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KLIMATO KAITA IR APLINKA

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje įvykusioje JT klimato kaitos konferencijoje šalys susitarė
užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoniniu
laikotarpiu. ES yra įsipareigojusi iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su praeito amžiaus dešimtuoju dešimtmečiu, 27 proc.
padidinant energijos vartojimo efektyvumą ir iki 27 proc. padidinant sunaudojamos energijos
iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių dalį. Pagrindinė priemonė klimato kaitos tikslui pasiekti
– ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsniu kova su klimato kaita
įvardyta kaip aiškus ES aplinkos politikos tikslas.

BENDROJI INFORMACIJA

A. Visuotinis atšilimas
Numatoma, kad, jei nebus vykdoma išmetamų dujų kiekio mažinimo politika, vidutinė
temperatūra pasaulyje per šį šimtmetį kils 1,1–6,4 °C. Tarpvyriausybinės klimato kaitos
komisijos naujausios 5-osios ataskaitos duomenimis, labai tikėtina, kad visuotinį atšilimą
nulėmė žmogaus veikla. Žmogaus veikla, pvz., iškastinio kuro deginimas, miškų kirtimas ir
ūkininkavimas, dėl kurio išsiskiria anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas
(N2O) ir fluoro angliavandeniliai. Šios šiltnamio efektą sukeliančios dujos sulaiko nuo žemės
paviršiaus atspindėtą šilumą ir neleidžia jai išsisklaidyti kosmose, taip sukeldamos visuotinį
atšilimą.
B. Klimato kaitos padariniai
Dėl visuotinio atšilimo padaugėjo ir ateityje daugės ekstremalių klimato reiškinių (pvz.,
potvynių, sausrų, liūčių ir karščio bangų), kyla miškų gaisrai, ima trūkti vandens, nyksta ledynai,
kyla jūros lygis, keičiasi arba netgi nyksta gyvūnija ir augmenija, plinta augalų ligos ir kenkėjai,
trūksta maisto ir geriamojo vandens, intensyvėja sveikatos problemas sukeliantis fotocheminis
smogas ir nuo minėtų pavojų bėgančių žmonių migracija. Remiantis moksliniais duomenimis,
negrįžtamų ir katastrofiškų pokyčių rizika labai padidėtų, jei visuotinis atšilimas viršytų 2 °C,
palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu.
C. Išlaidų, jei priemonių būtų ir nebūtų imtasi, palyginimas
Jungtinės Karalystės vyriausybės 2006 m. paskelbtame N. Sterno klimato kaitos tyrime
nurodoma, kad visuotinio atšilimo valdymas kasmet kainuotų 1 proc. BVP, o, jei nebūtų imtasi
jokių priemonių, tai kasmet kainuotų ne mažiau kaip 5 proc., blogiausiu atveju – net iki 20 proc.
Taigi, į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką reikėtų investuoti tik mažą BVP



Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 2

dalį, o įveikti klimato kaitą būtų naudinga sveikatai, dėl to padidėtų energetinis saugumas ir
sumažėtų kita žala.
D. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmai yra labai įvairūs: tai ir paprastos bei nebrangios
priemonės (vandens saugojimas, sėjomaina, sausrai atsparių kultūrų auginimas, viešas
planavimas ir sąmoningumo ugdymas), ir brangios apsaugos ir perskirstymo priemonės (dambų
aukštinimas, uostų, pramonės ir žmonių perkėlimas iš žemesnių pakrantės vietų ir salpų). ES
prisitaikymo prie klimato kaitos strategija siekiama užtikrinti, kad Europa taptų atsparesnė
klimato kaitai. Ją įgyvendinant skatinamas geresnis valstybių narių tarpusavio koordinavimas
ir keitimasis informacija ir sudaromos sąlygos įtraukti svarbius aspektus į visas atitinkamas ES
politikos sritis.

LAIMĖJIMAI

A. Tarptautinė klimato politika
2015 m. gruodžio mėn. po beveik du dešimtmečius trukusių derybų vyriausybės 21-oje
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių konferencijoje (COP
21) Paryžiuje priėmė pasaulinį kovos su klimato kaita susitarimą. Paryžiaus susitarimu siekiama
apriboti vidutinės temperatūros kilimą pasaulyje, kad jis būtų gerokai mažesnis kaip 2 °C ir
būtų siekiama jį išlaikyti apie 1,5 °C, palyginti su ikipramoniniais lygiais. Kad būtų pasiektas
šis tikslas, šalys turėtų kuo greičiau pasiekti didžiausią pasaulyje išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį, o antroje šio amžiaus pusėje anglies dioksido poveikis turėtų būti
neutralizuotas. Finansiniai srautai turėtų būti nukreipti į šiuos tikslus. Pirmą kartą visos šalys
įsipareigojo dėti plataus užmojo pastangas sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, laikydamosi
„bendro, bet diferencijuoto įsipareigojimo ir atitinkamų galimybių“ principo, t. y. atsižvelgiant
į konkrečią situaciją ir galimybes. Kas penkeri metai visos šalys turi atnaujinti ir modernizuoti
savo klimato veiksmų planus („nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus“)
ir juos paskelbti, kad būtų galima įvertinti bendrą pažangą („atlikti pasaulinę apžvalgą“).
Ypač labiausiai pažeidžiamoms, mažiausiai išsivysčiusioms ir mažoms besivystančioms salų
valstybėms bus teikiama tiek finansinė, tiek gebėjimų stiprinimo parama. Prisitaikymas prie
klimato kaitos yra toks pat svarbus kaip jos švelninimas – tai visuotinis uždavinys. Tą patį
galima pasakyti apie svarbą susidoroti su nuostoliais ir žala, susijusiais su neigiamu klimato
kaitos poveikiu. Susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio mėn., kai jį ratifikavo mažiausiai 55
valstybių, kurių bendras pasauliniu mastu išmetamas ŠESD kiekis sudaro bent 55 proc. viso
išmetamo kiekio, vyriausybės.
B. ES pastangos kovojant su klimato kaita
Savo 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje ES įsipareigojo iki 2030 m.
pasiekti šiuos tikslus: bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti išmetamą šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį, 27 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą (orientacinis
tikslas, kuris bus persvarstomas 2020 m.) ir iki 27 proc. padidinti sunaudojamos energijos iš
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių dalį. 2030 m. strategija siekiama tikslų „20-20-20“, kuriuos
2007 m. ES vadovai numatė 2020 metams: sumažinti išmetamą ŠESD kiekį 20 proc., 20 proc.
padidinti galutinės sunaudojamos energijos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių dalį ir 20
proc. sumažinti visos ES suvartojamos pirminės energijos kiekį (visų rodiklių atveju atskaitos
taškas yra 1990 m.) nustatant privalomas teisėkūros priemones. ES mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane nustatytas ilgalaikis ŠESD kiekio
sumažinimo 80 proc. tikslas.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:lt:PDF
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
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ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), pirma ir vis dar didžiausia tarptautinė
anglies dioksido rinka, yra svarbiausia ES politikos priemonė kovojant su klimato kaita. Ji
grindžiama didžiausio kiekio nustatymo ir prekybos principu: didžiausias kiekis nustatomas
bendram ŠESD kiekiui, kurį gali išmesti daugiau kaip 11 000 į sistemą įtrauktų įrenginių
(gamyklos, jėgainės ir pan.). Kiekvienam įrenginiui nuperkami arba įgyjami valstybių narių
aukcionuose parduodami apyvartiniai taršos leidimai. Neišnaudotus kreditus, kurių kiekvienas
prilygsta vienai tonai CO2, galima perleisti kitiems įrenginiams. Ilgainiui bendras leidimų
kiekis laipsniškai mažinamas. ATLPS pradėjo veikti 2005 m.; nuo to laiko ji buvo iš esmės
pertvarkyta. Po to, kai buvo laikinai sustabdytas CO2 leidimų dalies pardavimas aukcionuose
(t. y. atidėtas apyvartinių taršos leidimų skyrimas) ir sukurtas rinkos stabilumo rezervas
siekiant sumažinti struktūrinį apyvartinių taršos leidimų perteklių, automatiškai pakoreguojant
aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekį, Komisija 2015 m. liepos mėn.
pasiūlė dar vieną reformą. Nuo 2012 m. ATLPS taip pat taikoma aviacijai. Sulaukusi
didelio tarptautinio pasipriešinimo, ES atidėjo sistemos taikymą tarpžemyniniams skrydžiams,
tokiu būdu suteikdama Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) laiko sukurti ir
įgyvendinti visuotinį rinka pagrįstą mechanizmą, kurį taikant būtų sprendžiama tarptautinės
aviacijos išmetamų teršalų problema.
ATLPS nepriklausančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, kelių transporto, atliekų tvarkymo, žemės
ūkio ir pastatų, išmetamų dujų kiekis reglamentuojamas Sprendimo dėl pastangų pasidalijimo
nuostatomis (sprendime kiekvienai valstybei narei nustatyti privalomi metiniai išmetamų dujų
kiekio mažinimo tikslai iki 2020 m.). Siūlomame tolesniame reglamente, dėl kurio šiuo metu
vyksta teisėkūros procesas, būtų nustatyti privalomi 2021–2030 m. tikslai, kad būtų pasiektas
tikslas 30 proc. sumažinti ŠESD kiekį tuose sektoriuose, kaip ES vadovai įsipareigojo 2014
m. spalio mėn. Siekiant padėti ES įvykdyti Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, be kita ko,
siūloma įtraukti žemės naudojimą, žemės naudojimo keitimą ir miškininkystę (LULUCF) į
išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas.
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. energija
iš atsinaujinančiųjų išteklių, pavyzdžiui, biomasės, vėjo, hidroelektrinių ir saulės energija,
elektros energijos gamybos, transporto, šildymo ir aušinimo sektoriuose sudarytų bent 20 proc.
viso ES suvartojamo energijos kiekio. Todėl kiekviena valstybė narė priėmė savo nacionalinį
atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų planą, įskaitant sektorių tikslus. Kad būtų galima
pasiekti bendrą tikslą, valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti, kad mažiausiai 10 proc. jų
transporto degalų būtų pagaminta iš atsinaujinančiųjų išteklių. Kad būtų pasiektas ES lygmeniu
jau sutartas tikslas iki 2030 m. užtikrinti, jog suvartojamos atsinaujinančios energijos dalis
sudarytų 27 proc., Komisija pasiūlė peržiūrėti minėtąją direktyvą.
Naudojant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologiją per pramoninius
procesus susidarantis CO2 atskiriamas nuo išlakų, suspaudžiamas ir perkeliamas į vietą, kur
gali būti saugomas. JT IPCC manymu, naudojant CCS technologiją iškastinį kurą deginančių
elektrinių išmetamą CO2 kiekį būtų galima sumažinti 80–90 proc. ES sukūrė šios naujos
technologijos pateikimo rinkai ir subsidijavimo reglamentavimo sistemą. Tačiau įgyvendinti
numatytus parodomuosius projektus Europoje sunkiau, nei pirmiau manyta: viena iš pagrindinių
kliūčių yra didelės išlaidos.
ES registruojami nauji keleiviniai automobiliai turi atitikti išmetamo CO2 kiekio normas.
Tikslas – pasiekti, kad 2015 m. naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekis prilygtų
130 g CO2/km, o nuo 2021 m. šis kiekis būtų sumažintas iki 95 g/km. Siekiant paskatinti
pramonę investuoti į naujas technologijas, sudaroma galimybė skirti ypatinguosius kreditus,
t. y. apskaičiuojant vidutinį savitąjį CO2 išmetimo kiekį, kiekvieno gamintojo automobiliai,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1359&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32013D1359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1814&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1460721899009&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009D0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
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išmetantys mažiausią CO2 kiekį, yra skaičiuojami kaip daugiau nei vienas automobilis. Panašus
reglamentas galioja autofurgonams ir jau rengiamas projektas autobusams ir sunkvežimiams.
Siekiant remti išmetamo CO2 kiekio mažinimo politiką, vartotojams turi būti teikiama
informacija apie ES parduodamų ar nuomojamų naujų keleivinių automobilių degalų sąnaudas,
kad perkant naują automobilį jų pasirinkimas būtų pagrįstas informacija. Degalų kokybė yra
taip pat svarbus elementas mažinant išmetamo ŠESD kiekį. ES teisės aktais siekiama degalų
taršos ŠESD intensyvumą iki 2020 m. sumažinti 6 proc.: tai turi būti pasiekta, be kitų priemonių,
naudojant biokurą, kuris vis dėlto turi atitikti tvarumo kriterijus.
Tarptautinio jūrų transporto išmetamas CO2 kiekis yra didžiulis ir numatoma, kad jis ir toliau
smarkiai didės. Laukdama, kol bus priimta pasaulinė strategija, ES, kaip pirmą išmetamo
kiekio mažinimo priemonę, nustatė visą ES apimančią didelių laivų išmetamo CO2 stebėsenos,
ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą. Nuo 2018 m. dideli laivai turės stebėti ir kasmet pateikti
patvirtinto CO2 išmetamo kiekio jiems plaukiant į ES uostus, iš jų ir juose ataskaitą ir kitą
aktualią informaciją.
Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje uždraudus naudoti chlorfluorangliavandenilius,
siekiant sustabdyti ozono sluoksnio ardymą, šiandien įvairioms pramoninėms reikmėms, pvz.,
orui kondicionuoti ir šaldyti, kaip pakaitalas naudojamos fluorintos dujos, kadangi jos nekenkia
ozono sluoksniui. Tačiau jų potencialus poveikis visuotiniam atšilimui gali būti 23 000 kartų
stipresnis nei CO2. Todėl ES ėmėsi priemonių fluorintų dujų naudojimui kontroliuoti ir iki
2022–2025 m. uždrausti jas naudoti naujuose oro kondicionavimo prietaisuose ir šaldymo
įrenginiuose, taip parodydama pasauliui pavyzdį, kaip palaipsniui galima visiškai atsisakyti šių
dujų.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Atsakydamas į Komisijos pasiūlymą dėl klimato ir energetikos politikos programos 2030 m.
Parlamentas pasiuntė aiškų signalą ragindamas priimti tris privalomus tikslus (ambicingesnius
už tuos, dėl kurių galiausiai buvo susitarta): mažiausiai 40 proc. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį
Sąjungoje palyginti su 1990 m.; atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis visos suvartojamos
energijos kiekyje turi sudaryti 30 proc.; 40 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
Prieš 2015 m. Paryžiaus klimato konferenciją Parlamentas priminė, kad reikia skubiai
veiksmingai reguliuoti ir riboti teršalų išmetimą tarptautinės aviacijos ir laivybos sektoriuose,
ir paragino imtis veiksmų per Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) ir Tarptautinę
jūrų organizaciją (TJO) siekiant parengti pasaulinės politikos programą, kuri suteiktų galimybę
nustatyti adekvačius tikslus iki 2016 m. pabaigos. Parlamentas palaiko įvairialypę anglies
dioksido kainodarą ir siūlo paskirstyti pajamas iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais su
klimato kaita susijusioms investicijoms. Ragina imtis konkrečių veiksmų, be kita ko, nustatyti
laipsniško visų rūšių iškastinio kuro subsidijavimo nutraukimo iki 2020 m. grafiką.
Persvarstydamas Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą, Parlamentas užtikrino, kad
biokuro gamyba aplinkos apsaugos ir socialiniu požiūriais būtų tvari ir kad dėl jos nenyktų
miškai ir nekiltų maisto kainos (vadinamasis netiesioginis žemės paskirties keitimas).
Parlamentas ragino iki 2020 m. apriboti pirmosios kartos biodegalų iš tradicinių maisto šaltinių
6 proc. nuo galutinio energijos suvartojimo transporto srityje (palyginti su dabar galiojančia 10
proc. riba), taip pat ragino greitai pereiti prie patobulintų biodegalų, gaminamų iš dumblių ar
tam tikrų atliekų rūšių, naudojimo.
Derybose su Taryba fluorintų dujų tema Parlamentas ragino laipsniškai visiškai atsisakyti
klimatui kenkiančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų daugelyje naujų sektorių,
kuriems prieinamos saugios, energijos vartojimo ir ekonominiu požiūriais efektyvios

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0253&from=LT
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32015L1513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0757&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0757&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN
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alternatyvos. Be kitų priemonių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimas naujuose
komerciniuose šaldymo įrenginiuose bus visiškai uždraustas nuo 2022 m.
Teikdamas naujausią informaciją apie lengvųjų automobilių ir automobilinių furgonų išmetamą
CO2 kiekį, Parlamentas reikalavo, kad kuo skubiau būtų pradėtas naujas JT nustatytas visuotinis
bandomasis ciklas, kad matuojant išmetamą CO2 kiekį būtų atspindėtos realiosios vairavimo
sąlygos.
Tina Ohliger
11/2017
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