1.AA.2.I Kasyba ir karjerų eksploatavimas 

1.AA.2.J Medienos ir medienos gaminių gamyba 

1.AA.2.K Statyba 

1.AA.2.L Tekstilės gaminių gamyba 

1.AA.2.M Kita pramonė 

1.AA.3 Transportas 

1.AA.3.A Civilinė aviacija 

1.AA.3.B Kelių transportas 

1.AA.3.C Geležinkelio transportas 

1.AA.3.D Vandens transportas 

1.AA.3.E Ne kelių transportas 

1.AA.4 Kiti sektoriai 

1.AA.4.A Paslaugų sektorius (stacionarūs šaltiniai ir ne keliais judantis transportas ir kt.) 

1.AA.4.B Namų ūkio sektorius (stacionarūs šaltiniai ir ne keliais judantis transportas ir kt.) 

1.AA.4.C Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos sektorius (stacionarūs šaltiniai ir ne 

keliais judantis transportas ir kt.) 

1.AA.5 Kita (tarptautinis bunkeriavimas ir krašto apsauga) 

Analizuojamame laikotarpyje Lietuvoje ženkliai kito ne tik išmetami šiltnamio dujų kiekiai 

dėl kuro deginimo, bet ir jų struktūra pagal minėtas TKKK šaltinių kategorijas (1.3 pav.). 
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1.3 paveikslas. ŠESD išmetimų dėl kuro deginimo struktūra pagal TKKK šaltinių kategorijas  

 

Šiltnamio dujų išmetimų dėl kuro deginimo struktūroje 1990 m. didžiausią dalį sudarė 

energijos gamybos sektorius (41,3 %). 2000 m. šio sektoriaus dalis bendroje ŠESD dėl kuro 

deginimo struktūroje sudarė net 47,7 %, o 2013 m. sumažėjo iki 34,9 %. Per nagrinėjamąjį 

laikotarpį ženkliai išaugo transporto dalis, kuri 1990 m. sudarė 23,5 %, 2013 m. – 41,4 %; o 

apdirbamosios pramonės ir statybos dalis sumažėjo nuo 17,5 % iki 11,2 %. 

Deginamo kuro rūšys ir struktūra turi didžiausią įtaką ŠESD kiekiui, todėl darbe atlikta 

naudojamo kuro struktūros analizė pagal TKKK šaltinių kategorijas.  

 

1.AA.1 Energijos gamybos sektorius 

Lietuvos energijos gamybos sektoriuje naudojamo kuro ir ŠESD kiekio dinamika pateikta 

1.4 paveiksle. Šiame sektoriuje ŠESD emisija nuo 1990 m. iki 2013 m. sumažėjo apie 3,5 karto ir 

2013 m. sudarė 3,9 Mt CO2 ekv. Tokį šiltnamio dujų emisijos sumažėjimą iš esmės lėme bendras 

kuro suvartojimo mažėjimas (apie 2,7 karto) ir stuktūriniai naudojamo kuro pokyčiai. Šiame 

sektoriuje CO2 emisija šiltnamio dujų struktūroje sudarė apie 99,1 %. 
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1.4 paveikslas. Energijos gamybos sektoriaus ŠESD kiekio ir naudojamo kuro dinamika 

 

Kaip matyti iš 1.5 paveikslo, energijos gamybos sektoriuje naudojamo kuro struktūroje 

gamtinės dujos užima reikšmingiausią vietą. 1990 m. gamtinės dujos sudarė 50,7 %, o 2010 m., 

uždarius Ignalinos AE, gamtinių dujų dalis naudojamo kuro struktūroje išaugo beveik iki 59,1 %. 

Didėjant importuojamos elektros energijos kiekiui gamtinių dujų dalis 2013 m. sumažėjo iki 45,8 

%.  Skystojo kuro dalis per 1990-2013 m. laikotarpį ženkliai sumažėjo – nuo 48,1 iki 32,3 %. 

Skystojo kuro struktūroje didžiausią dalį užima mazutas. Pastaruoju metu ženkliai išaugo biomasės 

dalis ir 2013 m. siekė 19,8 %. Lietuvos energijos gamybos sektoriuje deginamas kietasis kuras 

sudaro labai mažą dalį (2013 m. tik 0,1 %), o durpės - 0,6 %. Pramoninės ir komunalinės atliekos 

energijos gamybos sektoriuje pradėtos deginti tik 2013 m. ir sudarė 1,4 %.  
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1.5 paveikslas. Energijos gamybos sektoriuje naudojamo kuro struktūra 

 

1.AA.2 Apdirbamoji pramonė ir statyba 

Lietuvos apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje naudojamo kuro ir ŠESD kiekio 

dinamika pateikta 1.6 paveiksle. Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje ŠESD emisija  nuo 

1990 m. iki 2013 m. sumažėjo apie 4,6 karto ir 2013 m. sudarė 1,25 Mt CO2 ekv. Tokį ženklų 

šiltnamio dujų kiekio sumažėjimą lėmė organinio kuro vartojimo sumažėjimas (apie 4 kartus), 

struktūriniai naudojamo kuro pokyčiai bei didėjantis energijos vartojimo efektyvumas. Šiame 

sektoriuje CO2 emisija taip pat sudaro apie 99 %. 
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1.6 paveikslas. Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriaus ŠESD kiekio ir naudojamo kuro 

dinamika 

 

Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje naudojamo kuro struktūroje pagrindinę dalį 

taip pat užima gamtinės dujos (1.7 pav.). Analizuojamame laikotarpyje gamtinių dujų dalis 

vidutiniškai sudarė apie 50,0 %. 2010 m. deginamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis buvo 

išaugusi iki 59,7 %, o 2013 sudarė - 49,9 %. 1990–2013 m. ženkliai sumažėjo skystojo kuro dalis 

nuo 53,3 iki 4,7 %. Šiame sektoriuje naudojamas mazutas iš esmės buvo pakeistas biomase ir 

kietuoju kuru. Per 1990 - 2013 m. laikotarpį biomasės dalis išaugo nuo 0,6 % iki 17,0 %, o kietojo 

kuro dalis padidėjo nuo 2,1 % iki 26,9 %. Nuo 2006 m. apdirbamosios pramonės sektoriuje buvo 

pradėtos deginti pramoninės atliekos, t.y. panaudotos padangos, kurių dalis bendroje naudojamo 

kuro struktūroje sudaro apie 1,2 %. 
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1.7 paveikslas. Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje naudojamo kuro struktūra  

 

1.AA.3 Transportas 

Lietuvos transporto sektoriuje naudojamo kuro ir ŠESD kiekio dinamika pateikta 1.8 

paveiksle. Transporto sektoriuje ŠESD emisija  nuo 1990 m. iki 2013 m. sumažėjo apie 1,7 karto ir 

2013 m. sudarė 4,6 Mt CO2 ekv. Transporto sektoriuje susidarantys ŠESD kiekiai nuo 2000 iki 

2007 m. didėjo labai sparčiai, vidutiniškai apie 6,0 % per metus. Tokį spartų ŠESD kiekio augimą 

sąlygojo sparčiai didėjantis transporto priemonių kiekis, kuris sąlygojo augančias kuro sąnaudas. 

Tuo laikotarpiu bendras kuro suvartojimas augo vidutiniškai apie 7,6 % per metus. Tačiau pasaulinė 

ekonominė krizė transporto sektoriui turėjo nemažos įtakos ir 2010 m. išmetamas ŠESD kiekis 

sumažėjo iki 4,6 Mt CO2 ekv. ir pastaruosius keturis metus išlieka tame pačiame lygyje. Pagal 

ŠESD struktūrą transporto sektoriuje didžiausią dalį taip pat sudaro CO2 emisija (net 98 %). 
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1.8 paveikslas. Transporto sektoriaus ŠESD kiekio ir naudojamo kuro dinamika 

 

Transporto sektoriaus kuro sąnaudų struktūra per nagrinėjamąjį laikotarpį ženkliai kito (1.9 

pav.). 1990 m. lengvieji naftos produktai kuro sąnaudų struktūroje sudarė apie 50,6 %, o 2013 m. 

tik 13,3 %. Šiuos struktūrinius pokyčius sąlygojo ženklus automobilių benzino vartojimo 

sumažėjimas. Sunkiųjų naftos produktų dalis išaugo nuo 48,3 % iki 72,3 %. Svarbų vaidmenį 

pastaruoju metu vaidina ir suskystintos naftos dujos, kurios bendroje struktūroje 2013 m. sudarė 9,0 

%. Biodegalų dalis padidėjo nuo 0,2 % 2005 m. iki 3,6 % 2013 m. 
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1.9 paveikslas. Transporto sektoriuje naudojamo kuro struktūra 

 

1.AA.4 Kiti sektoriai: paslaugų, namų ūkio, žemės ūkio ir žvejybos sektorius 

Lietuvos paslaugų, namų ūkio, žemės ūkio ir žvejybos sektoriuje naudojamo kuro ir ŠESD 

kiekio dinamika pateikta 1.10 paveiksle. Šiuose sektoriuose išmetamas bendras ŠESD kiekis 1990–

2013 m. sumažėjo daugiau nei 4 kartus. ŠESD išmetimai 2000–2007 m. laikotarpiu didėjo 

vidutiniškai apie 2,9 % per metus. Šiuose sektoriuose ŠESD emisijos nuo 2007 m. išliko beveik 

tame pačiame lygyje ir 2013 m. sudarė 1,4 Mt CO2 ekv. Pagal ŠESD struktūrą didžiausią dalį 

šiuose sektoriuose sudaro CO2 emisija (apie 84,2 %). CH4 emisijos dalis yra 13,5 %, o N2O – 2,3 %. 
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1.10 paveikslas. Paslaugų, namų ūkio, žemės ūkio ir žvejybos sektorių ŠESD kiekio ir naudojamo 

kuro dinamika  

 

Paslaugų, namų ūkio, žemės ūkio ir žvejybos sektoriuose deginamo kuro struktūroje 

didžiausią dalį nuo 1995 m. sudaro biomasė, kuri pastaruoju metu yra apie 60,0 %. Gamtinės dujos 

ir šiame sektoriuje vaidina svarbų vaidmenį. 2013 m. jos sudarė 21,6 %. Kietojo ir skystojo kuro 

naudojimas analizuojamu laikotarpiu ženkliai sumažėjo. Šiuos struktūrinius pokyčius iš esmės 

sąlygojo kietojo ir skystojo kuro pakietimas biomase namų ūkio sektoriuje. 
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1.11 paveikslas. Paslaugų, namų ūkio, žemės ūkio ir žvejybos sektoriuose naudojamo kuro struktūra 

 

Atlikta analizė leidžia identifikuoti reikšmingiausias kuro rūšis, kurių lyginamasis svoris 

kuro vartojimo struktūroje yra didžiausias pagal atitinkamas TKKK šaltinių kategorijas. Bendru 

atveju gamtinių dujų, biomasės ir skystojo kuro rūšių nacionalinių emisijų rodiklių patikslinimas 

užtikrintų nacionalinės ŠESD apskaitos patikimumo ir skaidrumo pagerinimą.  
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2. ES ŠALYSE ENERGETIKOS SEKTORIUJE TAIKOMŲ ANGLIES 

DIOKSIDO, METANO, AZOTO SUBOKSIDO EMISIJŲ RODIKLIŲ 

PALYGINAMOJI ANALIZĖ 

Šioje darbo dalyje apibendrinta Europos Sąjungos (ES) šalių patirtis CO2, CH4 ir N2O 

emisijų rodiklių įvertinimo srityje. Trumpai apžvelgti CO2, CH4 ir N2O emisijų rodiklių nustatymo 

metodai ir atlikta šių emisijų rodiklių palyginamoji analizė. Kuro deginimo CO2, CH4 ir N2O 

emisijų rodiklių palyginamoji analizė vykdyta vadovaujantis TKKK sudaryta bendrąja ŠESD 

vertinimo metodika. Ši metodika reikalauja ŠESD emisijas apskaičiuoti pagal ūkio šakas ir tose 

šakose naudojamas kuro rūšis. Atsižvelgus į šį reikalavimą, emisijų rodiklių palyginamoji analizė 

atlikta tik tų ūkio šakų, kurios plėtojamos Lietuvoje bei tų kuro rūšių (žr. 1 sk.), kurios naudojamos 

Lietuvos atitinkamose ūkio šakose.  

Palyginamajai analizei atlikti pasirinkta 18 ES šalių, kurias galima suskirstyti į dvi grupes: 

– šalys, kurios aktyviai įgyvendina klimato kaitos priemones ir turi patirties nustatant 

nacionalinius ŠESD emisijų rodiklius. Šioje šalių grupėje analizuotos Airija (IE), 

Austrija (AU), Belgija (BE), Danija (DK), Italija (IT), Portugalija (PT), Suomija (FI), 

Vokietija (DE), Olandija (NL).  

– kitos šalys, kurios daro pažangą įgyvendindamos klimato kaitos priemones, bet neturi 

didelės patirties nustatant nacionalinius ŠESD emisijų rodiklius. Šios šalys naudoja 

atitinkamas kuro rūšis, įsigyjamas iš tų pačių tiekėjų, kaip ir Lietuva. Šių šalių grupėje 

analizuotos Latvija (LV), Estija (EE), Lenkija (PL), Vengrija (HU), Čekija (CZ), 

Slovakija (SK), Slovėnija (SI), o esant duomenų – Bulgarija (BG) ir Rumunija (RO). 

Atlikta pirminė ES šalių duomenų analizė parodė, kad emisijų rodiklių reikšmės skiriasi tik 

tarp sektorių ir daugeliu atveju taikomos tos pačios reikšmės atskiruose subsektoriuose. Dėl šios 

priežasties nuspręsta atlikti emisijų rodiklių palyginamąją analizę sektorių (1.AA.1, 1.AA.2, 

1.AA.3, 1.AA.4) lygyje. 

ES šalyse taikomi trijų tipų emisijų rodikliai: 

– standartiniai emisijų rodikliai, kurie apibrėžti TKKK metodikose [2; 3]; 

– nacionaliniai emisijų rodikliai, kuriuos kiekviena šalis nusistatė, taikydama įvairią 

metodiką; 

– įrenginio lygmens emisijų rodikliai, kurie būdingi tik tam tikroje šalyje veikiantiems ir 

kurą deginantiems įrenginiams. 
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Atlikta analizė parodė, kad kai kurios ES šalys pagrindinėms kuro rūšims, sudarančioms 

reikšmingą lyginamąjį svorį bendroje suvartojamo kuro struktūroje, taip pat vietinėms kuro rūšims 

yra nustačiusios nacionalinius emisijų rodiklius. Pavyzdžiui, Lenkijoje nacionaliniai emisijų 

rodikliai nustatyti akmens angliai ir lignitui, Estijoje – skalūnams ir skalūnų alyvai, o Čekijoje –

akmens angliai. Visoms kitoms kuro rūšims taikomi standartiniai emisijų rodikliai. Tačiau kai 

kuriose šalyse (Vokietijoje, Suomijoje ir Austrijoje) nacionaliniai emisijų rodikliai yra nustatyti 

daugeliui deginamo kuro rūšių. 

Palyginamajai analizei atlikti reikalingi duomenys paimti iš 2015 m. pateiktų Nacionalinių 

ŠESD apskaitų ataskaitų (angl. National Inventory Report, NIR) [1; 4–21], kurios pateiktos 

Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (angl. United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC) internetiniame puslapyje adresu 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/

8812.php. Šių ataskaitų pagrindu buvo analizuojami 2013 m. ŠESD emisijų rodikliai, o esant 

papildomų duomenų - 1990-2013 m. laikotarpis. 

2.1. Energijos gamybos sektoriuje (1.AA.1) naudojamo kuro emisijų rodikliai 

Energijos gamybos sektorius (1.AA.1) apima elektros ir šilumos gamybą (1.AA.1.a), naftos 

perdirbimą (1.AA.1.b), kietojo kuro pramonę ir kitą energetikos pramonę (1.AA.1.c). Atlikta 

pirminė duomenų analizė parodė, kad naudojamo kuro emisijų rodikliai tarp minėtų energijos 

gamybos subsektorių mažai skiriasi. Todėl nuspręsta palyginti energetikos sektoriuje naudojamų 

kurų emisijų rodiklius agreguotame 1.AA.1 lygyje. Esami emisijų rodiklių skirtumai atskirose ūkio 

šakose taip pat išanalizuoti ir aprašyti žemiau.  

Energijos gamybos sektoriuje (1.AA.1) naudojamų skystųjų, kietųjų ir dujinių kuro rūšių bei 

biomasės emisijų rodikliai yra pateikti 2.1-2.13 lentelėse.  

Skystieji kurai 

Žalia nafta 

Žalios naftos CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai pateikti 2.1 lentelėje. 

2.1 lentelė. Žalios naftos CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
LT BE BG DE IT PL 

CO2 73,30 77,74 73,30 73,30 73,30 73,30 73,30 

CH4 0,003 0,003 n.d. 0,003 n.d. n.d. 0,003 

N2O 0,0006 0,0006 n.d. 0,0006 n.d. n.d. 0,0006 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
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Kaip matyti iš 2.1 lentelėje pateiktos informacijos, žalia nafta naudojama šešių šalių 

energijos gamybos sektoriuose. CO2 emisijų įvertinimui ES, išskyrus Lietuvą, taiko standartinius 

emisijų rodiklius, apibrėžtus TKKK (2006) metodikoje. Lietuva, kuri daugiausiai žalios naftos 

importuoja iš Rusijos ir Kazachstano, taiko nacionalinį CO2 emisijų rodiklį, kuris yra 6 % didesnis 

už TKKK standartinį CO2 emisijų rodiklį ir viršija TKKK standartinio emisijų rodiklių 

neapibrėžtumų ribą (75,50 t/TJ).  

CH4 ir N2O emisijų įvertinimui ES taip pat naudojami standartiniai emisijų rodikliai. 

Skalūnų alyva 

Skalūnų alyvos CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai pateikti 2.2 lentelėje. 

2.2 lentelė. Skalūnų alyvos CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

  TKKK (2006) LT LV EE 

CO2 73,30 77,40 76,35 73,33 / 76,60 

CH4 0,003 0,003 0,003 0,003 

N2O 0,0006 0,006 0,0006 0,0006 

 

Skalūnų alyva naudojama Lietuvos, Latvijos ir Estijos energijos gamybos sektoriuose. CO2 

emisijų įvertinimui šios šalys taiko nacionalinius CO2 emisijų rodiklius. Nacionaliniai CO2 emisijų 

rodikliai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra didesni už standartinį CO2 emisijų rodiklį, apibrėžtą 

TKKK (2006), atitinkamai 5,6 %, 4,2 % ir 0,04–4,5 %, bet ir standartinio emisijų rodiklio 

neapibrėžtumo ribose. 

Latvijoje naudojamų skalūnų alyvų CO2 emisijų rodiklis yra apskaičiuojamas įvertinus tai, 

kad anglies dalis kure sudaro 82,82 %, kuro grynasis šilumingumas (toliau tekste NCV) yra 39,35 

GJ/t (NCV=38,1 GJ/t pagal TKKK (2006)). Tai rodo, kad anglies kiekis yra 21,05 tC/TJ 

(
10035,39

100082,82




). Perskaičiavimui į CO2 vertę taikomas koeficientas - 3,664. Gaunama, kad CO2 

emisijų rodiklio reikšmė yra 77,13 t/TJ. Deginant kurą ne visa kure esanti anglis oksiduojasi ir 

virsta CO2, todėl įvertintas 0,99 oksidacijos koeficientas ir nustatytas CO2 emisijų rodiklis lygus 

76,35 t/TJ. 

Kaip matyti, Estijoje taikomi du CO2 emisijų rodikliai: 73,33 t/TJ emisijų rodiklis 

naudojamas lengvųjų skalūnų alyvų CO2 emisijų įvertinimui, o 76,60 t/TJ – sunkiųjų skalūnų alyvų 

CO2 emisijų įvertinimui. Skaičiuojant CO2 emisijų rodiklius atsižvelgta į tai, kad 1) anglies dalis 

lengvųjų skalūnų alyvose sudaro 85,24 %, o NCV – 42,2 GJ/t; 2) anglies dalis sunkiųjų skalūnų 

alyvose sudaro 82,71 %, o NCV – 39,2 GJ/t. Tuomet apskaičiuotasis anglies kiekis lengvuosiuose 
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skalūnuose yra 20,2 tC/TJ, o sunkiuosiuose skalūnuose – 21,1 t/TJ. Perskaičiavus atitinkamų 

skalūnų alyvų anglies kiekius į CO2 vertę ir įvertintus 0,99 oksidacijos koeficientą, gaunami 73,33 

t/TJ ir 76,60 t/TJ CO2 emisijų rodikliai. 

Vertindamos CH4 ir N2O emisijas, susidarančias deginant skalūnų alyvas, Baltijos šalys 

taiko standartinius TKKK (2006) emisijų rodiklius (2.2 lentelė). 

Mazutas 

Apibendrinti mazuto CO2 emisijų rodikliai yra parodyti 2.1 paveiksle, o CH4 ir N2O emisijų 

rodikliai yra pateikti 2.3 lentelėje. 

 

2.1 paveikslas. Mazuto CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Energijos gamybos sektoriuje naudojamam mazutui ES šalyse yra taikomi standartiniai, 

nacionaliniai ir įrenginio lygmens CO2 emisijų rodikliai.  

Standartiniai TKKK (2006) emisijų rodikliai (77,40 t/TJ) mazutui taikomi Belgijoje, 

Bulgarijoje, Čekijoje ir Slovėnijoje. Mažesnė nei standartinė TKKK emisijų rodiklio reikšmė buvo 

taikoma tik Latvijoje (76,59 t/TJ) ir Airijoje (76,00 t/TJ). Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje, 

Vengrijoje ir Portugalijoje, standartinis CO2 emisijų rodiklis yra naudojamas tik tais atvejais, kai 

negalima pritaikyti įrenginio lygio CO2 emisijų rodiklio. Danijos pavyzdys rodo, kad yra galimybė 

taikyti nacionalinį mazuto CO2 emisijų rodiklį ŠESD emisijų įvertinimui tik 1.AA.1.a veikloje. 

Mazuto nacionalinis CO2 emisijų rodiklis yra apskaičiuojamas kiekvieniems metams kaip vidutinė 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1623.16.16-G-V:01 
 

 27 

 

atskirų įrenginių CO2 emisijų rodiklių reikšmė iš pateiktų ATL sistemos ataskaitų. 2013 m. Danijos 

nacionalinis CO2 emisijų rodiklis mazutui buvo 79,28 t/TJ. Ši reikšmė nustatyta iš 13 elektros 

gamybos ir CŠT sektoriuje mazutą deginančių įrenginių duomenų, kurie 2013 m. sunaudojo 76 % 

viso mazuto, sudeginamo stacionariuose šaltiniuose. Nuo 2005 m. nacionalinis CO2 emisijų rodiklis 

mazutui Danijoje padidėjo 1,1 %. Visose kitose energijos gamybos sektoriaus veiklose, taikomas 

standartinis mazuto CO2 emisijų rodiklis. Vengrijoje standartinis mazuto CO2 emisijų rodiklis 

taikomas ŠESD emisijų įvertinimui visose energijos gamybos veiklose, išskyrus naftos perdirbimo 

sektorių. Naftos perdirbimo sektoriuje ŠESD emisijų apskaičiavimui taikomas nacionalinis 81,09 

t/TJ CO2 emisijų rodiklis. Šis rodiklis nustatytas remiantis ATL duomenų bazės duomenimis ir 

įvertinus 0,995 oksidacijos koeficientą. Portugalijoje standartinis CO2 emisijų rodiklis mazutui 

naudojamas tik ŠESD emisijoms įvertinti elektros ir šilumos gamybos veiklose Azores ir Madeira 

regionuose. Visose kitose 1.AA.1 veiklose, taikomi įrenginio lygmens CO2 emisijų rodikliai iš  

Portugalijos ATL sistemos duomenų bazės. 2013 m. įrenginio lygmens mazuto CO2 emisijų 

rodikliai buvo 2,3–2,7 % didesni už standartinį CO2 emisijų rodiklį. 

Nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai taikomi Lietuvoje, Austrijoje, Estijoje, Suomijoje, 

Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Mazuto 

nacionalinių CO2 emisijų rodiklių reikšmė kinta intervale nuo 76,00 t/TJ (Airijoje) iki 80,76 t/TJ 

(Italijoje).  

Austrijoje taikomas labiausiai diferencijuotas (diferencijavimo kriterijai – skystojo kuro 

rūšis, įrenginio instaliuotoji galia ir energijos gamybos sektoriaus veikla) nacionalinis CO2 emisijų 

rodiklis. Mažesnė CO2 emisijų rodiklio reikšmė (77,00 t/TJ) yra nustatyta lengviesiems 

skystiesiems kurams (angl. light fuel oil), deginamiems didesniuose nei 50 MW šiluminės galios 

įrenginiuose 1.AA.1.a veikloje. 78,00 t/TJ CO2 emisijų rodiklis taikomas visiems skystiesiems 

kurams (angl. light fuel oil, medium fuel oil and heavy fuel oil), deginamiems mažesniuose nei 50 

MW šiluminės galios įrenginiuose 1.AA.1.a veikloje, o taip pat lengviesiems skystiesiems kurams, 

deginamiems didesniuose nei 50 MW šiluminės galios įrenginiuose 1.AA.1.c veikloje. 80 t/TJ CO2 

emisijų rodiklis nustatytas lengviesiems skystiesiems kurams, deginamiems didesniuose nei 50 MW 

šiluminės galios įrenginiuose 1.AA.1.b veikloje ir sunkiesiems skystiesiems kurams (mazutui), 

deginamiems didesniuose nei 50 MW šiluminės galios įrenginiuose 1.AA.1.a veikloje. 

Suomijoje mazutui buvo taikomas 78,80 t/TJ CO2 emisijų rodiklis 1990–2012 m. Šiuo 

laikotarpiu mazuto NCV buvo 41,1 GJ/t. 2013 m. CO2 emisijų rodiklis buvo išdiferencijuotas pagal 

sieros kiekį mazuto sudėtyje. Mažai sieringam mazutui buvo nustatytas 79,20 t/TJ CO2 emisijų 
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rodiklis. Šios rūšies mazuto NCV lygus 41,0 GJ/t. Sieringam mazutui pritaikytas 78,40 t/TJ CO2 

emisijų rodiklis. Sieringo mazuto NCV yra 40,2 GJ/t. 

Vokietijoje mazutui taikomas laike kintantis CO2 emisijų rodiklis, remiantis ATL sistemos 

duomenų baze. 2005-2013 m. laikotarpyje taikytas atitinkamų metų kintantis CO2 emisijų rodiklis, 

o 1990–2004 m. laikotarpyje naudojamas 2005–2013 m. ATL sistemoje nustatytų CO2 emisijų 

rodiklių vidurkis - 79,80 t/TJ. 

ATL sistemos duomenys taip pat buvo naudojami išvedant mazuto, sunaudojamo naftos 

perdirbimo sektoriuje Italijoje, CO2 emisijų rodiklį. Taikomo CO2 emisijų rodiklio reikšmė 

sumažėjo nuo 81,82 t/TJ (2005 m.) iki 80,76 t/TJ (2013 m.). Visų kitų sektorių ŠESD emisijų 

apskaitai taikomi laike kintantys CO2 emisijų rodikliai, kurie nustatyti atlikus įvairius matavimus ir 

remiantis literatūros analize. Pastebėta, kad mazuto sieringumas įtakoja ir anglies dalį mazute. 

Išanalizavus sieringo ir nesieringo mazuto duomenis nuo 1990 m., buvo apskaičiuotas vidutinis CO2 

emisijų rodiklis, kuris taikytas viso mazuto apimčiai. Pastebėtina, kad mazuto CO2 emisijų rodiklio 

reikšmė papuolė į standartinio CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumo  ribas ir nuo 2005 m. vis labiau 

artėjo prie standartinio CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumo apatinės ribos (t.y. prie 75,5 t/TJ). 

1990–2013 m. laikotarpyje taikytas mazuto CO2 emisijų rodiklis sumažėjo nuo 77,34 t/TJ (1990 m.) 

iki 76,41 t/TJ (2013 m.). Tai sąlygojo perėjimas nuo sieringo prie mažai sieringo mazuto vartojimo. 

Slovakijoje nacionalinis CO2 emisijų rodiklis mazutui diferencijuojamas pagal energijos 

gamybos sektorius. Mazutui, naudojamam 1.AA.1.a veikloje, taikytas 78,78 t/TJ, o mazutui, 

sunaudojamam 1.AA.1.b veikloje, – 79,48 t/TJ CO2 emisijų rodiklis. 

Nediferencijuoti nacionaliniai mazuto CO2 emisijų rodikliai buvo taikyti Latvijoje, 

Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje. Latvijoje taikytas mazuto CO2 emisijų rodiklis 1,1 % mažesnis už 

TKKK (2006) standartinį rodiklį, o Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje - didesnis už TKKK (2006) 

rodiklį atitinkamai 0,3 %, 0,7 % ir 0,8 %. Latvijoje mazuto CO2 emisijų rodiklis buvo apskaičiuotas 

įvertinus tai, kad anglies dalis yra 85,72 %, o kuro NCV – 40,60 GJ/t, anglies kiekis – 21,11 GJ/t, o 

oksidacijos koeficientas – 0,99. Estijoje naudojamo mazuto NCV –  40,15 GJ/t, anglies kiekis yra 

21,27 GJ/t, o pritaikytas oksidacijos koeficientas – 1,00. 

Mazuto CH4 ir N2O emisijų rodikliai taikomi ES šalių energijos gamybos sektoriuje pateikti 

2.3 lentelėje. Kaip matyti iš 2.3 lentelės, daugelis ES šalių taiko standartinius mazuto CH4 ir N2O 

emisijų rodiklius. Šalių nustatyti nacionaliniai emisijų rodikliai kinta plačiose ribose, nes šiuos 

rodiklius sąlygoja ne tik kuro rūšis, bet ir degimo proceso sąlygos.  

Austrijoje taikomi labiausiai diferencijuoti CH4 ir N2O emisijų rodikliai. Diferencijavimo 

kriterijai yra tokie patys kaip ir CO2 emisijų rodiklių, t.y. skystojo kuro rūšis, įrenginio instaliuotoji 
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galia ir energijos gamybos sektorius. Austrijoje taikyti nacionaliniai CH4 emisijų rodikliai atitinka 

apatinę TKKK (2006) standartinio CH4 rodiklio ribą (0,001 t/TJ) arba nepatenka į standartinio CH4 

emisijų rodiklio neapibrėžumų ribas (lengvųjų skystųjų kurų, sudeginamų mažesniuose nei 50 MW 

šiluminės galios įrenginiuose, CH4 emisijų rodiklis – 0,0008 t/TJ). Nacionaliniai N2O emisijų 

rodikliai atitinka standartinį TKKK (2006) N2O emisijų rodiklį arba yra už jį didesni, tačiau patenka 

į standartinio N2O emisijų rodiklio neapibrėžtumų ribas.  

2.3 lentelė. Mazuto CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

  
TKKK 

(2006) 
AU BG CZ DE 

CH4 0,003 0,0006 / 0,0008 / 0,001 / 0,002 0,003 0,003 0,0041 

N2O 0,0006 0,0006 / 0,001 / 0,0018 / 0,002 0,0006 0,0003 / 0,005 / 0,0006 n.d. 

 
  DK EE LT LV PT SI 

CH4 0,0008 / 0,0013 / 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0008 / 0,003 0,003 

N2O n.d. 0,0006 0,0006 0,0006 0,0003 / 0,0006 0,0006 

 

Danijoje naftos perdirbimo veikloje taikyti standartiniai CH4 (0,003 t/TJ) ir N2O (0,0006 

t/TJ) emisijų rodikliai, o elektros ir šilumos gamybos veikloje naudoti ir nacionaliniai CH4 (0,0013 

t/TJ) ir N2O (0,005 t/TJ) rodikliai, ir standartiniai.  

Suskystintos naftos dujos 

Suskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodikliai yra pateikti 2.2 paveiksle, o CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai - 2.4 lentelėje. 
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2.2 paveikslas. Suskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Iš 2.2 paveikslo matyti, kad nacionalinius CO2 emisijų rodiklius taiko Austrija, Estija, 

Suomija, Latvija, Lietuva ir Slovakija. Didžiausias suskystintų naftos dujų nacionalinis CO2 emisijų 

rodiklis (65,42 t/TJ) yra nustatytas Lietuvoje, o mažiausi – Latvijoje (62,44 t/TJ) ir Slovakijoje 

(63,02 t/TJ). Šiose šalyse taikomi suskystintų naftos dujų nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai yra 

mažesni už standartinį TKKK (2006) rodiklį (63,10 t/TJ) atitinkamai 1,1 % ir 0,1 %.  

CO2 emisijų rodiklių skirtumus tarp šalių paaiškina naudojamo kuro cheminė sudėtis, NCV 

ir oksidacijos koeficiento reikšmė. Pavyzdžiui, Latvijoje naudojamų suskystintų naftos dujų 

cheminėje sudėtyje anglis sudaro 77,99 %, o šio kuro NCV yra 45,54 GJ/t. Vadinasi, anglies kiekis 

kure yra 17,13 tC/TJ (arba 62,75 t/TJ). Įvertinus oksidacijos koeficientą (0,995), apskaičiuotoji CO2 

emisijų rodiklio reikšmė yra 62,44 t/TJ. Estijoje naudojamų suskystintų naftos dujų NCV lygi 45,50 

t/TJ, o anglies kiekis kure yra 17,30 tC/TJ. Atsižvelgus į šį parametrą, nustatyta CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė – 63,43 t CO2/TJ (priimta, kad oksidacijos koeficientas yra 1,00). Lietuvoje 

naudojamų suskystintų naftos dujų NCV yra 46,58 GJ/t, o anglie skiekis kure - 17,84 tC/TJ (arba 

65,42 tCO2/TJ).  

Kitų šalių CO2 emisijų vertinimuose taikomi nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai yra 0,5–2,9 

% didesni nei TKKK standartinis. Visais atvejais suskystintų naftos dujų nacionaliniai CO2 emisijų 

rodikliai patenka į TKKK (2006) standartinio CO2 emisijos rodiklio neapibrėžtumų ribas. 

2.4 lentelė. Suskystintų naftos dujų CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BG DK EE LV LT PL 

CH4 0,001 0,0015 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

N2O 0,0001 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 

 PT SI 

CH4 0,00006 / 0,001 / 0,004 0,001 

N2O 0,0001 / 0,0014 0,0001 

 

Iš 2.4 lentelėje pateiktos informacijos matyti, kad ŠESD emisijų įvertinimui dažniausiai ES 

šalys taiko standartinius CH4 ir N2O emisijų rodiklius. Nacionaliniai CH4 ir N2O emisijų rodikliai 

yra nustatyti Austrijoje ir Portugalijoje. Austrijoje nacionaliniai CH4 (0,0015 t/TJ) ir N2O (0,001 

t/TJ) rodikliai nediferencijuoti, o Portugalijoje diferencijuoti pagal energijos gamybos sektorius. 

Elektros ir šilumos gamybos sektoriuje ŠESD emisijų vertinimui taikomas 0,00006–0,001 t/TJ 

nacionalinis CH4 emisijų rodiklis ir standartinis 0,0001 t/TJ N2O emisijų rodiklis, o naftos 

perdirbimo veikloje – nacionaliniai 0,004 t/TJ CH4 ir 0,0014 t/TJ N2O rodikliai. 
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Nesuskystintos naftos dujos 

Nesuskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodikliai yra pateikti 2.3 paveiksle, o CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai -  2.5 lentelėje. 

 

2.3 paveikslas.  Nesuskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Nesuskystintoms naftos dujų degimo metu susidarnačių ŠESD emisijų įvertinimui ES šalys 

naudoja standartinį (57,60 t/TJ), nacionalinius (55,10–95,13 t/TJ) ir įrenginio lygmens (49,60–60,80 

t/TJ) CO2 emisijų rodiklius.  

Standartinis CO2 emisijų rodiklis (57,60 t/TJ) taikomas Bulgarijoje ir Lenkijoje, įrenginio 

lygmens CO2 emisijų rodikliai – Suomijoje (intervalas 49,60–60,80 t/TJ) ir Olandijoje (2013 m. 

vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė 64,9 t/TJ), o nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai – likusiose 

šalyse.  

Belgijoje, Čekijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje taikomi 

mažesni už standartinį CO2 emisijų rodiklį nacionaliniai rodikliai. Visos jų reikšmės, išskyrus kai 

kurias Vengrijos reikšmes, patenka į TKKK (2006) standartinio CO2 emisijų rodiklio 

neapibrėžtumų ribas (t.y. 48,20–69,00 t/TJ). Vengrijos atveju, kai kurios CO2 emisijų rodiklių 

reikšmės, nustatytos remiantis ATL sistemos duomenimis, mažesnės už standartinio CO2 emisijų 

rodiklio žemutinę ribą 31,9 %. Vengrija taiko 0,995 oksidacijos koeficientą. 
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Danijoje, Vokietijoje ir Airijoje nesuskystintoms naftos dujoms taikomi 1,1–65,2 % didesni 

nei standartinis nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai. Nuo 2006 m. Danijoje kiekvieniems metams 

išvedamas nacionalinis CO2 emisijų rodiklis iš dviejų naftos perdirbimo įmonių, dalyvaujančių ATL 

prekybos sistemoje, duomenų. 2006–2013 m. CO2 emisijų rodiklis padidėjo nuo 57,60 t/TJ iki 

58,27 t/TJ. Vokietijoje CO2 emisijų rodiklis padidėjo nuo 57,10 t/TJ iki 62,30 t/TJ. Šiuo metu 

nesuskystintų naftos dujų didžiausias CO2 emisijų rodiklis taikomas Airijoje (95,13 t/TJ), nustatytas 

remiantis ATL sistemos duomenimis. 

Daugelis ES šalių taikoTKKK (2006) standartinius nesuskystintų naftos dujų CH4 ir N2O 

emisijų rodiklius (2.5 lentelė). 

2.5 lentelė. Nesuskystintų naftos dujų CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BG CZ DK NL PL LT 

CH4 0,001 0,0001 0,001 0,001 0,001 / 0,0017 0,0036 0,001 0,001 

N2O 0,0001 0,0002 0,0001 0,0006 0,0001 / 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 

 

Kaip matyti iš 2.5 lentelės, standartiniai CH4 ir N2O emisijų rodikliai yra taikomi 

Bulgarijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Danijoje taikomi standartiniai ir nacionaliniai CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai. Standartiniai CH4 ir N2O emisijų rodikliai taikomi ŠESD emisijų įvertinimui, kai 

kuras deginamas naftos perdirbimo sektoriuje (1.AA.1.b) perdirbimo krosnyse (angl. process 

furnaces). Kitose naftos perdirbimo sektoriaus veiklose taikomi nacionaliniai CH4 (0,0017 t/TJ) ir 

N2O (0,001 t/TJ) emisijų rodikliai. Jie atitinka dujų turbinų, kuriose naudojamos gamtinės dujos 

(angl. natural gas fuelled gas turbines) emisijų rodiklius. 

Gazoliai 

Gazolių CO2 emisijų rodikliai pateikti 2.4 paveiksle, o CH4 ir N2O emisijų rodikliai - 2.6 

lentelėje. 

Čekijoje ir Slovėnijoje ŠESD emisijų įvertinimui taikomi standartiniai gazolių CO2 emisijų 

rodikliai (74,10 t/TJ). Visose kitose analizuotose šalyse naudojami nacionaliniai CO2 emisijų 

rodikliai. Austrijoje ir Rumunijoje nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai didesni už standartinį rodiklį 

atitinkamai 1,2 % ir 0,3 %. Visose kitose šalyse CO2 emisijų rodiklis gazoliams mažesnis už 

standartinį ir kinta intervale 72,70–74,00 t/TJ.  

Danijoje metinis CO2 emisijų rodiklis gazoliams buvo išvestas iš 6 įrenginių, dalyvaujančių 

ATL prekybos sistemoje, duomenų. Apskaičiuotoji vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė – 72,66 

t/TJ (2013 m. minimali reikšmė – 72,37 t/TJ, maksimali – 74,37 t/TJ). 2006–2013 m. CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė sumažėjo 3,3 %. Italijoje taikomi du nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai gazoliams. 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1623.16.16-G-V:01 
 

 33 

 

Kai gazoliai naudojami kaip variklių kuras, taikomas 73,65 t/TJ CO2 emisijų rodiklis, o kai 

naudojamas šildymui – 73,58 t/TJ. 

 

 

2.4 paveikslas. Gazolių CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Estijos ir Suomijos gazolių CO2 emisijų rodikliai yra labai panašūs ir atitinkamai lygūs 

73,77 t/TJ ir 73,80 t/TJ. Kuro šilumingumas Estijoje yra 42,5 GJ/t,  Suomijoje - 42,9 GJ/t, o  

oksidacijos koeficientas – 1,00. 

2.6 lentelė. Gazolių CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU CZ DK DE EE 

CH4 0,003 0,0006 / 0,0012 0,003 0,0009 / 0,003 / 0,024 0,0033 n.d. 

N2O 0,0006 0,0010 / 0,0012 0,0006 0,0004 / 0,0006 / 0,0021 0,0020 0,0006 

 
 LT SI 

CH4 0,003 0,003 

N2O 0,0006 0,0006 

 

Austrija, Danija ir Vokietija yra nusistačiusios nacionalinius gazolių CH4 ir N2O emisijų 

rodiklius (2.6 lentelė). Kitose šalyse taikomi standartiniai TKKK (2006) CH4 ir N2O emisijų 

rodikliai. 
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Dyzelinas 

Dyzelino CO2 emisijų rodikliai pateikti 2.5 paveiksle, o CH4 ir N2O emisijų rodikliai - 2.7 

lentelėje. 

 

2.5 paveikslas. Dyzelino CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

ES šalyse dyzelino emisijų vertinimui taikomi nacionaliniai ir standartiniai CO2 emisijų 

rodikliai. Istoriškai didžiausias nacionalinis CO2 emisijų rodiklis buvo taikytas Vengrijoje (82,20 

t/TJ), o mažiausias – Lietuvoje – 72,89 t/TJ. Tačiau nuo 2013 m. Vengrija perėjo prie standartinio 

CO2 emisijų rodiklio, kuris už nacionalinį CO2 rodiklį mažesnis 10,9 %. Slovakijoje taikomas 

standartinis (74,10 t/TJ) CO2 emisijų rodiklis kietojo kuro gamybos sektoriuje, o elektros ir šilumos 

gamybos sektoriuje nacionalinis (74,05 t/TJ) CO2 emisijų rodiklis. Šiuo metu Austrijoje taikomi du 

nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai: 75,00 t/TJ rodiklio reikšmė naudojama vertinant CO2 emisijas 

elektros ir šilumos gamyboje, o 78,00 t/TJ – naftos perdirbimo sektoriuje.  
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2.7 lentelė. Dyzelino CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG EE LT LV 

CH4 0,003 0,0002 0,0009 / 0,001 / 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

N2O 0,0006 0,0006 0,0002 / 0,0004 / 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

 

 PL PT 

CH4 0,003 0,003–0,005 / 0,0099 

N2O 0,0006 0,0006 

 

 

ES šalyse CH4 ir N2O emisijų įvertinimui taikomi standartiniai CH4 (0,003 t/TJ) ir N2O 

(0,0006 t/TJ) emisijų rodikliai, išskyrus Austriją, Belgiją ir Portugaliją (2.7 lentelė). 

Austrija, Belgija ir Portugalija taiko ne tik standartinius, bet ir nacionalinius CH4 ir N2O 

rodiklius. Austrija taiko nacionalinį 0,0002 t/TJ CH4 emisijų rodiklį emisijų elektros ir šilumos 

gamybos sektoriuje. Belgijoje nacionaliniai 0,001 t/TJ ir 0,0009 t/TJ CH4 emisijų rodikliai bei 

0,0002 t/TJ ir 0,0004 t/TJ N2O emisijų rodikliai taikomi emisijų Flandrijoje ir Valonijoje 

įvertinimui. Portugalijoje nacionaliniai CH4 emisijų rodikliai naudojami elektros energijos ir 

šilumos gamybos (0,003–0,005 t/TJ) bei naftos perdirbimo (0,0099 t/TJ) sektoriuose. 

 

Kietieji kurai 

Durpės 

Durpių CO2 emisijų rodiklis yra pateiktas 2.6 paveiksle, o CH4 ir N2O emisijų rodikliai - 2.8 

lentelėje.  

Bulgarija taiko standartinius CO2 (106,00 t/TJ), CH4 (0,001 t/TJ) ir N2O (0,0015 t/TJ) 

emisijų rodiklius durpėms. Estija, Suomija, Airija, Latvija ir Lietuva emisijoms dėl durpių deginimo 

elektros energijos ir šilumos gamybos bei kietojo kuro ir kitoje energetikos pramonėje naudoja 

nacionalinius CO2 emisijų rodiklius ir standartinius bei nacionalinius CH4 ir N2O rodiklius.  



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1623.16.16-G-V:01 
 

 36 

 

 

2.6 paveikslas.  Durpių CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Suomijoje durpės yra vietinis kuras, užimantis reikšmingą vietą energetikos sektoriuje. 

Durpių gamybos ir sandėliavimo oro sąlygos turi didelę reikšmę durpių kokybei. 2012–2013 m. 

durpių kokybė Suomijoje buvo blogesnė nei įprastai. Atliktų matavimo rezultatai rodė, kad tais 

metais durpių NCV buvo 5 % mažesnė (t.y. 9,6 GJ/t), o CO2 emisijų rodiklio reikšmė 1,9 % (2012 

m) ir 1,5 % (2013 m.) didesnė nei TKKK standartinė reikšmė. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus 

Suomija vietoj standartinių reikšmių durpėms taikė nacionalinius rodiklius. 

Durpių briketų ir gabalinių durpių (angl. sod peat) atveju Estija naudoja atitinkamus 

Suomijos nacionalinius CO2 emisijų rodiklius. Durpių briketų CO2 emisijų rodiklis Estijoje ir 

Suomijoje yra 97,00 t/TJ. Gabalinių durpių CO2 emisijų rodiklis Estijoje yra 102,00 t/TJ. Jis atitinka 

Suomijos CO2 emisijų rodiklį, kuris buvo taikytas šalyje iki 2012 m. Nuo 2012 m. Suomija CO2 

emisijų dėl gabalinių durpių deginimo vertinimui taiko CO2 emisijų rodiklius, nustatytus iš ATL 

sistemos duomenų. 2012 m. gabalinėms durpėms Suomija pritaikė 104,00 t/TJ, o 2013 m. 103,9 

t/TJ CO2 emisijų rodiklį. Airijoje gabalinėms durpėms taikomas 104,00 t/TJ CO2 emisijų rodiklis. 

CO2 emisijų dėl trupininių durpių deginimo vertinimui Estija naudoja standartinį CO2 emisijų 

rodiklį (106,00 t/TJ). Iki 2011 m. Suomija taikė 105,9 t/TJ CO2 emisijų rodiklį trupininėms kuro 

durpėms, o nuo 2012 m. naudoja ATL sistemos duomenis. 2012 m. trupininėms durpėms Suomija 

pritaikė 107,9 t/TJ CO2 emisijų rodiklį, o 2013 m. – 107,5 t/TJ. Nacionalinis CO2 emisijų rodiklis 
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trupinimėms durpėms Airijoje 1990–2013 m. yra 115,00 t/TJ. Latvija taiko 97,5 t/TJ CO2 emisijų 

rodiklį emisijų, deginant durpių briketus, vertinimui, bet 103,87 t/TJ rodiklį – visoms kitoms durpių 

rūšims. Lietuvoje visoms durpių rūšims taikomas vieningas CO2 emisijų rodiklis – 104,34 t/TJ. 

2.8 lentelė. Durpių CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
BG EE FI IE LV LT 

CH4 0,001 0,001 0,001 0,003 / 0,004 / 0,010 0,001 0,001 0,001 

N2O 0,0015 0,00015 0,0015 0,002 / 0,003 / 0,007 0,0015 0,0015 0,0015 

 

Suomija taiko nacionalinius CH4 ir N2O emisijų rodiklius. Naudojant cirkuliacinio verdančio 

sluoksnio katilo (angl. circulating fluidised bed, CFB) ir verdančio sluoksnio katilo (angl. bubbling 

fluidised bed, BFB), kai galia didesnė nei 50 MW deginimo technologiją, taikomas 0,003 t/TJ CH4 

emisijų rodiklis. Esant galiai 5–50 MW, taikomas 0,004 t/TJ CH4 emisijų rodiklis, o kai galia 

mažesnei nei 5 MW – 0,01 t/TJ CH4 emisijų rodiklis. CFB deginimo technologijos atveju taikomas 

0,007 t/TJ nacionalinis N2O emisijų rodiklis, BFB atveju – 0,003 t/TJ, o visais kitais atvejais –

 0,002 t/TJ nacionalinis N2O emisijų rodiklis. 

Akmens anglis 

ES šalių nacionalinėse ŠESD apskaitų ataskaitose pateikta daug informacijos apie anglies 

kuro emisijų rodiklius, tačiau akmens anglies kuro emisijų rodiklių detalumo lygis yra skirtingas, 

todėl kyla sunkumų norint atlikti palyginamąją emisijų rodiklių, kurie aktualūs Lietuvos energijos 

gamybos sektoriuje, analizę. Dėl šios priežasties tikslinga pateikti anglies rūšių klasifikaciją (2.7 

paveikslas) ir tokiu būdu nustatyti atitinkamos rūšies emisijų rodiklių aktualumą. Pateikiama  

anglies rūšių klasifikacija remiasi informacija, kurią pateikia Pasaulinė anglių asociacija 

(http://www.worldcoal.org/coal/what-coal). 

 

http://www.worldcoal.org/coal/what-coal
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2.7 paveikslas.  Anglies rūšių klasifikacija [22] 

 

Lietuvos energijos gamybos veikloje naudojamos subbituminės ir koksinės (kitos bituminės) 

akmens anglys. Todėl palyginamoji analizė atlikta būtent šių anglių emisijų rodiklių arba anglių, 

esančių aukštesnėje klasifikacijos hierarchijos pozicijoje, t.y. kai informacijos apie koksines akmens 

anglis nėra, pateikiami bituminių akmens anglių arba akmens anglių emisijų rodikliai. 

Akmens anglies CO2 emisijų rodikliai yra pateikti 2.8-2.9 paveiksluose, o CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai -  2.9 lentelėje. 

Anglies elemento dalis anglyje Didelė Maža 

Drėgnumo dalis anglyje Maža Didelė 

Žemesnio laipsnio 

anglis 

Akmens 

anglis 

 

Lignitas 
Subbituminės 

anglys 

Bituminės 

akmens anglys 

 

Antracitas 

Dujinės 

akmens anglys 

Koksinės 

akmens anglys 
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2.8 paveikslas. Bituminių akmens anglių CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Daugelyje šalių anglys yra vietinis kuras ir viena pagrindinių kuro rūšių energijos gamybos 

sektoriuje. Šiam kurui dauguma ES šalių yra nusistačiusios nacionalinius ŠESD emisijų rodiklius.  

Standartinis CO2 emisijų rodiklis bituminėms akmens anglims, apibrėžtas TKKK (2006), 

yra 94,60 t/TJ. Tokią rodiklio reikšmę CO2 emisijų skaičiavimuose taiko Belgija, Vengrija, Airija ir 

Latvija. Standartinį ir nacionalinius CO2 emisijų rodiklius taiko Danija ir Suomija. Nacionalinis 

CO2 emisijų rodiklis bituminėms akmens anglims Danijoje yra taikomas elektros ir šilumos 

gamybos sektoriuje, nustatytas iš ATL sistemos duomenų bazės. 2013 m. duomenimis Danijoje 

ŠESD emisijų įvertinimui 3–ąją pakopą taikė 13 anglį kūrenančių įrenginių. Nustatyta minimali 

įrenginių CO2 emisijų rodiklio reikšmė – 92,90 t/TJ, o maksimali – 96,88 t/TJ. Vidutinis 2013 m. 

metinis CO2 emisijų rodiklis – 93,95 t/TJ. Jis yra 0,3 % mažesnis nei nustatytas 2012 m. Suomijoje 

anglies briketams taikomas standartinis CO2 emisijų rodiklis. Visais kitais atvejais naudojamas 

nacionalinis CO2 emisijų rodiklis, nuo 2008 m. nustatomas kiekvieniems metams iš ATL sistemoje 

dalyvaujančių įrenginių duomenų. 2013 m. pritaikytas CO2 emisijų rodiklis bituminėms akmens 

anglims buvo 94,10 t/TJ. 2004–2007 m. nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai buvo nustatomi 

naudojant vidutinę metinę NCV reikšmę, kuri apskaičiuota iš ATL duomenų. 

ES šalių bituminės akmens anglies CO2 emisijų rodikliai patenka į TKKK (2006) 

standartinės reikšmės neapibrėžtumų ribas (išskyrus Bulgarijos). Mažiausia CO2 emisijų rodiklio 
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reikšmė bituminėms akmens anglims naudojama Portugalijoje (92,00 t/TJ), o didžiausia –

 Slovakijoje (97,72 t/TJ) ir Bulgarijoje (104,80 t/TJ) elektros energijos ir šilumos gamybos 

sektoriuje.  

Austrijoje ir Lenkijoje CO2 emisijų rodiklis bituminėms akmens anglims yra 

diferencijuojamas. Austrijoje CO2 emisijų rodiklis naudojamas centralizuoto šilumos tiekimo 

sektoriui yra 93,00 t/TJ, o ŠESD emisijų aspkaitai kombinuotojo ciklo elektrinėse - 95,00 t/TJ. 

Lenkijoje CO2 emisijų rodiklis bituminėms akmens anglims yra ne tik skirtingas atskiruose 

sektoriuose, bet ir kintantis laike. 2005–2013 m. ŠESD emisijų įvertinimui elektros energijos ir 

šilumos gamybos sektoriuje Lenkija taikė 94,95–94,98 t/TJ, naftos perdirbimo – 94,70–94,73 t/TJ, o 

kieto kuro ir kitoje energetikos pramonėje – 93,86–94,34 t/TJ CO2 emisijų rodiklį bituminei akmens 

angliai. 

 

2.9 paveikslas. Subbituminių anglių CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Italija taiko subbituminių anglių standartinį (96,10 t/TJ) CO2 emisijų rodiklį, Lietuva –

 įrenginio lygmens (95,70 t/TJ), o Slovėnija ir Vengrija nacionalinius CO2 emisijų rodiklius, kurie 

atitinkamai buvo 97,21 t/TJ ir 99,59 t/TJ (oksidacijos koeficientas - 0,986). Nacionaliniai ES šalių 

CO2 emisijų rodikliai patenka į standartinio rodiklio neapibrėžtumų ribas. 
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2.9 lentelė. Bituminių ir subbituminių anglių CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ DK EE 

CH4 0,001 0,0001 / 0,0003 0,001 / 0,003 0,001 0,001 0,0009 0,001 

N2O 0,003 0,0005 / 0,005 0,0005 / 0,0015 0,0015 0,0014 0,0008 / 0,0014 0,0015 

 
 FI DE LT LV PL PT SI 

CH4 0,001 / 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0007 0,001 

N2O 0,001–0,030 0,001 / 0,0019 / 0,040 0,0015 0,0015 0,0015 0,0014 0,0015 

 

CH4 ir N2O emisijų vertinimui taikomi standartiniai ir nacionaliniai emisijų rodikliai (2.9 

lentelė). Nacionalinės CH4 emisijų rodiklio reikšmės Austrijoje, Danijoje ir Portugalijoje yra 

atitinkamai 30 %, 10 % ir 90 % mažesnės nei standartinė rodiklio reikšmės (0,001 t/TJ), o Belgijoje 

ir Suomijoje emisijų rodikliai yra iki 4 kartų didesni nei standartinė reikšmė. Analizuojant N2O 

emisijų rodiklių reikšmes pastebima, kad daugelis šalių vis dar taiko TKKK (1996) standartinę 

reikšmę, kuri yra du kartus mažesnė už TKKK (2006) reikšmę.  

 

Dujiniai kurai 

Gamtinės dujos 

Gamtinių dujų CO2 emisijų rodikliai,taikomi analizuotose ES šalyse, pateikti 2.10 paveiksle, 

o CH4 ir N2O emisijų rodikliai - 2.11 lentelėje. 

 

2.10 paveikslas. Gamtinių dujų CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 
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Gamtinių dujų ŠESD emisijų įvertinimui ES šalys taiko įrenginio lygmens, nacionalinius ir 

standartinius emisijų rodiklius. Įrenginio lygmens CO2 emisijų rodiklius taiko Portugalija. 

Nacionalinius CO2 emisijų rodiklius yra nusistačiusios visos kitos šalys, išskyrus Belgiją ir Lenkiją, 

kurios taiko standartinio CO2 emisijų rodiklio reikmšę – 56,10 t/TJ. 

Kaip matyti iš 2.10 paveiksle pateiktos informacijos, nacionalinio CO2 emisijų rodiklio 

reikšmė didžiausia yra Olandijoje (57,20 t/TJ), o mažiausia – Latvijoje (54,49 t/TJ). 

Vieni mažiausių CO2 emisijų rodiklių reikšmių (55,26–55,30 t/TJ) yra taikomi Suomijoje, 

Estijoje, Rumunijoe, Slovėnijoje ir Čekijoje. 

Suomija visą gamtinių dujų kiekį importuoja iš Rusijos. Importuojamų gamtinių dujų 

sudėtyje vyrauja metanas (daugiau nei 98 %). Nuo 2005 m. sausio mėn. kiekvieną mėnesį 

vienintelis gamtinių dujų importuotojas (Gasum Oy) atlieka CO2 emisijų rodiklių stebėseną. 

Mėnesinės CO2 emisijų rodiklių reikšmės 2005 m. sausio–rugpjūčio mėn. buvo 54,99–55,09 t/TJ. 

Dažniausiai emisijų rodiklio reikšmė yra mažesnė žiemą, bet didesnė – vasarą. Besiremdama šiais 

stebėjimų rezultatais, Suomijos Statistikos tarnyba patvirtino 55,04 t/TJ vidutinį metinį CO2 emisijų 

rodiklį, priimdama, kad NCV yra 36,00 MJ/m
3
. Atlikus 2011 m. ataskaitos centralizuotą vertinimą, 

pareikalauta patikslinti CO2 emisijų rodiklio reikšmę. Gasum Oy pateikė 2005–2010 m. mėnesinius 

duomenis. Paaiškėjo, kad 2005–2010 m. CO2 emisijų rodiklių reikšmės buvo 54,98–55,22 t/TJ, o 

NCV kito intervale 35,838–36,408 MJ/m
3
. Apskaičiuotoji vidutinė metinė CO2 emisijų rodiklio 

reikšmė kito nuo 55,02 t/TJ iki 55,07 t/TJ. Iš paskutiniųjų metų duomenų matyti, kad NCV ir CO2 

emisijų rodiklių reikšmės keičiasi sparčiau. 2013 m. vidutinė metinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė 

padidėjo iki 55,19 t/TJ, o NCV buvo 36,20 MJ/m
3
n. Oksidacijos koeficientas yra 1. 

Estijoje, kuri gamtines dujas importuoja iš Rusijos, taikomas 55,26 t/TJ CO2 emisijų 

rodiklis, atsižvelgiant į tai, kad NCV – 33,60 MJ/m
3
, o oksidacijos koeficientas – 0,995. 

Rumunija importuoja gamtines dujas iš Vengrijos (8 %) ir Rusijos (92 %). Nuo 2007 m. 

ŠESD emisijų vertinimui taiko 55,27 t/TJ CO2 emisijų rodiklio reikšmę. Šis rodiklis nustatytas 

remiantis ATL sistemoje dalyvaujančių įrenginių duomenimis – tai vidutinė svertinė CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė 2007–2012 m. Ji išvesta įvertinus tai, kad NCV – 33,195 MJ/m
3
, o oksidacijos 

koeficientas – 0,996. 

Slovėnija didžiają gamtinių dujų dalį importuoja iš Rusijos, o trečdalį – iš Alžyro. Iki 1995 

m. Slovėnija naudojo CO2 emisijų rodiklio reikšmes, apskaičiuotos atsižvelgus į gamtinių dujų 

cheminę sudėtį 1986–1995 m. (reikšmės paimtos iš nacionalinės studijos). CO2 emisijų rodiklių 

reikšmės sumažėjo nuo 55,33 t/TJ iki 55,28 t/TJ 1986–1995 m. Analizuojamu laikotarpiu NCV 
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padidėjo nuo 33,50 TJ/Mm
3
 iki 34,10 TJ/Mm

3
. Nuo 1996 m. Slovėnija taiko vienodą visiems 

vėlesniems metams CO2 emisijų rodiklį – 55,29 t/TJ. Priežastis ta, kad gamtinių dujų tiekėjas 

Geoplin Plinovodi netiria gamtinių dujų cheminės sudėties, o sprendimą motyvuoja tuo, kad 

gamtinių dujų cheminė sudėtis metams bėgant mažai keičiasi. Oksidacijos koeficientas yra 1. 

Čekija taiko 55,30 t/TJ CO2 emisijų rodiklį. Jis išvestas pagal metodologiją, kuri išsamiai 

aprašyta Čekijos nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitos priede A3.4 "Country specific CO2 

emission factor for Natural Gas combustion“. Skaičiavimuose priimta, kad NCV – 34,424 MJ/m
3
, o 

oksidacijos koeficientas – 1. 

Austrijoje naudojamų gamtinių dujų cheminė sudėtis: 96,66 % – CH4, 1,52 % – C2H6, 0,40 

% – C3H8, 0,06 % – i-C4H10, 0,08 % – n-C4H10, 0,33 % – CO2, 0,95 % – N2. Gamtinių dujų CO2 

emisijų rodiklio reikšmė atsižvelgiant į cheminę sudėtį yra 55,40 t/TJ.  

Danija naudoja keletą gamtinių dujų rūšių – tai miesto dujos (angl. town gas), dujinių 

turbinų gamtinės dujos (angl. off-shore gas turbines natural gas) ir kitos gamtinės dujos (angl. other 

natural gas). Nuo 1990 m. miesto dujų suvartojimas mažėjo vidutiniškai kasmet po 4,4 % ir 2013 

m. sudarė tik 0,6 PJ. Miesto dujų cheminė sudėtis 2013 m. ir 2000–2005 m. yra pateikta 2.10 

lentelėje. 

2.10 lentelė. Miesto dujų cheminė sudėtis 2013 m. ir 2000–2005, % 

Komponentas Sudėtis 2013 m., % Sudėtis 2000–2005 m., % 

Metanas 43,9 22,3–27,8 

Etanas 2,9 1,2–1,8 

Propanas 1,1 0,5–0,9 

Butanas 0,5 0,13–0,2 

Anglies dvideginis 0,4 8,0–11,6 

Azotas 40,5 15,6–20,9 

Deguonis 10,7 2,3–3,2 

Aukštesnieji angliavandeninliai  0,0–0,6 

Vandenilis  35,4–40,5 

Anglies monoksidas  2,6–2,8 

 

2013 m. miesto dujų žemutinė šiluminė vertė buvo 19,3 MJ/Nm
3
, o CO2 emisijų rodiklio 

reikšmė – 56,10 t/TJ. Emisijų rodiklio reikšmė yra 1,2 % mažesnė už kitų gamtinių dujų reikšmę. 

2000–2005 m. miesto dujų žemutinė šiluminė vertė buvo 15,6–17,8 MJ/Nm
3
, o CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė kito intervale 52,0–57,0 t/TJ. Miesto dujų tiekėjo duomenimis, šių dujų cheminė 

sudėtis ir šiluminė vertė keičiasi metų bėgyje, todėl ŠESD emisijų vertinimui nuspręsta miesto 

dujoms taikyti vidutinį gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklį – 56,79 t/TJ. Gamtinėms dujoms, 

deginamoms dujinėse turbinose, taikomas įrenginio lygmens CO2 emisijų rodiklis, nustatytas 

remiantis ATL sistemos duomenimis. ATL duomenų bazėje pateikto CO2 emisijų rodiklio reikšmė 
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sumažėjo nuo 57,879 t/TJ (2006 m.) iki 57,295 t/TJ (2013 m.). ŠESD emisijų vertinimui 1990–2005 

m. dėl gamtinių dujų sudeginimų dujinėse turbinose, buvo pritaikyta vidutinė 57,469 t/TJ CO2 

emisijų rodiklio reikšmė. Dujų perdavimo įmonė Energinet.dk atlieka kitų gamtinių dujų CO2 

emisijų rodiklio reikšmių skaičiavimus. Skaičiavimai remiasi duomenimis, paimtais iš kasdien 

atliekamų dujų tyrimų. Iki 2010 m. šalyje buvo naudojamos tik Danijai priklausančių telkinių 

gamtinės dujos. 2013 m. Danija importavo 50 PJ gamtinių dujų. Jei gamtinių dujų importas didės ir 

toliau, šalis planuoja atnaujinti CO2 emisijų rodiklio skaičiavimo metodiką. 2015 m. ŠESD emisijų 

vertinimo ataskaitoje Danija taikė CO2 emisijų rodiklių reikšmių laiko eilutę. 1990–1999 m. pritaikė 

56,9 t/TJ CO2 emisijų rodiklio reikšmę, o 2000–2013 m. buvo taikyta laike kintanti CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė, kuri sumažėjo nuo 57,25 t/J (2002 m.) iki 56,79 t/TJ (2013 m.). 

Vokietijoje CO2 emisijų rodiklio tyrimus 2014 m. vykdė DBI Gas– und Umwelttechnik 

GmbH Leipzig projektą „Gamtinių dujų kokybės matavimai skirtingose tinklo taškuose", kurio 

tikslas – nustatyti ir patikrinti vidutines emisijų rodiklių ir NCV reikšmes. Tokio tyrimo būtinybė 

kilo pastebėjus, kad ATL sistemoje dalyvaujančių įrenginių duomenys nėra reprezentatyvūs. 2014 

m. vykdyto tyrimo metu buvo pasirinkti 32 taškai, kur buvo vykdomi stebėjimai. Taškai buvo 

pasirinkti taip, kad būtų įvertintos importuotos ir vietinės gamybos gamtinės dujos. Taip pat 

analizuotas gamtinių dujų, paskirstytų Vokietijoje, derinys. Nors gamtinių dujų kokybė ženkliai 

skyrėsi, tačiau CO2 emisijų rodiklių reikšmės kito nežymiai. Įvertinus turimus duomenis, buvo 

apskaičiuotas vidutinis svertinis CO2 emisijų rodiklis gamtinėms dujoms - 55,90 t/TJ, kuris 

taikomas visoms TKKK šaltinių kategorijoms. 

Vengrija taip pat taiko 55,90 t/TJ CO2 emisijų rodiklio reikšmę, kuri nustatyta iš ATL 

sistemoje dalyvaujančių įrenginių duomenų. Įrenginio lygmens duomenys nėra naudojami ŠESD 

emisijų vertinimui. 2010–2013 m. nacionalinio CO2 emisijų rodiklio reikšmė padidėjo 1,4 %. 2013 

m. pritaikyto CO2 emisijų rodiklio reikšmė buvo 0,4 % mažesnė už standartinę rodiklio reikšmę. 

Vengrija taiko oksidacijos koeficientą 0,995, jei gamtinės dujos naudojamos naftos perdirbimo 

sektoriuje, ir 1,0 – jei kituose energijos gamybos sektoriuose. 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. Slovak Gas Industry Ltd (gamtinių dujų iš Rusijos tiekėjas 

Slovakijoje) kiekvieną mėnesį atlieka gamtinių dujų cheminės sudėties matavimus. Iš 2013 m. 

vykdytų matavimų nustatyta tokia gamtinių dujų cheminė sudėtis: 95,88 % – CH4, 2,09 % – C2H6, 

0,60 % – C3H8, 0,09 % – i-C4H10, 0,10 % – n-C4H10, 0,02 % – i-C5H12, 0,02 % – n-C5H12, 0,00 % –

 C6H14, 0,02 % – CO2, 0,33 % – N2. Apskaičiuotoji CO2 emisijų rodiklio reikšmė 2013 m. – 55,58 

t/TJ (15,16 tC/TJ; NCV yra 9,64 kWh/m
3
). Ji yra 0,9 % mažesnė už standartinio CO2 emisijų 

rodiklio reikšmę. 
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Italijos rinkoje įvairiomis proporcijomis prekiaujama kelių šalių gamtinėmis dujomis, kurių 

cheminė sudėtis yra skirtinga. Nuo 1990 m. buvo prekiaujama šalyje išgaunamomis gamtinėmis 

dujomis, o taip pat importuotomis iš Rusijos, Alžyro ir Olandijos. 2002–2003 m. prekiauti pradėta 

Norvegijos ir Libijos gamtinėmis dujomis. Gamtinių dujų gamybos ir importo duomenis 

(kiekviename importo taške) kaupia Italijos nacionalinis tinklo operatorius. Elektros gamintojai 

reguliariai matuoja gamtinių dujų žemutinę šiluminę vertę. Vidutinė svertinė importuojamų ir 

išgaunamų šalyje gamtinių dujų 2013 m. žemutinė šiluminė vertė buvo 8370 kcal/m
3
. Duomenis 

apie gamtinių dujų cheminę sudėtį teikia gamtinių dujų skirstytojas Snam. 1990–2013 m. 

nacionalinio CO2 emisijų rodiklio reikšmė didėjo nuo 55,608 t/TJ (1990 m.) iki 57,527 t/TJ (2010 

m.), o 2013 m. buvo 56,99 t/TJ. 1990–2013 m. nacionalinio CO2 emisijų rodiklio reikšmės pateko į 

standartinio rodiklio kitimo ribas.  

Nors daugelis šalių taiko gamtinių dujų standartines CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmes 

(CH4 – 0,001 t/TJ, N2O – 0,0001 t/TJ), atlikta analizė parodė, kad yra nemažai diferencijuotų 

nacionalinių rodiklių reikšmių (žr. 2.11 lentelę). 

2.11 lentelė. Gamtinių dujų CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ 

CH4 0,001 0,00018 / 0,0015 0,0003 / 0,001 / 0,0025 / 0,004 0,001 0,001 

N2O 0,0001 0,0005 / 0,0001 / 0,001 0,0001 / 0,0003 / 0,001 0,0001 0,0001 

 

 DK EE FI DE LV 

CH4 0,001 / 0,0017 / 0,481 0,001 0,001 / 0,003 / 0,005 / 0,24 0,002 0,001 

N2O 0,001 / 0,00058 0,0001 0,001 / 0,004 0,0005 0,0001 

 

 LT NL PL PT 

CH4 0,001 0,0074 0,001 0,001–0,0014 / 0,0001 

N2O 0,0001 0,00017 0,0001 0,001–0,003 / 0,0014 

 

Pavyzdžiui, Austrijoje CH4 ir N2O emisijų rodikliai yra diferencijuoti pagal instaliuotą galią 

ir energijos gamybos būdą. Aukštesnė CH4 emisijų rodiklio reikšmė (0,0015 t/TJ) taikoma mažiems 

(<50 MWth) įrenginiams, dideliems CŠT įrenginiams (1.AA.1.a), taip pat naftos perdirbimo 

sektoriaus įrenginiams (1.AA.1.b) ir kitiems energijos gamybos įrenginiams (1.AA.1.c). Mažesnė 

CH4 emisijų rodiklio reikšmė (0,00018 t/TJ) taikoma elektros gamybos ir didelės galios (>50 MWth) 

kogeneraciniams įrenginiams. Aukštesnė N2O rodiklio reikšmė (0,001 t/TJ) taikoma didelės galios 

CŠT įrenginiams, bet standartinė – visiems kitiems įrengiams 1.AA.1 sektoriuje.  

Belgijoje CH4 ir N2O emisijų rodikliai yra taikomi skirtingi atskiriems regionams. 

Valonijoje CH4 emisijų rodiklio reikšmė taip pat priklauso nuo gamtinių dujų panaudojimo būdo. 
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Kai gamtinės dujos naudojamos dujinėse turbinose, tuomet taikoma 0,004 t/TJ CH4 emisijų rodiklio 

reikšmė, o kai kitais būdais – standartinė (0,001 t/TJ) reikšmė. 

Danijoje taikomos diferencijuotos CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmės. Be to, priešingai 

nei kitos šalys, Danija 1990–2013 m. taikė CH4 emisijų rodiklio reikšmių laiko eilutes, jei gamtinės 

dujos buvo naudojamos dujų varikliuose ir dujų turbinose. CH4 emisijų rodiklio reikšmė „lean–

burn“ tipo dujų varikliams (ypatingai „pre–chamber“ tipo varikliams) nustatyta santykinai aukšta. 

Nuo 1990 m. decentralizuotose kogeneracinėse elektrinėse buvo pradėti instaliuoti gamtinių dujų 

varikliai (angl. natural gas engines). Pirmieji instaliuoti varikliai buvo santykinai maži „open-

chamber“ tipo varikliai, bet vėliau plito „prie–chamber“ tipo varikliai, kurie turi didesnį CH4 

emisijų rodiklį. Apibendrinus „open–chamber“ ir „prie–chamber“ variklių duomenis, pastebėta, kad 

vidutinė CH4 emisijų rodiklio reikšmė dujų varikliams 1990–1995 m. išaugo nuo 0,266 t/TJ iki 

0,632 t/TJ. Vėlesniu laikotarpiu (1996–2006 m.) CH4 emisijų rodiklio reikšmė mažėjo nuo 0,613 

t/TJ iki 0,473 t/TJ. Pagrindinė to priežastis – išmetimų ribojimai, kurių privalėjo laikytis dauguma 

dujų variklių nuo 2006 m. Tai paskatino techniškai tobulinti variklius. CH4 emisijų rodiklio reikšmė 

dujų turbinoms yra 0,0017 t/TJ. Ji nustatyta atlikus emisijų matavimus penkiuose įrenginiuose. N2O 

emisijų rodiklio reikšmė yra aukštesnė dujų turbinoms (0,001 t/TJ) už emisijų rodiklo reikšmę dujų 

varikliams (0,00058 t/TJ). 

Suomijoje taikomi diferencijuoti CH4 ir N2O emisijų rodikliai. Didesnės CH4 emisijų 

rodiklių reikšmės yra taikomos dujas deginančiuose katiluose (angl. gas fired boilers), kai galia yra 

<1 MW (0,005 t/TJ), dujų turbinose, kai galia <50 MW (0,003 t/TJ) ir dujų varikliuose (0,240 t/TJ). 

Didesnės N2O emisijų rodiklio reikšmės yra taikomos dujų turbinoms (0,004 t/TJ), dujas 

deginantiems katilams (0,001 t/TJ) ir dujų varikliams (0,001 t/TJ).  

 

Biomasė 

Biodujos 

Biodujų CO2 emisijų rodikliai yra pateikti 2.11 paveiksle, o CH4 ir N2O emisijų rodikliai -

2.12 lentelėje. 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1623.16.16-G-V:01 
 

 47 

 

 

2.11 paveikslas. Biodujų CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Biodujų nacionalinius CO2 emisijų rodiklius taiko Austrija, Belgija, Danija, Suomija, 

Vokietija, Vengrija, Latvija, Lietuva ir Slovakija. Pastebėta, kad reikšmių intervalas labai platus –

 nuo 50,87 t/TJ (Latvijoje) iki 112,00 t/TJ (Austrijoje).  

Vokietija taiko diferencijuotą emisijų rodiklį: sąvartynų dujoms naudoja 111,4 t/TJ, nuotekų 

biodujoms – 104,9 t/TJ, o kitoms biodujoms – 90,6 t/TJ. CO2 emisijų rodiklių reikšmės buvo 

skaičiuotos įvertinus atitinkamų rūšių biodujų cheminę sudėtį.  

Danijoje  taikomas biodujų CO2 emisijų rodiklis – 84,10 t/TJ, nustatytas atsižvelgiant į tokią 

biodujų cheminę sudėtį – 65 % metano ir 35 % – anglies dvideginio. Danijos Dujų Technologijų 

Centro atstovų teigimu, tokia cheminė sudėtis būdinga mėšlo biodujoms. Ši CO2 emisijų rodiklio 

reikšmė pritaikymas visų tipų biodujų ŠESD emisijų įvertinimui, nes mėšlo ir kitų organinių atliekų 

biodujos sudaro 74 % viso suvartojamo biodujų kiekio Danijoje.  

Slovakijoje taikomi du CO2 emisijų rodikliai – 54,59 t/TJ dumblo biodujoms, 

sunaudojamoms elektros ir šilumos gamybos sektoriuje, ir 54,63 t/TJ – kitoms biodujoms, 

naudojamoms kieto kuro ir kitoje energetikos pramonėje. 

Suomijoje taikomas 56,10 t/TJ CO2 emisijų rodiklis. Priimta, kad biodujų NCV yra 15,0–

20,5 MJ/m
3
, o pritaikytas oksidacijos koeficientas yra 1. 
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Beveik visos analizuotos šalys CH4 ir N2O emisijų vertinimui taiko standartines atitinkamų 

emisijų rodiklių reikšmes (2.12 lentelė).  

2.12 lentelė. Biodujų CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ DK EE 

CH4 0,001 0,0015 0,005 0,001 0,001 0,001 / 0,434 0,001 

N2O 0,0001 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 / 0,0016 0,0001 

 

 FI LV LT PL SI 

CH4 0,240 0,001 0,001 0,001 0,001 

N2O 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

            

Danija taiko standartinius ir nacionalinius CH4 ir N2O emisijų rodiklius. Nacionalinis CH4 

emisijų rodiklis nustatytas biodujų varikliams. Šio CH4 emisijų rodiklio reikšmės yra mažesnės už 

reikšmes, taikomas gamtinių dujų varikliams. Priežastis yra ta, kad dauguma biodujų variklių yra 

„lean–burn“ „open chamber“ tipo varikliai, o ne „prie–chamber“ tipo varikliai. CH4 emisijų 

rodiklio reikšmė nustatyta, atlikus emisijų matavimus 10 variklių. CH4 emisijų rodiklio reikšmė 

padidėjo nuo 0,239 t/TJ (1990 m.) iki 0,434 t/TJ (2013 m.). Biodujų varikliams taip pat taikoma 

nacionalinio N2O emisijų rodiklio reikšmė 0,0016 t/TJ. Visais kitais atvejais naudojamos 

standartinės CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmės. 

Suomijoje biodujų varikliams taikoma beveik du kartus mažesnė CH4 emisijų rodiklio 

reikšmė (0,240 t/TJ) nei Danijoje (0,434 t/TJ). Biodujų N2O emisijų rodiklio reikšmė - 0,001 t/TJ. 

Malkos ir medienos atliekos 

Malkų ir medienos atliekų CO2 emisijų rodiklis yra pateiktas 2.12 paveiksle, o CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai - 2.13 lentelėje.  

Malkų ir medienos atliekų ŠESD emisijų vertinimui daugelis ES šalių taiko standartinius 

CO2 emisijų rodiklius. Didesnę už standartinę CO2 emisijų rodiklio reikšmę taiko tik Olandija 

(124,80 t/TJ), tačiau ir ši reikšmė patenka į standartinio CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumų ribas. 

Visų kitų šalių, taikančių nacionalinį CO2 emisijų rodiklį, reikšmės yra mažesnės už standartinio 

emisijų rodiklio reikšmę. Flandrijoje (Belgijoje) ir Italijoje CO2 emisijų rodiklio reikšmės yra 

atitinkamai 11,8 % ir 0,4 % mažesnės už standartinio CO2 emisijų rodiklio žemutinę neapibrėžtumo 

ribą (95,00 t/TJ). Suomijoje pritaikytas 109,6 t/TJ CO2 emisijų rodiklis. Malkų ir medienos atliekų 

NCV Suomijoje yra 7,8–18 GJ/t, o oksidacijos koeficientas – 0,99. 
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2.12 paveikslas. Malkų ir medienos atliekų CO2 emisijų rodikliai, t/TJ 

 

Malkų ir medienos atliekų ŠESD emisijų vertinimui daugelis ES šalių taiko standartinius 

CH4 ir N2O emisijų rodiklius (2.13 lentelė). Emisijų vertinimui Austrija, Belgija, Danija, Suomija ir 

Portugalija taiko gerokai mažesnes CH4 emisijų rodiklio reikšmes. 

 

2.13 lentelė. Malkų ir medienos atliekų CH4 ir N2O emisijų rodikliai, t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ DK EE 

CH4 0,030 0,021 0,010 / 0,011 0,030 0,030 0,0031 / 0,011 0,030 

N2O 0,004 0,003 0,004 / 0,007 0,004 0,004 0,0008 0,004 

 

 FI LV LT NL PL PT SI 

CH4 0,003–0,010 0,030 0,030 n.d. 0,030 0,011 0,030 

N2O 0,001 / 0,007 0,004 0,004 0,0055 0,004 0,007 0,004 
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2.2. Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje (1.AA.2) naudojamų kurų emisijų 

rodikliai 

 

Atsižvelgus į Lietuvos apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriaus struktūrą, nutarta 

palyginti ŠESD emisijų, susidarančių ES šalių chemijos (1.AA.2.c), medienos ir popieriaus 

(1.AA.2.d), maisto, gėrimų ir tabako (1.AA.2.e) ir kitoje (1.AA.2.f) pramonėje, rodiklius. 

Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje ŠESD emisijų apskaitai ES šalyse naudojami 

emisijų rodikliai dėl kuro deginimo yra pateikti 2.14 lentelėje. 

Palyginamosios analizės rezultatai rodo, kad ES šalių apdirbamosios pramonės ir statybos 

sektoriuje daugeliu atvejų taikomos tokios pačios CO2 emisijų rodiklio reikšmės kaip ir energijos 

gamybos sektoriuje. Tačiau pasitaiko ir išimčių. Dažniausiai jos atsiranda dėl įrenginio lygmens 

duomenų naudojimo, o taip pat dėl nacionalinio CO2 emisijų rodiklio nustatymo metodo ypatumo. 

Pavyzdžiui, kai nacionalinis CO2 emisijų rodiklis yra išvedamas iš ATL prekybos sitemoje 

dalyvaujančių įrenginių, ŠESD emisijų vertinimui taikančių 3–ąją pakopą, duomenų, tuomet 

nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai skriasi ne tik tarp ekonomikos sektorių, bet jie yra skirtingi 

kiekvienais metais.  

CH4 ir N2O emisijų rodikliai dėl kuro deginimo labai priklauso ne tik nuo naudojamos kuro 

rūšies, bet ir nuo naudojamos technologijos tipo. Todėl TKKK (2006) rekomenduotos standartinės 

emisijų rodiklių reikšmės skiriasi tarp šaltinių kategorijų, t. y. tarp energijos gamybos sektoriaus 

(1.AA.1) ir apdirbamosios pramonės bei statybos sektoriaus (1.AA.2). TKKK (2006) metodikose 

rekomenduotos CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmės, taikomos apdirbamosios pramonės ir 

statybos sektoriuje, pateiktos 2.14 lentelėje. 
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2.14 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai, taikomi apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje (1.AA.2), t/TJ 

 
TKKK 

(2006 
AU BE BG CZ DK EE FI DE HU IE IT LV LT NL PL PT RO SK SI 

Skalūnų alyva 

CO2 73,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
73,3 

76,6 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

74,8 

76,4 
77,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

CH4 0,003 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,003 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,003 0,003 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

N2O 0,0006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0006 0,0006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Mazutas 

CO2 77,4 78,0 n.d 77,4 77,4 77,4 78,0 
78,4 

79,2 
80,0 77,4 76,0 76,4 

76,6 

77,4 
77,6 n.d. 77,4 76,6 79,5 78,8 77,4 

CH4 0,003 
0,0002 

0,002 
n.d 0,003 0,003 

0,0013 

0,004 
0,003 n.d. 0,0041 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 n.d. 0,003 

0,003 

0,060 
0,003 n.d. 0,003 

N2O 0,0006 
0,0006 

0,001 
n.d 0,0006 0,0006 

0,0006 

0,005 
0,0006 n.d. 0,003 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 n.d. 0,0006 0,0006 0,0006 n.d. 0,0006 

Gazoliai 

CO2 74,1 75,0 n.d 74,1 74,1 74,0 n.d. n.d. 74,0 74,1 73,3 74,1 n.d. 72,89 74,3 74,1 73,4 74,1 74,1 74,1 

CH4 0,003 0,0012 n.d 0,003 0,003 

0,0002 

0,003 

0,024 

n.d. n.d. 
0,0033 

0,008 
0,003 0,003 0,003 n.d. 0,003 0,0014 0,003 

0,003 

0,060 
0,003 n.d. 0,003 

N2O 0,0006 0,001 n.d 0,0006 0,0006 

0,0004 

0,0006 

0,0021 

n.d. n.d. 0,0011 0,0006 0,0006 0,0006 n.d. 0,0006 
0,0029

7 
0,0006 0,0006 0,0006 n.d. 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 

CO2 63,1 64,0 n.d 63,1 65,9 63,1 63,4 64,9 65,4 63,1 63,7 n.d. 
62,4 

62,8 
65,42 66,7 63,1 62,8 n.d. 63,1 63,1 

CH4 0,001 0,0015 n.d 0,001 0,001 0,001 0,001 n.d. n.d. 0,001 n.d. n.d. 0,001 0,001 n.d. 0,001 
0,0009 

0,001 
n.d. n.d. 0,001 

N2O 0,0001 0,001 n.d 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 n.d. n.d. 0,0001 n.d. n.d. 0,0001 0,0001 n.d. 0,0001 
0,0001 

0,004 
n.d. n.d. 0,0001 

Naftos koksas 

CO2 97,5 n.d. 
92,8 

99,8 
94,1 n.d. 93,0 n.d. n.d. 95,1 95,0 95,1 n.d. 97,5 94,06 n.d. 97,5 n.d. 96,8 

94,9 

109,7 

96,1 

97,9 

CH4 0,003 n.d. n.d. 0,003 n.d. 0,003 n.d. n.d. n.d. 0,003 n.d. n.d. 0,003 0,003 n.d. 0,003 n.d. 0,003 n.d. 0,003 

N2O 0,0006 n.d. n.d. 0,0006 n.d. 0,0006 n.d. n.d. n.d. 0,0006 n.d. n.d. 0,0006 0,0006 n.d. 0,0006 n.d. 0,0006 n.d. 0,0006 
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2.14 lentelės tęsinys 

 
TKKK 

(2006 
AU BE BG CZ DK EE FI DE HU IE IT LV LT NL PL PT RO SK SI 

Bituminės akmens anglys 

CO2 94,6 94,0 
94,6 

103,3 
104,8 91,3 94,6 95,9 93,2 93,4 94,6 94,6 94,5 94,6 94,9 

89,9 

94,7 

95,4 

93,9 

94,7 
n.d. 86,9 

94,6 

95,5 

97,3 

92,9 

94,6 

CH4 0,01 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
0,001 

0,004 
0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 n.d. 0,01 n.d. 0,01 n.d. 0,01 

N2O 0,0015 0,0014 0,0015 0,0015 0,0014 0,0015 0,0015 
0,001–

0,03 

0,001–

0,02 
0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 n.d. 0,0015 n.d. 0,0015 n.d. 0,0015 

Subbituminės akmens anglys 

CO2 96,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 96,1 n.d. n.d. n.d. 96,0 96,1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

96,1 

97,7 

101,0 

CH4 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 n.d. n.d. n.d. 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 

N2O 0,0015 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 n.d. n.d. n.d. 0,0015 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 

Antracitas 

CO2 98,3 n.d n.d. 95,9 98,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 98,3 106,55 98,3 n.d. n.d. n.d. 
97,2 

107,7 
98,3 

CH4 0,01 n.d n.d. 0,01 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 

N2O 0,0015 n.d n.d. 0,0015 0,0014 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 0,0015 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 

Koksas 

CO2 107,0 104,0 107,0 n.d. 107,0 n.d. 106,4 105,9 n.d. n.d. n.d. 111,2 107,0 109,11 106,8 107,0 n.d. n.d. n.d. 107,0 

CH4 0,01 0,002 0,01 n.d. 0,01 n.d. 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 0,01 0,01 n.d. 0,01 n.d. n.d. n.d. 0,01 

N2O 0,0015 0,0014 0,0015 n.d. 0,0014 n.d. 0,0015 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 0,0015 0,0015 n.d. 0,0015 n.d. n.d. n.d. 0,0015 

Gamtinės dujos 

CO2 56,1 55,4 56,1 55,4 55,3 56,8 65,0 55,2 55,9 56,2 56,0 57,0 
54,23 

55,44 
55,23 56,5 56,1 55,8 55,6 55,6 55,3 

CH4 0,001 0,0015 0,001 0,001 0,001 
0,001–

0,481 
0,001 

0,001–

0,240 

0,002–

0,0109 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0068 0,001 0,001 0,001 n.d. 0,001 

N2O 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

0,0005

8 

0,001 

0,0001 0,001 

0,0005

–

0,0017 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 n.d. 0,0001 

Pramoninės atliekos 

CO2 143,0 
78,1 

128,5 

73,2 

100,0 
n.d. n.d. 112,1 n.d. n.d. 71,1 n.d. n.d. n.d. 60,9 85,13 106,2 143,0 n.d. n.d. 88,9 

35,0 

54,0 

CH4 0,03 0,012 0,03 n.d. n.d. 0,03 n.d. n.d. 0,0018 n.d. n.d. n.d. 0,03 0,003 n.d. 0,03 n.d. n.d. n.d. 0,03 

N2O 0,004 0,004 0,004 n.d. n.d. 0,004 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,004 0,004 n.d. 0,004 n.d. n.d. n.d. 0,004 
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2.14 lentelės tęsinys 

 
TKKK 

(2006 
AU BE BG CZ DK EE FI DE HU IE IT LV LT NL PL PT RO SK SI 

Durpės 

CO2 106,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 97 
96,0 

106,4 
n.d. n.d. n.d. n.d. 

103,9 

106,0 
104,34 n.d. n.d. n.d. n.d. 94,7 n.d. 

CH4 0,002 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,002 
0,003–

0,01 
n.d. n.d. n.d. n.d. 0,002 0,002 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

N2O 0,0015 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 
0,002–

0,007 
n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 0,0015 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Malkos ir medienos atliekos 

CO2 112,0 
100,0 

110,0 
100,0 n.d. 112,0 112,0 111,8 108,5 

95,1 

102,1 
112,0 112,0 94,6 107,8 109,9 109,6 112,0 112,0 n.d. 111,8 112,0 

CH4 0,03 0,002 0,03 n.d. 0,03 0,011 0,03 
0,003–

0,01 
n.d 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0326 0,03 0,011 n.d. n.d. 0,03 

N2O 0,004 0,004 0,004 n.d. 0,004 n.d. 0,004 
0,001–

0,007 
n.d 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 n.d. n.d. 0,004 

Biodujos 

CO2 54,6 112,0 n.d. n.d. 54,6 84,1 n.d. 56,1 
90,6 

111,4 
n.d. 54,6 n.d. 50,9 58,45 n.d. 54,6 n.d. n.d. 54,6 54,6 

CH4 0,001 0,0015 n.d. n.d. 0,001 
0,001 

0,434 
n.d. 0,240 0,3123 n.d. 0,001 n.d. 0,001 0,001 n.d. 0,001 n.d. n.d. n.d. 0,001 

N2O 0,0001 0,001 n.d. n.d. 0,0001 n.d. n.d. 0,001 n.d. n.d. 0,0001 n.d. 0,0001 0,0001 n.d. 0,0001 n.d. n.d. n.d. 0,0001 
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2.3. Transporto sektoriuje (1.AA.3) naudojamo kuro emisijų rodikliai 

 

Transporto sektorius (1.AA.3) apima civilinę aviaciją (1.AA.3.a), kelių (1.AA.3.b), 

geležinkelio (1.AA.3.c), vandens (1.AA.3.d) ir ne kelių (1.AA.3.e) transportą. Šiuose 

subsektoriuose sudeginamų kuro rūšių ŠESD emisijų rodiklių palyginimas ES šalyse yra pateiktas 

2.15–2.20 lentelėse. 

Civilinė aviacija 

TKKK (2006) metodikoje numatyta, kad ŠESD emisijų įvertinimui civilinės aviacijos 

subsektoriuje galim taikyti trijų tipų emisijų rodiklius.  

1–ąjam tipui priklauso standartinės TKKK (2006) atitinkamų CO2, CH4 ir N2O emisijų 

rodiklių reikšmės. Taikant standartines reikšmes priimama, kad visi orlaiviai turi vienodus CO2, 

CH4 ir N2O emisijų rodiklius ir yra išreiškiami t/TJ. Šalys gali taikyti vieningus nacionalinius CO2, 

CH4 ir N2O emisijų rodiklius, išreikštus t/TJ. Aviacinių kurų kokybės parametrai mažai kinta, todėl 

nacionalinių CO2 emisijų rodiklių reikšmės patenka į standartinio CO2 emisijų rodiklio 

neapibrėžtumų ribas. 

Taikant 2–ąjį emisijų rodiklių tipą, naudojami taip vadinami „gerosios praktikos“ ŠESD 

emisijų rodikliai LTO (angl. landing/take-off cycles) ir standartiniai CRUISE (angl. cruise) 

rodikliai. LTO emisijų rodikliai yra diferencijuoti pagal orlaivio tipą ir išreiškiami kg/LTO.  

Taikant 3–iojo tipo emisijų rodiklius, naudojami individualių reisų duomenys. Tai reiškia, 

kad yra galimybė identifikuoti individualaus orlaivio tipą, reiso datą, išvykimo ir atvykimo vietas ir 

su tuo susijusį kurų suvartojimą. 

Atlikta analizė parodė, kad ES šalys taiko 1–osios (pavyzdžiui, Latvija ir Olandija) ir 2–

osios (pavyzdžiui, Bulgarija, Danija, Vokietija) pakopos metodus civilinės aviacijos ŠESD emisijų 

vertinimui bei standartinius (apibrėžtus TKKK (2006)) ir nacionalinius ŠESD emisijų rodiklius. 

Siekiant palyginti ŠESD emisijų rodiklius buvo atlikti emisijų rodiklių perskaičiavimai į t/TJ. 

Atsižvelgus į Lietuvos civilinėje aviacijoje naudojamas kuro rūšis, nutarta palyginti žibalinio 

tipo kuro ir aviacinio benzino emisijų rodiklius. Palyginimo rezultatai pateikti 2.15 lentelėje. 

Kaip matyti iš 2.15 lentelėje pateiktos informacijos, civilinės aviacijos subsektoriuje Čekija, 

Nyderlandai, Rumunija ir Latvija taiko standartines CO2 emisijų rodiklio reikšmes. Visos kitos 

šalys naudoja nacionalinius CO2 emisijų rodiklius. Portugalijoje nacionalinis CO2 emisijų rodiklis 

yra 1,0 % mažesnis už standartinę rodiklio reikšmę. Visais atvejais CO2 emisijų rodiklio reikšmės 
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patenka į standartinio emisijų rodiklio reikšmių neapibrėžtumų ribas, kurios yra 69,8–74,4 t/TJ –

 žibalinio tipo kurui ir 67,5–73,0 t/TJ – aviaciniam benzinui.  

2.15 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai, taikomi civilinės aviacijos subsektoriuje (1.AA.3.a), t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
BG CZ DK EE DE LV LT NL PT RO SK SI 

Žibalinio tipo kuras 

CO2 71,5 71,9 71,5 72,0 n.d. 73,3 n.d. 72,24 71,5 70,8 71,5 72,7 n.d. 

CH4 0,0005 0,0011 0,0005 0,0011 n.d. 
0,0000 

0,0082 
n.d. 0,0005 0,0020 n.d.  0,0005 0,0058 n.d. 

N2O 0,002 0,0021 0,0021 0,0093 n.d. 
0,0023 

0,0027 
n.d. 0,002 0,0005 0,002 0,002 0,0081 n.d. 

Aviacinis benzinas 

CO2 70,0 69,3 70,0 73,0 73,3 n.d. 70,0 71,62 72,0 69,3 70,0 73,5 69,3 

CH4 0,0005 0,0005 0,0005 0,0219 
0,0000 

0,0116 
0,0082 0,0005 0,0005 0,0020 n.d. 0,0005 0,0444 0,0005 

N2O 0,002 0,0023 0,0021 0,002 0,0023 0,0023 0,002 0,002 0,0005 0,002 0,002 0,0023 0,002 

 

Daugeliu atveju yra taikomos standartinės CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmės 

(pavyzdžiui, Čekijoje ir Bulgarijoje), tačiau kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Danijoje, Vokietijoje) 

yra naudojami nacionaliniai rodikliai. Nacionalinių CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmių ribos labai 

plačios. 

Kelių transportas 

Kelių transporto subsektoriuje ŠESD emisijų įvertinimui naudojami standartiniai ir 

nacionaliniai CO2, N2O ir CH4 emisijų rodikliai. Kelių transporto priemonių išmetamų į atmosferą 

CH4 ir N2O dujų kiekis ir suvartotas kuras (dyzelinas ir benzinas) skaičuojami kiekvienai transporto 

kategorijai, variklio tipui, ekologiniam standartui ir vairavimo režimui atskirai. Transporto 

priemonių kategorijų bendri nuvažiuoti miesto, užmiesčio ir greitkelio atstumai paskirstomi pagal 

skirtingus variklio tipus ir  ekologinių standartų transporto priemonių grupes. 

Atsižvelgus į Lietuvos kelių transporte naudojamas kuro rūšis, palyginti benzino, dyzelino ir 

suskystintų naftos dujų ŠESD emisijų rodikliai. 

Benzinas 

Benzino CO2, CH4 ir N2O emisijų rodiklių palyginimas yra pateiktas 2.16 lentelėje. 

2.16 lentelė. Benzino ŠESD emisijų rodikliai, taikomi kelių transporto subsektoriuje (1.AA.3.b), 

t/TJ 

  

 

TKKK 

(2006) 
BE BG CZ DK EE DE IE IT LV LT NL PT SK 

CO2 69,3 70,9 71,1 69,3 73,0 72,6 73,1 70,0 73,3 71,2 72,97 72,0 68,8 71,8 

CH4 0,0330 n.d. 0,0177 
0,0023 

0,0925 
n.d. 0,0122 n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

0,011 

0,058 
0,0128 

N2O 0,0032 n.d. 0,0026 
0,0014 

0,0203 
n.d. 0,0018 n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. 

0,002 

0,001 
0,0002 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1351.12.12-G-V:01 
 

 56 

 

 

Kaip matyti iš 2.16 lentelėje pateiktos informacijos tik Čekija taiko standartinę CO2 emisijų 

rodiklio reikšmę. Visos kitos šalys yra nusistačiusius nacionalinius CO2 emisijų rodiklius. 

Nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai benzinui Belgijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, 

Nyderlanduose ir Slovakijoje yra artimi standartinio CO2 emisijų rodiklio nepaibrėžtumo viršutinei 

ribai, kuri yra 73,0 t/TJ. Danijoje emisijų rodiklis atitinka standartinio rodiklio viršutinę 

neapibrėžtumo ribą, o Vokietijos nacionalinis CO2 emisijų rodiklis viršija viršutinę standartinio CO2 

rodiklio neapibrėžtumo ribą. CH4 ir N2O emisijų rodiklių ribos yra plačios.  

 

Dyzelinas 

Dyzelino CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai yra pateikti 2.17 lentelėje. 

2.17 lentelė. Dyzelino ŠESD emisijų rodikliai, taikomi kelių transporto subsektoriuje (1.AA.3.b), 

t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
BE BG CZ DK EE DE IE IT LV 

CO2 74,1 73,8 74,7 74,7 74,0 73,1 74,0 73,3 73,6 74,0 

CH4 0,0039 n.d. 0,0038 0,0019 n.d. 0,0020 n.d. n.d. n.d. n.d. 

N2O 0,0039 n.d. 0,0015 
0,0023 

0,0059 
n.d. 0,0023 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

 LT PT NL SK SI 

CO2 72,89 73,3 74,3 74,3 74,0 

CH4 - 
0,001 

0,005 
n.d. 0,0004 0,0042 

N2O - 

0,003 

0,002 

0,001 

n.d. 0,0020 0,0286 

 

2.17 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad ES šalys taiko nacionalinius dyzelino CO2 

emisijų rodiklius kelių transporto sektoriuje. Belgijos, Danijos, Airijos, Italijos, Latvijos ir 

Portugalijos nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai dyzelinui yra mažesni už standartinę reikšmę, 

tačiau patenka į standartinio rodiklio neapibrėžtumų ribas.  

 

Suskystintos naftos dujos 

Suskystintų naftos dujų CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai yra pateikti 2.18 lentelėje. 
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2.18 lentelė. Suskystintų naftos dujų ŠESD emisijų rodikliai, taikomi kelių transporto subsektoriuje 

(1.AA.3.b), t/TJ 

  
TKKK 

(2006) 
BE BG CZ DK EE DE IE IT LT NL PT 

CO2 63,1 64,8 66,0 65,9 63,1 63,4 65,4 63,7 65,6 65,4 66,7 62,8 

CH4 0,0620 n.d. 0,0159 0,0222 n.d. 0,0010 n.d. n.d. n.d. * n.d. 0,0130 

N2O 0,0002 n.d. 0,0003 0,0002 n.d. 0,0001 n.d. n.d. n.d. * n.d. 0,0030 

Pastaba: * emisijų rodikliai  modeliuojami taikant COPERT4. 

 

Iš 2.18 lentelės matyti, kad tik Danija taiko standartinę CO2 emisijų rodiklio reikšmę. Visose 

kitose šalyse naudojami nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai. Daugumos ES šalių taikomos 

nacionalinės suskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodiklių reikšmės patenka į standartinio rodiklio 

neapibrėžtumų ribas.    

 

Geležinkelių transportas 

Geležinkelių transporto subsektoriuje (1.AA.3.c) naudojamo  dyzelino emisijų rodiklių 

reikšmių palyginimas pateiktas 2.19 lentelėje. 

2.19 lentelė. Dyzelino ŠESD emisijų rodikliai, taikomi geležinkelių transporto subsektoriuje 

(1.AA.3.c), t/TJ 

  
TKKK 

(2006) 
BE BG CZ DK EE DE IE LV 

CO2 74,1 74,1 74,1 74,7 74,0 73,1 74,0 73,3 74,4 

CH4 0,0042 
0,0043 

0,0045 
0,0042 0,0042 0,0019 0,0042 n.d. n.d. 0,0042 

N2O 0,0286 
0,0293 

0,0286 
0,0286 0,0286 0,0020 0,0286 n.d. n.d. 0,0286 

 

  LT NL PT 

CO2 72,9 74,3 74,1 

CH4 0,00415 0,0006 0,0042 

N2O 0,0286 0,0043 0,0286 

 

Palyginus 2.17–2.19 lentelių duomenis, pastebima, kad geležinkelių transporto subsektoriuje 

Portugalija, Bulgarija ir Belgija taiko standartinę dyzelino CO2 emisijų rodiklio reikšmę. Visų kitų 

šalių dyzelino CO2 emisijų rodikliai geležinkelių ir kelių transporto subsektoriuose sutampa arba 

skiriasi labai nedaug. Skirtumai atsiranda CH4 ir N2O emisijų rodikliuose. Tik Danija (CH4 (0,0019 
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t/TJ) ir N2O (0,0020 t/TJ)) ir Nyderlandai (CH4 (0,0006 t/TJ) ir N2O (0,0043 t/TJ)) geležinkelių 

transporto subsektoriuje taiko nacionalinius rodiklius. 

 

Vandens transportas 

Vandens transporto subsektoriuje (1.AA.3.d) naudojamo mazuto ir dyzelino emisijų rodiklių 

palyginimas pateiktas 2.20 lentelėje.  

Iš 2.20 lentelės matyti, kad vandens transporto sektoriuje naudojamas nacionalinis CO2 

emisijų rodiklis mazutui Danijoje (78,0 t/TJ) ir Vokietijoje (80,0 t/TJ) yra didesnis už standratinės 

reikšmės neapibrėžtumo viršutinę ribą.  

Nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai dyzelinui daugeliu atveju yra mažesni už standartinę 

CO2 emisijų rodiklio reikšmę (74,1 t/TJ). Tik Nyderlandai, Čekija ir Slovakija taiko atitinkamai 0,3 

%, 0,8 % ir 8,0 % didesnes nei standartinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė vertes.  

 

2.20 lentelė. Mazuto ir dyzelino ŠESD emisijų rodikliai, taikomi vandens transporto subsektoriuje 

(1.AA.3.e), t/TJ 

 
TKKK 

(2006) BE BG CZ DK EE DE IE LV LT NL PT SK 

Mazutas 

CO2 77,4 77,4 77,4 n.d. 78,0 n.d. 80,0 76,0 n.d. 77,60 n.d. 76,6 n.d. 

CH4 0,007 0,007 0,007 n.d. 
0,00196 

0,00198 
n.d. 0,0012 0,007 n.d. 0,007 n.d. 0,007 n.d. 

N2O 0,002 0,002 0,002 n.d. 0,00489 n.d. 0,0034 0,002 n.d. 0,002 n.d. 0,002 n.d. 

Dyzelinas 

CO2 74,1 n.d. 74,1 74,7 74,0 73,1 74,0 73,3 74,0 72,89 74,3 73,3 75,0 

CH4 0,007 n.d. 0,007 0,007 
0,00180 

0,00181 
0,007 

0,0008 

0,0014 
n.d. 0,004 0,007 0,007 0,007 0,0040 

N2O 0,002 n.d. 0,002 0,0021 0,00468 0,002 
0,001 

0,003 
n.d. 0,003 0,002 0,002 0,002 0,0304 

 

Dyzelino CH4 ir N2O emisijoms vertinti daugelis ES šalių taiko standartinius rodiklius. 

Vokietija ir Danija naudoja nacionalinius CH4 ir N2O emisijų rodiklius. Šių šalių CH4 emisijų 

rodikliai yra kelis kartus mažesni už standartinę rodiklo reikšmę. Danija taiko 0,00181 t/TJ CH4 

emisijų rodiklį dyzelinui, kai jis naudojamas vidaus vandenyse plaukiojančiame transporte, ir 

0,00180 t/TJ, kai jis naudojamas tarptautiniuose vandenyse plaukiojančiame transporte.  



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1351.12.12-G-V:01 
 

 59 

 

2.4. Kituose sektoriuose (1.AA.4) naudojamo kuro emisijų rodikliai 

 

Atsižvelgus į Lietuvos ūkio struktūrą ir rekomenduotinas TKKK (2006) emisijų šaltinių 

kategorijas, nutarta palyginti taikomus ŠESD emisijų rodiklius ES šalių paslaugų (1.AA.4.a), namų 

ūkių (1.AA.4.b) ir žemės ūkio bei žvejybos (1.AA.4.c) sektoriuose. Šiuose sektoriuose taikomų 

ŠESD emisijų rodikliai yra pateikti 2.21 lentelėje. 

Palyginamosios analizės rezultatai rodo, kad daugelyje ES šalių namų ūkių, paslaugų, žemės 

ūkio bei žvejybos sektoriuje taikomos tokios pačios CO2 emisijų rodiklio reikšmės, kurios 

naudojamos ir energijos gamybos sektoriuje. Tačiau pasitaiko ir išimčių. Didžiausi skirtumai 

pastebimi bituminių akmens anglių atveju. Pavyzdžiui, Čekijoje bituminių akmens anglių emisijų 

rodiklis 1.AA.4 veiklai yra 25,6 tC/TJ, 1.AA.1 veiklai – 25,9 tC/TJ, o TKKK (2006) standartinė 

reikšmė - 25,8 tC/TJ. Vertinant CO2 emisijas, susidarančias deginant bituminę akmens anglį, Čekija 

taiko oksidacijos koeficientą - 97,1 %. Taigi, gaunama, kad akmens anglių nacionalinis CO2 emisijų 

rodiklis 1.AA.4 veiklai yra 91,3 t/TJ (25,8*44:12*0,971=91,3). Pastebėta, kad vertinant ŠESD 

emisijas Čekijos, Vokietijos, Suomijos ir Slovakijos 1.AA.4 veiklose taikomas 0,4–3,9 % mažesnis 

CO2 emisijų rodiklis nei 1.AA.1 veiklose. Ir tik Slovėnijoje nacionalinis akmens anglių CO2 emisijų 

rodiklis 1.AA.4 veiklai yra 8 % didesnis nei 1.AA.1 veiklai. 

Pastebimi nežymūs gamtinių dujų ir durpių CO2 emisijų rodiklių skirtumai 1.AA.1 ir 1.AA.4 

veiklose. Gamtinių dujų atveju nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai yra taikomi didesni 1.AA.1 

veiklai, bet mažesni – 1.AA.4 veiklai. 

CH4 ir N2O emisijų rodikliai dėl kuro deginimo labai priklauso ne tik nuo naudojamos kuro 

rūšies, bet ir nuo naudojamos technologijos tipo. Todėl TKKK (2006) rekomenduotos standartinės 

emisijų rodiklių reikšmės skiriasi tarp šaltinių kategorijų. Taikomų ŠESD emisijų rodiklių ir TKKK 

(2006) metodikos standartinių CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmių palyginimas pateiktas 2.21 

lentelėje. 
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2.21 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai, taikomi kituose sektoriuose (1.AA.4), t/TJ 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ DE DK EE FI IE IT LV LT SI SK 

Bituminės akmens anglys 

CO2 94,6 93,0 94,6 104,8 91,3 93,4 94,6 95,9 93,2 94,6 94,1 94,6 94,9 101,2 97,3 

CH4 
0,0100 

0,3000 

0,0900 

0,1000 

0,0100 

0,3000 

0,0100 

0,3000 

0,0100 

0,3000 

0,1290 

0,1000 

0,0100 

0,3000 

0,0100 

0,3000 
0,3000 

0,0100 

0,3000 
n.d. 

0,0100 

0,3000 
0,01 0,0100 n.d. 

N2O 0,0015 
0,0020 

0,0010 
0,0015 0,0015 0,0014 

0,0110 

0,0100 
0,0015 0,0015 0,0040 0,0015 n.d. 0,0015 0,005 0,0014 n.d. 

Lignitas 

CO2 101,0 108,0 n.d. 95,4 96,7 105,1 97,5 n.d. n.d. 101,2 n.d. n.d. 101,2 103,3 101,2 

CH4 
0,0100 

0,3000 

0,0900 

0,1000 
n.d. 

0,0100 

0,3000 

0,0100 

0,3000 
0,0550 0,3000 n.d. n.d. 

0,0010 

0,3000 
n.d. n.d. 0,01 n.d. n.d. 

N2O 0,0015 
0,0040 

0,0010 
n.d. 0,0015 0,0014 0,0052 0,0015 n.d. n.d. 0,0015 n.d. n.d. 0,0015 n.d. n.d. 

Durpės 

CO2 106,0 106,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

97,0 

102,0 

106,0 

106,4 

102,7 

96,0 

118,0 

104,0 
n.d. 

103,9 

106,0 
104,34 n.d. n.d. 

CH4 
0,0100 

0,3000 
0,0090 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0500 0,3000 n.d. 

0,0100 

0,3000 
0,01 n.d. n.d. 

N2O 0,0014 0,0010 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0040 0,0014 n.d. 0,0015 0,0014 n.d. n.d. 

Medžio anglys 

CO2 112,0 112,0 n.d. n.d. 112,0 n.d. n.d. n.d. n.d. 112,0 n.d. 112,0 109,9 n.d. n.d. 

CH4 0,2000 0,2000 n.d. n.d. 0,2000 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,2000 n.d. 
0,2000 

0,3000 
0,2 n.d. n.d. 

N2O 0,0010 0,0010 n.d. n.d. 0,0010 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0010 n.d. 0,0040 0,001 n.d. n.d. 

Mediena ir medienos atliekos 

CO2 112,0 
100,0 

110,0 

83,8 

109,6 

100,0 

112,0 

n.d. 112,0 102,1 112,0 111,8 108,5 112,0 n.d. 107,8 109,9 112,0 111,8 

CH4 0,3000 

0,1392 

0,1715 

0,0174 

0,3000 n.d. 0,3000 0,0560 
0,0110 

0,1293 
0,3000 

0,0500 

0,2000 

0,2970 

0,3000 
0,3200 0,3000 0,25 0,3000 n.d. 
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2.21 lentelės tęsinys 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ DE DK EE FI IE IT LV LT SI SK 

N2O 0,0040 

0,0030 

0,0050 

0,0070 

0,0040 n.d. 0,0040 0,0011 0,0040 0,0040 0,0020 
0,0039 

0,0040 
0,0140 0,0040 0,0040 0,0040 n.d. 

Biodujos 

CO2 54,6 112,0 66,8 n.d. 54,6 n.d. 84,1 n.d. n.d. 54,6 n.d. 50,9 58,45 63,0 54,6 

CH4 0,0050 0,0015 0,0050 n.d. 0,0050 n.d. 
0,0050 

0,4340 
n.d. n.d. 0,0050 0,1530 0,0050 0,0050 0,0050 n.d. 

N2O 0,0001 0,0010 0,0001 n.d. 0,0001 n.d. 
0,0001 

0,0016 
n.d. n.d. 0,0001 0,0030 0,0001 0,0001 0,0001 n.d. 

Gamtinės dujos 

CO2 56,1 55,4 56,1 55,4 55,3 55,9 56,8 55,0 55,2 
56,2 

56,0 
56,0 

54,2 

55,4 
55,23 55,3 55,6 

CH4 0,0050 0,0008 0,0050 0,0050 0,0050 
0,0023 

0,00016 

0,0010 

0,4810 
0,0050 0,0030 0,0050 0,0025 0,0050 0,0050 0,0010 n.d. 

N2O 0,0001 0,0010 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 
0,0006 

0,0010 
0,0001 0,0010 0,0001 n.d. 0,0001 0,0001 0,0001 n.d. 

Mazutas 

CO2 77,4 
77,0 

78,0 
77,4 77,4 77,4 80,0 77,4 78,0 

79,2 

78,4 
76,0 76,4 

76,6 

77,4 
77,6 77,1 78,8 

CH4 0,0100 
0,0003 

0,0020 
0,0100 0,0100 0,0100 0,0008 0,0014 n.d. 0,0100 0,0100 0,0030 0,0100 0,001 0,0300 n.d. 

N2O 0,0006 
0,0006 

0,0010 
0,0006 0,0006 0,0006 0,0033 

0,0003 

0,0006 
n.d. 0,0020 0,0006 n.d. 0,0001 0,0006 0,0006 n.d. 

Suskystintos naftos dujos 

CO2 63,1 64,0 63,1 63,1 65,9 65,4 63,1 63,4 64,9 63,7 65,6 
62,4 

62,8 
65,42 63,1 63,1 

CH4 0,0050 0,0015 0,0050 0,0050 0,0050 0,0053 0,0050 0,0050 0,0100 0,0050 0,0010 0,0050 0,005 0,0010 n.d. 

N2O 0,0001 0,0010 0,0001 0,0001 0,0001 0,0007 0,0001 0,0001 0,0020 0,0010 n.d. 0,0001 0,0001 0,0001 n.d. 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1351.12.12-G-V:01 
 

 62 

 

 

2.21 lentelės tęsinys 

 
TKKK 

(2006) 
AU BE BG CZ DE DK EE FI IE IT LV LT SI SK 

Gazoliai 

CO2 74,1 75,0 n.d. 74,1 74,1 n.d. 74,0 n.d. n.d. 73,3 73,9 n.d. 72,89 n.d. 74,1 

CH4 0,0100 
0,0002 

0,0005 
n.d. 0,0100 0,0100 n.d. 

0,0007 

0,0240 
n.d. n.d. 

0,0042 

0,0070 

0,0100 

0,0070 n.d. 0,01 n.d. n.d. 

N2O 0,0006 0,0010 n.d. 0,0006 0,0006 n.d. 

0,0004 

0,0006 

0,0021 

n.d. n.d. 
0,0006 

0,0020 
n.d. n.d. 0,0006 n.d. n.d. 

Skalūnų alyva 

CO2 73,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
73,3 

76,6 
n.d. n.d. n.d. 

76,4 

74,8 
77,4 n.d. n.d. 

CH4 0,0100 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0100 n.d. n.d. n.d. 0,0100 0,01 n.d. n.d. 

N2O 0,0006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0015 n.d. n.d. n.d. 0,0006 0,0006 n.d. n.d. 
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2.5. Vidutiniai ES šalių ŠESD emisijų rodikliai 

 

Šioje darbo dalyje analizuojami vidutiniai ES šalyse naudojamų kuro rūšių ŠESD emisijų 

rodikliai. Šie rodikliai apskaičiuoti pritaikius aritmetinio vidurkio formulę. 

2.13 paveiksle pateikiami ES šalių energijos gamybos sektoriuje (1.AA.1) naudojamų kuro 

rūšių CO2 emisijų rodiklių vidutinių ir standartinių reikšmių palyginimas. 

 

2.13 paveikslas. ES šalių energijos gamybos sektoriuje (1.AA.1) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų 

rodiklių vidutinių ir standartinių reikšmių palyginimas 

 

Iš 2.13 paveikslo matyti, kad ES šalių energijos gamybos sektoriuje naudojamų kuro rūšių 

vidutinės CO2 emisijų rodiklių reikšmės yra labai artimos standartinėms TKKK (2006) rodiklių 

reikšmėms. Gazolių ir dyzelino vidutinės CO2 emisijų rodiklio reikšmės yra artimiausios 

standartinėms reikšmėms. Gazolio vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė yra 0,1 % mažesnė, o 

dyzelino – 0,1 % didesnė už standartinę reikšmę. Vidutinė biodujų CO2 emisijų rodiklio reikšmė yra 
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apie 20 % didesnė už standartinę reikšmę. Pagrindinė to priežasties – biodujų cheminė sudėtis 

skirtingose šalyse ženkliai skiriasi.  

Atlikta palyginamoji ES šalyse taikomų CH4 ir N2O emisijų rodiklių analizė parodė, kad 

daugelis šalių taiko standartines TKKK (2006) reikšmes, o nustatyti kai kurių šalių nacionaliniai 

rodikliai kinta labai plačiose ribose. Toks platus rodiklio kitimo diapazonas neleidžia įvertinti 

paprasto aritmetinio vidurkio, o svertinio vidurkio apskaičiavimui trūksta informacijos apie šalyse 

naudojamų technologijų struktūrą. Todėl vidutiniai CH4 ir N2O emisijų rodikliai šiame darbe 

nevertinti. 

Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje (1.AA.2) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų 

rodiklių vidutinių ir standartinių reikšmių palyginimas pateiktas 2.14 paveiksle. 

 

2.14 paveikslas. Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje (1.AA.2) naudojamų kuro rūšių 

CO2 emisijų rodiklių vidutinių ir standartinių reikšmių palyginimas 

 

Iš 2.14 paveikslo matyti, kad ES šalių apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje 

naudojamų kuro rūšių vidutiniai CO2 emisijų rodikliai yra labai artimi TKKK (2006) rodikliams. 

Bituminės akmens anglies vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė atitinka standartinę reikšmę. 
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Didžiausias skirtumas pastebimas tarp pramoninių atliekų, biodujų, durpių, skalūnų alyvų ir 

medienos bei medienos atliekų vidutinių CO2 emisijų rodiklio reikšmių ir standartinių TKKK 

(2006) reikšmių. Šiuos skirtumus sąlygoja naudojamo kuro cheminė sudėtis, kuri ženkliai skiriasi 

tarp ES šalių. 

ES šalių transporto sektoriuje (1.AA.3) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų rodiklių vidutinių 

ir standartinių reikšmių palyginimas pateiktas 2.15 paveiksle. 

 

2.15 paveikslas. Transporto sektoriuje (1.AA.3) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų rodiklių 

vidutinių ir standartinių reikšmių palyginimas 

 

Iš 2.15 paveikslo matyti, kad ES šalių transporto sektoriuje naudojamų kuro rūšių vidutiniai 

CO2 emisijų rodikliai yra artimi TKKK (2006) rodikliams, o nuokrypiai yra nedideli. Labiausiai 

nuo standartinės reikšmės nukrypsta vidutinės benzino ir suskystintų naftos dujų CO2 emisijų 

rodiklio reikšmės. Jos yra atitinkamai 3,1 ir 2,6 % didesnė už standartinę rodiklio reikšmę.  

ES šalių kituose sektoriuose (1.AA.4) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų rodiklių vidutinių 

ir standartinių reikšmių palyginimas pateiktas 2.16 paveiksle. 
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2.16 paveikslas. Kituose sektoriuose (1.AA.4) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų rodiklių vidutinių 

ir standartinių reikšmių palyginimas 

 

Kituose sektoriuose (1.AA.4) naudojamų kuro rūšių CO2 emisijų rodiklių vidutinės reikšmės 

irgi pakankamai artimos TKKK (2006) standartinėms reikšmėms. Didžiausi skirtumai pastebimi 

tarp biodujų, medienos ir medienos atliekų, durpių ir skalūnų alyvų CO2 emisijų rodiklių kaip ir 

apdirbamosios pramonės sektoriuje.  
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2.6. ES šalyse taikomų ŠESD emisijų rodiklių neapibrėžtumai 

 

Šioje darbo dalyje atlikta CO2, N2O ir CH4 emisijų rodiklių neapibrėžtumų analizė, kurios 

rezultatai leidžia įvertinti ES šalyse taikomų emisijų rodiklių tikslumą.  

Atlikta CO2, N2O ir CH4 emisijų rodiklių neapibrėžtumų analizė parodė (žr. 2.22–2.25 

lentelės), kad dauguma ES šalių vertina ŠESD emisijų neapibrėžtumus agreguotame sektorių 

(energijos gamybos, apdirbamosios pramonės ir statybos, transporto ir kitų sektorių) ir kuro rūšių 

(skystasis, kietasis, dujinis kuras ir biomasė) lygyje.  

Suomija, Airija ir Nyderlandai ŠESD emisijų rodiklių neapibrėžtumus pateikia detalesniame 

lygyje, t. y. šios šalys identifikuoja įvairių kuro rūšių emisijų rodiklių neapibrėžtumus subsektorių 

(elektros ir šilumos gamybos, naftos perdirbimo ir kituose subsektoriuose) lygyje. Pavyzdžiui, 

Suomijos CO2 emisijų rodiklio skystiesiems kurams, deginamiems 1.AA.1 veikloje, neapibrėžtumas 

yra ±3,0 %. CO2 emisijų rodiklio skystiesiems kurams, deginamiems 1.AA.3.a ir 1.AA.3.b 

veiklose – ±2,0 %, o deginamiems 1.AA.2 ir 1.AA.4 veiklose – ±1,0 %. 

Tuo tarpu Danijos ŠESD emisijų rodiklių neapibrėžtumai pristatomi kuro rūšių (gamtinių 

dujų, anglies, kokso ir panašiai) lygyje. Pavyzdžiui, akmens anglies CO2 emisijų rodiklio 

neapibrėžtumai yra ±0,3 %, jei tai ES–ATL prekybos sistemos duomenys, ir ±1,0 %, jei tai kitų 

šaltinių duomenys. Didesnius CO2 emisijų rodiklio neapibtėžtumus turi mazutas (±0,5 %, jei tai 

ES–ATL prekybos sistemos duomenys, ir ±2,0 %, jei tai kiti duomenys), gazoliai (±1,5 %), 

nesuskystintos naftos dujos (±2,0 %) ir suskystintos naftos dujos (±4,0 %).  

Kuro deginimo CO2 emisijų rodiklis iš esmės priklauso nuo anglies dalies, esančios kure, bet 

nepriklauso nuo deginimo technologijos. Todėl CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumas yra 

pakankamai mažas. Pavyzdžiui, dujinių kurų, deginamų 1.AA.1 ir 1.AA.2 veiklose, CO2 emisijų 

rodiklių neapibrėžtumas yra ±0,5–3,6 %. Skystųjų kurų, deginamų 1.AA.1 veikloje, CO2 emisijų 

rodiklių neapibrėžtumas yra ±0,5–25 %, o kietujų kurų – ±0,5–38,9 %. 

Galima pastebėti, kad CO2 emisijų rodiklių neapibrėžtumai yra didesnis 1.AA.4 veikloje nei 

kitose veiklose. Pavyzdžiui, kietųjų kurų CO2 emisijų rodiklių neapibrėžtumai Airijos 1.AA.1 ir 

1.AA.2 veiklose bei Latvijos 1.AA.1 veikloje yra atitinkamai ±5 % ir ±20 %, bet ±10 % ir ±20–50 

% 1.AA.4 veiklose. Durpių CO2 emisijų rodiklių neapibrėžtumas yra didesnis nei kito iškastinio 
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kuro, nes anglies dalis durpėse ir jų drėgnis yra nepastovūs parametrai. Didžiausi neapibrėžtumai 

(±50 %) yra biomasės CO2 emisijų rodiklių.  

Analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, kad pagrindinių kuro rūšių CO2 emisijų rodiklių 

tikslumas yra palyginti didelis.  

ES šalyse taikomos labai įvairios kuro deginimo technologijos, kurios sąlygoja tik joms 

būdingus CH4 ir N2O emisijų rodiklius. Daugelis ES šalių šiltnamio dujų emisijų vertinimui taiko 

standartinius CH4 ir N2O TKKK (2006) emisijų rodiklius, kadangi nėra pakankamai informacijos 

leidžiančios identifikuoti atskirų kuro deginimo technologijų CH4 ir N2O emisijų rodiklius, deginant 

skirtingas kuro rūšis. Kadangi CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmės labai priklauso nuo konkrečių 

deginimo technologijų, todėl agreguotų tarptautinių CH4 ir N2O emisijų rodiklių neapibrėžtumai yra 

labai dideli. Pavyzdžiui, ES šalių energijos gamybos, apdirbamosios pramonės ir statybos, taip pat 

kituose sektoriuse deginamo kietojo kuro CH4 ir N2O emisijų rodiklių neapibrėžtumai yra ±13,5 –

 500 %, skystojo kuro – ±21,0 – 1000,0 %, dujinio kuro – ±2 – 1000 %, o biomasės – ±50 – 1000 

%.  

Visų analizuotų šalių transporto sektoriuje naudojamų kuro rūšių CH4 ir N2O emisijų 

rodiklių neapibrėžtumas yra itin didelis – ±40 – 1000 %. Tai rodo, kad CH4 ir N2O emisijų rodiklių 

tikslumas yra mažas. Tai lemia kuro sudėties neapibrėžtumas, darbinės degimo temperatūros 

diapazonas, šalies klimatas ir nuo jo priklausomas šalto variklio užvedimo dažnis, priedų 

naudojimas siekiant sumažinti katalizatorių susidėvėjimą. Siekiant sumažinti CH4 ir N2O emisijų 

rodiklių neapibrėžtumus būtina atlikti išsamius papildomus tyrimus ir vietos sąlygas atitinkančius 

matavimus, diferencijuojant pagal atitinkamuose ūkio sektoriuose naudojamų technologijų tipus ir 

kuro rūšis.  

Apibendrinti CO2, N2O ir CH4 emisijų rodiklių neapibrėžtumai yra pateikti 2.22–2.25 

lentelėse. 
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2.22 lentelė. Dujinio kuro emisijų rodiklių neapibrėžtumų palyginimas ES šalyse, %  

    AU BE BG CZ DK EE FI IE IT LT LV NL PL RO SK 

1.AA.1 

CO2 0,5 1 2 3 0,5 3,6 0 2,5 3 2,5 5 
0,3(a,b) 

5(c) 
1 0,5 2,75 

CH4 50 100 50 50 2 50 48 70 50 50 50 50 17 50 5 

N2O 50 500 200 60 750 60 47 50 50 50 50 50 40 50 5 

1.AA.2 

CO2 0,5 1 2 3 0,5 3,6 0 3 3 2,5 5 0,3 1 0,5 2,75 

CH4 50 75 50 50 2 50 44 50 50 50 50 50 17 50 5 

N2O 50 500 200 60 750 60 48 50 50 50 50 50 40 50 5 

1.AA.4 

CO2 0,5 1 2 3 5 3,6 0 2,5 3 2,5 
5(a,b) 

50(c) 
0,3 5 0,5 2,75 

CH4 50 75 50 50 100 50 51 50 50 50 50 50 17 50 5 

N2O 50 500 200 60 1000 50 34 50 50 50 50 50 14 50 5 

 

2.23 lentelė. Biomasės emisijų rodiklių neapibrėžtumų palyginimas ES šalyse, %  

    AU BE BG CZ DK EE FI IE IT LT LV NL PL RO SK 

1.AA.1 

CO2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50 n.d. n.d. 5 20 n.d. 

CH4 50 75 50 50 150 50 57 66 50 150 50 n.d. 24 50 50 

N2O 50 500 200 60 400 60 56 63 50 150 50 n.d. 37 50 50 

1.AA.2 

CO2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50 10 n.d. 5 20 n.d. 

CH4 50 75 50 50 150 50 31 50 50 150 50 n.d. 20 50 50 

N2O 50 500 200 60 400 60 40 50 50 150 50 n.d. 37 50 50 

1.AA.4 

CO2 n.d. n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d. n.d. n.d. 50 n.d. n.d. 5 20 n.d. 

CH4 50 75 n.d. 50 100 150 69 50 50 150 n.d. n.d. 24 50 50 

N2O 50 500 n.d. 60 1000 150 61 50 50 150 n.d. n.d. 37 50 50 
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2.24 lentelė. Skystojo kuro emisijų rodiklių neapibrėžtumų palyginimas ES šalyse, %  

    AU BE BG CZ DK EE FI IE IT LT LV NL PL RO SK 

1.AA.1 

CO2 0,5 2 7 3 0,5–4,0 1,8 3 2,5 3 2,5 10 

20 (a) 

25 (b) 

2 (c) 

1 0,8 3,6 

CH4 50 
100 (a) 

75 (c) 
50 50 100 50 36 66 50 50 50 50 10 50 50 

N2O 50 500 200 60 1000 60 39 50 50 50 50 50 20 50 50 

1.AA.2 

CO2 0,5 2 7 3 n.d. 1,8 1 2,5 3 2,5 10 25 1 0,8 3,6 

CH4 50 75 50 50 n.d. 50 30 50 50 50 50 50 10 50 50 

N2O 50 500 200 60 n.d. 60 29 60 50 50 50 50 20 50 50 

1.AA.3 

CO2 0,5 
5 (a)  

2 (b,c,d) 
5 

4 (a)  

2 (b,d) 

1 (c) 

0,5–4,0 
1,8(a,b,c) 

50 (d) 

2 (a,b) 

1 (c,d) 

2,5 (a) 

3 (b) 

1 (c )  

2 (d) 

3(a,b,d) 

5 (c ) 
2,5 

50 (a,b) 

5 (c,d) 

4 (a) 

2(b,c,d) 
5 

5 (a) 

4 (a) 

3 (d) 

0,8 (d) 

5 

CH4 50 

140 (a)  

40 (b) 

100 (c) 

75 (d) 

40(a,b) 

60 (c) 

50 (d) 

21 (a)  

100(b,c) 

50 (d) 

100 40 

99 (a) 

50 (b,c) 

80 (d) 

66 (a)  

71 (b)  

60 (c)  

50 (d) 

40 (b)  

50 

(a,c,d) 

100 50 50 10 48; 50 
55 (a,b)  

40 (c,d) 

N2O 50 

500 (a)  

100 (b) 

125(c,d) 

40 (a,b) 

60 (c) 

140 (d) 

40 (a)  

100(b,c) 

90 (d) 

1000 50 

69 (a) 

70 (b,c) 

80 (d) 

66 (a) 

 68 (b) 

50 (c) 

90 (d) 

40 (b) 

50(a,c,d) 
150 50 70 20 108; 50 50 

1.AA.4 

CO2 0,5 2 7 3 n.d. 1,8 1 5 3 2,5 10 2 5 0,8 3,6 

CH4 50 75 50 50 n.d. 50 27 66 50 50 50 50 10 50 50 

N2O 50 500 200 60 n.d. 75 44 50 50 50 50 50 20 50 50 
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2.25 lentelė. Kietojo kuro emisijų rodiklių neapibrėžtumų palyginimas ES šalyse, %  

    AU BE BG CZ DK EE FI IE IT LT LV NL PL RO SK 

1.AA.1 

CO2 0,5 
5 (a) 

2 (c) 
2 3 0,3–5,0 

2,39 (a)  

38,9 (c) 
1 5 3 7 20 

3 (a) 

2 (c) 
2 4 3,6 

CH4 50 100 50 50 100 50 57 50 50 50 50 50 13,5 50 50 

N2O 50 500 200 60 400 60 57 50 50 50 50 50 35 50 50 

1.AA.2 

CO2 0,5 5 2 3 n.d. 38,9 4 5 3 7 20 10 2 4 2,8 

CH4 50 75 50 50 n.d. 50 27 50 50 50 50 50 13,5 50 50 

N2O 50 500 200 60 n.d. 60 26 50 50 50 50 50 35 50 50 

1.AA.4 

CO2 0,5 5 5 3 5 38,9 1 10 3 7 
20 (a,b) 

50 (c) 
10 5 4 4 

CH4 50 75 50 50 100 50 70 50 50 50 50 50 13,5 50 50 

N2O 50 500 200 60 1000 60 42 50 50 50 50 50 35 50 50 
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3. LIETUVOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 

DALYVAUJANČIŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TEIKIAMŲ 

ATASKAITŲ ANALIZĖ 

ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais (ATL) sistema 

pradėjo veikti 2005 m. sausio mėn. Vienas iš pagrindinių ATL sistemos tikslų – padėti šalims 

narėms ekonomiškai efektyviai sumažinti išmetamo CO2 kiekį, siekiant įvykdyti išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimus pagal 2003 m. spalio 13 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. 

specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. 

spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/1814 (OL 2015 L 264, p. 1). 

Direktyva 2003/87/EB reikalauja, kad šalys narės užtikrintų išmetamų ŠESD kiekio 

apskaitą, vadovaujantis tam tikrais apskaitos ir ataskaitų teikimo nurodymais. Reikalaujama, kad 

nepriklausomo vertintojo patikrintos emisijų metinės ataskaitos būtų pateikiamos kompetentingai 

institucijai. Iki 2015 m. kompetentingos institucijos funkcijas Lietuvoje vykdė Aplinkos 

ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kurie užtikrino viešą priėjimą prie kiekvieno 

įrenginio, dalyvaujančio ATL sistemoje, metinės ataskaitos [23]. Remiantis 2015 m. vasario 26 d. 

LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-169 "Dėl LR Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. 

įsakymo Nr. D1-231 "Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršo sleidimų skyrimo ir prekybos jais 

tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" šiltnamio efektą sukeliančių dujų ATL skyrimo ir prekybos 

jais funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra. Pagal šiuo metu galiojantį LR Aplinkos ministro 

įsakymą Nr. D1-169, veiklos vykdytojas privalo parengti išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas ir 

kartu su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaita pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Nuo 

2015 m. kiekvieno įrenginio, dalyvaujančio ATL sistemoje, metinės ataskaitos prieinamos Aplinkos 

apsaugos agentūros internetiniame puslapyje (http://klimatas.gamta.lt) [24]. Bendra informacija 

apie ATL sistemoje dalyvaujančius veiklos vykdytojus taip pat prieinama Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo internetiniame puslapyje [25]. 

ATL prekybos sistemoje dalyvauja įmonės, kurios vykdo Lietuvos Respublikos klimato 

kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedo sąraše nurodytą veiklos rūšį: 
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– Energetika (kurą deginantys įrenginiai, kurių nominali galia >20MW) – CO2 

– Naftos perdirbimas – CO2 

– Kokso gamyba – CO2 

– Metalo rūdos išdeginimas – CO2 

– Luitinio ketaus arba plieno gamyba – CO2 

– Juodųjų metalų gamyba – CO2 

– Pirminio aliuminio gamyba – CO2 ir PFC 

– Antrinė aliuminio gamyba – CO2 

– Spalvotųjų metalų gamyba arba perdirbimas (įrenginiai, kurių šiluminis našumas  

>20MW) – CO2 

– Cemento klinkerio gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 50 t/dieną) – CO2 

– Kalkių gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 50 t/dieną) – CO2 

– Stiklo gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 20 t/dieną) – CO2 

– Keramikos gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 75 t/dieną) – CO2 

– Akmens vatos gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 20 t/dieną) – CO2 

– Gipso džiovinimas arba kalcinavimas (įrenginiai, kurių šiluminis našumas  >20MW) – 

CO2 

– Celiuliozės, popieriaus, kartono gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 20 

t/dieną) – CO2 

– Suodžių gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 20 t/dieną) – CO2 

– Azoto rūgšties gamyba – CO2 ir N2O 

– Adipo rūgšties gamyba – CO2 ir N2O 

– Glioksilo ir glioksilo rūgšties gamyba – CO2 ir N2O 

– Amoniako gamyba – CO2 

– Didelio masto organininių cheminių medžiagų gamyba (įrenginiai, kurių našumas 

didesnis nei 100 t/dieną)  – CO2 

– Vandenilio ir sintezės dujų gamyba (įrenginiai, kurių našumas didesnis nei 25 t/dieną) – 

CO2 

– Natrio kabonato ir natrio hidrokarbonato gamyba – CO2 

– Įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2009/29/EB, išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų surinkimas – CO2 

– Anglies dioksido transportavimas vamzdynais – CO2 
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– Anglies dioksido geologinis saugojimas – CO2 

– Aviacija – CO2 

ES ATL sistemos ŠESD emisijų duomenų bazė pagrįsta iš „apačios į viršų“ metodika, t. y. 

pateikiami atskirų įrenginių duomenys, ir skiriasi nuo tradicinės iš „viršaus į apačią“ metodikos, 

kuri dažniausiai naudojama energetikos sektoriaus statistikoje bei rengiant nacionalinę išmetamų 

ŠESD kiekio apskaitą. ATL sistemoje dalyvaujančių įrenginių duomenis tikrina nepriklausomi 

vertintojai. Tai užtikrina aukštą duomenų patikimumą, todėl ATL sistemos informacija gali būti 

panaudota, norint patikslinti energetikos sektoriaus CO2 emisijų rodiklius. 

3.1. ATL sistemoje dalyvaujančių energetikos įrenginių CO2 emisijų rodiklių analizė 

 

2005 m. ATL buvo paskirstyti 93 Lietuvos ATL sistemoje dalyvaujantiems veiklos 

vykdytojams. 2005–2014 m. ne visi įrenginiai, dalyvaujantys ATL apskaitos sistemoje, vykdė 

veiklą. 2014 m. iš 92 ATL sistemoje dalyvaujančių įrenginių veiklą vykdė 82.  

Didžioji dalis Lietuvos ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių vykdytojų priskiriami 

energetikos sektoriui. 2014 m. energetikos sektoriaus įrenginiai sudarė 89,1 %  nuo visų ATL 

sistemoje dalyvaujančių įrenginių. 3.1 lentelėje pateikta ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių 

įrenginių struktūros pagal ūkio sektorius dinamika 2005–2014 m. 

3.1 lentelė. Lietuvos ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių įrenginių struktūra pagal ūkio 

sektorius, % 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Energetika 89,3 89,9 88,3 89,1 88,9 89,5 89,9 88,7 88,3 89,1 

Pramonė 10,7 10,1 11,7 10,9 11,1 10,5 10,1 11,3 11,7 10,9 

 

Lietuvos ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių energijos gamybos sektoriaus įrenginių 

struktūra pagal TKKK rekomenduotas šaltinių kategorijas pateikta 3.2 lentelėje. Kaip matyti iš 3.2 

lentelės, apie 70 % įrenginių priskiriami elektros ir šilumos gamybos sektoriui. Tokia įrenginių 

struktūra leidžia, remiantis ATL apskaitos duomenimis, patikslinti energijos gamybos sektoriaus 

CO2 emisijų rodiklius. 
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3.2 lentelė. Lietuvos ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių energetikos sektoriaus, įrenginių 

struktūra pagal TKKK rekomenduotas šaltinių kategorijas, % 

TKKK kategorijos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.AA.1.a. Elektros ir šilumos 

gamyba 68,0 70,0 73,5 67,1 72,5 70,6 71,9 74,4 63,9 64,6 

1.AA.1.b. Naftos perdirbimas 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

1.AA.2.c. Apdirbamoji 

pramonė: chemijos gaminių 

gamyba 2,7 2,5 2,4 2,4 2,5 5,9 5,6 3,5 4,8 4,9 

1.AA.2.d. Apdirbamoji 

pramonė: popieriaus gaminių 

gamyba 1,3 1,3 1,2 3,7 3,8 3,5 3,4 2,3 2.4 2,4 

1.AA.2.e. Apdirbamoji 

pramonė: maisto, gėrimų ir 

tabako gaminių gamyba 10,7 10,0 7,2 7,3 5,0 4,7 4,5 4,7 7,2 7,3 

1.AA.2.f. Apdirbamoji 

pramonė: nemetalo mineralinių 

proguktų gamyba 13,3 12,5 12,0 15,9 15,0 11,8 11,2 12,8 15,7 14,6 

1.AA.2.j. Apdirbamoji 

pramonė: medienos gaminių 

gamyba - - - - - - - - 3,6 3,7 

1.AA.4.c. Kiti ūkio sektoriai: 

žemės ūkis ir žvejyba 2,7 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 1,2 1,2 1,2 

 

ATL apskaitos sistemoje stacionarių įrenginių ŠESD stebėsena, pagal Komisijos sprendimo 

2007/589/EB reikalavimus buvo vykdoma 2008-2012 m. laikotarpiu, o 2013-2020 m. laikotarpiui 

pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 601/2012, vykdoma atliekant skaičiavimus arba 

instrumentinio matavimo būdu.  

CO2 išmetimas instrumentinio matavimo būdu nustatomas ES priimtais standartais arba 

metodais ir patvirtinamas pagalbiniais skaičiavimais. Lietuvos įrenginiai, dalyvaujantys ATL 

apskaitos sistemoje, taiko skaičiavimais pagrįstą metodiką, t. y. CO2 išmetimai apskaičiuojami 

pagal šią formulę: 

OFEFVDCO 2       (3.1.) 

čia:  

VD  – sunaudotas kuro kiekis, nustatytas remiantis faktiniais duomenimis pagal įrašus ar 

atliekant instrumentinius matavimus bei atsižvelgiant į kuro šilumingumą, TJ; 

EF – specifinis atitinkamos kuro rūšies emisijų rodiklis, t/TJ; 

OF  – oksidacijos faktorius, kuris taikomas, jeigu nustatant emisijų rodiklį neatsižvelgiama į 

tai, kad dalis anglies neoksiduojama. 
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Emisijų rodiklio nustatymui gali būti taikomi 4 metodai, t. y. taip vadinamos keturios 

pakopos: 

 1 pakopa – taikomos standartinės emisijų rodiklių reikšmės, apibrėžtos Direktyvos 

2007/589/EB 1-ame priede, 11 punkte. Šios standartinės emisijų rodiklių reikšmės 

atitinka 2006 m. TKKK Nacionalinių ŠESD išmetimo apskaitos sudarymo gairėse 

pateiktas reikšmes, išskyrus biomasės. 

 2a pakopa – taikomos atitinkamos kuro rūšies emisijų rodiklių reikšmės, kurios 

pateiktos valstybės narės nacionalinėje išmetamų į atmosferą ŠESD apskaitos 

ataskaitoje. 

 2b pakopa – taikomos emisijų rodiklių reikšmės nustatomos pagal konkrečių naftos ar 

dujų tankio matavimus, įprastus, pvz., naftos perdirbimo ar plieno pramonėje; konkrečių 

anglių rūšių kuro šilumingumą. 

Veiklos vykdytojas, atlikdamas duomenų koreliacinę analizę, kartą per metus pagal 

Direktyvos 2007/589/EB 1-ame priede, 13 punkte apibrėžtus nurodymus, turi užtikrinti, kad atlikta 

analizė atitinka geros inžinerinės praktikos reikalavimus ir būtų taikoma tik pakaitinei reikšmei, 

kuri patenka į nustatytas ribas. 

 3 pakopa – taikomos emisijų rodiklių reikšmės nustatomos veiklą vykdančio įrenginio 

operatoriaus, išorinės laboratorijos arba kuro tiekėjo pagal Direktyvos 2007/589/EB 1-

ame priede, 13 punkte apibrėžtus nurodymus. 

Lietuvos ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių energetikos sektoriaus įrenginių ataskaitų 

analizė parodė, kad 2014 m. CO2 emisijų rodiklių nustatymui 3-ąją pakopą taikė 33 įrenginių 

operatoriai, t. y. 40,2 % visų veiklą vykdančių energetikos įrenginių (žr. 3.3 lentelę). Lyginant su 

2005 m. 3–ąją pakopą taikančių įrenginių skaičius išaugo beveik 3 kartus. 

Nacionalinių energetikos sektoriaus emisijų rodiklių patikslinimui galima panaudoti atskirų 

įrenginių duomenis, kurie CO2 emisijų rodiklių nustatymui taiko 3–čiąją pakopą. ATL apskaitos 

ataskaitų analizė parodė, kad remiantis šia iš „apačios į viršų“ metodika, galima patikslinti emisijų 

rodiklius šioms kuro rūšims: gamtinėms dujoms, akmens angliai, antracitui, koksui, mazutui, naftos 

koksui, orimulsijai, nesuskystintoms naftos dujoms ir panaudotoms padangoms. 
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3.3 lentelė. Įrenginiai, taikantys 3 pakopą CO2 emisijų rodiklių nustatymui, % nuo visų ATL 

sistemos veiklą vykdančių energetikos sektoriaus įrenginių 

TKKK kategorijos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.AA. Energetika: 16,0 16,3 15,7 30,5 36,3 34,1 32,6 33,7 39,8 40,2 

1.AA.1.a. Elektros ir šilumos 

gamyba 16,0 15,0 14,5 17,1 22,5 22,4 21,3 23,3 27,7 28,0 

1.AA.1.b. Naftos perdirbimas - - - 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

1.AA.2.c. Apdirbamoji 

pramonė: chemijos gaminių 

gamyba - - - - - 3,5 2,2 1,2 2,4 2,4 

1.AA.2.d. Apdirbamoji 

pramonė: popieriaus gaminių 

gamyba - - - 2,4 2,5 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

1.AA.2.e. Apdirbamoji 

pramonė: maisto, gėrimų ir 

tabako gaminių gamyba - - - 2,4 2,5 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

1.AA.2.f. Apdirbamoji 

pramonė: nemetalo mineralinių 

proguktų gamyba - 1,3 1,2 6,1 6,3 3,5 3,4 4,7 2,4 2,4 

1.AA.2.j. Apdirbamoji 

pramonė: medienos gaminių 

gamyba - - - - - - - - 2,4 2,4 

1.AA.4.c. Kiti ūkio sektoriai: 

žemės ūkis ir žvejyba - - - 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

 

Gamtinės dujos 

2014 m. gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklio nustatymui 3–ąją pakopą taikė 27 ATL 

sistemoje dalyvaujantys veiklos vykdytojai. Atlikus CO2 emisijų rodiklio palyginamąją analizę 

pagal TKKK šaltinių kategorijas, ženklaus skirtumo tarp šaltinių kategorijų nenustatyta. Gamtinių 

dujų CO2 emisijų rodiklis įvertintas, taikant svertinio vidurkio metodiką, 2005–2014 m. laikotarpiu 

kito ribose 55,00-55,39 t/TJ (3.1 pav). Analizuoto laikotarpio vidutinė gamtinių dujų CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė – 55,11 t/TJ. 
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3.1 paveikslas. Gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklio reikšmės nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Akmens anglis 

2005-2014 m. laikotarpyje iš Lietuvos ATL sistemos apskaitoje dalyvaujančių įrenginių ir 

deginančių akmens anglį tik AB „Akmenės cementas“ CO2 emisijų rodiklio nustatymui taiko 3–ąją 

pakopą. Akmens anglies CO2 emisijų rodiklis, nustatytas taikant 3–ąją pakopą, analizuojamu 

laikotarpiu kito ribose 94,3-96,0 t/TJ (3.2 pav.). Vidutinė akmens anglies CO2 emisijų rodiklio 

reikšmė – 95,1 t/TJ. AB "Akmenės cemento" nustatyta akmens anglies kintanti CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė gali būti taikoma įrenginio lygyje. 
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3.2 paveikslas. Akmens anglies CO2 emisijų rodiklio reikšmės, nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Antracitas 

Iš Lietuvos ATL sistemoje dalyvančių įrenginių tik AB „Akmenės cementas“ 2009-2010 m. 

degino antracitą ir taikė 3–čiąją pakopą CO2 emisijų rodiklio nustatymui: 2009 m. – 106,0 t/TJ, o 

2010 m. – 107,1 t/TJ. Vidutinė antracito CO2 emisijų rodiklio reikšmė - 106,55 t/TJ. AB "Akmenės 

cemento" nustatyta antracito kintanti CO2 emisijų rodiklio reikšmė gali būti taikoma įrenginio 

lygyje. 

Koksas 

UAB „Paroc“ taiko 3–ąją pakopą kokso CO2 emisijų rodiklio nustatymui nuo 2008 m. 3.3 

paveiksle pateikta 2008–2014 m. laikotarpio kokso emisijų rodiklio dinamika. Vidutinė kokso CO2 

emisijų rodiklio reikšmė – 109,11 t/TJ. UAB "Paroc" nustatyta kokso CO2 emisijų rodiklio reikšmė 

gali būti taikoma įrenginio lygyje. 
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3.3 paveikslas. Kokso CO2 emisijų rodiklio reikšmės nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Mazutas 

AB „Lietuvos elektrinė“ mazuto CO2 emisijų rodiklio nustatymui 3–ąją pakopą taiko nuo 

2007 m., o AB „ORLEN Lietuva“ – nuo 2008 m. Šių operatorių mazuto rodiklių dinamika pateikta 

3.4 paveiksle. Šių dviejų operatorių vidutinės mazuto CO2 emisijų rodiklio reikšmės ženkliai 

skiriasi: AB „Lietuvos elektrinė“ – 78,54 t/TJ ir AB „ORLEN Lietuva“ – 81,55 t/TJ. Šį ženklų 

skirtumą įtakoja deginamo kuro cheminė sudėtis. AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinė 

degina mazutą, kuris gaminamas įmonėje sumaišant skirtingas technologines tarpinių naftos 

produktų frakcijas, todėl elektrinėje deginamo mazuto sudėtis skiriasi nuo prekinio mazuto. AB 

„ORLEN Lietuva“ nustatytas mazuto CO2 emisijų rodiklis turi būti taikomas rengiant nacionalinę 

ŠESD apskaitą įrenginio lygyje, naftos perdirbimo kategorijoje, o AB "Lietuvos elektrinė" - 

elektros ir šilumos gamybos kategorijoje. 
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3.4 paveikslas. Mazuto CO2 emisijų rodiklio reikšmės, nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Naftos koksas 

Naftos kokso CO2 emisijų rodiklio nustatymui 3–ąją pakopą taikė tik AB „Akmenės 

cementas“. Naftos kokso CO2 emisijų rodiklis 2006–2010 m. laikotarpiu kito ribose 92,30-95,80 

t/TJ (3.5 pav.). Vidutinė naftos kokso CO2 emisijų rodiklio reikšmė – 94,06 t/TJ. AB "Akmenės 

cemento" nustatyta kokso kintanti CO2 emisijų rodiklio reikšmė gali būti taikoma įrenginio lygyje. 
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3.5 paveikslas. Naftos kokso CO2 emisijų rodiklio reikšmės, nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Orimulsija 

1997–2008 m. laikotarpyje Lietuvoje tik AB „Lietuvos elektrinėje“ buvo deginama 

orimulsija. AB „Lietuvos elektrinė“ orimulsijos CO2 emisijų rodiklio nustatymui 2005–2008 m. 

taikė 3–ąją pakopą. Nuo 2009 m. ši kuro rūšis nėra deginama. Orimulsijos CO2 emisijų rodiklis 

analizuojamu laikotarpiu kito ribose 80,33-82,95 t/TJ (3.6 pav.). Vidutinė orimulsijos CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė – 81,74 t/TJ. Šis nustatytas orimulsijos CO2 emisijų rodiklis, rengiant nacionalinę 

ŠESD apskaitą, turi būti taikomas įrenginio lygyje, elektros ir šilumos gamybos kategorijoje, kad 

užtikrinti didesnį ŠESD apskaitos patikimumą.  
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3.6 paveikslas. Orimulsijos CO2 emisijų rodiklio reikšmės, nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Nesuskystintos naftos dujos 

Nesuskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodiklio nustatymui 3–ąją pakopą taiko AB „ORLEN 

Lietuva“ nuo 2008 m. Nesuskystintų naftos dujų emisijų rodiklis kito ribose 54,86–59,03 t/TJ (3.7 

pav.). Vidutinė nesuskystintų naftos dujų  CO2 emisijų rodiklio reikšmė – 56,90 t/TJ. 

Nesuskystintos naftos dujos Lietuvoje naudojamos rafinuotų naftos produktų gamyboje, todėl šis 

emisijų rodiklis, rengiant nacionalinę ŠESD apskaitą, turi būti taikomas įrenginio lygyje. 
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3.7 paveikslas. Nesuskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodiklio reikšmės nustatytos taikant 3–ąją 

pakopą  

 

Panaudotos padangos 

AB „Akmenės cementas“ 2006–2013 m. degino panaudotas padangas ir jų CO2 emisijos 

rodiklio nustatymui taikė 3–ąją pakopą. Panaudotų padangų emisijų rodiklis kito ribose 84,00-86,50 

t/TJ (3.8 pav.). Vidutinė panaudotų padangų CO2 emisijų rodiklio reikšmė – 85,00 t/TJ.  Panaudotas 

padangas degina tik AB „Akmenės cementas“, todėl rengiant nacionalinę ŠESD apskaitą šis 

rodiklis turi būti taikomas įrenginio lygyje. 
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3.8 paveikslas. Panaudotų padangų CO2 emisijų rodiklio reikšmės nustatytos taikant 3–ąją pakopą  

 

Lietuvos ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių energetikos sektoriaus įrenginių ataskaitų 

analizė parodė, kad 2b pakopą CO2 emisijų rodiklių nustatymui 2014 m. taikė tik vienas įrenginys, 

o 2008 m. – 4 įrenginiai. 2005–2014 m. CO2 emisijų rodiklių nustatymui 2b pakopa taikyta šioms 

kuro rūšims: skalūnų alyvai, mazutui, dyzelinui, gamtinėms dujos. Gamtinių dujų CO2 emisijų 

rodiklis, nustatytas pagal 2b pakopą, kito ribose nuo 55,03 t/TJ iki 55,23 t/TJ (vidutinė CO2 emisijų 

rodiklio reikšmė – 55,11 t/TJ). Mazuto CO2 emisijų rodiklis, nustatytas pagal 2b pakopą, kito ribose 

nuo 78,01 t/TJ iki 81,00 t/TJ (vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė – 78,75 t/TJ). Dyzelino CO2 

emisijų rodiklio reikšmė pagal 2b pakopą buvo nustatyta tik 2008 m. UAB "Vilniaus Energijos" 

RK-2, o skalūnų alyvos - 2006 m. AB "Panevėžio energijos" Zarasų RK.  

 

3.4 lentelė. CO2 emisijų rodiklių reikšmės, nustatytos taikant 2b pakopą  

Kuro rūšis t/TJ 

Gamtinės dujos 55,03-55,23 

Mazutas 78,01-81,00 

Dyzelinas  78,00 

Skalūnų alyva 77,40 
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Kaip matyti iš atliktos palyginamosios analizės, gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklio 

reikšmių vidurkis nustatytas taikant 3 ir 2b pakopą yra toks pats (55,11 t/TJ). Mazuto rodiklio 

reikšmė patenka į 3–čiosios pakopos reikšmių ribas (76,99-83,10 t/TJ), nustatytas AB „Lietuvos 

elektrinėje“. Skalūnų alyvos ir dyzelino CO2 emisijų rodiklis ATL sistemoje, taikant 3–ąją pakopą, 

nebuvo nustatytas.  

ATL apskaitos sistemoje dalyvaujančių energetikos sektoriaus įrenginių ataskaitų analizė 

rodo, kad didžioji dalis įrenginių CO2 emisijų rodiklių nustatymui taiko 2a pakopą, t. y. naudoja 

nacionalinėje išmetamų į atmosferą ŠESD apskaitos ataskaitoje naudotas reikšmes. Nepriklausomi 

vertintojai, patikrindami ATL sistemoje dalyvaujančių įrenginių emisijų metines ataskaitas ir 

pateikdami vertinimo pažymas, patvirtina įrenginių operatorių pateikiamą metinį CO2 emisijų kiekį, 

tuo pačiu patvirtindami taikomo CO2 emisijų rodiklio tinkamumą atitinkamam Lietuvos energetikos 

įrenginiui. Tačiau, norint atnaujinti energetikos sektoriaus CO2 emisijų rodiklius, taikomus rengiant 

nacionalinę ŠESD apskaitą, būtina atsižvelgti į 3 ir 2b pakopą taikančių įrenginių nustatytus emisijų 

rodiklius. 
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3.2. CO2 emisijų rodiklių pagal ATL ataskaitas ir TKKK (2006) standartinių reikšmių 

palyginamoji analizė 

 

Siekiant apibendrinti viso analizuoto laikotarpio ATL sistemoje dalyvaujančių energetikos 

įrenginių CO2 emisijų rodiklių analizės rezultatus, tikslinga atlikti palyginamąją analizę tarp 

skirtingą pakopą taikančių įrenginių emisijų rodiklių, TKKK (2006) rekomenduojamų standartinių 

reikšmių ir nacionalinių emisijų rodiklių, kurie buvo nustatyti 2012 m. studijoje "Šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje įvertinimas". Palyginimas 

atliktas pagal atitinkamas energetikos sektoriuje deginamas kuro rūšis ir pateiktas 3.9 paveiksle. 

Gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklio vidutinės reikšmės, nustatytos taikant 3 ir 2b pakopą, 

yra 1,8 % mažesnės nei TKKK (2006) rekomenduotina standartinė reikšmė, tačiau yra standartinės 

reikšmės neapibrėžtumų ribose 54,3-58,3 t/TJ. Mazuto CO2 emisijų rodiklio reikšmė, nustatyta 

taikant 3–iąją pakopą, yra 1,5 % didesnė nei TKKK rekomenduotina, o taikant 2b pakopą – 1,7 % 

didesnė, tačiau taip pat yra standartinės reikšmės neapibrėžtumų ribose 75,5-78,8 t/TJ. Akmens 

anglies – pagal 3–čiąją pakopą yra 0,5 % didesnė nei TKKK rekomenduotina, o antracito - 8,4 % 

didesnė. Naftos kokso rodiklio reikšmė 3,5 % mažesnė nei rekomenduotina standartinė reikšmė, 

kokso - 2 % didesnė, o orimulsijos – 6,2 % didesnė. ATL sistemoje dalyvaujančių energetikos 

įrenginių CO2 emisijų rodikliai nustatyti pagal 3 ir 2b pakopą yra TKKK (2006) standartinių 

reikšmių neapibrėžtumų ribose, išskyrus antracitą. 

Rengiant nacionalinę ŠESD emisijų apskaitą, kai kurių energetikos įrenginių atveju (pvz. 

AB „Lietuvos elektrinė“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Akmenės cementas“ ir kt.), būtina taikyti 

emisijos rodiklius, nustatytus atitinkamo įrenginio lygyje, pagal ATL duomenų bazės 3 pakopą. Šių 

emisijos rodiklių taikymas leidžia naudoti aukštesnės pakopos metodiką nacionalinėje apskaitoje ir 

tokiu būdu užtikrina mažesnį skaičiavimų neapibrėžtumą. Atsižvelgiant į tai, kad ATL sistema 

pradėjo veikti nuo 2005 m. sausio mėn., o nacionalinė ŠESD emisijų apskaita apima laikotarpį nuo 

1990 m., tai šiltnamio dujų apskaitai įrenginio lygyje nustatytas kintamas CO2 emisijų rodiklių 

reikšmes tikslinga naudoti nuo 2005 m., o 1990-2004 m. laikotarpio apskaitai taikyti vidutinę CO2 

emisijų rodiklio reikšmę pateiktą aukščiau.  
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a) Gamtinės dujos      b) Mazutas 

  

c) Akmens anglis      d) Antracitas 

  

e) Orimulsija      f) Nesuskystintos naftos dujos 

  

h) Koksas     g) Naftos koksas 

Pastaba: 3 pakopa - vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė nustatyta pagal 3 pakopą ATL sistemoje; 2b pakopa - 

vidutinė CO2 emisijų rodiklio reikšmė nustatyta pagal 2b pakopą ATL sistemoje; N (2012) - nacionalinis CO2 emisijų 

rodiklis nustatytas 2012 m. studijoje "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos 

sektoriuje įvertinimas" 

3.9 paveikslas. CO2 emisijų rodiklių reikšmių palyginimas, t/TJ 
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Atsižvelgiant į ATL sistemos 3–osios pakopos patikimumą ir tai, kad šio metodo taikymas 

užtikrina mažiausią emisijos rodiklių neapibrėžtumą, rengiant nacionalinę išmetamų ŠESD kiekio 

energijos gamybos sektoriuje apskaitą galima patikslinti šiuo metodu nustatytų gamtinių dujų, 

mazuto, akmens anglies, antracito, kokso, naftos kokso, orimulsijos, nesuskystintų naftos dujų ir 

pramoninių atliekų (panaudotų padangų) CO2 emisijos rodiklius.  
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4. LIETUVOJE ATLIKTŲ MOKSLINIŲ STUDIJŲ IR TYRIMŲ, 

SUSIJUSIŲ SU ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 

ENERGETIKOS SEKTORIUJE VERTINIMU, APIBENDRINIMAS 

Šiame skyriuje trumpai apžvelgtos Lietuvoje atliktos mokslinės studijos bei tyrimai, 

kuriuose analizuojami šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų rodikliai energetikos sektoriuje ir 

kitų ūkio šakų įrenginiuose, kuriuose deginamas kuras. Nagrinėjant Lietuvos energetikos sektoriaus 

vystymosi scenarijus ar atliekant šiltnamio dujų prognozes dėl organinio kuro deginimo, iki šiol 

daugiausiai buvo taikomi TKKK standartiniai emisijų rodikliai organinio kuro deginimui, nustatyti 

pagal TKKK sudarytą bendrąją metodiką: 1996 m. nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apskaitos sudarymo gaires (ang. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories), 2006 m. Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sudarymo gaires 

(ang. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Taip pat yra nemažai studijų, 

kuriuose šiltnamio dujų emisijos dėl organinio kuro deginimo būdavo skaičiuojamos taikant 1997 

m. B. Jaskelevičiaus ir P. Liugos nustatytus ŠESD emisijų rodiklius [26]. Šioje 1997 m. studijoje 

nacionaliniai ŠESD emisijų rodikliai buvo nustatyti, atsižvelgiant į elektros energetikos sektoriaus 

struktūrą, generavimo galias, deginamą kurą, įrenginių tipus ir jų efektyvumą, tačiau laboratoriniai 

bandymai, siekiant nustatyti nacionalinius emisijų rodiklius, nebuvo atliekami.  

Degimo proceso sąlygos neįtakoja CO2 emisijų rodiklių, kadangi jie ženkliai priklauso nuo 

kuro rūšies, t.y. nuo anglies kiekio esančio kure. Siekiant tiksliai nustatyti CH4 ir N2O emisijų 

rodiklius, būtini įvairių kuro rūšių ir įvairių technologijų, naudojamų Lietuvoje, degimo produktų 

emisijų laboratoriniai tyrimai ar matavimai. Be abejo, tai sudėtingas ir daug lėšų bei laiko 

reikalaujantis darbas, kadangi šiltnamio efektą sukeliančių (N2O ir CH4) ir netiesioginio veikimo 

dujų (CO, NOx, NMLOJ) emisijų rodikliai įvairiais atvejais ženkliai skiriasi. Tai atsitinka dėl 

kintančių degimo proceso sąlygų, dėl naudojamų skirtingo tipo įrenginių ir kitų sąlygų.  

2012 m. atliktoje studijoje [27] buvo konstatuota, kad labai pasigendama Lietuvoje 

atliekamų tyrimų ir matavimų, kuriais siekiama praktiškai nustatyti ŠESD (CH4, N2O,) 

koncentracijas išmetamuose dūmuose. Peržvelgus informaciją apie šios srities tyrimus atliktus po 

2012 m. galime teigti, kad situacija nėra pasikeitus. Iš esmės Lietuvoje atliekami praktiniai tyrimai, 

skirti nustatyti anglies monoksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekius įvairios galios biomasę, 
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atliekas ar kitą kurą kūrenančių katilų bei krosnių dūmuose [28-33], kadangi įvairūs tyrimai parodė, 

kad neretai katiluose susidarančių teršalų emisijos toli gražu neatitinka teorinių apskaičiavimų bei 

ieškoma būdų, kad NOx, SO2 ir kitos emisijos neviršytų leistinų išmetamų teršalų normų. Iš ŠESD 

dujų yra nagrinėjami tik CO2 emisijų rodikliai, tačiau šis rodiklis įvairioms kuro rūšims yra 

apskaičiuojamas, o ne nustatomas eksperimentiniu ar matavimo metodu. Tokiu būdu įvertinti CO2 

emisijų rodikliai nagrinėtoms kuro rūšims nedaug skiriasi nuo TKKK rekomenduotų standartinių 

CO2 emisijų rodiklių reikšmių. 

Iki šiol vienas iš išsamiausių darbų, atliktų Lietuvoje, siekiant nustatyti nacionalinius 

organinio kuro deginimo bei biomasės emisijų rodiklius, yra Vido Revoldo disertacija „Degimo 

procesų sąlygojamos taršos vertinimas“ [34]. Disertacijoje pateikiami teršalų emisijų į atmosferą 

įvertinimai, gauti matavimų bei laboratorinių bandymų metu. Disertacijos tikslas buvo įvertinti 

degimo proceso metu išsiskiriančių teršalų kiekius visuose ūkinės veiklos sektoriuose, o vienas iš 

pagrindinių darbo uždavinių buvo patikslinti kai kurių teršalų susidarymo rodiklius. Bet vėlgi, 

minėtoje daktaro disertacijoje CH4 ir N2O susidarymo rodikliai nebuvo nustatyti, CO2 emisijų 

rodikliai apskaičiuoti teoriškai. 4.1 paveiksle pateiktas TKKK standartinių emisijų rodiklių 

palyginimas su apžvelgtoje disertacijoje nustatytais CO2 emisijų rodikliais. 

 

4.1 paveikslas. Nustatytų CO2 emisijų rodiklių palyginimas su TKKK standartinėmis reikšmėmis, 

t/TJ 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1351.12.12-G-V:01 
 

 

 92 

 

Kaip matyti iš 4.1 paveiksle pateikiamų duomenų, disertacijoje nustatyti CO2 emisijų 

rodikliai pagrindinėms kuro rūšims, kurios Lietuvoje naudojamoms energijai gaminti bei transporto 

kurui, nedaug skiriasi nuo TKKK rekomenduotų standartinių CO2 emisijų rodiklių. Tačiau kai kurių 

kuro rūšių CO2 emisijų rodikliai, nustatyti minėtoje disertacijoje, nepatenka į TKKK standartinių 

reikšmių neapibrėžtumų ribas, t. y. lignito (mažesnis 51 %), akmens anglies (mažesnis 18 %), 

orimulsijos (mažesnis 27 %) bei naftos kokso (mažesnis 19 %). Toks ženklus nukrypimas nuo 

TKKK standartinių reikšmių kelia įtarimą dėl šių kuro rūšių emisijų rodiklio įvertinimo tikslumo ir 

patikimumo.  

Nuo 2012 m. Lietuvoje nebuvo atlikta jokių naujų tyrimų ar matavimų susijusių su ŠESD 

emisijų rodiklių energetikos sektoriuje vertinimu, todėl, siekiant patikslinti minėtų kuro rūšių CO2 

emisijų nacionalinius rodiklius reikėtų atlikti papildomus tyrimus arba remtis Lietuvos ATL 

sistemos duomenų baze ar kitų šalių tyrimų rezultatais. 
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5. LABORATORINIAIS TYRIMAIS NUSTATYTŲ ĮVAIRIŲ KURO 

RŪŠIŲ DEGIMO PRODUKTŲ EMISIJŲ RODIKLIŲ 

APIBENDRINANTI ANALIZĖ 

5.1. AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijos tyrimai 

 

2016 m. vasario mėn. AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje buvo 

atlikti mazuto, automobilinių suskystintų naftos dujų, reaktyvinio variklių kuro, dyzelino, 

suskystintų angliavandenilinių dujų komunaliniams ir buitinimas poreikiams, benzino A–95 su 

bioetanoliu, benzino A-95 su MTBE ir benzino A-98 tyrimai, siekiant patikslinti CO2 emisijų 

rodiklius.  

5.1 lentelėje pateikiama AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje, 2010 

m. ir 2016 m. atliktų tyrimų metu, nustatytų atitinkamų kuro rūšių CO2 emisijų rodikliai. 

 

5.1 lentelė. AB „ORLEN Lietuva“ gaminamų kuro rūšių CO2 emisijų rodikliai [35] 

Kuro rūšis 
CO2 emisijų rodiklis, t/TJ 

2010 m.  2016 m.  

Mazutas 78,897 78,40 

Reaktyvinis variklių kuras 72,24 71,74 

Dyzelinas 72,89 72,73 

Suskystintos naftos dujos (automobilinės) 65,42 66,01 

Suskystintos naftos dujos (automobilinės, vasarinė rūšis) - 66,12  

Suskystintos naftos dujos (automobilinės, žieminė rūšis) - 65,89 

Suskystintos naftos dujos (komunalinės-buitinės) - 66,34 

Suskystintos naftos dujos (komunalinės-buitinės, SPBT markė) - 66,45 

Suskystintos naftos dujos (komunalinės-buitinės, BT markė) - 66,23 

Gazoliai  72,89 72,73 

Benzinas  72,97 72,77 

Benzinas A–95 su bioetanoliu n.a. 72,76 

Benzinas A–95 su MTBE n.a. 72,23 

Benzinas A–98 n.a. 73,33 
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AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje CO2 emisijų rodikliai nustatyti 

pagal metodiką Nr. 85 ASTM D5291-10 (2015) „Standartinis metodas anglies, vandenilio, azoto 

kiekių nustatymui naftos produktuose ir alyvose“. 

2016 m. atliktų tyrimų metu nustatytų CO2 emisijų rodiklių ir standartinių TKKK (2006) 

emisijų rodiklio reikšmių palyginimas pateiktas 5.1 paveiksle. Kaip matyti iš 5.1 paveikslo AB 

„ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje nustatytų CO2 emisijų rodiklių reikšmės 

papuola į standartinių TKKK (2006) reikšmių neapibrėžtumo ribas, išskyrus suskystintų naftos dujų 

rodiklį. Pastebėtina, kad nustatytos suskystintų naftos dujų CO2 emisijų rodiklių vidutinės reikšmės, 

tiek automobilinių dujų (66,01 t/TJ), tiek ir komunalinių-buitinių (66,34 t/TJ), yra didesnės nei 

standartinės reikšmės viršutinė neapibrėžtumo riba, atitinkamai, automobilinių suskystintų naftos 

dujų - 0,6 %, o komunalinių-buitinių - 1,1 %.  

 

 

5.1 paveikslas. AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje nustatytų CO2 emisijų 

rodiklių ir standartinių TKKK (2006) reikšmių palyginimas 
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AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorija yra akredituota nacionalinio 

akreditacijos biuro ir atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 Tyrimų, bandymų ir 

kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamus bendruosius reikalavimus. Todėl galima teigti, kad 

šioje laboratorijoje nustatyti emisijų rodikliai yra tikslūs, o jų neapibrėžtumai, atsižvelgiant į TKKK 

bendrosios metodikos rekomendacijas bei kitų ES šalių patirtį, galėtų būti vertinami – ±2,0 %. 
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5.2. AB „Lietuvos dujos“ Centrinės kalibravimo ir bandymų laboratorijos tyrimai 

 

AB „Lietuvos dujos“ Centrinėje kalibravimo ir bandymų laboratorijoje 2016 m. pateikė 

informaciją apie gamtinių dujų cheminę sudėtį už 2004-2014 m. (5.2 lentelė). Šioje laboratorijoje 

taip pat buvo nustatytas gamtinių dujų tankis, šilumingumas ir kiti parametrai (5.3 lentelė). 

Atsižvelgiant į tai, kad iki 2014 m. pabaigos dujos į Lietuvą buvo importuojamos iš vienintelio 

tiekėjo – Rusijos – ir iš tų pačių telkinių, tai matyti, kad gamtinių dujų sudėtis metams bėgant kito 

labai nežymiai. 

5.2 lentelė. Gamtinių dujų cheminė sudėtis [36] 

Komponentė 
Vertė, % molio 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Metanas 98,079 98,050 97,906 97,963 97,936 97,640 97,895 97,873 97,689 97,349 97,09 

Etanas 0,732 0,764 0,879 0,831 0,855 1,073 0,888 0,898 1,021 1,279 1,48 

Propanas 0,235 0,213 0,228 0,213 0,216 0,277 0,231 0,247 0,278 0,345 0,371 

i-Butanas 0,041 0,036 0,038 0,036 0,036 0,044 0,039 0,040 0,045 0,056 0,059 

n-Butanas 0,046 0,037 0,039 0,036 0,036 0,043 0,037 0,04 0,047 0,057 0,058 

Neo-

Pentanas 
- 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

i-Pentanas 0,009 0,008 0,008 0,007 0,008 0,008 0,007 0,008 0,009 0,011 0,011 

n-Pentanas 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 0,008 0,008 

C6 plus - 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 

Deguonis 0,006 0,007 - 0,007 0,007 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,007 

Azotas 0,804 0,839 0,850 0,853 0,851 0,849 0,850 0,845 0,842 0,819 0,81 

Anglies 

dioksidas 
0,04 0,036 0,042 0,047 0,047 0,052 0,042 0,042 0,055 0,067 0,08 

5.3 lentelė. Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas ir dujų tankis [36] 

Parametras 
Mat. 

vnt. 

Vertė 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Žemutinis 

šilumingumas 
MJ/m

3
 33,53 33,51 33,54 33,51 33,52 33,62 33,54 33,56 33,62 33,75 33,82 

Dujų tankis kg/m
3
 0,682 0,682 0,683 0,682 0,682 0,685 0,683 0,683 0,684 0,687 0,689 

 

Atsižvelgus į gamtinių dujų cheminę sudėtį ir įvertinus bendrą anglies kiekį, CO2 emisijų 

rodiklį galima apskaičiuoti pagal formulę: 
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šCO kAKER  667,32        (5.1) 

čia: AK – anglies kiekis, kg/m
3
; kš – gamtinių dujų šilumingumas, TJ/1000 m

3
. 

Remiantis gamtinių dujų sudėtimi, nustatyta, kad bendras anglies kiekis gamtinėse dujose 

2004-2014 m. laikotarpyje svyravo nuo 0,5035 iki 0,5096 kg/m
3
. Tuomet pagal 5.1 formulę 

apskaičiuotas gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklis svyruoja nuo 55,09 iki 55,24 t/TJ, o vidutinė CO2 

emisijų rodiklio reikšmė - 55,14 t/TJ. Gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklio 2004-2014 m. laikotarpio 

dinamika pateikta 5.2 paveiksle. 

 

5.2 paveikslas. Gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklio dinamika 

 

Pagal gamtinių dujų cheminę sudėtį apskaičiuoto CO2 emisijų rodiklio vidutinė vertė (55,14 

t/TJ) yra 1,74 % mažesnė už rekomenduojamą TKKK (2006) standartinę reikšmę (56,1 t/TJ), tačiau 

papuola į standartinės reikšmės neapibrėžtumų ribas (54,3-58,3 t/TJ). 

AB „Lietuvos dujos“ Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija yra akredituota 

nacionalinio akreditacijos biuro, todėl galima teigti, kad šioje laboratorijoje įvertintas gamtinių dujų 

CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumas, atsižvelgiant į TKKK bendrosios metodikos rekomendacijas 

bei kitų ES šalių patirtį, galėtų būti vertinamas – ±2,0 %. 
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Nuo 2015 m. sausio mėn. pradėjo veikti suskystintų gamtinių dujų terminalas, kuris atvėrė 

galimybes atsirasti gamtinių dujų rinkai Lietuvoje. Suskystintų gamtinių dujų terminalas leidžia 

gamtines dujos Lietuvos vartotojams tiekti iš skirtingų tiekėjų, o tai turės įtakos šioje studijoje 

patikslintam nacionaliniam gamtinių dujų CO2 emisijų rodikliui. Suskystintų gamtinių dujų importo 

terminalo laivas dalyvauja ES ATL prekybos sistemoje. Iš 2015 m. ATL prekybos ataskaitos 

matyti, kad UAB Hoegh LNG Klaipėda suskystintų gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklį (56,08 t/TJ) 

nustatė taikant 3–ąją pakopą. Rengiant nacionalinę ŠESD apskaitą už 2015 m. gamtinių dujų CO2 

emisijų rodiklis turės būti apskaičiuotas atsižvelgiant į skirtingą gamtinių dujų cheminę sudėtį 

importuojamą vamzdynais ir per terminalą. Bendrą emisijų rodiklį nuo 2015 m. galima apskaičiuoti 

taikant svertinio vidurkio metodą atsižvelgiant į gamtinių dujų importo struktūrą ir skirtingą 

cheminę sudėtį. 
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5.3. LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos tyrimai 

 

Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje buvo 

nustatytos malkų, medienos atliekų, žemės ūkio atliekų ir komunalinių atliekų (atsinaujinančių ir 

neatsinaujinančių) CO2 emisijos rodiklių reikšmės. 

Analizuoto kuro CO2 emisijos rodiklis įvertintas anglies dioksido kiekio, susidarančio 

sudeginus 1 kg kuro, ir išsiskyrusios energijos kiekio (TJ/kg) santykiu:  

   
)/(

)(2
2

kgTJQ

kgCO
ERCO  ;      (5.2) 

Susidariusio anglies dioksido kiekis stechiometriškai deginant tiriamąjį kurą įvertinamas  

susidariusio anglies dioksido ir tiriamojo kuro masių santykiu:  

   
)(

)(
)( 2

2

ZYx OHCM

COM
kgCO  ;     (5.3) 

Darant prielaidą, kad kurą sudaro anglis (C), vandenilis (H) ir deguonis (O), sudaroma 

bendrinė tiriamojo kuro empirinė formulė ZYx OHC , kuri grindžiama eksperimentiškai degiojoje 

masėje nustatytomis C, H ir O reikšmėmis. Stechiometrinio degimo metu reaguojant deguoniui su 

tiriamuoju kuru (1 kg) susidaro anglies dioksidas (kg) ir vanduo (kg) bei kaip reakcijos šalutinis 

produktas išsiskiria energija (kJ/kg). 

Tiriamojo kuro molinė masė )( ZYx OHCM  skaičiuojama remiantis eksperimentiškai 

nustatytomis C, H ir O reikšmėmis:  

OHyCOxO
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OHC zyx 222 5.0
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čia:  

C – anglies kiekis tiriamajame kure,  kg;  

H – vandenilio kiekis tiriamajame kure,  kg;  
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O – deguonies kiekis tiriamajame kure, kg;  

MC – anglies molinė masė,  kg/mol;  

MH – vandenilio molinė masė,  kg/mol;  

MO – deguonies molinė masė, kg/mol. 

Anglies, vandenilio ir deguonies  kiekiai (kg) vertinami tik sausoje degioje tiriamojo kuro 

masėje. Avižų grūdų (žemės ūkio atliekos) eksperimentiškai nustatytos C, H ir O reikšmės sausoje 

degiojoje masėje pateiktos 5.4 lentelėje, kaip vienas iš analizuotų kurų pavyzdžių. 

5.4 lentelė. Eksperimentiškai nustatytos avižų grūdų C, H ir O reikšmės 

 
Anglies kiekis C,  

% 
Vandenilio kiekis  H, % Deguonies kiekis O, % 

Avižų grūdai 45,4 6,7 47,9 

 

5.5 lentelė. Molių kiekis kure ir elemento molinė masė 

 Cx Hy Oz 

Molių kiekis kure 1 1,76 0,79 

Elemento molinė masė 12 1 16 

 

Remiantis molių skaičiumi sudaroma epmirinė tiriamojo kuro formulė: 

 OHCOOOHC 22279.076.11 882.005.1      (5.6) 

Reaguojančių elementų molinė masė yra lygi susidariusių produktų molinei masei, tai 

galima apskaičiuoti susidariusio CO2 kiekį, esant 1 kg tiriamojo kuro: 

79.076.11 OHC - molinė masė = 26.404 

205.1 O - molinė masė = 33.474 

2CO - molinė masė = 44.000 

OH2882.0   - molinė masė = 15.879 

879.15000.44474.33404.26   

kg
OHCM

COM
kgCO

ZYx

 666.1
404.26

44

)(

)(
)( 2

2   

Tuomet avižų grūdų CO2 emisijos rodiklis būtų lygus 102,95 t/TJ, atsižvelgiant į tiriamojo 

kuro žemutinį šilumingumą (0,0000162 TJ/kg). 

Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje, pagal 

aukščiau aprašytą metodiką, nustatytos CO2 emisijų rodiklių reikšmes pateiktos 5.6 lentelėje. 
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5.6 lentelė. Malkų ir medieno atliekų, žemės ūkio atliekų ir komunalinių atliekų CO2 emisijų 

rodikliai 

 

Kuro rūšis 

CO2 emisijų rodiklis, t/TJ Eksperimentų 

skaičius Min Vidurkis Max 

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos 98,662 101,341 104,118 4 

Medienos skiedros nd 104,118 nd 1 

Eglės malkos nd 100,311 nd 1 

Beržo malkos nd 98,662 nd 1 

Žievė nd 102,274 nd 1 

Žemės ūkio atliekos  91,366 103,691 112,543 21 

Avižų grūdai nd 102,951 nd 1 

Avižų šiaudai nd 101,034 nd 1 

Bulvenojai nd 105,936 nd 1 

Burnočio sėklos nd 98,786 nd 1 

Grikių sėklos nd 102,187 nd 1 

Grikių šiaudai nd 100,086 nd 1 

Grūdų atliekų išspaudos nd 110,357 nd 1 

Kukurūzas nd 105,103 nd 1 

Kviečių grūdai nd 105,385 nd 1 

Kviečių išvalos nd 108,734 nd 1 

Kviečių šiaudai nd 97,455 nd 1 

Kvietrugių šiaudai nd 104,882 nd 1 

Miežių grūdai nd 103,264 nd 1 

Miežių šiaudai nd 103,353 nd 1 

Rapsų šiaudai nd 112,543 nd 1 

Rugių šiaudai nd 105,573 nd 1 

Saulėgražų sėklos nd 91,366 nd 1 

Saulėgražų stiebai nd 109,405 nd 1 

Šienas nd 108,026 nd 1 

Žirniai nd 101,698 nd 1 

Grūdų išvalos nd 99,387 nd 1 

Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios) 74,534 111,646 156,340 17 

Audinys išskirtas iš atliekų 98,092 105,103 111,126 6 

Oda/guma išskirta iš atliekų 105,205 134,702 156,340 5 

Minkštas, kietas plastikas 74,534 95,132 106,091 6 

Komunalinės atliekos (atsinaujinančios) 86,835 109,029 128,306 6 

 

Nustatytų malkų ir medieno atliekų, žemės ūkio atliekų ir komunalinių atliekų 

(atsinaujinančių ir netasinaujinančių) CO2 emisijų rodiklių palyginimas su TKKK (2006) 

standartinėmis reikšmėmis pateiktas 5.3 paveiksle. 
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5.3 paveikslas. Malkų ir medienos atliekų, žemės ūkio atliekų ir komunalinių atliekų CO2 emisijų 

rodiklių palyginimas su TKKK (2006) standartinėmis reikšmėmis 

 

Patikslintas nacionalinis malkų ir kurui skirtų medienos atliekų CO2 emisijų rodiklis yra 

10,5 % mažesnis už TKKK (2006) standartinę reikšmę, o nustatytos žemės ūkio atliekų ir 

komunalinių atliekų (neatsinaujinančių ir atsinaujinančių) CO2 emisijų rodiklių reikšmės yra 

didesnės už TKKK standartines reikšmes, atitinkamai 3,6 %, 17,9 % ir 8,3 %. Kaip matyti iš 5.3 

paveikslo nustatytos nacionalinės CO2 emisijų rodiklių reikšmės patenka į TKKK (2006) 

standartinių reikšmių neapibrėžtumų ribas. 

Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje nustatyti 

ir įvertintų CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumai: malkų ir medienos atliekų - ±7 %, žemės ūkio 

atliekų - ± 9%, komunalinių atliekų (neatsinaujinančių) - ±26 % ir komunalinių atliekų 

(atsinaujinančių) - ±23 %. Agreguotas biomasės CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumas - ±15 %. 
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6. ANGLIES DIOKSIDO, METANO IR AZOTO SUBOKSIDO 

PATIKSLINTI EMISIJŲ RODIKLIAI ENERGIJOS GAMYBOS 

SEKTORIUJE IR KITOSE ŪKIO ŠAKOSE, KURIOSE DEGINAMAS 

KURAS, IR JŲ NEAPIBRĖŽTUMAI  

Degimo proceso metu didžioji dalis anglies iš karto pasišalina kaip anglies dioksidas (CO2), 

todėl degimo proceso sąlygos praktiškai neįtakoja CO2 emisijų rodiklio. CO2 emisijų rodiklis 

priklauso nuo kuro rūšies, t. y. nuo anglies kiekio, esančio kure. Apibendrinus atliktą palyginamąją 

ES šalyse taikomų rodiklių analizę, ATL sistemoje dalyvaujančių energetikos įrenginių teikiamų 

ataskaitų duomenis bei laboratorinių tyrimų rezultatus, šiame darbo skyriuje pateikiamos 

patikslintos nacionalinės CO2 emisijų rodiklių reikšmės pagal TKKK šaltinių kategorijas ir 

atitinkamas kuro rūšis, deginamas Lietuvoje. Patikslintos nacionalinės CO2 emisijų rodiklių 

reikšmės nustatytos remiantis atliktos analizės rezultatais bei siekiant užtikrinti kiek galima mažesnį 

emisijų rodiklių neapibrėžtumą. 

CH4 ir N2O emisijų rodiklius ženkliai sąlygoja technologijos tipas, eksploatavimo sąlygos, 

įrenginio amžius ir kitos degimo sąlygos, todėl šių emisijos rodiklių reikšmės ženkliai skiriasi tarp 

atskirų technologijų. Siekiant tiksliai nustatyti Lietuvoje naudojamų energetikos įrenginių 

nacionalinius CH4 ir N2O emisijų rodiklius, būtina atlikti išsamius daugkartinius emisijų 

matavimus, diferencijuojant pagal atitinkamas įrenginių grupes ir kuro rūšis. Tačiau tokie 

matavimai turi būti ilgalaikiai. Jiems atlikti reikalinga speciali įranga, todėl šiame darbe CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai patikslinti ekspertinio vertinimo keliu, atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus ir 

TKKK (2006) rekomenduojamas reikšmes. Malkų ir medienos atliekų bei žemės ūkio atliekų CH4 

emisijų rodikliai taikomi 1.AA.4 sektoriuose (paslaugų, namų ūkio bei žemės ūkio, miškininkystės 

ir žvejybos) patikslinti atsižvelgiant į emisijų rodiklius taikomus kaimyninėse šalyse bei naujausių 

tyrimų rezultatus pateiktus tarptautinėje mokslinėje literatūroje. 

Atnaujinti CO2, CH4 ir N2O emisijų rodikliai ir 2012 m. studijoje „Šiltnamio efektą 

sukelainčių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sketoriuje įvertinimas“ nustatyti emisijų 

rodikliai dėl kuro deginimo pagal TKKK šaltinių kategorijas pateikti 6.1–6.4 lentelėse.  

Gamtinių dujų CO2 emisijų rodikliai atnaujinti atsižvelgiant į gamtinių dujų cheminę sudėtį, 

kuri buvo nustatyta AB „Lietuvos dujos“ Centrinėje kalibravimo ir bandymų laboratorijoje 2004-

2014 m. laikotarpyje. Siekiant užtikrinti didesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos 
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tikslumą, rengiant apskaitos ataskaitas, tikslinga 2004-2014 m. laikotarpyje taikyti kintančias CO2 

emisijų rodiklių reikšmes (5.2 pav.), o 1990-2003 m. laikotarpyje naudoti vidutinę reikšmę - 55,14 

t/TJ. Nuo 2015 m. rengiant nacionalinę ŠESD apskaitą gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklis turės 

būti apskaičiuotas atsižvelgiant į skirtingą gamtinių dujų cheminę sudėtį importuojamą vamzdynais 

ir per suskystintų gamtinių dujų terminalą. Bendrą emisijų rodiklį nuo 2015 m. galima apskaičiuoti 

taikant svertinio vidurkio metodą atsižvelgiant į gamtinių dujų importo struktūrą ir skirtingą 

cheminę sudėtį. 

Automobilių benzino, dyzelino, gazolių, žibalinių reaktyvinių degalų, mazuto ir suskystintų 

naftos dujų nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai patikslinti, remiantis 2016 m. pateiktais AB 

„ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje atliktais naftos produktų laboratorinių 

tyrimų rezultatais. Rengiant ŠESD apskaitą šiuos patikslintus naftos produktų CO2 emisijų rodiklius 

tikslinga taikyti nuo 2015 m., o 1990-2014 m. laikotarpyje – 2012 m. studijoje nustatytus emisijų 

rodiklius. 

Akmens anglies, naftos kokso, orimulsijos, nesuskystintų naftos dujų ir kokso CO2 emisijų 

rodiklių reikšmės patikslintos, remiantis ATL duomenų baze ir atsižvelgiant į 3–iosios pakopos 

patikimumą, sąlygojantį mažiausią emisijos rodiklių neapibrėžtumą. Kaip nustatyta 3–čiajame 

skyriuje, remiantis ATL sistemos duomenų baze, kai kurių energetikos įrenginių atveju galima 

taikyti emisijos rodiklius, nustatytus atitinkamo įrenginio lygyje. Pavyzdžiui, orimulsijos arba 

mazuto, deginamo AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje, rodikliais. Įrenginio lygyje 

nustatyto rodiklio taikymas leidžia naudoti aukštesnės pakopos metodiką nacionalinėje apskaitoje. 

Skalūnų alyvos CO2 emisijų rodiklis patikslintas atsižvelgiant į Estijos nacionalinį rodiklį, 

kadangi skalūnų alyva į Lietuvą yra importuojama iš Estijos. Rengiant ŠESD apskaitą šį patikslintą 

skalūnų alyvos CO2 emisijų rodiklį rekomenduojama taikyti nuo 2015 m. 

Žalios naftos ir durpių CO2 emisijų rodikliai patikslinti, remiantis Lietuvoje atliktais 

tyrimais, kuriuose šiltnamio dujų emisijų rodikliai buvo nustatomi skaičiavimo arba matavimo būdu 

pagal kuro cheminę sudėtį. Rengiant ŠESD apskaitą šiuos patikslintus CO2 emisijų rodiklius 

rekomenduojama taikyti nuo 2015 m. 

Malkų ir medienos atliekų, žemės ūkio atliekų, komunalinių atliekų (atsinaujinančių ir 

neatsinaujinančių) CO2 emisijų rodikliai nustatyti Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų 

tyrimo ir bandymų laboratorijoje, pagal atliktus laboratorinius šių kurų cheminės sudėties tyrimus. 

Malkų ir medienos atliekų, žemės ūkio atliekų ir komunalinių atliekų CO2 emisijų rodiklius 
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tikslinga taikyti perskaičiuojant ŠESD emisijas nuo 1990 m., siekiant užtikrinti didesnį apskaitos 

patikimumą, atsižvelgiant į ženkliai mažesnius patikslintų CO2 emisijų rodiklių neapibrėžtumus. 

Biodujų ir pramoninių atliekų CO2 emisijų rodiklio reikšmė patikslinta, remiantis ES šalyse 

taikomų rodiklių analizės rezultatais bei atsižvelgus į kitose šalyse atliktų ilgalaikių tyrimų metu 

gautus rezultatus. Siekiant užtikrinti mažesnį biodujų ir pramoninių atliekų emisijų CO2 rodiklio 

neapibrėžtumą, Lietuvoje būtina atlikti ilgalaikius emisijų matavimus skirtinguose biodujas ir 

pramonines atliekas naudojančiuose įrenginiuose. 

6.1 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai energijos gamybos sektoriuje 

1.AA.1 Energijos gamybos 

sektorius 

Emisijų rodikliai 2016 m., t/TJ Emisijų rodikliai 2012 m., t/TJ 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

Skystasis kuras 

Automobilių benzinas 72,77 0,003 0,0006 72,97 0,003 0,0006 

Dyzelinas 72,73 0,003 0,0006 72,89 0,003 0,0006 

Gazoliai 72,73 0,003 0,0006 72,89 0,003 0,0006 

Mazutas 78,40 0,003 0,0006 77,60 0,003 0,0006 

Naftos koksas 94,06 0,003 0,0006 94,06 0,003 0,0006 

Nesuskystintos naftos dujos 56,90 0,001 0,0001 55,82 0,001 0,0001 

Orimulsija 81,74 0,003 0,0006 81,74 0,003 0,0006 

Skalūnų alyva 76,60 0,003 0,0006 77,40 0,003 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 66,34 0,001 0,0001 65,42 0,001 0,0001 

Žalia nafta 77,74 0,003 0,0006 77,74 0,003 0,0006 

Kietasis kuras 

Akmens anglis 95,10 0,001 0,0015 94,90 0,001 0,0014 

Antracitas 106,55 0,001 0,0015 - - - 

Subbituminės akmens anglys 96,10 0,001 0,0015 - - - 

Durpės 104,34 0,001 0,0015 104,34 0,001 0,0015 

Gamtinės dujos 

Gamtinės dujos 55,14* 0,001 0,0001 55,23 0,001 0,0001 

Biomasė 

Malkos ir medienos atliekos 101,34 0,03 0,004 109,90 0,03 0,004 

Žemės ūkio atliekos 103,69 0,03 0,004 - - - 

Biodujos 58,45 0,001 0,0001 58,45 0,001 0,0001 

Atliekos 

Komunalinės atliekos (AEI) 109,03 0,03 0,004 - - - 

Komunalinės atliekos  

(ne-AEI) 
111,65 0,03 0,004 

- - - 

Pramoninės atliekos 143,00 0,03 0,004 - - - 

Pastaba: * Siekiant užtikrinti didesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos tikslumą, rengiant apskaitos ataskaitas, 

tikslinga 2004-2014 m. laikotarpyje taikyti kintančias gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklių reikšmes (5.2 pav.), o 1990-

2003 m. laikotarpyje naudoti vidutinę reikšmę - 55,14 t/TJ. Nuo 2015 m. gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklis turės būti 

apskaičiuotas atsižvelgiant į skirtingą gamtinių dujų cheminę sudėtį importuojamą vamzdynais ir per suskystintų 

gamtinių dujų terminalą taikant svertinio vidurkio metodą. 
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Patikslintų CO2 emisijų rodiklių reikšmių patikimumas įvertintas, atsižvelgiant į TKKK 

(2006) rekomenduotinas standartines reikšmes bei atlikus palyginamąją analizę su ES šalyse 

taikomų rodiklių reikšmėmis. Patikslintų CO2 emisijų rodiklių reikšmių palyginimas su TKKK 

(2006) standartinėmis reikšmėmis pateiktas 6.1 paveiksle. 

 

 

6.1 paveikslas. Patikslintų CO2 emisijų rodiklių reikšmių ir TKKK (2006) standartinių reikšmių 

palyginimas: energijos gamybos sektorius 

 

Kaip matyti iš 6.1 paveikslo, patikslintos nacionalinės CO2 emisijų rodiklių reikšmės 

patenka į TKKK (2006) standartinių reikšmių neapibrėžtumų ribas, išskyrus žalios naftos ir 

antracito. Patikslintas žalios naftos CO2 emisijų rodiklis yra 5,71 % didesnis už TKKK (2006) 

standartinę reikšmę, o antracito - 7,74 % didesnis. 

Apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje rekomenduojama taikyti tuos pačius CO2 

emisijų rodiklius kaip ir energijos gamybos sektoriuje (6.2 lentelė). CH4 ir N2O emisijų rodikliai 

patikslinti ekspertinio vertinimo keliu, atsižvelgus į atliktos analizės rezultatus ir TKKK (2006) 

rekomenduojamas reikšmes. 
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6.2 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuje 

1.AA.2 Apdirbamoji pramonė 

ir statyba 

Emisijų rodikliai 2016 m., t/TJ Emisijų rodikliai 2012 m., t/TJ 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

Skystasis kuras 

Gazoliai 72,73 0,003 0,0006 72,89 0,002 0,0006 

Mazutas 78,40 0,003 0,0006 77,60 0,002 0,0006 

Naftos koksas 94,06 0,003 0,0006 94,06 0,002 0,0006 

Skalūnų alyva 76,60 0,003 0,0006 77,40 0,002 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 66,34 0,001 0,0001 65,42 0,002 0,0006 

Žibaliniai reaktyviniai degalai 71,74 0,003 0,0006 72,24 0,002 0,0006 

Kietasis kuras 

Akmens anglis 95,10 0,01 0,0015 94,90 0,01 0,0014 

Antracitas 106,55 0,01 0,0015 - - - 

Subbituminės akmens anglys 96,10 0,01 0,0015 - - - 

Durpės 104,34 0,002 0,0015 104,34 0,002 0,0015 

Koksas 109,11 0,01 0,0015 109,11 0,01 0,0014 

Gamtinės dujos 

Gamtinės dujos 55,14* 0,001 0,0001 55,23 0,005 0,0001 

Biomasė 

Biodujos 58,45 0,001 0,0001 58,45 0,001 0,0001 

Malkos ir medienos atliekos 101,34 0,03 0,004 109,90 0,03 0,004 

Žemės ūkio atliekos 103,69 0,03 0,004 - - - 

Atliekos 

Pramoninės atliekos 

(panaudotos padangos) 
85,00 0,03 0,004 

- - - 

Pastaba: * Siekiant užtikrinti didesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos tikslumą, rengiant apskaitos ataskaitas, 

tikslinga 2004-2014 m. laikotarpyje taikyti kintančias gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklių reikšmes (5.2 pav.), o 1990-

2003 m. laikotarpyje naudoti vidutinę reikšmę - 55,14 t/TJ. Nuo 2015 m. gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklis turės būti 

apskaičiuotas atsižvelgiant į skirtingą gamtinių dujų cheminę sudėtį importuojamą vamzdynais ir per suskystintų 

gamtinių dujų terminalą taikant svertinio vidurkio metodą. 

 

Transporto sektoriaus patikslintos CO2, CH4 ir N2O emisijų rodiklių reikšmės pateiktos 6.3 

lentelėje. Transporto sektoriuje naudojamų kuro rūšių (išskyrus aviacinį benziną) CO2 emisijų 

rodikliai buvo patikslinti, remiantis 2016 m. pateiktais AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų 

centro laboratorijoje atliktais naftos produktų laboratorinių tyrimų rezultatais. Aviacinis benzinas 

nėra gaminamas Lietuvoje, nedideli jo kiekiai importuojami iš Švedijos ir kitų ES šalių. Atsižvelgus 

į tai, rekomenduojama taikyti vidutinę ES šalių aviacinio benzino CO2 emisijų rodiklio reikšmę. 

Transporto sektoriaus CH4 ir N2O emisijų rodiklius ženkliai sąlygoja technologijos tipas, 

eksploatavimo sąlygos ir kt. 6.3 lentelėje pateikti apibendrinti CH4 ir N2O emisijų rodikliai 

patikslinti atsižvelgiant į TKKK (2006) rekomenduojamas reikšmes. 
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6.3 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai transporto sektoriuje 

 1.AA.3 Transportas 
Emisijų rodikliai 2016 m., t/TJ Emisijų rodikliai 2012 m., t/TJ 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

Aviacinis benzinas 70,81 0,0005
a
 0,002

a
 71,62 0,0005 0,002 

Reaktyvinis variklių kuras 71,74 0,0005
a
 0,002

a
 72,24 0,0005 0,002 

Benzinas 72,77 0,003
b
 0,0006

 b
 72,97 0,02 0,0006 

Benzinas su bioetanoliu 72,76 0,003
b
 0,0006

 b
 - - - 

Benzinas su MTBE 72,23 0,003
b
 0,0006

 b
 - - - 

Dyzelinas 72,73 

0,0039
b
 

0,00415
c 

0,007
d
 

0,0016
b
 

0,0286
c 

0,002
d
 

72,89 0,005 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 66,01 0,062
b
 0,0002

b
 65,42 0,005 0,0006 

Mazutas 78,40 0,007
d
 0,002

d
 77,60 0,005 0,0006 

Pastaba: a - civilinė aviacija; b - kelių transportas; c - geležinkelių transportas; d - vandens transportas 

 

Patikslintų CO2 emisijų rodiklių reikšmių palyginimas su TKKK (2006) standartinėmis 

reikšmėmis pateiktas 6.2 paveiksle. 

 

6.2 paveikslas. Patikslintų CO2 emisijų rodiklių reikšmių ir TKKK (2006) standartinių reikšmių 

palyginimas: transporto sektorius 

 

Kaip matyti iš 6.2 paveikslo patikslintos nacionalinės transporto sektoriaus CO2 emisijų 

rodiklių reikšmės patenka į TKKK (2006) standartinių reikšmių neapibrėžtumų ribas, išskyrus 
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suskystintų naftos dujų. Suskystintų naftos dujų patikslinta CO2 emisijų rodiklių reikšmė yra 4,41 % 

didesnė už standartinę reikšmę.  

Paslaugų, namų ūkių ir žemės ūkio bei žvejybos sektoriuose patikslintos CO2, CH4 ir N2O 

emisijų rodiklių reikšmės pateiktos 6.4 lentelėje. Pagrindinių kuro rūšių rekomenduojami CO2 

emisijų rodikliai tokie patys kaip ir energijos gamybos sektoriuje. CH4 ir N2O emisijų rodikliai 

parinkti ekspertinio vertinimo keliu, atsižvelgus į atliktos analizės rezultatus ir TKKK (2006) 

rekomenduojamas reikšmes.  

6.4 lentelė. ŠESD emisijų rodikliai paslaugų, namų ūkių, žemės ūkio ir žvejybos sektoriuose  

1.AA.4 

Kiti 

sektoriai 

Kuro rūšis 
Emisijų rodikliai 2016 m., t/TJ Emisijų rodikliai 2012 m., t/TJ 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

Paslaugų 

sektorius 

Akmens anglis 95,10 0,01 0,0015 94,90 0,01 0,0014 

Antracitas 106,55 0,01 0,0015 - - - 

Subbituminės akmens anglys 96,10 0,01 0,0015 - - - 

Biodujos 58,45 0,005 0,0001 58,45 0,005 0,0001 

Durpės 104,34 0,01 0,0014 104,34 0,01 0,0014 

Gamtinės dujos 55,14* 0,005 0,0001 55,23 0,005 0,0001 

Gazoliai 72,73 0,01 0,0006 72,89 0,01 0,0006 

Lignitas 101,00 0,01 0,0015 101,20 0,01 0,0014 

Malkos ir medienos atliekos 101,34 0,25 0,004 109,90 0,3 0,004 

Žemės ūkio atliekos 103,69 0,25 0,004 - - - 

Mazutas 78,40 0,01 0,0006 77,60 0,01 0,0006 

Medžio anglis 109,90 0,2 0,001 109,90 0,2 0,001 

Skalūnų alyva 76,60 0,01 0,0006 77,40 0,01 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 66,34 0,005 0,0001 65,42 0,01 0,0006 

Namų 

ūkių 

sektorius 

Akmens anglis 95,10 0,3 0,0015 94,90 0,3 0,0014 

Antracitas 106,55 0,3 0,0015 - - - 

Subbituminės akmens anglys 96,10 0,3 0,0015 - - - 

Durpės 104,34 0,3 0,0014 104,34 0,3 0,0014 

Gamtinės dujos 55,14* 0,005 0,0001 55,23 0,005 0,0001 

Gazoliai 72,73 0,01 0,0006 72,89 0,01 0,0006 

Lignitas 101,00 0,3 0,0015 101,20 0,3 0,0014 

Malkos ir medienos atliekos 101,34 0,26 0,004 109,90 0,3 0,004 

Žemės ūkio atliekos 103,69 0,26 0,004 - - - 

Mazutas 78,40 0,01 0,0006 77,60 0,01 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 66,34 0,005 0,0001 65,42 0,01 0,0006 
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6.4 lentelės tęsinys 

Žemės 

ūkio ir 

žvejybos 

sektorius 

Akmens anglis 95,10 0,3 0,0015 94,90 0,3 0,0014 

Antracitas 106,55 0,3 0,0015 - - - 

Subbituminės akmens anglys 96,10 0,3 0,0015 - - - 

Biodujos 58,45 0,005 0,0001 58,45 0,005 0,0001 

Durpės 104,34 0,3 0,0014 104,34 0,3 0,0014 

Gamtinės dujos 55,14* 0,005 0,0001 55,23 0,005 0,0001 

Gazoliai 72,73 0,01 0,0006 72,89 0,01 0,0006 

Malkos ir medienos atliekos 101,34 0,25 0,004 109,90 0,3 0,004 

Žemės ūkio atliekos 103,69 0,25 0,004 - - - 

Mazutas 78,40 0,01 0,0006 77,60 0,01 0,0006 

Skalūnų alyva 76,60 0,01 0,0006 77,40 0,01 0,0006 

Suskystintos naftos dujos 66,34 0,005 0,0001 65,42 0,01 0,0006 

Pastaba: * Siekiant užtikrinti didesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos tikslumą, rengiant apskaitos ataskaitas, 

tikslinga 2004-2014 m. laikotarpyje taikyti kintančias gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklių reikšmes (5.2 pav.), o 1990-

2003 m. laikotarpyje naudoti vidutinę reikšmę - 55,14 t/TJ. Nuo 2015 m. gamtinių dujų CO2 emisijų rodiklis turės būti 

apskaičiuotas atsižvelgiant į skirtingą gamtinių dujų cheminę sudėtį importuojamą vamzdynais ir per suskystintų 

gamtinių dujų terminalą taikant svertinio vidurkio metodą. 

 

Rengiant nacionalinę šiltnamio dujų apskaitą, būtina įvertinti bendrą apskaitos 

neapibrėžtumą. Tam tikslui reikalingi emisijų rodiklių neapibrėžtumų įverčiai, todėl šiame darbe 

peržiūrėti ir ekspertiniai rekomenduojamų nacionalinių šiltnamio dujų emisijų rodiklių 

neapibrėžtumų įvertinimai.  

Atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, CO2, N2O ir CH4 emisijų rodiklių ekspertinis 

neapibrėžtumų įvertinimas atliktas agreguotame sektorių pagal TKKK šaltinių kategorijas ir kuro 

rūšių (skystasis, kietasis, dujinis kuras ir biomasė) lygyje. Šiltnamio dujų emisijų rodiklių 

neapibrėžtumų įvertinimai pateikti 6.5 lentelėje.  

Atliekant CO2 emisijų rodiklių neapibrėžtumų vertinimą, atsižvelgta į tai, kad kai kurių kuro 

rūšių anglies dalis yra santykinai pastovi. Didžioji dalis skystojo kuro emisijų rodiklių nustatyta 

nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri atitinka standarto LST EN 

ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus, arba remiantis ATL emisijų rodikliais, kurie buvo nustatyti 

taikant 3–čiąją pakopą. Gamtinių dujų cheminė sudėtis taip pat nustatyta laboratorijoje, kuri 

akredituota nacionalinio akreditacijos biuro. Tai sąlygoja žemą skystojo kuro ir gamtinių rodiklių 

neapibrėžtumą (±2,0 %). Kietojo kuro neapibrėžtumas ženkliai didesnis, nes pavyzdžiui, durpėse 

esanti anglies dalis yra kintama, todėl kietojo kuro neapibrėžtumas įvertintas remiantis TKKK 

metodikoje pateikiamomis rekomendacijomis. Biomasės CO2 emisijų rodiklio neapibrėžtumas yra 

apie ±15 %. 
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6.5 lentelė. ŠESD emisijų rodiklių neapibrėžtumai 

TKKK šaltinių kategorijos Kuro rūšis CO2, % CH4, % N2O, % 

1.AA.1 Energetikos sektorius Skystasis kuras ± 2,0 ± 50 ± 50 

Kietasis kuras ± 5,0 ± 50 ± 50 

Gamtinės dujos ± 2,0 ± 50 ± 50 

Biomasė ± 15,0 ± 150 ± 150 

1.AA.2 Apdirbamoji pramonė ir 

statyba 

Skystasis kuras ± 2,0 ± 50 ± 50 

Kietasis kuras ± 5,0 ± 50 ± 50 

Gamtinės dujos ± 2,0 ± 50 ± 50 

Biomasė ± 15,0 ± 150 ± 150 

1.AA.3 Transportas Skystasis kuras ± 2,0 ± 100 ± 150 

1.AA.4 Kiti sektoriai: paslaugų, namų 

ūkio, žemės ūkio ir žvejybos 

Skystasis kuras ± 2,0 ± 50 ± 50 

Kietasis kuras ± 5,0 ± 50 ± 50 

Gamtinės dujos ± 2,0 ± 50 ± 50 

Biomasė ± 15,0 ± 100 ± 150 

 

Agreguotų CH4 ir N2O emisijų rodiklių neapibrėžtumai yra labai dideli, nes šie emisijų 

rodikliai ženkliai priklauso nuo konkrečių deginimo technologijų. Šių emisijų rodiklių 

neapibrėžtumų įvertinimai atlikti atsižvelgiant į TKKK rekomendacijas, pateiktas 2006 m. 

Nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sudarymo gairėse. 

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija            S/31-1351.12.12-G-V:01 
 

 

 112 

 

IŠVADOS 

1. Lietuvos bendroje šiltnamio efektą sukeliančių dujų struktūroje 2013 m., susidarančioje dėl 

kuro deginimo, anglies dioksidas (CO2) sudarė apie 96,8 %, metanas (CH4) – 2,0 %, o azoto 

suboksidas (N2O) – tik 1,2 %. Atsižvelgiant į Lietuvos energetikos sektoriaus ŠESD 

struktūrą, siekiant pagerinti šiltnamio dujų apskaitos rengimo patikimumą, pagrindinis 

dėmesys turėtų būti skiriamas CO2 emisijų rodiklių patikslinimui. 

2. Atlikta ES šalyse energetikos sektoriuje taikomų CO2, CH4 ir N2O emisijų rodiklių 

palyginamoji analizė parodė, kad ES šalių energetikos sektoriuje taikomi standartiniai ir 

nacionaliniai įvairių kuro rūšių CO2 emisijų rodikliai ir dažniausiai standartiniai CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai. Daugeliu atveju nacionaliniai CO2 emisijų rodikliai patenka į TKKK 

(2006) standartinių reikšmių neapibrėžtumų ribas. Tikslinant Lietuvos nacionalinius CO2 

emisijų rodiklius, galima atsižvelgti į kitų šalių, iš kurių Lietuva importuoja kurą, nustatytus 

CO2 emisijų rodiklius. ES šalyse taikomi CH4 ir N2O emisijų rodikliai kinta labai plačiame 

intervale ir šių emisijų rodiklių neapibrėžtumai yra labai dideli, nes rodiklio reikšmės 

priklauso nuo kuro deginimo technologijos ir kitų degimo sąlygų.  

3. ATL apskaitos ataskaitų analizė parodė, kad remiantis atskirų įrenginių duomenimis, kurie 

CO2 emisijų rodiklių nustatymui taiko 3–čiąją pakopą, galima patikslinti emisijų rodiklius 

šioms kuro rūšims: gamtinių dujų, mazuto, akmens anglies, antracito, kokso, naftos kokso, 

orimulsijos, nesuskystintų naftos dujų ir pramoninių atliekų (panaudotų padangų).  

4. Rengiant nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, kai kurių 

energetikos įrenginių atveju, galima taikyti emisijos rodiklius, nustatytus atitinkamo 

įrenginio lygyje pagal ATL duomenų bazėje pateikiamas ataskaitas (pvz., „ORLEN 

Lietuva“, AB „Lietuvos elektrinė“ ir kt.). ATL duomenų bazės emisijos rodiklių taikymas 

leidžia naudoti aukštesnės pakopos metodiką nacionalinėje apskaitoje ir užtikrinti mažesnį 

skaičiavimų neapibrėžtumą. Atsižvelgiant į tai, kad ATL sistema pradėjo veikti nuo 2005 m. 

sausio mėn., o nacionalinė ŠESD emisijų apskaita apima laikotarpį nuo 1990 m., tai 

šiltnamio dujų apskaitai įrenginio lygyje nustatytas kintamas CO2 emisijų rodiklių reikšmes 

tikslinga naudoti nuo 2005 m., o 1990-2004 m. laikotarpio apskaitai taikyti vidutinę CO2 

emisijų rodiklio reikšmę. 
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5. AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centro laboratorijoje, AB „Lietuvos dujos“ 

Centrinėje kalibravimo ir bandymų laboratorijoje bei Lietuvos energetikos instituto 

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje 2016 m. buvo atlikti įvairių kuro rūšių, 

deginamų Lietuvos energetikos sektoriuje, laboratoriniai tyrimai. Laboratorinių tyrimų 

rezultatai leido patikslinti šių kuro rūšių CO2 emisijų rodiklius: mazuto, reaktyvinio variklių 

kuro, dyzelino, suskystintų naftos dujų (automobilinių ir komunalinių-buitinių), gazolių, 

benzino, gamtinių dujų, malkų ir medienos atliekų, žemės ūkio atliekų ir komunalinių 

atliekų (atsinaujinančių ir neatsinaujinančių).  

6. Apibendrinus atliktos analizės rezultatus ir siekiant užtikrinti kaip galima mažesnį rodiklių 

neapibrėžtumą, patikslintos nacionalinės CO2 emisijų rodiklių reikšmės pagal TKKK 

šaltinių kategorijas ir atitinkamas kuro rūšis, deginamas Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad 

CO2 emisijų rodiklis priklauso nuo kuro rūšies, bet jo neįtakoja degimo proceso sąlygos, 

rekomenduojama taikyti tuos pačius CO2 emisijų rodiklius visuose kurą deginančiuose 

sektoriuose. 

7. CH4 ir N2O emisijų rodiklius ženkliai sąlygoja technologijos tipas, eksploatavimo sąlygos, 

įrenginio amžius ir kitos degimo sąlygos, todėl šių emisijos rodiklių reikšmės ženkliai 

skiriasi pagal atskiras technologijas. Siekiant tiksliai nustatyti Lietuvoje naudojamų 

energetikos ūkio sektoriaus įrenginių nacionalinius CH4 ir N2O emisijų rodiklius, būtina 

atlikti išsamius daugkartinius emisijų matavimus skirtingoms technologijų grupėms ir kuro 

rūšims. Tokie matavimai turi būti ilgalaikiai, todėl šiame darbe rekomenduojami CH4 ir N2O 

emisijų rodikliai parinkti ekspertinio vertinimo būdu, remiantis atliktos analizės rezultatais, 

atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse taikomus emisijų rodiklius bei TKKK rekomenduojamas 

reikšmes. 

8. CO2, N2O ir CH4 emisijų rodiklių ekspertinis neapibrėžtumų įvertinimas patikslintas 

agreguotame sektorių pagal TKKK šaltinių kategorijas ir kuro rūšių (skystasis, kietasis, 

dujinis kuras ir biomasė) lygyje, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką. Gamtinių dujų ir 

skystojo kuro CO2 emisijų rodiklių neapibrėžtumas palyginti mažas (±2,0 %), kietojo 

kuro didesnis – ± 5,0 %, o biomasės – ± 15,0 %. Agreguotų CH4 ir N2O emisijų rodiklių 

neapibrėžtumai yra ženkliai didesni, nes juos sąlygoja konkrečios technologijos ir deginimo 

sąlygos. 
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