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(2)
visi ekonomikos sektoriai turėtų
padėti mažinti išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį, atsižvelgiant į
teisėkūros institucijų įsipareigojimą,
nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) 2018/84216 ir Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES)
2018/41017 .

Išbraukta.

_________________
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m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato
politikos veiksmų, kad būtų vykdomi
įsipareigojimai pagal Paryžiaus
susitarimą, valstybėms narėms nustatomi
įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013
(OL L 156, 2018 6 19, p. 26).
17

2018 m. kovo 14 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES)
2018/410, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 2003/87/EB siekiant
ekonomiškai efektyviai dar labiau
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir
paskatinti investicijas į mažo anglies
dioksido kiekio technologijas ir
Sprendimas (ES) 2015/1814 (OL L 76,
2018 3 19, p. 3).
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(3)
2014 m. vasario mėn. Europos
Parlamento rezoliucijoje dėl 2030 m.
klimato ir energetikos politikos strategijos
Komisija ir valstybės narės raginamos
nustatyti privalomą 2030 m. Sąjungos
tikslą sumažinti Sąjungos išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.
Be to, Europos Parlamentas pažymėjo,
kad jeigu Sąjunga nori tinkamai prisidėti
prie pasaulinių pastangų, išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
būtina mažinti visuose ekonomikos
sektoriuose;

Išbraukta.
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(4)
savo 2014 m. spalio 24 d. išvadose
Europos Vadovų Taryba patvirtino
privalomą Sąjungos tikslą iki 2030 m.
savo išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent
40 proc., palyginti su 1990 m. Europos
Vadovų Taryba taip pat nurodė, kad
transporto sektoriuje svarbu mažinti
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį ir riziką, susijusią su
priklausomybe nuo iškastinio kuro, ir
paragino Komisiją toliau nagrinėti
įrankius ir priemones, kurių reikia
visapusiškam ir technologiškai neutraliam
požiūriui, kurio laikantis transporto
sektoriuje skatinamas išmetamo teršalų
kiekio mažinimas, atsinaujinančiųjų
energijos išteklių naudojimas ir energijos
naudojimo efektyvumas;

Išbraukta.
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remdamasi 2011 m. Sąjungos
baltąja knyga dėl transporto politikos18
Komisija 2013 m. patvirtino strategiją dėl
jūrų transporto išmetamųjų teršalų kiekio
mažinimo tikslo laipsniško įtraukimo į
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio mažinimo
politiką19;

Išbraukta.
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18

https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/themes/strategies/doc/2011_white
_paper/white-paper-illustratedbrochure_en.pdf.
19

COM (2013) 479.
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(8)
Paryžiaus susitarimu, priimtu
2015 m. gruodžio mėn. vykusioje 21-ojoje
Jungtinių Tautų bendrosios klimato
kaitos konvencijos šalių konferencijoje
(JTBKKK) 23 , Sąjunga ir jos valstybės
narės prisiėmė tikslą išmetamųjų teršalų
kiekį sumažinti visos ekonomikos mastu.
Dedamos pastangos, pasitelkiant
Tarptautinę jūrų organizaciją (TJO),
apriboti jūrų sektoriuje tarptautiniu mastu
išmetamą teršalų kiekį, ir tos pastangos
turėtų būti skatinamos. TJO 2016 m.
spalio mėn. patvirtino24 laivų kuro sąnaudų
duomenų rinkimo sistemą (toliau –
pasaulinė TJO duomenų rinkimo sistema);

(8)
dedamos pastangos, pasitelkiant
Tarptautinę jūrų organizaciją (TJO),
apriboti jūrų sektoriuje tarptautiniu mastu
išmetamą teršalų kiekį, ir tos pastangos
turėtų būti skatinamos. TJO 2016 m.
spalio mėn. patvirtino24 laivų kuro sąnaudų
duomenų rinkimo sistemą (toliau –
pasaulinė TJO duomenų rinkimo sistema);

_________________

_________________

23

Paryžiaus susitarimas (OL L 282, 2016
10 19, p. 4–18).
24

TJO rezoliucija MEPC.278(70), kuria iš
dalies keičiamas MARPOL VI priedas.

24

TJO rezoliucija MEPC.278(70), kuria iš
dalies keičiamas MARPOL VI priedas.
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