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17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kaip nurodyta komunikate 
„Europos žaliasis kursas“, Komisija 
Sąjungos 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo tikslą įvertino komunikate 
„Platesnis Europos 2030 m. klimato 
srities užmojis. Investavimas į neutralaus 
poveikio klimatui ateitį žmonių labui“9, 
remdamasi išsamiu poveikio vertinimu ir 
atsižvelgdama į savo atliktos integruotų 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų, kurie jai teikiami pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/199910, analizės 
rezultatus. Atsižvelgiant į 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslą, iki 
2030 m. turėtų būti tiek sumažintas 
išmetamas ir tiek padidintas 
absorbuojamas ŠESD kiekis, kad iki tų 
metų ES viduje visuose ekonomikos 
sektoriuose grynasis išmetamas ŠESD 
kiekis, t. y. atėmus absorbentais pašalintą 
kiekį likęs išmetamas kiekis, būtų 
sumažintas bent 55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu. Reglamento (ES) 
2018/1999 2 straipsnio 11 punkto taikymo 
tikslais šis naujasis Sąjungos 2030 m. 
klimato politikos tikslas nustatomas kaip 
vėlesnis tikslas ir todėl pakeičia tame 
punkte nustatytą Sąjungos lygmens 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio tikslą. Be 
to, Komisija iki 2021 m. birželio 30 d. 
turėtų įvertinti, kaip turėtų būti iš dalies 
pakeisti atitinkami Sąjungos teisės aktai, 

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti 
įvertinti poreikį nustatyti aukštesnį 
Sąjungos 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo tikslą ir dėl jo pateikti 
pasiūlymų, kad jis derėtų su 2040 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslu. 
Tame komunikate Komisija pabrėžė, kad 
siekti poveikio klimatui neutralumui tikslo 
turėtų padėti visų sričių ES politika ir 
savo vaidmenį turėtų atlikti visi sektoriai. 
Atsižvelgiant į Sąjungos tikslą ne vėliau 
kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, labai svarbu toliau stiprinti 
klimato srities veiksmus ir visų pirma 
padidinti Sąjungos 2030 m. klimato srities 
tikslą – sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
70 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Todėl 
iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija turėtų 
įvertinti, kokius pakeitimus atitinkamai 
reikėtų atlikti Sąjungos teisės aktuose, 
kuriais tas didesnis tikslas įgyvendinamas, 
ir kituose Sąjungos teisės aktuose, kuriais 
padedama mažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir remiama 
žiedinė ekonomika;
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kuriais įgyvendinamas 2030 m. klimato 
politikos tikslas, kad būtų pasiektas toks 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas ENVI komiteto 48 pakeitimas siekiant padidinti 2030 m. išmetamųjų teršalų 
kiekio sumažinimo tikslą iki 70 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir atsižvelgti į neutralaus 
poveikio klimatui iki 2040 m. tikslą. 2019 m. JT ataskaita dėl atotrūkio išmetamųjų teršalų 
srityje parodė, kad iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį reikia sumažinti bent 67 proc., kad 
būtų prisidėta prie 1,5°C temperatūros tikslo įgyvendinimo. Europos Parlamentas negali 
pritarti mažesniam nei šis tikslui. Taip pat aptariamas teisingumo klausimas, atsižvelgiama į 
ES atsakomybę labiau prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo ir poreikį užkirsti kelią šio 
mokslinio tikslo viršijimui.
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1 straipsnis 1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo, 
nuspėjamo ir spartaus išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo ir natūraliais absorbentais 
pašalinamo ŠESD kiekio didinimo 
Sąjungoje sistema, laikantis Sąjungos 
klimato ir aplinkos tikslų.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo. 
Juo taip pat nustatomas privalomas 
Sąjungos 2030 m. grynojo išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo tikslas.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas ne vėliau 
kaip iki 2040 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo. 
Juo taip pat nustatomas privalomas 
Sąjungos 2030 m. grynojo išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo tikslas.

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 
V priedo 2 dalyje.

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 
V priedo 2 dalyje.

Or. en

Pastabos

Visame tekste 2050 pakeičiama į 2040.
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Pagrindimas

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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1. Kad būtų pasiektas 2 straipsnio 1 
dalyje nustatytas poveikio klimatui 
neutralumo tikslas, privalomas Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslas yra iki 
2030 m. grynąjį išmetamą ŠESD kiekį 
(išmetamą kiekį, likusį atėmus 
absorbentais pašalintą kiekį) sumažinti 
bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

1. Kad būtų pasiektas 2 straipsnio 1 
dalyje nustatytas poveikio klimatui 
neutralumo tikslas, privalomas Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslas yra iki 
2030 m. išmetamą ŠESD kiekį visos 
ekonomikos mastu sumažinti bent 
70 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

Or. en

Pagrindimas

ENVI komiteto 48 pakeitimas pakeičiamas tik siekiant padidinti 2030 m. išmetamųjų teršalų 
kiekio sumažinimo tikslą iki 70 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir atsižvelgti į neutralaus 
poveikio klimatui iki 2040 m. tikslą. 2019 m. JT ataskaita dėl atotrūkio išmetamųjų teršalų 
srityje parodė, kad iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį reikia sumažinti bent 67 proc., kad 
būtų prisidėta prie 1,5°C temperatūros tikslo įgyvendinimo. Europos Parlamentas negali 
pritarti mažesniam nei šis tikslui. Taip pat aptariamas teisingumo klausimas, atsižvelgiama į 
ES atsakomybę labiau prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo ir poreikį užkirsti kelią šio 
mokslinio tikslo viršijimui.


