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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 2050 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. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/199910, analizės rezultatus, turėtų 
peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti 
atitinkamus pasiūlymus iš dalies pakeisti 
šį reglamentą. Be to, iki 2021 m. birželio 
30 d. Komisija turėtų įvertinti, kokius 

(17) kaip buvo skelbiama komunikate 
„Europos žaliasis kursas“, Komisija 
įvertino Sąjungos 2030 m. išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo tikslą savo 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 Komisijai 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 sumažintas išmetamas ir 
padidintas absorbuojamas ŠESD kiekis, 
kad išmetamas grynasis ŠESD kiekis, t. y. 
išmetamas kiekis, likęs atėmus 
absorbentais pašalintą kiekį, visos 
ekonomikos ir vidaus mastu būtų 
mažinamas taip, kad neigiamo 
socioekonominio poveikio dėl perėjimo 
prie nulinės taršos problema būtų 
visapusiškai sprendžiama laikantis visų 
SESV 194 straipsnio nuostatų. Šis naujas 
Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslas 
yra vėlesnis tikslas, nustatytas 
Reglamento (ES) 2018/1999 2 straipsnio 
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pakeitimus reikėtų atlikti Sąjungos teisės 
aktuose, kuriais tas tikslas įgyvendinamas, 
kad išmetamas ŠESD kiekis būtų 
sumažintas 50–55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu;

11 dalies tikslais, todėl pakeičia tame 
punkte nustatytą Sąjungos masto 2030 m. 
išmetamo ŠESD kiekio tikslą. Be to, kai 
būtina, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad būtų 
sumažintas minėtasis grynasis išmetamų 
teršalų kiekis;

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).  

10 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).  
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 Sąjungos 2030 m. 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslas.

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, 
sykiu atsižvelgiant į darbo jėgos teisingos 
pertvarkos reikalavimus, remiantis 
prielaida, kad gamybos tvarumas ir 
inovacijos gali skatinti Europos pramonės 
stiprumą svarbiausiuose rinkos 
segmentuose ir taip padėti užtikrinti 
didesnį darbo rinkos saugumą bei 
kokybiškų darbo vietų prieinamumą. Juo 
taip pat nustatomas Sąjungos 2030 m. 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslas. 

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a straipsnis 2 a straipsnis

2030 m. klimato politikos tikslas 2030 m. klimato politikos tikslas

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. Komisija, remdamasi Europos 
Vadovų Tarybos sprendimu, pateikia 
naują pasiūlymą dėl privalomo Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslo. 

2. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
Sąjungos teisės aktai, kuriais 
įgyvendinamas Sąjungos 2030 m. tikslas, 
kad būtų sudarytos sąlygos išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m., ir įgyvendinti 
2 straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, ir apsvarsto 
galimybę pagal Sutartis imtis reikiamų 
priemonių – be kita ko, priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija, 
jei būtina, įvertina, kaip turėtų būti iš 
dalies pakeisti Sąjungos teisės aktai, 
kuriais įgyvendinamas Sąjungos 2030 m. 
tikslas, kad būtų sudarytos sąlygos 
įgyvendinti šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tikslą ir 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą. Remdamasi šiuo įvertinimu, 
Komisija parengia strategiją ir joje 
detalizuoja priemones, kurių būtų 
imamasi Sąjungos lygmeniu, siekiant 
užtikrinti reikiamų išteklių mobilizavimą 
investicijoms, kurios būtinos neutralaus 
poveikio klimatui Sąjungos ekonomikai 
sukurti. Strategija apima esamų 
kompensavimo mechanizmų, skirtų 



AM\1214809LT.docx PE658.338v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

mažesnes pajamas gaunančioms 
valstybėms narėms, apžvalgą ir duomenis 
apie socioekonominės naštos, siejamos su 
didesniais užmojais klimato srityje, 
didėjimą.

Or. en


