ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივის (EEA)
მე-8 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები
და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება და
გამოწვევები აღნიშნული მოთხოვნების
განხორციელებასთან დაკავშირებით
მარკო მატეინი, ლაურა ბარბიე
UNIDO-ს ენერგიის მართვის დეპარტამენტი

საქართველო, ქ. თბილისი,
სასტუმრო "ძველი თბილისი",
2018 წლის 5-6 ივნისი

სარჩევი
1. მუხლი 8 – ენერგო აუდიტები და ენერგიის
მართვის სისტემები: მოთხოვნები და
"ოფციები"
2. მუხლი 8: იმპლემენტაციის საკითხები
3. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან
წარმოდგენილი კონტექსტისა და
ინსტრუმენტების მაგალითები
აკრონიმები: EED – ენერგოეფექტურობის
შესახებ დირექტივა
EAs – ენერგო აუდიტები
EnMS – ენერგიის მართვის სისტემები

2

მუხლი 8 – ენერგო აუდიტები და ენერგიის
მართვის სისტემები: მოთხოვნები და
ოფციები
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მუხლი 8 - ენერგო აუდიტები და ენერგიის
მართვის სისტემები
მუხლი 8
ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის სისტემები
1. ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ხელი უნდა შეუწყონ საბოლოო
მომხმარებლებისთვის
მაღალხარისხიანი
ენერგო
აუდიტების
ხელმისაწვდომობას, რომლებიც იქნება ხარჯეფექტიანი და:
(ა) სისრულეში იქნება მოყვანილი დამოუკიდებლად, კვალიფიციური და/ან
აკრედიტირებული ექსპერტების მიერ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების
შესაბამისად; და

(ბ) დაექვემდებარება დამოუკიდებელი ორგანოების მიერ იმპლემენტაციას
და ზედამხედველობას ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.
………………….
წყარო: [1]
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მუხლი 8 – ენერგო აუდიტები და ენერგიის
მართვის სისტემები
განმარტებანი
•

•

‘ენერგო აუდიტი’ ნიშნავს სისტემატიურ პროცედურას, რომლის
მიზანია შენობის ან შენობათა ჯგუფის მიერ ენერგიის ხარჯვის
პროფილის, ინდუსტრიული ან კომერციული ოპერირების ან
დანადგარის ან კერძო ან საჯარო მომსახურების თაობაზე სათანადო
ინფორმაციის მოპოვება, ენერგიის ხარჯეფექტურობის
შესაძლებლობების განსაზღვრა და რაოდენობრივად დახარისხება,
ასევე მიღებული შედეგების ანგარიშგება;
‘ენერგიის მართვის სისტემა’ ნიშნავს იმ გეგმის
ურთიერთდაკავშირებულ ან ურთიერთჩართულ ელემენტებს,
რომელიც განსაზღვრავს ენერგოეფექტურობის მიზანს და
აღნიშნული მიზნის მიღწევის სტრატეგიას.
წყარო: [1]
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მუხლი 8 – რას გულისხმობს ვალდებულებები?

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა
• შეუწყონ ხელი მაღალხარისხიანი და ხარჯეფექტიანი ენერგო აუდიტების ხელმისაწვდომობას,
რომლებიც
(ა) სისრულეში იქნება მოყვანილი დამოუკიდებლად, კვალიფიციური და/ან
აკრედიტირებული ექსპერტების მიერ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების
შესაბამისად; ან
(ბ) დაექვემდებარება დამოუკიდებელი ორგანოების მიერ იმპლემენტაციას და
ზედამხედველობას ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.
• განსაზღვრონ გამჭვირვალე და არა-დისკრიმინაციული მინიმალური კრიტერიუმები ენერგო
აუდიტებთან დაკავშირებით (დანართი IV) (მაღალხარისხიანი ენერგო აუდიტების და
ენერგიის მართვის სისტემების გარანტირების მიზნით).
• შეიმუშაონ პროგრამები, რათა წაახალისონ მცირე და საშუალო საწარმოები, გაიარონ ენერგო
აუდიტები და უზრუნველყონ აღნიშნული აუდიტების შედეგად მიღებული რეკომენდაციების
შემდგომი შესრულება.
• წარუდგინონ მცირე და საშუალო საწარმოებს, მათ შორის მათი შესაბამისი წარმომადგენელი
შუამავალი ორგანიზაციების მეშვეობით, კონკრეტული მაგალითები იმის თაობაზე, თუ
როგორ შეიძლება ენერგიის მართვის სისტემამ ხელი შეუწყოს მათ ბიზნესს.

წყარო: [1]
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მუხლი 8 – რას გულისხმობს ვალდებულებები?

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა
• შეიმუშაონ შესაბამისი პროგრამები, რათა გაზარდონ შინამეურნეობების
ცნობიერების დონე აღნიშნული აუდიტების სარგებლიანობის თაობაზე შესაბამისი
საკონსულტაციო მომსახურებების მეშვეობით.
• წაახალისონ სასწავლო პროგრამები ენერგო აუდიტორთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად,
რათა უზრუნველყონ ექსპერტთა საკმარისად ხელმისაწვდომობა.
• უზრუნველყონ, რომ ის საწარმოები, რომლებიც არ წარმოადგენენ მცირე ან საშუალო
საწარმოებს, დაექვემდებარონ იმ ენერგო აუდიტს, რომელიც სრულდება
დამოუკიდებლად და ხარჯეფექტიანად, კვალიფიციური და/ან აკრედიტირებული
ექსპერტების მიერ ან ექვემდებარება დამოუკიდებელი უწყებების მიერ
იმპლემენტაციას და ზედამხედველობას ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად 2015
წლის 5 დეკემბრისთვის და წინა ენერგო აუდიტის ჩატარების თარიღიდან მინიმუმ
ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ .
• … უზრუნველყონ, რომ შესაბამისი მართვის სისტემა (ენერგიის ან გარემო)
ითვალისწინებდეს ენერგო აუდიტს VI დანართით გათვალისწინებული მინიმალური
კრიტერიუმების შესაბამისად.
წყარო: [1]
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მუხლი 8 – რა არის "ნებაყოფლობითი"?
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ
• შეიმუშაონ მხარდაჭერის სქემა მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, მათ
შორის იმ შემთხვევაში, თუ მათ გაფორმებული აქვთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებები, რათა დაფარონ ენერგო აუდიტის და ენერგო აუდიტების
შედეგად წარმოდგენილი ხარჯეფექტიანი რეკომენდაციების
იმპლემენტაციის ხარჯი იმ შემთხვევაში, თუ სისრულეში იქნება მოყვანილი
წარმოდგენილი ღონისძიებები (სახელმწიფო დახმარების შესახებ
ევროკავშირის კანონით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გარეშე).
• დანერგონ წამახალისებელი და მხარდაჭერის სქემები ენერგო
აუდიტების შედეგად წარმოდგენილი რეკომენდაციების და მსგავსი
ღონისძიებების სისრულეში მოსაყვანად (სახელმწიფო დახმარების
შესახებ ევროკავშირის კანონით გათვალისწინებული პირობების
დარღვევის გარეშე).
წყარო: [1]
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მუხლი 8 – რას გულისხმობს ვალდებულებები და
ოფციები?
ენერგო აუდიტები
• შესაძლებელია სისრულეში იქნას მოყვანილი შიდა ექსპერტების ან ენერგო აუდიტორების
მიერ იმ პირობით, თუ ევროკავშირის შესაბამისი წევრი სახელმწიფო წარმოადგენს სქემას
მათი ხარისხის უზრუნველსაყოფად და შესამოწმებლად, მათ შორის, შესაბამისობის
შემთხვევაში, მოხდება ყველა ენერგო აუდიტის, რომელთაც ისინი მოიყვანენ სისრულეში,
მინიმუმ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი პროცენტული მაჩვენებლის შემთხვევითობის
წესით წლიური შერჩევა.
• არ უნდა მოიცავდეს ისეთ პუნქტებს, რომლებიც ხელს შეუშლის აუდიტის შედეგად
მიღებული მონაცემების გადაცემას ენერგო მომსახურების ნებისმიერი კვალიფიციური /
აკრედიტირებული პროვაიდერის მიმართ იმ პირობით, რომ აღნიშნულზე უარს არ
განაცხადებს მომხმარებელი.
• უნდა იქნას განხილული, რომ ასრულებს მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს (ანუ
სავალდებულო ენერგო აუდიტს არა-მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის), როდესაც ისინი
სრულდება დამოუკიდებელი გზით, VI დანართით გათვალისწინებული მინიმალური
კრიტერიუმების შესაბამისად და განხორციელდება დაინტერესებული მხარეების
ორგანიზაციებსა და დასახელებულ ორგანოს შორის გაფორმებული ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების ფარგლებში და ზედამხედველობა გაეწევა ევროკავშირის შესაბამისი წევრი
სახელმწიფოს მიერ ან სხვა ორგანოს მიერ, რომელსაც კომპეტენტური უწყებები მიანიჭებენ
პასუხისმგებლობას ან კომისიის მიერ.
წყარო: [1]
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მუხლი 8 – რას გულისხმობს ვალდებულებები
და ოფციები?
საწარმოები
• რომლებიც არ წარმოადგენენ მცირე და საშუალო საწარმოებს და
რომლებიც ნერგავენ ენერგიის ან გარემოს მართვის სისტემას სერტიფიცირებულს დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ შესაბამისი
ევროპული ან საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად - უნდა
გათავისუფლდნენ მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისგან
იმ პირობით, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები
უზრუნველყოფენ, რომ შესაბამისი მართვის სისტემა ითვალისწინებდეს
ენერგო აუდიტს VI დანართით გათვალისწინებული მინიმალური
კრიტერიუმების შესაბამისად.

წყარო: [1]
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მუხლი 8 - ძირითადი ვალდებულებები
1.

2.

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა შეუწყონ ხელი საბოლოო მომხმარებლების
მიმართ მაღალხარისხიანი ენერგო აუდიტების ხელმისაწვდომობას, რომლებიც იქნება
ხარჯეფექტიანი და:
(ა) სისრულეში იქნება მოყვანილი დამოუკიდებლად, კვალიფიციური და/ან
აკრედიტირებული ექსპერტების მიერ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების
შესაბამისად; ან
(ბ) დაექვემდებარება დამოუკიდებელი უწყებების მიერ იმპლემენტაციას და
ზედამხედველობას ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.
ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ იმ საწარმოებმა,
რომლებიც არ წარმოადგენენ მცირე და საშუალო საწარმოებს, სისრულეში მოიყვანონ
რეგულარული ენერგო აუდიტები მინიმუმ ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ.
ენერგო აუდიტის ჩატარები ვალდებულება არ ვრცელდება არა-მცირე და საშუალო
საწარმოებზე იმ შემთხვევაში, თუ:
საწარმო ნერგავს ენერგიის ან გარემოს მართვის სისტემას - სერტიფიცირებულს
დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ შესაბამისი ევროპული ან საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად - და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ მართვის
სისტემა ითვალისწინებდეს ენერგო აუდიტს, რომელიც აკმაყოფილებს
ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივის (EED) VI დანართით გათვალისწინებულ
მინიმალურ კრიტერიუმებს.
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მუხლი 8 – იმპლემენტაციასთან
დაკავშირებული საკითხები
12

მუხლი 8 - რას გულისხობს იმპლემენტაციასთან
დაკავშირებული საკითხები?
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

არა-მცირე და საშუალო საწარმოების (ანუ მსხვილი საწარმოების)
განსაზღვრა
სავალდებულო ენერგო აუდიტების ჩატარების ვალდებულებისგან
გათავსუფლება და აღნიშნული ვალდებულების დაკისრება
ენერგო აუდიტებთან დაკავშირებული მინიმალური
კრიტერიუმები
ენერგო აუდიტების ხარჯისა და შეუსაბამობის შემთხვევაში
დაკისრებული ჯარიმების გადახდა
შესაბამისობის მონიტორინგის ადმინისტრაციული პროცესები
შედეგად მიღებული ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების
გავლენის განსაზღვრის ადმინისტრაციული პროცესები
ენერგო აუდიტების ხარჯი
ენერგო აუდიტორთა კვალიფიკაცია
ენერგო აუდიტებთან დაკავშირებული კონტექსტი
13

საკითხი 1 - მსხვილი საწარმოების განმარტება
შესაბამისი
კომპანიების
შეფასება

ქვეყანა

თანამშრომ
ლები

თანამშრომლების
კავშირი ფინანსურ
კრიტერიუმებთან

წლიური
ბრუნვა

≥ 50 მილ. ევრო

კავშირი
ფინანსურ
კრიტერიუმებს
შორის
და

წლიური
ჯამური
საბალანსო
უწყისი
≥ 43 მილ. ევრო

500

დანია

≥250

და

5,000

ფინეთი

≥250

ან

> 50 მილ. ევრო

და

> 43 მილ. ევრო

50,000

გერმანია

≥250

ან

> 50 მილ. ევრო

და

> 43 მილ. ევრო

4,000

იტალია

≥250

ან

> 50 მილ. ევრო

და

> 43 მილ. ევრო

400

ბულგარეთი

≥250

ან

> 50 მილ. ევრო

და

> 43 მილ. ევრო

144

ხორვატია

≥250

ან

> 260 მილ. კუნა

და

> 130 მილ. კუნა

>200

ყოფილი
იუგოსლავიის
რესპუბლიკა
მაკედონია

≥250

ან

> 10 მილ. ევრო∗∗ და

> 11 მილ. ევრო

• ‘’ან’’ ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედ განმარტებაში განისაზღვრება, როგორც არაექსკლუზიური "ან", ანუ ის შესაძლებელია წაკითხულ იქნას, როგორც და/ან
გამოყენებული ლიტერატურა: ევროპული კავშირი (2016 წლის აპრილი).

** მიმდინარე შეთავაზება განხილვის პროცესშია.

წყარო: [2]
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საკითხი 1 - მსხვილი საწარმოების განმარტება

მსხვილი კომპანიების
რაოდენობა [ლოგიკური
მასშტაბი]

სურათი 6: იმ კომპანების სავარაუდო რაოდენობა, რომლებზეც ვრცელდება მე-8 მუხლი EU-28-ში

შენიშვნა: შეფასებებით გათვალისწინებული ციფრები დაფუძნებულია ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმებზე და წარმოადგენს
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის პროცესის შედეგს. იქ, სადაც მითითებულია სპექტრი, ზედა ზღვარი ილუსტრირებულია. BE*-სთან
დაკავშირებული ციფრები მიუთითებს ბელგიაზე: ფლანდერსზე; BE** გულისხმობს ბელგიას: ვალონიას, ხოლო BE*** - ბრიუსელის რეგიონს. რაც
შეეხება ესტონეთსა და სლოვენიას, აღნიშნული კვლევის ფარგლებში არ არის განსაზღვრული ზუსტი ციფრები.

წყარო: [2]
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საკითხი 2 - რეგულარული ენერგო აუდიტების ჩატარების ვალდებულებისგან
გათავისუფლება და აღნიშნული ვალდებულების დაკისრება
ქვეყანა

ვალდებულებისგან გათავისუფლება

დამატებით დაკისრება

მიზეზი/
ასპექტი

დანია

ქვეყნები, რომელთა ენერგიის ხარჯი არ აღემატება 100,000
კვტ/სთ-ს წელში

ენერგიასთან
დაკავშირებული

ფინეთი

მსხვილი კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობენ
ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით
ნებაყოფლობით შეთანხმებაში, რაც მოიცავს ენერგო
აუდიტებს და გაფორმებულ იქნა სახელმწიფო
უწყებასთან (მაგალითად, ეროვნული ინსტრუმენტი
ETJ+)
მუნიციპალიტეტები და ინსტიტუტები ძირითადად
ნორმატიული საქმიანობით (მაგალითად,
უსაფრთხოება, სასამართლო, პოლიცია,
საზოგადოებრივი წყალმომარაგება და
ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული
საგანმანათლებლო დაწესებულებები)
საჯარო ადმინისტრაციული სამსახურები

მე-8 მუხლით
გათვალისწინებული
დებულებები

გერმანია

იტალია

ირლანდია

ენერგიის მოხმარება, რომელზეც ვრცელდება სათბურის
გაზების ემისიების ნებართვა (ევროკავშირის ემისიების
სავაჭრო სქემის შესაბამისად)

ნორმატიული

ინტენსიური ენერგო კომპანიები, რომლებიც
რეგისტრირებულნი არიან CCSE-ს მიერ შედგენილ
წლიურ ნუსხაში
საჯარო მომსახურების ორგანიზაციები, რომლებიც:
1. აკმაყოფილებენ მსხვილი საწარმოს განმარტებას,
ან
2. გააჩნიათ 500მ²-ზე მეტი ფართის
ინდივიდუალური შენობა, ან
3. 35.000 ევროზე მეტი ენერგიის წლიური ხარჯი

ნორმატიული
ენერგიასთან
დაკავშირებული
ენერგიასთან
დაკავშირებული
ფინანსური

წყარო: [2]
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საკითხი 2 - რეგულარული ენერგო აუდიტების ჩატარების ვალდებულებისგან
გათავისუფლება და აღნიშნული ვალდებულების დაკისრება
ქვეყანა

ბულგარეთი

ხორვატია

ვალდებულებისგან გათავისუფლება

დამატებით დაკისრება

მიზეზი/
ასპექტი

გარდა ამისა, ნებისმიერი საწარმო, რომელიც
ასრულებს 3,000 მვტ/სთ წლიურ ხარჯზე მეტ
ინდუსტრიულ პროცესებს, უნდა
აკმაყოფილებდეს მსხვილ საწარმოებთან
დაკავშირებულ მოთხოვნებს.
კომპანიები, რომელთაც გააჩნიათ:
34 მილიონი ევრო < წლიური ბრუნვა < 50 მილიონი
ევრო
17 მილიონი ევრო < წლიური საბალანსო უწყისი < 43
მილიონი ევრო

ენერგიასთან
დაკავშირებული

ფინანსური

წყარო: [2]
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საკითხი 2 - რეგულარული ენერგო აუდიტების ჩატარების
ვალდებულებისგან გათავისუფლება და აღნიშნული ვალდებულების
დაკისრება
• არა-მცირე და საშუალო საწარმოები, რომლებიც ნერგავენ ენერგიის ან
გარემოს მართვის სისტემას - სერტიფიცირებულს დამოუკიდებელი
ორგანოს მიერ შესაბამისი ევროპული ან საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად - გათავისუფლდებიან ენერგო აუდიტებთან დაკავშირებული
მოთხოვნებისგან ….


განიხილეთ გახანგრძლივებული ვადა სრულად დასანერგი
ალტერნატიული სისტემებისთვის
წყარო: [2]




დაიმახსოვრეთ მესამე მხარის სერტიფიცირების საჭიროება
“დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ შესაბამისი ევროპული ან
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ”
მოახდინეთ ენერგიის მართვის სისტემის იმპლემენტაციისა და
მასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების
ხარისხის უზრუნველყოფა
წყარო: UNIDO
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საკითხი 3 - ენერგო აუდიტებთან დაკავშირებული
მინიმალური კრიტერიუმები
ენერგო აუდიტები უნდა ეფუძნებოდეს შემდეგ გაიდლაინებს:
ა)
ეფუძნებოდეს განახლებულ, გაზომილ, მიკვლევად, საოპერაციო მონაცემებს
ენერგიის ხარჯვისა და (ელექტროენერგიის შემთხვევაში) დატვირთვის
პროფილების შესახებ;
ბ)
მოიცავდეს შენობებისა და შენობათა ჯგუფების, ინდუსტრიული ოპერაციებისა და
დანადგარების, ტრანსპორტირების ჩათვლით, ენერგიის ხარჯვის პროფილის დეტალურ
მიმოხილვას;
გ)
შეიმუშაოს, შესაძლებლობის შემთხვევაში, სიცოცხლის ციკლის ხარჯის ანალიზი
(LCCA) ნაცვლად მარტივი უკუგების პერიოდისა (SPP), რათა მხედველობაში იქნას
მიღებული გრძელვადიანი დანაზოგები, გრძელვადიანი ინვესტიციების ნარჩენი
ღირებულება და ფასდაკლების ტარიფები;
დ) იყოს პროპორციული და საკმარისად წარმომადგენლობითი ხასიათის საყოველთაო
ენერგოეფექტურობის საიმედო სურათის შესაქმნელად და გაუმჯობესებისთვის ყველაზე
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობების საიმედოდ იდენტიფიცირებისთვის.
ენერგო აუდიტები უზრუნველყოფს დეტალურ და ვალიდურ კალკულაციას
შემოთავაზებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, პოტენციური დანაზოგების თაობაზე
ზუსტი ინფორმაციის უზრუნველყოფის მიზნით.
ენერგო აუდიტებში გამოყენებული მონაცემების შენახვა უნდა იყოს შესაძლებელი
ისტორიული ანალიზისა და მონიტორინგის მიზნით.

წყარო: [1]
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საკითხი 4 - ენერგო აუდიტების ხარჯისა და
ჯარიმების დაფარვა
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ იმ ჯარიმებთან დაკავშირებით
შესაბამისი წესების შემუშავება, რომლებიც იმოქმედებს შეუსაბამობის შემთხვევაში.
აღნიშნული ჯარიმები უნდა იყოს "ეფექტური, პროპორციული და ამკრძალავი ხასიათის".
ქვეყანა

ენერგიის ხარჯვის მინიმალური დაფარვა
სავალდებულო აუდიტით

ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა
შეუსრულებლობის შემთხვევაში

დანია

დანიაში კომპანიის ენერგიის ჯამური ხარჯის 10%-მდე
შესაძლებელია გამოირიცხოს

ფინეთი

კომპანიის მიერ ენერგიის ხარჯვის მინიმუმ 95%
შერჩევითი მიდგომა დასაშვებია, რომლის
ფარგლებშიც:
15 ობიექტი = 1 გასვლითი აუდიტი უნდა
შესრულდეს
16-100 ობიექტი = 10 % უნდა შესრულდეს
101-400 ობიექტი = სამიზნე ობიექტების
კვადრატული ფესვი
400 ობიექტზე მეტი = სულ ობიექტების 5%
კომპანიის მიერ ენერგიის ხარჯვის მინიმუმ 90%-იანი წილი.
შერჩევითი მიდგომა დასაშვებია.
ენერგო აუდიტი უნდა იყოს პროპორციული და
საკმარისად წარმომადგენლობითი ხასიათის.
შერჩევითი მიდგომა დასაშვებია.

არ არის მითითებული,
ინდივიდუალური გადაწყვეტილება
(დანიის სასამართლო)
ინდივიდუალურად, თუმცა აღემატება
საწარმოს აუდიტების ხარჯს

გერმანია
იტალია

50.000 ევრომდე
40.000 ევრომდე

წყარო: [2]
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საკითხი 4 - ენერგო აუდიტების ხარჯისა და
ჯარიმების დაფარვა
ქვეყანა

ენერგიის ხარჯვის მინიმალური დაფარვა
სავალდებულო აუდიტით

ბულგარეთი

საბოლოო მომხმარებლის მიერ შესყიდული სრული ენერგია შეუსრულებლობის შემთხვევაში
უნდა დაიფაროს აუდიტით, ანუ 100%, გამონაკლისი არ
შესაძლებელია დაკისრებულ იქნას ჯარიმა
დაიშვება.
ფინანსური ზომების განხორციელების ან
აქტივების დაყადაღების გზით (ჩვეულებრივ
ობიექტების შერჩევა არ დაიშვება და საკვალიფიკაციო
ფინანსური). ჯარიმის მოცულობა
კომპანიების ყოველგვარი საქმიანობა ექვემდებარება
დამოკიდებულია დარღვევის სიმძიმეზე და
აუდიტს.
მერყეობს 5,000 ევროდან 50,000 ევრომდე ან
ექვემდებარება ქონების ჩამორთმევას 100,000
ევრომდე.
ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი (მეორეხარისხოვანი
პირგასამტეხლოები კომპანიებისთვის 20,000
კანონმდებლობა იმყოფება შემუშავების პროცესში
კუნას (დაახლოებით 2,650 ევროს) და 500,000
აღნიშნული კვლევის ჩატარების დროისთვის - 2015 წ.)
კუნას (დაახლოებით 66,225 ევროს) შორის.
პასუხისმგებელი პირის შემთხვევაში
(მაგალითად, კომპანიის დირექტორი),
ანგარიშსწორებას ექვემდებარება დამატებითი
პირგასამტეხლო 2,000 კუნას (დაახლოებით 260
ევროს) და 15,000 კუნას (დაახლოებით 2,000
ევროს) შორის. ორივე ჯარიმის ანგარიშსწორება
უნდა განხორციელდეს ერთდროულად.

ხორვატია

ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა
შეუსრულებლბის შემთხვევაში

წყარო: [2]
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საკითხი 4 - ენერგო აუდიტების ხარჯისა და
ჯარიმების დაფარვა
სურათი 11. კომპანიების შემთხვევაში დარღვევის გამო დაკისრებული
ჯარიმების ზედა ზღვარი (მითითებული შეფასება ითვალისწინებს
განმეორებით დარღვევის გამო დაკისრებულ პირგასამტეხლოებსაც)

შენიშვნა: ყველა ციფრი დამრგვალებულია და კონვერტირებულია ეროვნული ვალუტიდან
ევროში. შესაბამისად, შეიძლება დაფიქსირდეს უმნიშვნელო სხვაობა.

წყარო: [2]
22

საკითხი 5 - შესაბამისობის მონიტორინგის
ადმინისტრირების პროცესი
2015 წლის შუა პერიოდში ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ არკვევდა, თუ
როგორ მოეხდინა მათი მონიტორინგის პროცესის ორგანიზება
ქვეყანა

კომპანიის შესაბამისობის მონიტორინგი

დანია

ყოველმა მსხვილმა კომპანიამ უნდა წარუდგინოს ენერგო აუდიტის შესახებ ანგარიში დანიის
ენერგეტიკის სააგენტოს არაუგვიანეს 2016 წლის 1 მარტისა.
აუდიტის შეფასებები ატვირთულია ეროვნულ მონაცემთა ბაზაში, რა შემთხვევაშიც ფინეთის
ენერგეტიკის სამსახური პასუხს აგებს ხარისხის შეფასებებსა და შესრულების შემოწმებაზე.

ფინეთი
გერმანია
იტალია

ენერგო აუდიტების აღრიცხვა ამჟამად არ ხდება (2015 წ.). ეკონომიკისა და ექსპორტის
კონტროლის ფედერაციული სამსახური (BAFA) ასრულებს მსხვილი კომპანიების შერჩევით
შემოწმებებს.
აუდიტის შეფასებები ატვირთულია ეროვნულ მონაცემთა ბაზაში, რა შემთხვევაშიც ENEA
პასუხს აგებს აუდიტის მინიმუმ 3%-ის შემოწმებაზე ყოველწლიურად.

ბულგარეთი

SEDA აგროვებს ყველა აუდიტის შემაჯამებელ დასკვნებს, რათა გაუწიოს მონიტორინგი შესაბამისობასა
და ყოველი კომპანიის მიერ რეკომენდებული ღონისძიებების შესრულებას.

ხორვატია

ეკონომიკის სამინისტრო აწარმოებს რეესტრს ენერგო აუდიტების მონიტორინგის მიზნით.
მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებული მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი.

წყარო: [2]
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საკითხი 6 - გავლენის განსაზღვრის
ადმინისტრაციული პროცესი
2015 წლის შუა პერიოდის მდგომარეობით, ბევრი ქვეყანა კვლავ
იმყოფება იმის განსაზღვრის პროცესში, თუ რომელი მონაცემები
უნდა შეაგროვოს და როგორ მოახდინოს აუდიტის გავლენის
მონიტორინგი.
• ზოგიერთი ქვეყანა მოელის აქტიურ შენატანებს კომპანიებისგან.
• სხვები იმედოვნებენ იმპლემენტაციის გადამოწმებას კომპანიების
შერჩევითობის წესით შემოწმების გზით.

წყარო: [2]
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საკითხი 7 - ენერგო აუდიტების ხარჯი
ენერგო აუდიტების ხარჯი უაღრესად ცვალებადია, რაც დამოკიდებულია
შემდეგზე:
i.
სექტორი
ii. ობიექტის მოცულობა
iii. ენერგიის აუდიტორის და/ან აუდიტორული კომპანიის კვალიფიკაცია
iv. აუდიტის ტიპი (შენობები, პროცესები ან ტრანსპორტი ან მათი
კომბინაცია)
v. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტე და სისრულე
vi. აუდიტორულ ბაზარზე კონკურენციის დონე
vii. ექსპერტის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები
viii. სხვა ასპექტები (საგადასახადო კანონები, ცხოვრების ღირებულება და ა.შ.)
წყარო: [4]
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საკითხი 7 - ენერგო აუდიტების ხარჯი
წარმოება
დაკავებული ფართი (მ2) ან ენერგიის
ინტენსივობა (PJ)

წევრი
სახელმწიფო

ენერგო აუდიტის
ხარჯი (ევრო)

დაკავებული ფართი (მ2) ან ენერგიის
ინტენსივობა (PJ)

წევრი
სახელმწიფო

ენერგო აუდიტის
ხარჯი (ევრო)

წყარო: [4]
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საკითხი 7 - ენერგო აუდიტების ხარჯი
წარმოება VS ოფისები
ენერგო აუდიტის ხარჯი - წარმოება

სურათი 1. ენერგო აუდიტის ხარჯი საწარმოო ობიექტების შემთხვევაში,
გამოხატული დაკავებული ფართის (C/მ2) ერთეულში

ენერგო აუდიტის ხარჯი - ოფისები

სურათი 3. ენერგო აუდიტის ხარჯი ოფისების შემთხვევაში, გამოხატული
დაკავებული ფართის (C/მ2) ერთეულში

აუდიტის ღირებულება დამოკიდებულია დაკავებულ ფართზე (მ²) და
ორგანიზაციის ენერგო ინტენსივობაზე. აღნიშნული ორი პარამეტრი,
როგორც წესი ურთიერთკავშირში იმყოფება: …
წყარო: [3]
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საკითხი 7 - ენერგო აუდიტების ხარჯი

შეკითხვები!

როგორ გაზომავთ ენერგო აუდიტის
ხარჯთსარგებლიანობას?
როგორ გაზომავთ ენერგო აუდიტის
პროგრამების ხარჯთსარგებლიანობას?
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საკითხი 8 - ენერგო აუდიტორთა კვალიფიკაცია
• ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობამ
შემოიღო სერტიფიცირების სქემა ენერგო აუდიტების
პროვაიდერებისთვის, რათა ხელი შეუწყოს ჯეროვნად
კვალიფიციურ აუდიტორთა იდენტიფიცირებას.

წარმოდგენილია
არ არსებობს
უნდა
განისაზღვროს

წყარო: [3]
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საკითხი 8 - ენერგო აუდიტორთა კვალიფიკაცია
• ევროკავშირის ზოგიერთმა წევრმა სახელმწიფომ დანერგა
"კვალიფიკაციის / აკრედიტაციის სქემების ორმხრივი აღიარება"
მათ სახელმწიფო საზღვრებში, რათა დაენერგა კიდევ უფრო ღია
ევროპული ბაზარი ენერგო უდიტორებისთვის

წარმოდგენილია
არ არსებობს
უნდა
განისაზღვროს

წყარო: [3]
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საკითხი 9 - ენერგო აუდიტების და ენერგიის მართვის
სისტემის კონტექსტი
მე-8 მუხლი მოიწოდებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს..
• შეიმუშაოს პროგრამები, რათა წაახალისოს მცირე და საშუალო საწარმოები,
რათა გაიარონ ენერგო აუდიტი და სისრულეში მოიყვანონ აღნიშნული
აუდიტების შედეგად წარმოდგენილი რეკომენდაციები.
• მიაწოდოს მცირე და საშუალო საწარმოებს იმის კონკრეტული მაგალითი, თუ როგორ
მოახდენს ენერგის მართვის სისტემა მათი ბიზნესების მხარდაჭერას.
.. რათა განიხილოს ..
• წამახალისებელი და მხარდამჭერი სქემების შემუშავება ენერგო
აუდიტებისთვის და რეკომენდაციების სისრულეში მოყვანა ასევე არამცირე ან საშუალო საწარმოებში.
წარსულში ენერგო აუდიტის პროგრამებთან დაკავშირებით ინდუსტრიაში (და სხვა
სექტორებში) არსებულმა ეროვნულმა და საერთაშორისო გამოცდილებამ გვიჩვენა მყარი
მტკიცებულება იმისა, რომ ენერგო აუდიტის პროგრამები, როდესაც სრულდება
იზოლირებულად, შეზღუდულ გავლენას ახდენს ენერგოეფექტურობის პროექტების /
რეკომენდაციების განხორციელების და ენერგიის დაზოგვის თვალსაზრისით.
არსებული მტკიცებულება გვიჩვენებს, რომ ენერგო აუდიტების გავლენა მნიშვნელოვანია იმ
შემთხვევაში, როდესაც ენერგო აუდიტი კომბინირებულია დამატებითი პოლიტიკის
ღონისძიებებთან.
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ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან
წარმოდგენილი კონტექსტისა და
ინსტრუმენტების მაგალითები
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საკითხი 9 – ენერგო აუდიტებისა და ენერგიის მართვის
სისტემების კონტექსტი

ინსტრუმენტების მიმოხილვა დანიაში

ინსტრუმენტი

გამოყენების და ფოკუსირების ინსტრუმენტის ტიპი
არეალი

სავალდებულო ენერგო აუდიტი

 მსხვილი საწარმოები
 ენერგო აუდიტები

მარეგულირებელი

ენერგიის დაზოგვის ვალდებულება
გამოზნული ენერგო კომპანიების
მიმართ

 მსხვილი საწარმოები
 მცირე და საშუალო საწარმო
 ენერგო აუდიტები

ფინანსური

განახლებადი ენერგია საწარმოო
პროცესებისთვის (“VE til process” სქემა)

 მცირე და საშუალო საწარმო
 ენერგო აუდიტები

ფინანსური

ენერგიის მართვის შეფასება

 მცირე და საშუალო საწარმო

ინფორმაცია



ნებაყოფლობითი შეთანხმებისსქემა

ენერგიის მართვის სისტემა

 მსხვილი საწარმოები
 მცირე და საშუალო საწარმო


ნებაყოფლობითი
შეთანხმება

ენერგიის მართვის სისტემა

წყარო: [2]
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საკითხი 9 – ენერგო აუდიტებისა და ენერგიის მართვის
სისტემების კონტექსტი

ინსტრუმენტების მიმოხილვა ირლანდიაში
ინსტრუმენტი
სავალდებულო ენერგო აუდიტები
და ენერგიის აუდიტის ჩატარების
სქემა (SEAI )

გამოყენების და ფოკუსირების ინსტრუმენტის ტიპი
არეალი
მარეგულირებელი
 მსხვილი საწარმოები
 მცირე და საშუალო
საწარმო
 ენერგო აუდიტი

SEAI ენერგიის თაობაზე
შეთანხმების პროგრამა (EAP)

 მსხვილი საწარმოები
 ენერგიის მართვის სისტემა

ნებაყოფლობითი
შეთანხმება

მსხვილი ინდუსტრიის ენერგო
ქსელი (LIEN)

 მსხვილი საწარმოები
 გაცვლითი მექანიზმი

ნებაყოფლობითი
შეთანხმება

წყარო: [2]
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საკითხი 9 – ენერგო აუდიტებისა და ენერგიის მართვის
სისტემების კონტექსტი

ინსტრუმენტების მიმოხილვა გერმანიაში
ინსტრუმენტი

გამოყენების და ფოკუსირების
არეალი

სავალდებულო ენერგო აუდიტები
- BAFA-ს მიერ გამოქვეყნებული
ინტერპრეტაციის გაიდლაინი
მცირე და საშუალო საწარმოს ენერგიის
საკონსულტაციო პროგრამა
ეკო გადასახადის ზედა ზღვარი საწარმოო
მრეწველობისთვის




მსხვილი საწარმოები
ენერგო აუდიტები

















მცირე და საშუალო საწარმო
ენერგო აუდიტები
მსხვილი საწარმოები
მცირე და საშუალო საწარმო
ენერგო აუდიტები
ენერგიის მართვის სისტემა
მსხვილი საწარმოები
მცირე და საშუალო საწარმო
ენერგიის მართვის სისტემა
მსხვილი საწარმოები
მცირე და საშუალო საწარმო
ენერგო აუდიტები
მსხვილი საწარმოები
მცირე და საშუალო საწარმო
ენერგო აუდიტები

BAFA მხარდაჭერის პროგრამა
ენერგიის მართვის
სისტემებისთვის
BAFA მხარდაჭერის პროგრამა
გადამკვეთი ტექნოლოგიებისთვის
ენერგოეფექტურობის ქსელი

ინსტრუმენტის ტიპი
მარეგულირებელი

ფინანსური
ფინანსური

ფინანსური

ფინანსური
ინფორმაცია

წყარო : [2]
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საკითხი 9 – ენერგო აუდიტებისა და ენერგიის მართვის
სისტემების კონტექსტი

ინსტრუმენტების მიმოხილვა ბულგარეთში
ინსტრუმენტი

გამოყენების და ფოკუსირების
არეალი

სავალდებულო ენერგო აუდიტები





მსხვილი საწარმოები
(მცირე და საშუალო საწარმო)
ენერგო აუდიტები

ენერგოეფექტურობა და მწვანე ეკონომიკა  მცირე და საშუალო საწარმო

სამრეწველო ენერგოეფექტურობის
სამიზნეები (IEET) სამრეწველო ენერგო
საწარმოების მფლობელთათვის



ენერგო აუდიტები






მსხვილი საწარმოები
მცირე და საშუალო საწარმო
ენერგო აუდიტები
(ენერგიის მართვის სისტემა)

ინსტრუმენტის ტიპი
მარეგულირებელი

ფინანსური

ნებაყოფლობითი
შეთანხმებები

წყარო: [2]
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განხილვისა და დისკუსიისთვის
•
•
•
•

რა არის მე-8 მუხლის მიზანი?
ვინ დაფარავს ენერგო აუდიტების ხარჯს?
როდის უნდა ჩაითვალის ენერგო აუდიტი
ხარჯეფექტიანად?
რამდენი იქნება "მსხვილი საწარმოების" რაოდენობა
საქართველოში?
 მათი რაოდენობა სამრეწველო სექტორში?

•

რამდენი ენერგო აუდიტორი იქნება საჭირო
საქართველოში?
 მათი რაოდენობა ინდუსტრიული სისტემებისთვის /
საწარმოებისთვის?

•

……
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წყაროები და გამოყენებული ლიტერატურა
1) ენერგოეფექტურობის შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის
2012/27/EU დირექტივა რომელსაც ცვლილებები შეაქვს 2009/125/EC და 2010/30/EU
დირექტივებში და აუქმებს 2004/8/EC და 2006/32/EC დირექტივებს.
2) ენერგოეფექტურობის კვლევა საწარმოებში: ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის
სისტემები - ანგარიშები მსხვილ საწარმოებზე დაკისრებული ვალდებულებების

შესრულების, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების წახალისებისა და კარგი
პრაქტიკის შესახებ.
3) ენერგოეფექტურობის კვლევა საწარმოებში: ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის
სისტემები - ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში ენერგო აუდიტორთა
კვალიფიკაციის შესახებ ანგარიში.
4) ენერგოეფექტურობის კვლევა საწარმოებში: ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის
სისტემები - ენერგო აუდიტთან დაკავშირებული ტიპიური რეკომენდაციების, ხარჯისა

და დანაზოგის კრებული.
5) ენერგოეფექტურობის კვლევა საწარმოებში: ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის
სისტემები -ენერგო აუდიტებთან დაკავშირებული მინიმალური ეროვნული

კრიტერიუმების შესრულება, ენერგოეფექტურობის შესახებ დირექტივის VI მუხლის
შესაბამისად.
6) http://eedguidebook.energycoalition.eu/index.html
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მადლობა!
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ შემდეგ პირს:
ბ-ნი მარკო მატეინი
ინდუსტრიული განვითარების ოფიცერი
ენერგო სისტემისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება
UNIDO-ს ენერგიის მართვის დეპარტამენტი
ელ-ფოსტა: M.Matteini@unido.org

