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Pasiūlymas dėl reglamento
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 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. 
Atsižvelgiant į Sąjungos tikslą ne vėliau 
kaip iki 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 bent 65 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.
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1a straipsnis
Pagrindinė teisė į stabilią ir sveiką 

klimato sistemą
Šiuo reglamentu prisidedama prie 
neliečiamų ir neatimamų fizinių asmenų 
teisių į žmogaus orumą, gyvybę ir 
aplinkos apsaugą, kurios pripažįstamos 
Europos pagrindinių teisių chartijos 1, 2 
ir 37 straipsniuose, gynimo, nes jos 
priklauso nuo stabilios ir sveikos klimato 
sistemos, pajėgios palaikyti daugelio 
žmonių kartų gyvybę Žemėje.

Or. en
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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 
65 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

Or. en
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3b straipsnis
Sąjungos priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo veiksmų gairės
1. Iki 2021 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
penkerius metus Komisija priima 
Sąjungos veiksmų gaires dėl išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo būdų visuose sektoriuose, 
įskaitant nurodytuosius Reglamento (ES) 
2018/1999 15 straipsnio 4 dalies b punkte, 
ir šalinimo absorbentais gerinimo, 
atsižvelgiant į 2 ir 2a straipsniuose 
nustatytus Sąjungos klimato srities 
tikslus.
2. Rengdama 1 dalyje nurodytas Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo veiksmų gaires, Komisija 
atsižvelgia į 3 straipsnyje nustatytą 
trajektoriją, kai ji bus parengta, įskaitant 
įvairius 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
elementus, taip pat į Sąjungos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų biudžetą, ir 
bendradarbiauja su atitinkamais 
sektoriais ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en
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8a straipsnis
Sąveika su iškastinio kuro pramone

Priimdamos ir įgyvendindamos politikos 
priemones, susijusias su šio reglamento 
tikslų įgyvendinimu, atitinkamos 
Sąjungos institucijos ir valstybės narės 
imasi veiksmų, kad apsaugotų šias 
politikos priemones nuo komercinių ir 
kitų asmeninių iškastinio kuro pramonės 
interesų. Visų pirma atitinkamos 
Sąjungos institucijos ir valstybės narės 
riboja sąveiką su iškastinio kuro pramone 
arba jos interesams dirbančiais subjektais 
ir užtikrina visų tokių sąveikų skaidrumą 
ir atskaitomybę. Visi atitinkamų Sąjungos 
institucijų ir valstybių narių informacijos 
mainai su iškastinio kuro pramone arba 
jos interesams atstovaujančiais subjektais 
Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 
6 straipsnyje nustatytais tikslais laikomi 
informacija, susijusia su į aplinką 
išmetamais teršalais. Tuo tikslu Sąjunga 
nutraukia investicijų į iškastinį kurą 
apsaugą, atlikdama Energetikos chartijos 
sutarties modernizavimą.

Or. en


