
 
EP patvirtino įsipareigojimą iki 2050-ųjų užtikrinti
neutralų poveikį klimatui
 

Europarlamentarai patvirtino įsipareigojimą iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą bent 55 proc., o iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį
klimatui.
 
Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino naująjį klimato teisės aktą (442 balsai už, 203
prieš, 51 susilaikė), kuriuo įteisino Europos žaliojo kurso politinius įsipareigojimus. Balandį dėl
šio teisės akto susitarė EP ir ES Tarybos derybininkai.
 
ES įsipareigojo iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui – kad būtų išmetama į aplinką ne
daugiau ŠESD nei jų surenkama ar absorbuojama. ES taip pat sieks, kad po 2050 m. ES
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050


pašalintų iš aplinkos daugiau ŠESD negu jų išmeta.
 
Naujuoju įstatymu taip pat įsipareigota iki 2030-ųjų ŠESD išmetimą sumažinti bent 55 proc.
palyginti su 1990 m. padėtimi (ankstesnis tikslas buvo 40 proc.). Savo ruožtu, jei būtų priimtas
būsimasis Europos Komisijos pasiūlymas dėl Žemės ūkio ir miškininkystės reglamento, tai leistų
dar labiau padidinti anglies dioksido absorbentų kiekį ir iki 2030 m. faktiškai sumažinti minėtų
dujų išmetimą 57 proc.
 
Per  pusmetį  nuo 2023 m.  numatytos  pasaulinės Paryžiaus susitarimo peržiūros  Europos
Komisija  turės  pasiūlyti  ŠESD mažinimo  tikslą  2040-iesiems.  Be  to,  atsižvelgdama į  EP
pasiūlymą, Komisija paskelbs, kiek ŠESD ES gali  išmesti iki  2050 m., kad nebūtų pažeisti
Paryžiaus susitarime prisiimti įsipareigojimai. Tai bus vienas iš kriterijų 2040 m. tikslui nustatyti.
 
Iki  2023 m. rugsėjo 30 d.,  o vėliau kas penkerius metus Komisija įvertins bendrą visų ES
valstybių  pažangą  ir  atskirų  šalių  priemonių  nuoseklumą  siekiant  ES  poveikio  klimatui
neutralumo iki 2050 m. Remiantis europarlamentarų pasiūlymu taip pat bus įsteigta mokslinė
Europos klimato kaitos taryba, kuri stebės pažangą ir vertins, ar Europos klimato politika atitinka
numatytus tikslus.
 
EP pranešėja Jytte Guteland (Socialistai ir demokratai, Švedija) pažymėjo: „Džiaugiuosi, jog
pagaliau turime klimato įstatymą, kuriame įsipareigojome išmetamų teršalų kiekį iki 2030 m.
sumažinti  bent  55 proc.,  o  pagal  mūsų susitarimą su Komisija  –  57 proc.  Nors tikėjomės
daugiau, tai yra tinkamas ir mokslu pagrįstas kompromisas, kuris turės didelę reikšmę klimatui.
Per  ateinantį  dešimtmetį  ES  turės  sumažinti  išmetamųjų  teršalų  kiekį  daugiau  nei  per
ankstesnius tris  dešimtmečius kartu sudėjus,  o nauji  ryžtingesni  tikslai  gali  įkvėpti  ir  kitas
pasaulio šalis  imtis aktyvesnių veiksmų.“
 
Tikimasi, kad susitarimą netrukus patvirtins ES Taryba. Reglamentas įsigalios dvidešimtą dieną
po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Savo ruožtu liepą Komisija planuoja pateikti keletą
pasiūlymų, kurie padės pasiekti ambicingą 2030 m. tikslą.
 
Daugiau informacijos
Priimtas tekstas bus paskelbtas čia (pasirinkti 2021-06-24)
Teisėkūros apžvalga
Diskusijų vaizdo įrašas (2021-06-24)
EP pranešėjos Jytte Guteland (Socialistai ir demokratai, Švedija) ir ENVI komiteto pirmininko
Pascal Canfin (Atnaujinkime Europą, Prancūzija) spaudos konferencijos vaizdo įrašas (2021-
04-21)
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES klimato įstatymą (2021-06-03)
EP Tyrimų biuro pažyma apie klimato kaitą ir klimato politiką
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_LT.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_lt
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e8e91998-7402-cae9-d874-ee9aeea3a596&date=20210624#
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-and-by-pascal-canfin-envi-chair-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-and-by-pascal-canfin-envi-chair-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-and-by-pascal-canfin-envi-chair-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/european-green-deal_17506_pk
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