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Europos Parlamento rezoliucija dėl visapusiško požiūrio į išmetamus antropogeninius 
teršalus (ne CO2), kurie turi įtakos klimatui

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) Kioto 
protokolą ir į Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos Monrealio protokolą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. patvirtintą ES klimato ir energetikos srities teisės 
aktų paketą ir EB Reglamentą Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą COM(2010)265, kuriame pateikiama galimybių 
sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 proc. analizė 
ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas ir į Komisijos komunikatą 
COM(2010)0086 Tarptautinė kovos su klimato kaita politika po Kopenhagos 
konferencijos. Neatidėliotini aktyvesnės kovos su klimato kaita visame pasaulyje 
veiksmai, ir į Komisijos komunikatą COM(2011)0112, kuriame pateikiamas 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 
2050 m. planas“,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl klimato kaitos, ypač į 2009 m. vasario 
4 d. rezoliuciją „ 2050 m.: ateitis prasideda šiandien – rekomendacijos dėl būsimos 
integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“1 ir į 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 
Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15)2 rezultatų bei į 
2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos 
Kankūne (COP16)3,

– atsižvelgdamas į klausimą žodžiu ..., kurį pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsniu, taip pat 
atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus,

A. kadangi moksliniai klimato kaitos įrodymai ir jos poveikis nekelia abejonių ir kadangi 
norint spręsti šią visuotinę problemą būtina imtis neatidėliotinų, koordinuotų ir plataus 
užmojo Europos ir tarptautinio lygmens veiksmų,

B. kadangi bendras tikslas apriboti bendrą kasmetinį pasaulio vidutinės paviršiaus 
temperatūros kilimą iki 2 ºC (2 ºC tikslas) po Kankūne vykusios konferencijos tapo 
tarptautiniu tikslu (COP16),

C. kadangi JTBKKK Kioto protokolas taikomas tik tam tikroms šiltnamio efektą sukeliančių 
dujoms, kurios nulemia pasaulinį atšilimą, t. y. anglies dioksidui (CO2 ), metanui (CH4), 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0042.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2010)0019.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2010)0442.



RE\866232LT.doc 3/4 PE464.792v01-00

LT

azoto oksidui (N2O), fluorangliavandeniliams (HFC), perfluorangliavandeniliams (PFC) ir 
sieros heksafluoridui (SF6), o kitos globalinio klimato atšilimo potencialą turinčios
halokarboninės medžiagos dėl jų galimo poveikio ozono sluoksnio suplonėjimui 
reguliuojamos Monrealio protokolu;

D. kadangi šiltnamio efektą sukeliančių dujų šildantis poveikis (išreiškiamas kaip 
energetinis poveikis vatais į kvadratinį metrą) pasaulio klimato sistemai skiriasi dėl jų 
skirtingų spinduliavimo savybių ir išsilaikymo atmosferoje trukmės. Tarptautinės 
klimato kaitos komisijos 4-joje įvertinimo ataskaitoje nurodyti tokie duomenys apie 
energetinį poveikį:- CO2 - 1.66W/m2

, CH4- 0.48W/m2 , N2O - 0.16W/m2 ir 0.35W/m2

halokarboninėms medžiagoms;

E. kadangi teršiančios dujos, kaip antai anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), 
metanas ir kiti lakieji organiniai junginiai (LOJ) sudaro ozoną 10-15 km virš žemės 
paviršiaus (troposferoje). Dėl padidėjusio metano, LOJ ir NOx kiekio nuo priešindustrinio 
laikotarpio, ozono kiekis troposferoje padidėjo 30 proc., o jo poveikis pasauliniam 
atšilimui sudaro 20 proc. anglies dioksido (0,36 W/m2);

F. kadangi juodosios anglies dalelės (suodžiai) – tai aerozolis, kuris išmetamas iš nevisiško 
iškastinio kuro ir biomasės sudegimo, sukelia pasaulinį atšilimą dviem būdais: 
atmosferoje sugeria saulės spinduliavimą, kuri šildo aplinkui esantį orą, ore esančios 
dalelytės juodai nuspalvina sniegą ir ledą ir paspartina jų tirpimą (0,10W/m2);

G. kadangi jei nebus pasiektas 2 ºC tikslas, tai turės svarbų poveikį aplinkai ir kils didelių 
ekonominių išlaidų, taip pat padidėtų tikimybė, kad bus pasiekti vadinamieji galutiniai 
taškai, kai dėl padidėjusios temperatūros išskiriama daugiau CO2 ir CH4 iš absorbentų, 
pvz., miškų ir amžinojo įšalo, taip pat ribojamos gamtos galimybės absorbuoti anglį į 
vandenynus;

J. kadangi anot Jungtinių Tautų aplinkos programos Pasaulinės meteorologijos organizacijos
2010 m. parengtos mokslinės grupės ataskaitos, Monrealio protokolas itin prisidėjo prie 
pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. 2010 m. dėl Monrealio 
protokolo ozono sluoksnį ardančių medžiagų emisijos sumažėjo apie 10 gigatonų išvengtų 
CO2 ekvivalentiškų emisijų per metus, t y. penkis kartus daugiau, nei metinis emisijų 
mažinimo tikslas pirmuoju Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpiu (2008-2012 m.);

1. pažymi, kad Europos ir tarptautinė klimato politika visų pirma skyrė dėmesį ilgalaikiam 
CO2 emisijų mažinimui, pvz., didinant energijos vartojimo efektyvumą, plėtojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir rengiant kitas anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamas strategijas;

2. ragina parengti visa apimančią Europos klimato politiką, kurioje būtų atsižvelgiama į visus 
atšilimo veiksnius ir jo mažinimo alternatyvas. Kartu su anglies dioksido emisijų mažinimu 
reikėtų skirti dėmesį strategijoms, kurios galėtų greičiausiu būdu reaguoti į klimato kaitą;

3. Notes that there are available fast-action regulatory strategies in order to phase down 
production and consumption of HFCs, to reduce the emissions of black carbon and the 
gases leading to formation of tropospheric ozone,  that can begin within 2–3 years and be 
substantially implemented within 5–10 years, which can produce the desired climate 
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response within decades or sooner, in particular for some HFCs at a public price as low as 
5 to 10 cents per tonne, whereas now the carbon price is over 13 Euros per tonne;

4. ragina Komisiją palaipsniui nutraukti hidrofluorangliavandenilių (HFC) gamybą ir 
vartojimą, palaipsniui uždrausti hidrochlorfluorangliavandenilius, surinkti ir panaikinti 
stratosferos ozono sluoksnį ardančias šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmestose prekėse 
ir įrangoje;

5. atsižvelgiant į neseniai nustatytus pažeidimus hidrofluorangliavandenilių kreditais (HFC-
23) per Švarios plėtros mechanizmą (angl. CDM), ragina Komisiją ištirti galimybes 
tarptautiniu lygmeniu skatinti nedelsiant palaipsniui juos mažinti pagal sėkmingą 
Monrealio protokolą, o ne pagal lanksčius Kioto protokolo mechanizmus;

6. ragina nedelsiant imtis veiksmų siekiant sumažinti juodosios anglies emisijas, kadangi tai 
būdas sustabdyti ledynų tirpimą, teikiant pirmenybę emisijoms, kurios turi poveikį sniego 
ir ledo padengtiems regionams, įskaitant Arktiką, Grenlandiją ir Himalajų bei Tibeto 
ledynus; 

7. ragina ES skatinti naudoti dabartines technologijas, kuriomis galima veiksmingai sumažinti 
išmetamo anglies monoksido kiekį; toliau primygtinai reikalauja remti ir skatinti taikyti 
reglamentus, kuriais draudžiama dirbti miškuose vadovaujantis principu „kirsk ir degink“ 
ir kuriais siekiama nuolat vykdyti griežtą transporto priemonių išmetamųjų dujų kiekio 
kontrolę, riboti biomasės deginimą ir stebėti metinį elektrinių išmetamų teršalų kiekį;

8. ragina griežtai pasaulio mastu įgyvendinti oro taršos reglamentus ir diegti dabartines 
technologijas, kuriomis galima sumažinti NOx ir CO emisijas, o tai sumažintų 
antropogeninį troposferinį ozoną, kuris sukelia šiltnamio efektą;

9. tvirtai reikalauja, kad Europos Komisija informuotų Europos Parlamentą apie veiksmus 
šioje srityje ir kompensuoti už prarastą laiką skubiai įtraukiant šias politines priemones į 
teisėkūros procedūras;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


