ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ტექნიკური
თანამშრომლობისპროექტისაქართველოსმთავრობისმხარდასაჭერად
ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის მომზადებაში

ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონის
სტატუსი ინდუსტრიაზე ფოკუსირებით
2018 წლის 5 ივნისი
ივან სერიჩი - პოლიტიკის ექსპერტი - ინდუსტრიის, შენობების კუთხით
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ენერგოეფექტურობის (EE) შესახებ
პოლიტიკის შემუშავება საქართველოში
2015 - 2017

2014

• ევროკავშირთან
ასოცირების შეთანხმების
გაფორმება

ენერგოეფექტურობის
შესახებ 2017-2020 წწ.
ეროვნული სამოქმედო
გეგმა, მომზადებული
შემდეგის
საფუძველზე:

საქართველოში
ენერგოეფექტურობის
საკანონმდებლო და
მარეგულირებელი
ჩარჩო:

•

ენერგოეფექტურობის შესახებ
პირველი ეროვნული
სამოქმედო გეგმის (NEEAP)
მომზადება

2017

• ენერგეტიკულ
თანამეგობრობაში გაწევრიანება
(1 ივლისი)

ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივა (EED – 2012/27/EU)
რიგი საკითხები, რომლებიც გამომდინარეობს ენერგოეფექტურობის შესახებ
კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან
ევროკავშირის ღონისძიებები ენერგიის, ინდუსტრიის, ტრანსპორტის, შენობებისა და
მომსახურების სფეროში

ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ რეგულირებული
შესაბამისი წესები, რომლებიც ხშირად გვხვდება გარკვეულ აქტებში, ხშირ შემთხვევაში
წარმოდგენილია ზოგად ენაზე (მაგ. კანონი ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის შესახებ)

საკანონმდებლო მოთხოვნების დეფიციტი ნაწილობრივ შევსებული იქნა ნებაყოფლობითი
მექანიზმებით და დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტებით

ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში საქართველოს
გაწევრიანების შემდგომი ვალდებულებები
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ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა გულისხმობს შემდეგის
სისრულეში მოყვანას:
•
•

•



ენერგოეფექტურობის შესახებ 2012/27/EU დირექტივა 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის;
ენერგიის ეტიკეტირების შესახებ 2010/30/EU დირექტივა ენერგომოხმარების პროდუქტების მიერ
მოხმარებული ენერგიისა და სხვა წყაროების ეტიკეტირების და პროდუქციის თაობაზე სტანდარტული
ინფორმაციის მითითებასთან დაკავშირებით, 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის;
შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ 2010/31/EU დირექტივა ენერგოეფექტურობასთან
დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების მიღწევის მიზნით შენობების განახლების ღონისძიებებთან
დაკავშირებით, 2019 წლის 30 ივნისისთვის

2012/27/EU დირექტივასთან შესაბამისობის მიღწევის ეტაპები
•

პირველი ეტაპი → ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) პირველი პროექტის
მომზადება

•
•

მეორე ეტაპი → ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) დამტკიცება და

პირველადი კანონმდებლობის შემუშავება → ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი
მესამე ეტაპი → მეორეხარისხოვანი კანონმდებლობა და ცვლილებების განხორციელება არსებულ
კანონმდებლობაში
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▪
▪
▪
▪

ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის
(NEEAP) მომზადების შედეგი და მისი კავშირი
ენერგოეფექტურობის (EE) შესახებ კანონის მომზადებასთან

ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) მომზადება
წარმოადგენდა პოლიტიკისა და საინვესტიციო ღონისძიებების განსაზღვრის 2წლიან პროცესს და ამჟამად იმყოფება საბოლოო დამტკიცების ეტაპზე.
მასში განსაზღვრულია ის ღონისძიებები და პოლიტიკა, რომლებიც უნდა
დამტკიცდეს საქართველოში ენერგეტიკული თანამეგობრობის /
ევროკავშირის სტანდარტების შესრულების მიზნით.
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEEAP) წარმოადგენს
საინდიკაციო პოლიტიკის დოკუმენტს - მას არ გაჩნია სამართლებრივად
სავალდებულო ძალა
ენერგოეფექტურობის (EE) შესახებ კანონი, რომელიც უნდა მომზადდეს
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) ფარგლებში
გათვალისწინებული პოლიტიკისთვის საკანონმდებლო ბაზის შემუშავების
მიზნით, სხვაგვარად არ არის განხილული.

P5

▪

EBRD-ის ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტი
საქართველოში ენერგოეფექტურობის (EE) შესახებ
კანონის მომზადებაში დახმარების მიზნით

აღნიშნული პროექტის მიზანია მთავრობის დახმარება ენერგოეფექტურობის (EE) შესახებ კანონის
მომზადებაში შემდეგი ღონისძიებების სისრულეში მოყვანის გზით:
 ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში (NEEAP) პრიორიტეტულად მითითებული
ღონისძიებების მიმოხილვა და საქართველოში არსებული ინსტიტუციონალური და
სამართლებრივი ჩარჩოს ბენჩმარკინგი ენერგეტიკულ თანამეგობრობასა და ევროკავშირში
შემავალ სხვა ქვეყნებში არსებულ ჩარჩოსთან შედარებით;
 რეკომენდაციების წარდგენა ენერგეფექტურობის შესახებ კანონისა და სხვა კანონმდებლობის
მომზადებასთან დაკავშირებით, საქართველოს სამართლებრივ კონტექსტში ენერგოეფექტურობის
ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) ეფექტურად დანერგვის უზრუნველსაყოფად;
 ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტისა და რეკომენდაციების მომზადება
მეორეხარისხოვან კანონმდებლობასთან და/ან ტექნიკურ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რაც
აუცილებელია ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის ეფექტური იმპლემენტაციისთვის;
 შესაბამისი პოტენციალის ზრდისა და საპრომოციო ღონისძიებების სისრულეში მოყვანა.
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პროექტის განხორციელების ვადა

წარსადგენი დოკუმენტაცია
ანგარიში სხვა შესაბამისი ქვეყნების (ენერგეტიკული თანამეგობრობის და ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების) შედარებითი ანალიზისა და საქართველოს მიმართ გამოყენებადობის შესახებ
ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის პირველი პროექტი

მიწოდების სავარაუდო
თარიღი
2018 წლის იანვრის ბოლო
2018 წლის თებერვლის ბოლო

ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის გაუმჯობესებული პროექტი

2018 წლის აპრილი

მეორეხარისხოვან კანონმდებლობაში და/ან ტექნიკურ რეგულაციებში ცვლილებების პროექტის
მომზადება
ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის საბოლოო პროექტი

2018 წლის ივნისი

მეორეხარისხოვან კანონმდებლობაში და/ან ტექნიკურ რეგულაციებში საბოლოო ცვლილებები

2018 წლის ივლისი

სამუშაოშეხვედრებისხვადასხვაწარსადგენდოკუმენტაციასთანდაკავშირებით, ასევესაზოგადოებრივი
ღონისძიებებითბილისში, ქუთაისსადაბათუმში

2018 წლის ივნისი

მუდმივად - დაკავშირებული
წარსადგენ
დოკუმენტაციასთან
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მარეგულირებელი ჩარჩოს გავლენა ინდუსტრიაზე
•დაგეგმვა განსაზღვრულ
მოთხოვნებთან დაკავშირებით
•ნებაყოფლობითი შეთანხმებები

NEEAP

M&V

•დანაზოგის შემოთავაზებული
მეთოდოლოგია
•ენერგო აუდიტებიდან
წარმოდგენილი ჩარჩო

ენერგო
აუდიტები
•პოტენციალის იდენტიფიცირება
•დაგეგმვა - დონორები, ფონდები
•სახელმწიფო დახმარება

მარეგულირებელმა ჩარჩომ შესაძლებელია
გავლენა მოახდინოს ინდუსტრიაზე:
•

ენერგო აუდიტების დროს
განსაზღვრული ზომები / საჭიროებები;
•
ინდუსტრიაში ენერგოეფექტურობის
დაფინანსების გეგმები
ენერგოეფექტურობის ეროვნულ
სამოქმედო გეგმაში (NEEAP)
•
დანაზოგის შესაძლებლობების გადამოწმება
და საორგანიზაციო პირობების შემუშავება:
•
ენერგოეფექტურობის შემმუშავებელი
საწარმო
•
„ნებაყოფლობითი” შეთანხმებები
•
სავალდებულო გეგმები

ინდუსტრიის მიმართ სარგებელი /
ტვირთი დამოკიდებული იქნება
ინდუსტრიის აქტიურ ჩართულობაზე!
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ინდუსტრია: ენერგო აუდიტთან
დაკავშირებული მოთხოვნები

-ენერგო აუდიტების მიზანს წარმოადგენს ბიზნეს პროცესებში ენერგოეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის დამოუკიდებლად
მიწოდება
- ენერგო აუდიტებიდან მიღებული მონაცემები გამოყენებულ უნდა იქნას ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული
ინვესტიციების სტიმულირების მიზნით

აუდიტის
ვალდებულება
• სავალდებულოა მსხვილი
საწარმოებისთვის (არა-მცირე და
საშუალო საწარმოები)
• შიდა ექსპერტები? – ხარისხის
შემოწმება
• გამონაკლისი - ISO 50001 სტანდარტი
• მცირე და საშუალო საწარმოების
ხელშეწყობა
ადმინისტრაციის როლისა და
მისაწოდებელი მონაცემების
განსაზღვრა

აუდიტები
• სასწავლოპროგრამები
აუდიტორებისთვის

• დამოუკიდებელი /
აკრედიტირებული
აუდიტორები
• მინიმალური მოთხოვნები
ვალდებულების, ვადებისა და
აკრედიტაციის განსაზღვრა პირველადი კანონმდებლობა

საჯარო
როლი
• აუდიტის რეესტრი - საჯარო
მონაცემები
• აუდიტორთა რეესტრი
• წამახალისებელი და მხარდამჭერი
სქემები

დეტალების განსაზღვრა მეორეხარისხოვან
კანონმდებლობაში
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ინდუსტრია: სხვა ღონისძიებები

- ბევრ სხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ხარისხით გვხვდება "წახალისების" და "დაშინების" მეთოდი ინდუსტრიებს შორის
რესურსების ეფექტურობის სტიმულირების მიზნით.
- აღნიშნული საჭიროებს სამართლებრივ ბაზისს პირველად კანონმდებლობაში - უნდა მომზადდეს მეორეხარისხოვანი კანონმდებლობის
საფუძველზე.
ნებაყოფლობითიშეთანხმებები
• კომპანიისთვის დამახასიათებელი ან
ქვესექტორული შეთანხმებები ენერგიის
ერთეულებთან დაკავშირებით წარმოების
ყოველ ერთეულზე
• წახალისება (დაბალი გადასახადები,
დაბალი ენერგო ტარიფები და ა.შ.)
მიზნების მისაღწევად და არავითარი
ფასდაკლება ენერგო ტარიფებზე /
საგადასახადო შეღავათებზე, თუ არ
მოხდება დასახული მიზნის მიღწევა
• შემოთავაზებულია შეძლებისდაგვარად
ენერგოეფექტურობის ეროვნულ
სამოქმედო გეგმაში NEEAP)

გადასახადები/დაბინძურების
საფასურები/საბაზრომექანიზმები
• თეთრი სერტიფიკატები ენერგიის
ხარჯვის მაჩვენებლის შემცირების
მიზნით
• საფასური დაბინძურებისთვის
(მაგალითად, ნახშირბადის
გადასახადი)

მინიჭებული ენერგოეფექტურობის
გეგმები
• ენეროეფექტურობის სამიზნეების ან
სხვა სანქციების (მართვის, ენერგო
ტარიფები და ა.შ.) დაგეგმვისა და
შესრულების მოთხოვნები
• შემოთავაზებულია
შეძლებისდაგვარად
ენერგოეფექტურობის ეროვნულ
სამოქმედო გეგმაში (NEEAP)
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დაფინანსებასა და საზოგადოების ინფორმირებასთან დაკავშირებით
ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივა (EED) (5-დან 1)
ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივით განსაზღვრული ძირითადი
დებულებები:

▪
▪

▪
▪
▪
▪

მუხლი 17: ინფორმაცია და ტრენინგი
გამჭვირვალე და ფართოდ გავრცელებული ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის მექანიზმებისა და ფინანსური და
სამართლებრივი ჩარჩოების ხელმისაწვდომობის თაობაზე ბაზრის ყველა შესაბამისი მოთამაშის მიმართ.
სათანადო ინფორმაციის მიწოდება, ცნობიერების დონის ამაღლება და ტრენინგთან დაკავშირებული
ინიციატივების სისრულეში მოყვანა მოქალაქეების მიმართ ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ზომების მიღების
სარგებელსა და პრაქტიკულობასთან დაკავშირებით.
მუხლი18: ენერგო მომსახურებები
საჯაროდ ხელმისაწვდომი ენერგო მომსახურების ხელშეკრულებები და კვალიფიციური სერვის-პროვაიდერების
ჩამონათვალი
ფინანსური ინსტრუმენტები, წახალისება, გრანტები და სესხები ენერგოეფექტურობის მომსახურების პროექტების
მხარდასაჭერად
ხარისხის ეტიკეტები
უსამართლო კონკურენციის და დომინანტური პოზიციების ბოროტად გამოყენების შედეგად გამოწვეული საბაზრო
შეზღუდვების თავიდან აცილება
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დაფინანსებასა და საზოგადოების ინფორმირებასთან დაკავშირებით
ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივა (EED) (5-დან 2)
ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივით განსაზღვრული ძირითადი
დებულებები:
 მუხლი 20: ენერგოეფექტურობის იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი ეროვნული
საწარმო, ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა
▪
საფინანსო დაწესებულებების შექმნა, ან არსებული დაწესებულებებით სარგებლობა,
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებების სისრულეში მოყვანის მიზნით, რათა
გაიზარდოს დაფინანსების მრავალრიცხოვანი ნაკადებიდან მიღებული სარგებელი
▪
ენერგოეფექტურობის იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი ეროვნული დაწესებულების
შექმნის შესაძლებლობების შესწავლა
▪
ემისიების წლიური ლიმიტებიდან მიღებული შემოსავლების გამოყენება
(გადაწყვეტილება №406/2009/EC) შენობების, ინდუსტრიის და ა.შ. ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესების მიზნით.
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დაფინანსებასა და საზოგადოების ინფორმირებასთან დაკავშირებით ენერგოეფექტურობის
შესახებ დირექტივა (EED) (5-დან 3)
ენერგოეფექტურობის ეროვნული ფონდი / სააგენტო, ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა
▪

▪

ინსტიტუციური მოწყობა და მანდატი წარმოადგენს მნიშვნელოვან შეკითხვებს, რომლებიც განხილულ
უნდა იქნას კანონის მომზადებისას:
▫ ზოგადად, საერთაშორისო გამოცდილება წარმოადგენს აღნიშნულ დაწესებულებებს
მინისტერიალის ფარგლებს გარეთ (მაგალითად, შიდასამთავრობო, დამოუკიდებელი
ბიუჯეტის გამოყოფა არ ხდება ყოველწლიურად და ა.შ.)
▫ ჯერჯერობით საქართველოში განცხადებულ უპირატესობას წარმოადგენს უწყების ერთი
სამინისტროს ფარგლებში შექმნა (სავარაუდოდ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს ფარგლებში)
▫ ეფექტიანი იმპლემენტაცია აღინიშნა, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი, უმრავლესი /
ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, ენერგოეფექტურობის ეროვნული
სამოქმედო გეგმის (NEEAP) თაობაზე კომენტარის გაკეთებისას
ევროკავშირის / ენერგეტიკული თანამეგობრობის წევრებში მაგალითების დიდი რაოდენობა დოკუმენტები, რომლებიც აანალიზებს ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP)
მომზადებისას შემუშავებულ ზოგიერთ მოდელს.
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ენერგიის წარმოებასთან, კოგენერაციასთან, განაწილებასა და ბილინგთან
დაკავშირებული მუხლები (2-დან 1)
მუხლი 14: ეფექტურობის ხელშეწყობა გათბობისა და გაგრილების პროცესში
▪

მაღალეფექტურიკოგენერაციისდარაიონებისეფექტურიგათბობისადაგაგრილებისხარჯეფექტურიპოტენციალის
დანერგვისმიზნითშესაბამისიზომებისგატარება

▪

2020 და 2030 წლამდე მაღალეფექტურ კოგენერაციასთან დაკავშირებული ზომების, სტრატეგიებისა და
პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

▪

ნებისმიერი 20 მვტ-ზე მაღალი თერმული შემავალი რესურსის თაობაზე კოგენერაციის
ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი
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ენერგიის წარმოებასთან, კოგენერაციასთან, განაწილებასა და ბილინგთან
დაკავშირებული მუხლები (2-დან 2)
 მუხლი 15: ენერგიის ტრანსფორმაცია, გადაცემა და განაწილება
▪ ენერგიის მარეგულირებელმა ეროვნულმა უწყებებმა უნდა:
 გაზარდონ მაქსიმალურად ინტელექტუალური ენერგოსისტემების ენერგოეფექტურობის
პოტენციალი
 გააუმჯობესონ ენერგოეფექტურობა ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის
ინფრასტრუქტურის დაპროექტებასა და ექსპლუატაციაში
 უზრუნველყონ, რომ ტარიფები და რეგულაციები შეესაბამებოდეს ენეროეფექტურობის
შესახებ არსებულ სპეციფიკურ კრიტერიუმებს და არ აფერხებდეს მოთხოვნაზე
რეაგირებას

▪

მაღალი პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ენერგიის წარმოებას სითბოს და სიმძლავრის
მიხედვით (CHP)

მადლობა!

ივან სერიჩ
ivan@ecoltdgroup.com

