
 
ATASKAITA APIE PRIEMONES, SKATINANČIAS NAUDOTI BIODEGALUS IR 

KITUS ATSINAUJINANČIUS IŠTEKLIUS  
 

 (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB „Dėl skatinimo naudoti biokurą ir 
kitą atsinaujinantį kurą transporte“ nuostatų įgyvendinimas) 

 
Šalis - LIETUVA 
2005 metai 
 
Įvadas 
 Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kaip Lietuva 2005 metais įgyvendina 
2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB „Dėl skatinimo 
naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte“ (toliau –Direktyva 2003/30/EB) 
nuostatas.  
 
Nacionalinė įstatyminė bazė 
 
 Direktyvos 2003/30/EB nuostatos yra perkeltos į Lietuvos Respublikos biokuro, 
biodegalų ir bioalyvų įstatymą (priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. vasario 5 d., 
Žin., 2004, Nr.28-870), kuris numato (8 straipsnio 3 dalis), jog turi būti parengiamos 
priemonės, užtikrinančios, kad nuo 2005 m. gruodžio 31 d. biodegalai sudarytų ne mažiau 
kaip 2 procentus, skaičiuojamus nuo bendro šalies rinkoje esančio benzino ir dyzelino, skirto 
transportui, energijos kiekio, o iki 2010 m. gruodžio 31 d. – 5,75 procento. Nuo įstatymo 
priėmimo iki 2005 m. pabaigos biodegalų rinka nesusiformavo. Tai sąlygojo didesnės 
mineralinių degalų nei biodegalų kainos (net ir taikant akcizo lengvatas) bei mineralinių 
degalų gamintojų ir prekiautojų nenoras investuoti į gamybos ir degalų maišymo 
technologijas. 
 Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2003/30/EB tikslus, 2005 metais priimti nacionaliniai 
teisės aktai, reglamentuojantys privalomą biodegalų naudojimą Lietuvoje:  
 - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m kovo 14 d. įsakymu Nr. 4-106 patvirtintas 
Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais 
Lietuvos Respublikoje taisyklių pakeitimas; 
 - Lietuvos Respublikos ūkio ministro, aplinkos ministro, susisiekimo ministro 2005 m. 
kovo 9 d. įsakymas Nr. 4-96/D1-139/3-77 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 
d. įsakymo Nr. 4-105/131/3-172 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro 
privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  
 Teisės aktuose reglamentuojama tai, kad nuo 2005 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje 
parduodamiems ir vartojamiems degalams nustatyti nauji reikalavimai: 95 markės variklių 
benzinas turi būti pagamintas naudojant priedą bioetiltretbutileterį (toliau – bio-ETBE), o 
importuotas ar atgabentas ir parduodamas ar vartojamas 95 markės variklių benzinas, 
pagamintas be ETBE, privalo savo sudėtyje turėti 3% arba 5% bioetanolio. Dyzelinas privalo 
savo sudėtyje turėti 3% arba 5% tūrio riebalų rūgščių metilo esterio (RRME), pagaminto iš 
augalinės kilmės aliejų ar gyvūninės kilmės riebalų. 
 Privalomas maišymas įvestas bendru visų degalų rinkos dalyvių susitarimu. Iki šiol 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija nėra gavusi nė vieno skundo dėl tokios sistemos 
tvarkymo. 



 2

 
Finansinės priemonės 
 
 Lietuvoje skatinant biodegalų gamybą ir naudojimą taikomos šios finansinės priemonės: 
 1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482;2004, Nr. 226-802) 
38 straipsnio 4 dalyje numatyta akcizų lengvata energetiniams produktams iš biologinės 
kilmės medžiagų, tai yra šiems produktams nustatytas akcizo tarifas, sumažintas dalimi, 
proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) produkto tonoje. (šiuo 
metu biologinės kilmės degalams taikomas nulinis akcizo tarifas).  
 2. Lietuvos Respublikos Seimas 2005 m. gruodžio 15 d. priėmė Akcizų įstatymo 25 
straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymą (Žin., 2005, Nr. 153-5633), kuriame numatyta 
akcizo lengvata (taikomas nulinis akcizo tarifas) dehidratuotam etilo alkoholiui. Priėmus 
įstatymą, sudarytos palankesnės ekonominės sąlygos biodegalų gamybai, tačiau norint 
pasinaudoti šia lengvata, reikėjo priimti atitinkamus poįstatyminius teisės aktus, (jie buvo 
priimti 2006 m. I ketvirtyje):  
 2.1. Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio 
gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, 
taikymo tvarka, patvirtinta Finansų ministro 2006-02-06 įsakymu Nr.1K-046 (Žin.2006 Nr. 
16-569); 
 2.2. Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo 
alkoholio įsigijimo (panaudojimo) leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2006-02-21 įsakymas Nr. VA-
18 (Žin., 2006, Nr. 25-862); 

3. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-474; 2005, Nr.47-1560) 
(galioja nuo 2006 m. sausio 1 d.) nuo mokesčio už aplinkos teršimą atleidžiami: 

- fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus 
standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę sunaudojimą patvirtinančius dokumentus; 

- fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, 
už išmetamus į atmosferą teršalus, susidarančius naudojant biokurą. 

4. Žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintos Biodegalų gamybos plėtros finansavimo 
taisyklės, kuriose numatyta skatinti biodegalų gamybos plėtrą, sudarant galimybę žemės ūkio 
produkciją naudoti ne maisto reikmėms.  

Pagal šias Taisykles biodegalų gamintojams 2005 m numatytos išmokos už grūdus, kurie 
naudojami biokuro gamybai: kompensuojama 160 Lt už toną išaugintų rapsų grūdų ir 60 Lt/t 
javų grūdų. Biodegalų gamybos plėtros finansavimo 2005 m. taisyklėse numatyta, kad 
maksimalus 2005 m. kompensuojamų rapsų grūdų kiekis -33000 tonų, javų gūdų – 22084 
tonų. Nuo 2006 m. Europos Komisijai priėmus teigiamą sprendimą dėl valstybės pagalbos, 
javų grūdams, skirtiems bioetanolio gamybai, numatytos kompensacijos 114 Lt/t. (Žin., 2005, 
Nr.130-4695), 

5. Vadovaujantis Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai 
energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka, skatinama elektros energijos gamyba 
vėjo, biomasės, saulės elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse. Šios 
elektrinės prie veikiančių energetikos įmonių tinklų prijungiamos teisės aktų nustatyta tvarka, 
taikant gamintojams 40% prijungimo mokesčio nuolaidą.  
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Vietiniai atsinaujinantys ir atliekiniai ištekliai,  
skirti biokuro gamybai (energijai išgauti)  
  
 Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programos (patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Žin., 2004, Nr.133-4786) paskirtis – užtikrinti 
biokuro gamybos iš Lietuvos Respublikos kilmės žaliavų ir naudojimo plėtrą. Vieni iš 
svarbiausiųjų uždavinių yra iki 2010 m. padidinti gaunamos iš biodujų, medienos ir šiaudų 
elektros energijos gamybą iki 0,204 TWh, o bendrosios energijos – iki 10,31 TWh per metus; 
skatinti biokuro žaliavų auginimą ir paruošimą; skatinti biokuro naudojimą; skatinti biokuro 
gamybos ir naudojimo mokslinius tyrimus; diegti mokymo, informavimo ir konsultavimo 
biokuro klausimais priemones.  
 Šalies energijos gamybos potencialas panaudojant biokurą yra nemažas. Lietuvoje 
kasmet susidaro apie 1 mln. t komunalinių atliekų. Biologiškai suyrančios atliekos sudaro apie 
0,3-0,5 mln. t per metus bendro komunalinių atliekų srauto. Jos gali būti panaudojamos 
energijos gamybai, jas atskyrus nuo kitų rūšių komunalinių atliekų ir perdirbus biodujų 
reaktoriuose. Šalyje kasmet nenaudojama apie 300-500 tūkst. ha ariamosios žemės, taip pat 
yra nederlingos žemės, kurioje gali būti auginami augalai energetiniams tikslams. Augalų, 
skirtų energetiniams tikslams, auginimui būtų galima panaudoti apie 10-15% šalies žemės 
ūkio naudmenų plotų. Išankstiniais duomenimis, iš energetinių augalų galima pagaminti apie 
0,72 TWh energijos per metus. Šiaudų panaudojimo energijai gaminti potencialas siekia apie 
870 tūkst. t/metus (3,59 TWh). 
 Lietuvoje yra šešios biodujų jėgainės: 2 jėgainės perdirbančios miestų nuotekų dumblą, 
2 jėgainės perdirbančios maisto pramonės atliekas ir 2 jėgainės perdirbančios gyvulių mėšlą 
kartu su maisto pramonės įmonių atliekomis.  
Bendroji biodujų jėgainių galia – apie 17,7 MW (šiluminė galia – apie 15,6  MW, elektrinė 
galia – apie 2,1  MW). 
 Metinės miško kirtimų apimtys Lietuvoje dabar yra 6,3 mln. m³. Dabartiniu metu malkų 
ir medienos atliekų sunaudojama kurui apie 3,5 mln. m³. Tai daugiausia malkinė mediena 
(stiebų dalys, netinkančios perdirbimui, lentpjūvės atliekos). Katilinių kurui pradedamos 
naudoti miško kirtimų atliekos, kurių potencialiai galimi panaudoti jų ištekliai yra apie  
1 mln. m³. Pagrindiniai miško biokuro išteklių didinimo rezervai yra: miško kirtimų atliekos ir 
jaunuolynų ugdymas, energetiniai želdiniai, mažaverčių medynų kirtimas, medžių ir krūmų 
kirtimas pakelėse, trasose ir pan. bei natūralaus medienos atkritimo geresnis panaudojimas. 
Paminėtų medienos išteklių įsisavinimui (medienos atliekų išvežimui ir jų panaudojimui) 
reikalingas ekonominis skatinimas 
 Šiuo metu didesnės nei 0,3 MW galios medienos katilų (apie170) instaliuota galia yra 
apie 385 MW, šiaudais kūrenamų katilų – apie 7 MW iš jų 11 katilų virš 0,3 MW ir apie 30-
katilų apie 0,05 MW galios). Šiuo metu veikia viena medienos kurą naudojanti kogeneracinė 
jėgainė, kurios instaliuota elektrinė galia 1,5 MW, šiluminė – 28 MW. 
 1 lentelėje pateikti preliminarūs duomenys apie 2005 m. biomasės (skirtos energijai 
gaminti) Lietuvos vidaus išteklius (šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, toliau- Statistikos departamentas). 

 
Biomasės (skirtos energijai gaminti) vidaus ištekliai  

2005 metais 

1 lentelė 
Biomasė Mato vnt. Vidaus ištekliai 

Durpės kurui tūkst. t. 50,2 
Durpių briketai tūkst. t. 20,2 
Malkos ir medienos atliekos tūkst. m3 3615,7 
Biodujos mln. m3 3,9 
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Vietiniai ištekliai, skirti biodegalų gamybai (transporto reikmėms) 
  
 Lietuvoje auginamų javų grūdų visiškai pakanka bioetanolio gamybos plėtrai iki 2010 
metų, rapsų sėklų, naudojamų biodyzelino gamybai, pakanka pirmajame etape, o iki 2010 
metų rapsų auginimą tektų išplėsti beveik 3 kartus (apie 160 tūkst. t., plotas 66,7 tūkst. ha).  

Biodegalų gamyba Lietuvoje pradėta tik pastaraisiais metais. 2004-2005 m. m. 
Lietuvoje biodegalus gamino dvi įmonės: AB "Stumbras" iš javų grūdų gamino bioetanolį, 
kuris naudojamas bio-ETBE gamyboje ir UAB "Rapsoila" iš rapsų grūdų - biodyzeliną 
(RRME).  
 2 lentelėje pateikiama informacija apie 2005 metais šalies įmonių biodegalų gamybą, 
eksportą ir realizaciją vidaus rinkoje (šaltinis – Statistikos departamentas). 

 
Biodegalų gamyba, realizacija  ir eksportas (tūkst. t,) 

2005 metais 
2 lentelė 

Produkcija Pagaminta Realizuota 
vidaus rinkoje 

Eksportuota 

Bioetanolis, skirtas 
variklių degalų gamybai 

 
7,2 

 
0,9 

 
6,0 

Biodyzelinas 
(RRME) 

 
7,0 

 
3,2 

 
4,4 

 
 Statistikos departamento pateiktais duomenimis Lietuvoje 2005 m. bendrasis degalų 
sunaudojimas sudarė 1448 tūkst. t., iš jų kelių transportui, įskaitant suskystintas naftos dujas 
(206,5 tūkst. t.) sunaudota 1233 tūkst. t. degalų.  
 3 lentelėje pateikiamas degalų suvartojimas transporte (tūkst. t.) ir jų santykinė dalis 
(proc.) pagal atskiras degalų rūšis bei jų energetinę vertę. 

 
Degalų sunaudojimas transporte  

2005 metais 
3 lentelė 

tūkst. t. Degalų energetinė vertė  
Degalų rūšis  Naftos 

ekvivalentu 
 
Teradžauliais 

Santykinė 
dalis, 
proc. 

Bioetanolis (sunaudota mišiniams 
su automobilių benzinu gaminti) 

 
0,9 

 
0,8 

 
33,4 

 
0,075 

Biodyzelinas (sunaudota mišiniams 
su dyzelinu gaminti) 

 
7,5* 

 
6,8 

 
284,6 

 
0,64 

Viso grynųjų biodegalų 
sunaudota mišiniams gaminti 

 
8,4 

 
7,6 

 
318 

 
0,72 

Automobilių benzinas 334,2 351 14 693 33,18 
Dyzelinas 684 699 29 261 66,10 
Viso mineralinis kuras 1018,2 1050 43 954 99,28 
Degalų sunaudojimas transporte, 
iš viso 

 
1026,6 

 
1057,6 

 
44 272 

 
100,0 

*- informacijos šaltinis Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 
 
 Pažymėtina tai, kad grynųjų biodegalų energetinė vertė 2004 metais bendrajame 
transporto degalų sunaudojime sudarė tik 0,022%, kai tuo tarpu 2005 m. - 0,72%. 
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Dėl Valstybės pagalbos Nr. 44/2005-Lietuva (Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui) 
 
Remdamasi 2003 m. spalio 27 d.Tarybos direktyvos 2003/96/EB (pakeičianti Bendrijos 

energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą) ir nepažeisdama šios 
Direktyvos 16 straipsnio, leidžiančio valstybėms narėms sumažinti akcizo mokestį iš 
biomasės gaminamiems ar jos sudėtyje turintiems produktams ir nuo jo atleisti su tam 
tikromis sąlygomis, Lietuva pradėjo taikyti sumažintą akcizo tarifą biodegalams. 

Taikoma priemonė yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB Sutarties 87 straipsnio 1 
dalyje. Ją suteikia Lietuvos valstybė ir finansuoja iš savo valstybinių išteklių, nes dėl 
atleidimo nuo mokesčio mažėja pajamos, kurias kitu atveju valstybė gautų. Kadangi akcizo 
tarifo lengvata biodegalams yra prilyginama valstybės pagalbai, nustatyta tvarka Lietuva 
pranešė  Europos Komisijai apie ketinimą sumažinti akcizo mokestį biodegalams.  

2005 m. liepos 25 d Europos Komisija (raštas Nr. 204085) informavo, kad EK  
neprieštarauja pagalbos schemai, taikant akcizo mokesčio sumažinimą biokuro mišiniams su 
kitu kuru (Valstybės pagalba Nr. N44/2005 – Lietuva. Akcizo mokesčio sumažinimas 
biokurui).  

Lengvata taikoma bioetanoliui, biodyzelinui, bio-ETBE ir grynam augalinės kilmės 
aliejui. 
 Lietuva įsipareigoja Europos Komisijai pateikti metinės stebėsenos ataskaitas apie 
mineralinių degalų (dyzelino ir benzino) ir biodegalų (biodyzelino ir bioetanolio) gamybos 
sąnaudas ir degalų mišinių kainą, kad įrodytų, jog nėra kompensuojama per daug. Ši 
informacija Komisijai turi būti teikiama metinėse ataskaitose.  
 Tai vykdydami teikiame 2005 m. mineralinio kuro (benzino, dyzelino), biodegalų 
(biodyzelino ir bioetanolio) ir degalų mišinių gamybos sąnaudų bei pardavimo kainų 
palyginimą (4, 4a, 4b, 5, 5a ir 5b lentelės).  
 Duomenis, esančius 4 ir 5 lentelėse, pateikė įmonės, gaminančios biodegalus ir 
mineralinį kurą. Ši informacija yra konfidenciali, todėl, įmonių pageidavimu, trečiosioms 
šalims gali būti atskleidžiami duomenys, esantys 4 ir 5 lentelių 8 eilutėje „Gamintojo 
nustatyta pardavimo kaina (be mokesčių), 1-7 eilutėse esantys duomenys neturėtų būti viešai 
skelbiami. 
 Pagal pateiktus 4a, 4b, 5a ir 5b lentelėse duomenis matyti, kad degalų mišinių 
pardavimo kaina, įvertinus degalų energetines vertes, yra lygi arba didesnė nei mineralinio 
kuro (dyzelino ir/ar benzino) pardavimo kaina.  
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Degalų (biodyzelino irdyzelino) gamybos sąnaudos ir 
pardavimo kaina (be mokesčių) 

4 lentelė 
Degalų kaina, LTL1 už litrą Biodyzelinas 

(RRME) 
Dyzelinas 

1. Žaliava (+) 1,71 0,926 
2. Perdirbimas (+) 0,82 0,038 
3. Kitos sąnaudos (tyrimai, gamybos reorganizavimas) (+) 0,05 - 
4. Gamybos sąnaudos 2,58 0,963 
5. Logistika (+) 0,06 0,093 
6. Šalutinio produkto pardavimo kaina (-) 0,67 - 
7. Pelnas 0,04 0,232 
8. Gamintojo nustatyta pardavimo kaina (be mokesčių) 2,01 1,288 

 
 

Degalų mišinio (dyzelino ir biodyzelino) pardavimo kaina 
4a lentelė 

Degalų mišinio kaina, LTL už litrą 3% RRME 5% RRME 
Biodyzelino (RRME) sąnaudos mišinyje  
(3% x 2,01 LTL už litrą); (5% x 2,01 LTL už litrą); 

 
0,06 

 
0,10 

Dyzelino sąnaudos mišinyje 
(97% x 1,288 LTL už litrą); (95% x 1,288 LTL už litrą) 

 
1,25 

 
1,22 

Akcizas (97% x 0,85 LTL už litrą); (95% x 0,85 LTL už 
litrą) 

0,82 0,81 

Iš viso degalų mišinio pardavimo kaina 2,13 2,13 
Korekcija dėl mažesnės mišinio energijos (13%)2a 0,01 0,01 
Degalų mišinio pardavimo kaina (sąlyginė) 2,14 2,14 
 
 

Dyzelino pardavimo kaina 
4b lentelė 

Dyzelino pardavimo kaina (be mokesčių) (100% x 1,288 LTL už litrą 1,29 
Akcizas dyzelinui 0,85 
Dyzelino pardavimo kaina3 2,14 
 
 
1 – Naudojamas valiutos kursas – 3,4528 LTL = 1 EUR; 
2a – Biodyzelino energetinė vertė, palyginti su mineraliniu kuru (dyzelinu), yra mažesnė: apskaičiuota, 
kad biodyzelino suvartojimas 13% didesnis už dyzelino tam pačiam energijos vienetui gauti; 
3 – Apskaičiuota be PVM. 
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Degalų (bioetanolio ir benzino) gamybos sąnaudos ir 
pardavimo kaina (be mokesčių) 

5 lentelė 
Degalų kaina, LTL1 už litrą Bioetanolis 

(ETBE) 
Benzinas 

1. Žaliava (+) 0,65 0,947 
2. Perdirbimas (+) 0,85 0,039 
3. Kitos sąnaudos (tyrimai, gamybos reorganizavimas) (+) 0,01  
4. Gamybos sąnaudos 1,51 0,986 
5. Logistika (+) 0,28 0,093 
6. Šalutinio produkto pardavimo kaina (-) 0,01 - 
7. Pelnas  0,062 
8. Gamintojo nustatyta pardavimo kaina (be mokesčių) 1,79 1,14 
 
 

Degalų mišinio (bioetanolio ir benzino) pardavimo kaina 
5a lentelė 

Degalų mišinio kaina, LTL už litrą 3,29% 
(ETBE) 

7,05% 
(ETBE) 

Bioetanolio (ETBE) sąnaudos mišinyje  
(3,29% x1,79 LTL už litrą); (7,05% x 1,79 LTL už litrą); 

 
0,06 

 
0,13 

Benzino sąnaudos mišinyje  
(96,71% x 1,14 LTL už litrą); (92,95% x 1,14 LTL už litrą) 

 
1,10 

 
1,06 

Akcizas (96,71% x 0,98 LTL už litrą); (95% x 0,98 LTL už 
litrą) 

0,95 0,92 

Iš viso degalų mišinio pardavimo kaina 2,11 2,11 
Korekcija dėl mažesnės mišinio energijos (65%)2b 0,04 0,08 
Degalų mišinio pardavimo kaina (sąlyginė) 2,15 2,19 
 
 

Benzino pardavimo kaina 
 

5b lentelė 
Benzino pardavimo kaina (be mokesčių) (100% x 1,14 LTL už litrą) 1,14 
Akcizas benzinui 0,98 
Benzino pardavimo kaina3 2,12 
 
1 – Naudojamas valiutos kursas – 3,4528 LTL = 1 EUR; 
2b – Bioetanolio energetinė vertė, palyginti su mineraliniu kuru (benzinu), yra mažesnė: apskaičiuota, 
kad benzino suvartojimas 65% didesnis už benzino tam pačiam energijos vienetui gauti; 
3 – Apskaičiuota be PVM. 
 

________________________ 
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