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Klimato kaitos politika Lietuvoje

2016 m. rugsėjo 21 d.

Tarptautinė klimato kaitos politika
 1992 m. gegužės 9 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke
150-ties valstybių delegatai pasirašė Jungtinių Tautų
Bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK).

 1997 m. gruodžio 11 d. Kiote, Japonijoje, pasirašytas JT
BKKK Kioto protokolas (I-asis įsipareigojimų etapas
2008-2012 m.)
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Kioto protokolo Dohos pakeitimas
 II-asis Kioto protokolo įsipareigojimų etapas – 2013-2020 m.

 2012-12-08 192 JT BKKK Kioto protokolo šalys priėmė Kioto protokolo (KP)
Dohos pakeitimą, kuris įsigalios šį pakeitimą ratifikavus 144 šalims (2016-07-18
ratifikavo 66 šalys, iš ES – 27).
 Pagal KP Dohos pakeitimą, ES, jos valstybės narės ir Islandija bendrai iki
2020 m. įsipareigoja 20% sumažinti ŠESD kiekį, lyginant su 1990 m.
 Tikslo siekiama įgyvendinant ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020
m. teisės aktus.
 ES siekia ratifikuoti ir kartu deponuoti savo priėmimo dokumentus.
Ratifikavimas svarbus ES politinis žingsnis siekiant įgyvendinti 2015 m. priimtą
Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, kuris įsigalios nuo 2020 m.

ES ŠESD mažinimo tikslai
- ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS)
dalyvaujantys sektoriai (kurą deginantys įrenginiai virš 20
MW, chemijos, plieno, aliuminio pramonė) (tarp jų Lietuvos
93 įmonės) turi bendrą emisijų mažinimo tikslą kartu su
kitų ES valstybių narių 120 tūkst. įmonių.
- ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose (transportas, žemės
ūkis, pastatai, atliekų tvarkymas, paslaugos ir kt.) privalomas
ŠESD mažinimo tikslas
kiekvienai valstybei narei
nustatomas skirtingas, atsižvelgiant į BVP/gyventojui.

ES 2020 ŠESD tikslas:
-20 % lyginant su 1990
-14% lyginant su 2005 m.
ES ATLPS sektoriuose
-21 % lyginant su 2005

Ne ES ATLPS sektoriuose
-10 % lyginant su 2005
28 ES valstybių narių ŠESD tikslai nuo -20% iki +20%

ES ir LT klimato ir energetikos politikos
tikslai iki 2020 m., siekiant įgyvendinti
KP Dohos pakeitimą
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Lietuvos klimato kaitos politika
• Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija
(Strategija)
• Strategijos tikslų ir uždavinių 2013-2020 metams
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (TVP)
o Priemonės: [2015-2017]; [2016-2018]; [2017-2019].
Strateginis tikslas. Pasiekti, kad šalies ekonomika augtų
daug sparčiau, negu didėtų išmetamųjų ŠESD kiekis.
Vertinimo kriterijus – ŠESD kiekis / BVP (t CO2 ekv./1 mln.
eurų BVP).

Indikatyvūs vidutinės trukmės ir ilgalaikiai
klimato kaitos švelninimo tikslai
Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas:

* Vidutinės trukmės tikslai – išmetamųjų ŠESD kiekį,
palyginti su 1990 m. lygiu, iki 2030 m. sumažinti 40 proc. ir
iki 2040 m. – 60 proc.
* Ilgalaikis tikslas – išmetamųjų ŠESD kiekį, palyginti su
1990 m. lygiu, iki 2050 m. sumažinti 80 proc.

Kiekybiniai metiniai išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir
prognozuojami kiekiai ES prekybos ATL sistemoje
nedalyvaujančiuose sektoriuose iki 2013–2020 m., mln. t CO2e

Kiekybinių metinių išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo
tikslų vykdymas ES ATLPS nedalyvaujančiuose
sektoriuose iki 2013–2020 m., mln t CO2e

Transportas

Žemės ūkis
Pramonė
Atliekų
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Kiti sektoriai
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12.936 13.297 13.658 14.019 14.38 14.741 15.102 15.463
11.792 12.275

 195 šalys
 Įsipareigojimai nuo 2021 m.
 Bent 55 šalys, 55 % ŠESD emisijų (jau ratifikavo 29 šalys, 40%
emisijų)
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 100 mlrd. $ / metus

Paryžiaus klimato kaitos susitarimas
 Aiški ilgalaikė kryptis šalių vyriausybėms ir pramonei:
 investicijos į mažo CO2 kiekio technologijas





energijos efektyvumo didinimas

iškastinio kuro mažinimas

 atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas

Paryžiaus klimato kaitos susitarimo
svarba
Susitarimas svarbus:
ES pramonės konkurencingumui išsaugoti trečiųjų šalių
atžvilgiu, ŠESD mažinimo reikalavimus privalės vykdyti ir kt.
šalys
pasauliniu mastu klimato kaitai sustabdyti,
ekstremalių reiškinių (potvyniai, uraganai ir kt.)

išvengiant

oro kokybei gerinti ir su tuo susijusiai žmonių sveikatai
apsaugoti
Šalių darniam ekonomikos vystymui ir skurdui mažinti,
apsirūpinimui maistu ir geriamojo vandens ištekliais
Šalių nacionaliniam saugumui kylančioms grėsmėms dėl
žmonių migracijos ir kt. išvengti

Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimas - 2014 m. spalio
24 d. Europos Vadovų tarybos išvadose patvirtintų ES klimato
kaitos ir energetikos politikos iki 2030 m. tikslų vykdymas
2021-2030 m. laikotarpiu ES valstybės narės bendrai įsipareigojo
kartu sumažinti ŠESD kiekį mažiausiai 40%, lyginant su 1990 m.
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20%

20 %

ŠESD
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Energijos
efektyvumas

>-40 %
ŠESD
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>=27 %
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Peržiūra
2020
=30 %

15%
Jungčių tikslas

Nauji pagrindiniai rodikliai

Nauja valdymo sistema, parengiant Nacionalinius
energetikos ir klimato kaitos veiksmų planus iki 2019 m.

ES ŠESD tikslas Paryžiaus klimato
kaitos susitarime

LT ŠESD mažinimo tikslai žemės
ūkyje 2020 ir 2030 m.

* 2016 m. Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos 2014 m. duomenys

Vasaros paketas – ŠESD mažinimo
priemonės visuose ekonomikos
sektoriuose
- Pasiūlymas Reglamentui dėl ES VN metinių ŠESD
mažinimo tikslų ES ATLPS nedalyvaujančiuose
sektoriuose
- Pasiūlymas Reglamentui dėl LULUCF sektoriaus ŠESD
ir absorbentų įtraukimo į 2030 m. ES klimato kaitos ir
energetikos tikslų vykdymą
- Komunikatas „Europos strategija dėl mažo emisijų kiekio
transporto plėtros“
- Komunikatas „Europos perėjimas prie mažo anglies
dioksido kiekio ekonomikos (energetika, pramonė,
transportas, žemės ūkis, pastatai, atliekų tvarkymas ir
LULUCF)“.
LULUCF – žemės naudojimas, žemės naudojimo paskirties keitimas ir miškininkystė (angl. Land use, land
use change and forestry)

ŠESD emisijos 1990-2014

LULUCF absorbentų (280 mln. kvota ES lygiu) ribotas
panaudojimas atsiskaitymui už ŠESD mažinimo tikslų
vykdymą ne ES ATLPS sektoriuose laikantis „no debit“
taisyklės (taikoma ES VN, kurių žemės ūkis sudaro
didelę ne ES ATLPS sektorių ŠESD emisijų dalį.
LT žemės ūkis sudaro 38% ir suteikiama 6,5 mln.
tCO2 ekv. absorbentų)
Atsižvelgta į nacionalines aplinkybes (socialinesekonomines sąlygas), sektorių specifiką (LT žemės ūkis
sudaro 38% ne ES ATLPS sektorių emisijų, o transportas
- 35 %).
Priemonių 2030 m. finansavimas - ES struktūriniai ir
investiciniai fondai? (2020 m. tikslams vykdyti 80 %
investicijų iš minėtų fondų)

Ačiū už dėmesį!
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