ენერგოეფექტურობის კანონი და
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
ენერგოეფექტურობის კანონისა და ეესგ-ის ძირითადი საკითხების
მოკლე მიმოხილვა
3 ივლისი 2019

ენერგოეფექტურობის კანონი და
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
არსებული მდგომარეობა


ენერგოეფექტურობის მარეგულირებელი ბაზის მომზადების 4 ძირითადი განმაპირობებელი
ფაქტორი:


ენერგიის იმპორტის დაფინანსების ნაცვლად, ადგილობრივი ეკონომიკასა და სამუშაო
ადგილების შექმნაში ინვესტირება - ყოველწლიურად დაზოგილი 1 გვტ.სთ ენერგია
გამოანთავისუფლებს 20-50 ათას ევროს



ენერგეტიკული უსაფრთხოება - ენერგოდამოკიდებულების შემცირება



სათბური გაზების ემისიის (GHG) და გარემოს სხვა დამაბინძურებლების შემცირება



ევროკავშირისკენ მისრაფება/ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებით აღებული
ვალდებულების - ევროკავშირის კანონმდებლობის ტრანსპონირება- შესრულება

ენერგოეფექტურობის კანონის
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
არსებული მდგომარეობა


ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ევროკავშირშის ძირითადი დირექტივები:


ენერგოეფექტურობის დირექტივა



შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ დირექტივა



ენერგოეტიკეტირების დირექტივა



ეკოდიზაინის დირექტივა



ზემოაღნიშნული დირექტივები ასევე კავშირშია განახლებადი ენერგიის დირექტივასთან და
ასევე, მდგრადი ენერგეტიკის განვითარებისა და სათბური გაზების ემისიების შემცირების
მარეგულირებელ დოკუმენტებთან (მაგ: ემისიებით ვაჭრობის დირექტივა და სხვა)



საქართველოში დღეს მომქმედი ნორმატიული-საკანონმდებლო ბაზა არ არეგულირებს
ენერგოეფექტურობას. თუმცა ამჟამად არსებული
მარეგულირებელი აქტების ნაწილში

ზოგადად არის აღნიშნული ენერგოეფექტურობის რეგულირების მოთხოვნები

ენერგოეფექტურობისათან დაკავშირებული სხვა საერთაშორისო
ვალდებულებები
▪

პარიზის შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების
თანახმად, BAU-სთან შედარებით საქართველომ უპირობოთ 15%-ით
უნდა შეამციროს სათბური გაზების ემისია – ენერგოეფექტურობის
კანონით და ეესგ-ს გათვლების მიხედვით საქართველოს შეუძლია
შეასრულოს აღებული ვალდებულებები

▪

23 მუნიციპალიტეტი, მათ შორის დიდი მუნიციპალიტეტები
(თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, რუსთავი და ფოთი)
შეუერთდა
მერების
შეთანხმებას
და
აიღეს
ვალდებულება
მნიშვნელოვნად შეამცირონ საკუთარი ტერიტორიებიდან სათბური
გაზების გამოფრქვევა ატმოსფეროში. რაც ძირიტადად ეე&გე
ტექნოლოგიების დანეგვით მიიღწევა

ენერგოეფექტურობის კანონის
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
არსებული მდგომარეობა


ევროკავშირთან ასოცორებისა და ენერგეტიკული გაერთაიანებაში გაწევრიანების პროცესების შედეგად
საქართველომ აიღო ვალდებულება, 2018წ. 31 დეკემბრისათვის მოახდინოს ენერგოეფექტურობის
დირექტივის (EED) 2012/27/EU ტრანსპონირება.

▪

ენერგოეფექტურობის დირექტივის EED (2012/27/EU) შესაბამისი კანომდებლობის მომზადების
ეტაპები:
→
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) შემუშავება და მიღება პროცესი
2015წ დასაწყისში დაიწყო, “გეგმის სრულყოფილი ვერსია” 2017 წლის შემოდგომაზე.
•
მეორე
→
ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონისა და არსებულ კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების
შემუშავება და მიღება - შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც შეესაბამება ენერგოეფექტურობის დირექტივას EED და
წარდგენილია ეკონომიკის სამინისტროსა და დონორისთვის. საბოლოო ვერსია თარიღდება ამ წლის აპრილით. შენიშვნების
გათვალსიწინებით დამტკიცებულია მინისტრთა კაბინეტის მიერ.
•
მესამე
→
შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და მათი ამოქმედების მექანიზმების
შემუშავება- კანონქვემდებარე აქტების არსებითი ნაწილი შემუშავებულია, მაგრამ საჭიროა დარჩენილი საკანონმდებლო
აქტების მომზადება კანონის ამოქმედების შემდეგ.
თუმცა ...
•

პირველი

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი ასპექტები:
შესაძლებლობების გაძლიერება და დაგეგმვის ციკლი

მუხლი ენერგოეფექტურობის კანონის
სამუშაო ვერსიიდან

NEEAPდაკავშირებული ღონისძიებები

ენერგიის
ევროკავშირის კანონმდებლობის
დაზოგვა
გათვალისწინებით/
2025
მითითებები
(გვტსთ)

H-1

ალტერნატიული პოლიტიკის
რეკომენდირებულია
ღონისძიებები ენერგოეფექტურობის
ენერგოეფექტურობის დაფინანსების
დირექტივით EED (მუხ. 20)
სქემები

H-3

ალტერნატიული პოლიტიკის
ღონისძიებები - ტრეინიგები,
სწავლება, მათ შორის
ენერგეტიკული საკონსულტაციო
პროგრამები

6. ენერგოეფექტურობის
განმახორციელებელი ორგანოს შექმნა /
შესაძლებლობების გასაძლიერება

უკუგების
განხორიციელ
კერძო
შიდა
მთავრობის/საჯ
ების შედეგად ინვესტიციები
განაკვეთი არო სექტორის
მოთხოვნილი ყოველწლიურ
წლიური
(IRR) /
გაზრდილი
ად 2030 ფინანსური ინვესტიცია
შტატი
წლამდე(EUR)
სარგებელი

რეკომენდირებულია
ენერგოეფექტურობის
დირექტივით EED (მუხ. 17)

10. ავალდებულებს საქართველოს
მთავრობას დაამტკიცოს 3 წლიანი ეესგ და
შეიმუშავოს ყოველწლიური სამოქმედო
გეგმების ეროვნულ და მუნიციპალურ
დონეზე

მოთხოვნილია
ენერგოეფექტურობის
დირექტივით EED (მუხ. 24)
N/A
ეროვნულ დონეზე,
გასათვალისწინებელია დაგეგმვის ციკლში
რეკომენდირებულია
კონსულტანტის მიერ
ადგილობრივ დონეზე

11. შეიქმნას გაზომვიას და დადასტურების
პლატფორმა, ასევე როგორც
ენერგომენეჯმენტის სისტემა
საზოგადოებრივ სექტორში

N/A - თუმცა გასათვალისწინებელია
დაგეგმვის დროს და წარმოადგენს
ანგარიშგების ინსტრუმენტს

მოთხოვნილია
ენერგოეფექტურობის
დირექტივით EED (მუხ. 7)

არ არის გაანგარიშებული ხელშემწყობი, დაგეგმვითი და
ანგარიშგების საქმიანობები
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N/A

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი ასპექტები:
ენერგომახასიათებელების ხელშეკრულება
ენერგომახასიათებლების ხელშეკრულების შემოღების შესაძლებლობა, სადაც ინვესტიციის დაფარვის წყაროს წარმოადგენს ობიექტის მესაკუთრის მიერ დაზოგილი ენერგიის გადასახადი
ინვესტიცით

▫

საჯარო სექტორში და მის ფარგლებს გარეთ

▫

განხორციელებისთვის მოითხოვს დამატებით კანონქვემდებარე აქტებს

მუხლი ენერგოეფექტურობის კანონ პროექტი

ეესგ-სთაბ
დაკავშირებული
ღონისძიებები

ევროკავშირის
კანონმდებლობის
გათვალისწინებით/
მითითებები

უკუგების
მთავრობის/სა
კერძო
შიდა
განხორიციელების
ჯარო
ინვესტიციები
ენერგიის დაზოგვა განაკვეთი
შედეგად
სექტორის
ყოველწლიურად
მოთხოვნილი
2025 (გვტსთ)
(IRR) /
წლიური
2030 ფინანსური
გაზრდილი შტატი
ინვესტიცია
წლამდე(EUR)
სარგებელი

12. საჯარო ვალდებულებების
დაწესებულებების ენერგომახასიათებლების
ხელშეკრულებებისთვის

N/A მოთხოვნილია
არის
პოლიტიკური
ენერგოეფექტურობის
დაანგარიშებული
ინსტრუმენტი დირექტივით EED (მუხ. 18)
- ხელშემწყობი
13. ენერგომახასიათებლების კონტრაქტი ინვესტიციის
და წარმოდგენილოა,
საქმიანობები
ზოგადი
პოტენციურად
როგორც საუკეთესო
გაზრდისთვის
პრაქტიკა
14. ენერგომახასიათებლების კონტრაქტი საყოფაცხოვრებო შენობები

N/A

N/A

ითვალისწინებს
შესაბამის
გამოცდილებას,
თუმცა არ
მოითხოვს ახალ დაუდგენელია
შტატს სანამ არ
მიიღებს
მაშტაბურ
ხასიათს

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი ასპექტები: ინტერნეტში
განთავსებული ინფორმაცია საქართველოში არსებული ექსპერტების
შესახებ
მოითხოვს ვებ-გვერდის შექმნას სადაც განთავსდება ენერგოეფექტურობის ექსპერტების მონაცემთა ბაზა
ენერგოეფექტურობის განმახორციელებელი ორგანო თუ არ დაარსდა, უნდა დადგინდეს ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი

მუხლი
ეესგ -ს
ენერგოეფექტურობის
დაკავშირებული ღონისძიებები
კანონის სამუშაო ვერსიიდან

N/A - სასარგებლოა
15. საჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის
ექსპერტების შესახებ
ხელმისაწვდომობისთვის

ევროკავშირის კანონმდებლობის
გათვალისწინებით/ მითითებები

რეკომენდირებულია როგორც
საუკეთესო გამოცდილება

ენერგიის
დაზოგვა 2025
(გვტსთ)

არ არის
გაანგარიშებუ
ლი ხელშემწყობი
საქმიანობები

უკუგების
შიდა
მთავრობის/საჯ განხორიციელების
განაკვეთი არო სექტორის შედეგად
წლიური
მოთხოვნილი
(IRR) /
ფინანსური ინვესტიცია გაზრდილი შტატი
სარგებელი

N/A

N/A

უნდა
განხორციელდეს
ერგოეფექტურობ
ის
განმახორციელებ
ელი ორგანოს
მიერ

კერძო
ინვესტიციები
ყოველწლიურა
დ 2030 წლამდე(EUR)

N/A

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი ასპექტები: მოთხოვნები
საჯარო სექტორში შენობების და ზოგადი
ენერგოეფექტურობისათვის
▪

მოითხოვს საჯარო შესყიდვებში ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებას სადაც შესაძლებელია - რაც სავარაუდოდ
მოითხოვს დამატებით სამუშაოებს კადრების მომზადების კუთხით და შესაბამისი სახელმძღვანლოების შემუშავებას

▪

განისაზღვროს მოთხოვნები მთავრობისათვის შენობების რეკონსტრუქციის/განახლების სტრატეგიის შესამუშავებლად

უკუგების
კერძო
შიდა
მთავრობის/საჯა განხორიციელების
ინვესტიციები
მუხლი ენერგოეფექტურობის
ენერგიის დაზოგვა განაკვეთი
რო სექტორის შედეგად
NEEAPდაკავშირებული ღონისძიებები
ყოველწლიურა
კანონის სამუშაო ვერსიიდან
2025 (გვტსთ)
წლიური
მოთხოვნილი
(IRR) /
დ 2030 ფინანსური
ინვესტიცია გაზრდილი შტატი
წლამდე(EUR)
სარგებელი
ითვალისწინებს
არ არის
შესაბამის
მოთხოვნილია
გაანგარიშებული გამოცდილებას,
16. ენერგოეფექტურობა
ენერგოეფექტური შესყიდვები ენერგოეფექტურობის
ხელშემწყობი
P-8
N/A
N/A
N/A
საჯარო შესყიდვებში
თუმცა არ
დირექტივით EED (მუხ.6)
საქმიანობები
მოითხოვს ახალ
შტატს
უნდა
არ არის
განხორციელდეს
მოთხოვნილია
გაანგარიშებული 17. შენობების
N/A - არ არის ღონისძიება, თუმცა
ერგოეფექტურობის
რეკონსტრუქციის/განახლები გასათვალისწინებელია დაგეგმვის
ენერგოეფექტურობის
ხელშემწყობი
N/A
N/A
N/A
პოლიტიკის
ს სტრატეგია
ციკლში
დირექტივით EED (მუხ.4)
საქმიანობები
განმახორციელებელ
ი ორგანოს მიერ
ევროკავშირის
კანონმდებლობის
გათვალისწინებით/
მითითებები

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი ასპექტები: მრეწველობაში
აუდიტის მოთხოვნები და აუდიტორთა სერტიფიცირება
▪

1 კატეგორიის საწარმოებს მოეთხოვება ენერგო მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა ან ენერგოაუდიტი (ენერგოაუდიტი უნდა ჩატარდეს ყოველ 4 წელიწადში
ერთხელ - პირველი უნდა დასრულდეს 2021წ. იანვრისათვის) და წაახალისოს მცირე და საშუალო ბიზნესი - რაც დეტალურად არის ასახული
კანონქვემდებარე აქტში. აღსანიშნავია, რომ ენერგომენეჯმენტის სისტემის დანერგვა ძალზედ მომგებიანია.

▪

აღწერს მრეწველობისთვის ენერგოაუდიტორების აკრედიტაციისა და სერტიფიცირების პროცესს (ენერგოაუდიტორების სერტიფიცირებას ახორციელებს
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო -აკრედტიაციის ცენტრი -GAC)

▪

შესაძლებლობების გაძლიერება აუცილებელია.

მუხლი ენერგოეფექტურობის
კანონის სამუშაო ვერსიიდან

21. ენერგოაუდიტის
მოთხოვნები მრეწველობაში 1
კატეგორიის საწარმოებისათვის
არა პირველი კატეგორიის
საწარმოების წახალისება

22. საწარმოების
ენერგოაუდიტორების
სერტიფიკაცია

NEEAPდაკავშირებული ღონისძიებები

H-7

სამრეწველო სექტორში
ენერგოაუდიტები და ენერგო
მენეჯმენტის სისტემები, ბოილერების
ინსპექტირება

უკუგების
ევროკავშირის
შიდა
ენერგიის
კანონმდებლობის
განაკვეთი
დაზოგვა 2025
გათვალისწინები
(IRR) /
(გვტსთ)
თ/ მითითებები
ფინანსური
სარგებელი
მოთხოვნილია
ხელშეკრულების
თანახმად EED
(მუხ. 8)

432
H-6

კვალიფიკაციის, აკრედიტაციის და
სერტიფიცირების სქემები მრეწველობაში

განხორიციელები
მთავრობის/საჯ
ს შედეგად
კერძო ინვესტიციები
არო სექტორის
მოთხოვნილი
ყოველწლიურად
წლიური
გაზრდილი
2030 -წლამდე(EUR)
ინვესტიცია
შტატი

მოთხოვნილია
ხელშეკრულების
თანახმად EED
(მუხ. 16)

121%

N/A

2

€397,615

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი ასპექტები:
ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების სქემა მრეწველობაში
ენერგოეფექტურობის ინვესტიციების სტიმულირებისათვის
▪

ადგენს ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების ჩარჩოებს, რაც ხელს შეუწყობს მრეწველობაში ენერგოეფექტურობას - აუდიტების სუბსიდირება და
სხვა მექანიზმები, რომლებიც უნდა განისაზღვროს კონტრაქტში - იმ შემთხვევაში თუ ეს არ იქნება დამაკმაყოფილებელი სამინისტროს შეეძლება
მიუთითოს კომპანიებს განახორციელონ ენერგოეფექტური ღონისძიებები

▪

საჭიროა მთავრობის საბოლოო თანხმობა, რომელიც ასევე მოიცავს - შესაძლებლობების გაძლიერებას აღნიშნულის განსახორციელებლად

მუხლი
ენერგოეფექტურ
ობის კანონის
სამუშაო
ვერსიიდან

NEEAP დაკავშირებული ღონისძიებები

H-2
23.
ნებაყოფლობითი I-4
ხელშეკრულები
მრეწველობაში
I-5
ენერგოეფექტურ
ობის
წასახალისებლად I-6

ალტერნატიული პოლიტიკის ღონისძიებები მასტიმულირებელი/სავალდებულო ენერგოეფექტურობა
მრეწველობაში
ენერგიის დამზოგი საქმიანობები, მეტალურგიაში
გაუმჯობებსებული ბოილერები და ორთქლის/ცხელწყალ
გამანაწილებელი სისტემები
ძრავები, სავენტილაციო სისტემები, ტუმბოები,
კომპრესორები

I-7

ენერგოეფექტური სამაცივრე სისტემები

I-8

ენერგოეფექტური განათება

უკუგების
შიდა
განხორიციელებ
კერძო
ევროკავშირის
განაკვეთ მთავრობის/საჯარ
ენერგიის
ის შედეგად
ინვესტიციები
კანონმდებლობის
ი (IRR) /
ო სექტორის
დაზოგვა
მოთხოვნილი
ყოველწლიურა
გათვალისწინებით/
ფინანსურ
წლიური
2025 (გვტსთ)
გაზრდილი
დ 2030 მითითებები
ი
ინვესტიცია
შტატი
წლამდე(EUR)
სარგებელ
ი

კონკრეტულად
მოთხოვნილი არ
არის
ხელშეკრულების
თანახმად EED,
მაგრამ
წარმოადგენს
წარმატებულ
საერთაშორისო
გამოცდილებას

745

4ენერგოეფექტურ
მერყეობს დამოკიდებული
ობის
მხარდამჭერ
30 – 5
განმახროციელებ
შორის0% პროგრამებზე
ელი ორგანოს
მიერ

€12,142,769

ნებაყოფლობითი შეთანხმება
▪ სახელმწიფო ორგანოებსა და ერთ ან რამოდენიმე კერძო პირს
შორის დადებული შეთანხმება, რომლის მიზანია,
კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების
დამატებით, ზენორმატიული გარემოსდაცვითი ამოცანების
შესრულება ანდა გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ნებაყოფლობითი შეთანხმების მონაწილეები
საწარმო ან საჯარო უწყება, რომელმაც ნებაყოფლობითი შეთანხმებით აიღო
კონკრეტული მიზნების მიღწევის ვალდებულება ან რომელიც ექვემდებარება
ეროვნული პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის რეგულირების სფეროს.
მრეწველობის მოტივაცია
სახელმწიფოს/მთავრობის მოტივაცია
▪
▪
▪

▪
▪

იმპორტირებულ
ენერგეტიკულ
რესურსებზე
დამოკიდებულების შემცირება
ადგილობრივი
მრეწველობის
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება.
ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხილვა დღის
წესრიგში აყენებს და ამცირებს არაენერგეტიკული
რესურსების
მოხმარების
ოპტიმიზაციას
და
ხარჯევის
შემცირებას
(წყალი,
ნედლეული,
ნარჩენები, სამუშაო ძალა).
CO2 შემცირების ვალდებულების 2030-ის სამიზნე
მაჩვენებელების მიღწევაში წვლილის შეტანა
სხვა სახის (წყლის-ნიადაგის), დაბინძურების
შემცირება

•
•
•

•

საექსპლუატაციო ხარჯების (გადასახადების)
შემცირება: ენერგიაზე, წყალზე, ნედლეულზე და ა.შ.
კონკურენტულობის ამაღლება
ხელმისაწვდომობა სამთავრობო დახმარებაზე:
- ენერგოგადასახადის-ტარიფის (?) შემცირება
- ეე.სააგენტოს მომსახურეობის პრიორიტეტული
მიღება
- ენ.აუდიტის დაფინანსება
- ეე.ღონისძიებებში ინვესტიციების მოზიდვის
ხელშეწყობა
და სხვა

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი
ასპექტები: გამრიცხველიანება, გადასახადები
და საჯარო ინფორმაცია
▪

იქ სადაც შესაძლებელია აუცილებელია ბუნებრივი გაზის და ელექტროენერგიის გამრიცხველიანება

▪

გონიერი მრიცხველების შემთხვევაში იქმნება ახალი მოთხოვნების საჭიროება

▪

მოითხოვს მომხმარებლებისათვის დამატებით ინფორმაციის მიწოდებას - მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოხმარებული
ენერგიის ხელმისაწვდომობა და საშუალო დღიური/თვიური/წლიური

▪

ტექსტი დეკლარაციული ხასიათისაა, რომელიც ითვალისწინებს მომხმარებლის ინფორმირების ინიციატივებს მხარდაჭერას

მუხლი
ენერგოეფექტურობის
კანონის სამუშაო
ვერსიიდან

NEEAPდაკავშირებული ღონისძიებები

N/A - მოიცავს მომხმარებლების
26. გამრიცხველიანება და
ინორმირებულობას და მოთხოვნებს
გადახდა
გამრიცხველიანებისათვის

H-8
27. მომხმარებლის
ინფორმირება
ენერგოეფექტურობის
შესახებ - დეკლარაციული T-2

ევროკავშირის
კანონმდებლობის
გათვალისწინებით/
მითითებები

უკუგების
შიდა
ენერგიის
განაკვეთი
დაზოგვა
(IRR) /
2025 (გვტსთ)
ფინანსური
სარგებელი

არ არის
მოთხოვნილია
არ არის
გაანგარიშებუ
ხელშეკრულების თანახმად
გაანგარიშებუ
ლი
ლი
EED (მუხ. 9)

მომხმარებლის ინფორმირება - მოთხოვნილია
ხელშეკრულების თანახმად
პროგრამები და ტრეინინგი
EED (მუხ. 12) მაგრამ
ცნობიერების ამაღლება კონკრეტული ღონისძიებები
საინფორმაციო კამპანია
არ არის სავალდებულო
ტრანსპორტის სექტორისთვის

არ არის
413 გაანგარიშებუ
ლი

მთავრობის/საჯარ
ო სექტორის
წლიური
ინვესტიცია

განხორიციელების
შედეგად
მოთხოვნილი
გაზრდილი შტატი

არ მოითხოვს
ინვესტიციას

არ მოითხოვს ახალ
შტატს

არ მოითხოვს
ინვესტიციას

უნდა
განხორციელდეს
ენერგოეფექტურობის
განმახორციელებელი
ორგანოს მიერ

კერძო
ინვესტიციები
ყოველწლიურა
დ 2030 წლამდე(EUR)

არ არის
გარკვეული

არ არის
გარკვეული

ენერგოეფექტურობის კანონი – ძირითადი
ასპექტები: მოკლე მიმოხილვა

NEEAPდაკავშირებული
ღონისძიებები

ეესგ-ის 44-დან 22
ღონისძიება
დაკავშირებულია
კანონმდებლობასთან

ევროკავშირის
კანონმდებლობის
გათვალისწინებით/
მითითებები

ენერგიის დაზოგვა
2025 (გვტსთ)

EED -ს სრული
განხორციელება

მთლიანობაში დადებითი
ფინანსური სარგებელი და
ეესგ-ის საბოლოო ასევე მოსალოდნელი მყარი
მიზანს 11,717-დან ფინანსური სარგებელით
3,213 წარმოადგენს კერძო სექტორისათვის
(განსაკუთრებით
მრეწველობა)

უკუგების შიდა განაკვეთი (IRR) /
ფინანსური სარგებელი

მთავრობის/საჯარო განხორიციელების
სექტორის წლიური შედეგად მოთხოვნილი
ინვესტიცია
გაზრდილი შტატი

€1.36 მლნ
ძირითადად
სკოლებში

კერძო ინვესტიციები
ყოველწლიურად
2030 -წლამდე(EUR)

სავარაუდოდ 27
€51.9 მლნ ახალი
მრეწველობაში,
თანამშრომელი
ელექტროენერგი
იქნება საჭირო
ის წარმოება
სრული
(HPPs) და
განხორციელებისა
დისტრიბუცია
თვის

მომზადებული კანონქვემდებარე აქტები
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანების პროექტები
▪

კანონქვემდებარე აქტი #1: ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის
ღონისძიებების შესახებ (კანონპროექტის მეოთხე მუხლი)

▪

კანონქვემდებარე აქტი #2: ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის
განმახორციელებელი ორგანოს (სააგენტოს) ფუნქციონირების წესი
(კანონპროექტის მეექვსე მუხლი)

▪

კანონქვემდებარე აქტი #3: ენერგო დანაზოგების მონიტორინგისა და
დადასტურების პლატფორმის ამოქმედების შესახებ (კანონპროექტის
მეთერთმეტე მუხლი)

▪

კანონქვემდებარე აქტი #4: საწარმოების ენერგოაუდიტისა და
ენერგომენეჯმენტის სისტემის წესი (კანონპროექტის ოცდამეერთე და
ოცდამეორე მუხლები)

კანონქვემდებარე აქტი #1:
ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის ღონისძიებების შესახებ
მრეწველობა
3.

ბრძანების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ენერგო დანაზოგების მიღწევის
ალტერნატიული პოლიტიკის ღონისძიებებია:
▪

ალტერნატიული ღონისძიება 1: საწარმოო სექტორში ენერგოეფექტურობის სტიმულირება,
ენერგო მენეჯმენტის სისტემებისა და ენერგო აუდიტების ინვესტიციების დანერგვით.

▪

ალტერნატიული ღონისძიება 2: სატრენინგო და საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ენერგო
საკონსულტაციო პროგრამების განხორციელება.

▪

ალტერნატიული ღონისძიება 3: სტანდარტებისა და ნორმების განსაზღვრა ენერგომომხმარებელი
პროდუქტებისთვის.

▪

ალტერნატიული ღონისძიება 4: საჯარო შენობების ფონდის საერთო ფართობის 1%-ზე მეტის
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება.

კანონქვემდებარე აქტი #2:
ენერგოეფექტურობის სააგენტოს ფუნქციონირების წესი
▪ მუხლი 6. დაფინანსება და წლიური ბიუჯეტი
▪ 1. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის განმახორციელებელი ორგანო
ახორციელებს და აფინანსებს ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის
მე-7 მუხლის პირველი პუნქტითა და „ენერგეტიკის სექტორზე
პასუხისმგებელი“ მინისტრის გადაწყვეტილებით
გათვალისწინებულ ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო
გეგმის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევისთვის საჭირო პროგრამებს,
ღონისძიებებსა და ქმედებებს.

კანონქვემდებარე აქტი #3:
ენერგო დანაზოგების მონიტორინგისა და დადასტურების
პლატფორმის ამოქმედების შესახებ
▪ საქართველოში ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის სისტემური
მონიტორინგისა და გაზომვის განხორციელება.
▪ ეროვნულ და სექტორულ დონეზე ენერგო დანაზოგების გამოთვლის
მეთოდოლოგიის დამტკიცება, ინდივიდუალური ღონისძიებებით
მიღებული ენერგოდანაზოგების დადასტურების პროცედურების
განსაზღვრა
▪ კანონით განსაზღვრული ვალდებული მხარეების მიერ
ვალდებულებების შესრულების სისტემური დაგეგმვა და შესაბამისი
გზების განსაზღვრა.

კანონქვემდებარე აქტი #4:
საწარმოების ენერგოაუდიტისა და ენერგომენეჯმენტის სისტემა

▪

ენერგოაუდიტების განმახორციელებელი ექსპერტების აკრედიტაცია და
კვალიფიცირება

▪

რეგულარული ენერგოაუდიტის განხორციელებაზე ვალდებული
საწარმოები (პირველი კატეგორიის საწარმოები და სახელმწიფო
სუბსიდიაზე მყოფი საწარმოები)

▪

ენერგოაუდიტის შედეგად ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
(პერიოდოლობა მინიმუმ 4 წელიწადში ერთხელ)

▪

ენერგოადიტის, მათ შორის ენერგომენეჯმენტის სისტემის ფარგლებში
განხორციელებული აუდიტის, მინიმალური კრიტერიუმები

გმადლობთ ყურადღებისთვის

გ.აბულაშვილი
ეეც საქართველო

