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Kioto protokolo Dohos pakeitimas
 2012-12-08 192 JTBKKK Kioto protokolo šalys priėmė Kioto
protokolo (KP) Dohos pakeitimą, kuris įsigalios šį pakeitimą
ratifikavus 144 šalims (2015-09-21 ratifikavo 44 šalys, iš ES –
20)
 Nustatomas antrasis Kioto protokolo išmetamųjų ŠESD kiekio
mažinimo laikotarpis 2013-2020 m., pagal kurį 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
 Ratifikuoti 2015 m. III ketv. ir kartu deponuoti savo
priėmimo dokumentus. Ratifikavimas svarbus ES politinis
žingsnis siekiant 2015 m. patvirtinti naują 2015 m. visuotinį
tarptautinį klimato kaitos susitarimą, kuris įsigaliotų nuo
2020 m.
3

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%
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ES ir LT klimato ir energetikos politikos
tikslai iki 2020 m., siekiant įgyvendinti
KP Dohos pakeitimą

ES
2020
LT
2020

-20 % ŠESD
emisijos

20%

20 %

Atsinaujinanti
energija

Energijos
efektyvumas

+15 %
ŠESD ne ES
ATLPS
sektoriuose,
lyginant su
2005 m.

23 % AEI

17% EE
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Lietuvos išmetamųjų ŠESD mažinimo
tikslai
 Lietuvos ES ATLPS dalyvaujantys 97 stacionarūs įrenginiai
(virš 20 MW kurą deginantys įrenginiai ir chemijos pramonė)
ir 3 orlaivių naudotojai kartu su kitų valstybių narių
analogiškais veiklos vykdytojais privalės sumažinti išmetamųjų
ŠESD kiekį -21%, lyginant su 2005 m. išmestų kiekiu
 Lietuva
ES
ATLPS
nedalyvaujančiuose
sektoriuose
(transportas, žemės ūkis, atliekų tvarkymas, pramonės įmonės,
kurios vykdo kitas veiklos rūšis arba kurą deginantys įrenginiai,
kurių katilinių instaliuota galia mažiau kaip 20 MW (mažos
centralizuoto šilumos tiekimo įmonės), viešojo sektoriaus
pastatai, namų ūkiai, žvejyba, statyba, paslaugos ir kiti
sektoriai) privalės neviršyti Lietuvai nustatytų metinių
išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo limitų (t CO2e) bei pasiekti,
kad ŠESD kiekis 2020 m. nepadidėtų daugiau kaip 15%,
lyginant su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu, ir per 8 metus
bendrai neviršytų 113 600 821 t CO2e limito
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LT klimato kaitos ir energetikos tikslų
vykdymo strateginiai dokumentai
 Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija
(NKKVPS), 2012 m. LR Seimo nutarimu
 NKKVPS tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis
veiklos planas, 2013 m. LR Vyriausybės nutarimu ir 2014 m.
pakeitimas
- 2020 m. pasiekti, kad ES ATLPS sektoriuose išmetamųjų ŠESD kiekis
neviršytų 8,53 mln. t CO2e per metus, o ne ES ATLPS sektoriuose
išmetamųjų ŠESD kiekis neviršytų 15,47 mln. t CO2e per metus.
- Ne ES ATLPS sektoriuose (transportas, žemės ūkis, pramonė, atliekų
tvarkymas ir kituose sektoriuose) nustatytas kasmetinis ŠESD limitas 20132020 m. laikotarpiu.

 2014-2020 m. nacionalinė pažangos programa, 2014 m.
 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, 2003 m. ir 2009 m.
 Nacionalinė reformų darbotvarkė, 2011 m.
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Atskirų sričių plėtros programos
Sritys

Atskirų sričių plėtros dokumentai

Atsinaujinanty
s energetikos
ištekliai

Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija,
2010 m., šiuo metu peržiūrima
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015-2021 m. programa, 2015 m.

Energetinis
efektyvumas

Nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija, 2012 m. LR
Seimo nutarimu, šiuo metu peržiūrima

Pastatai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 2004
m., atnaujinta 2013 m.)
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, 2014 m.

Transportas

Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa, 2013 m.

Pramonė

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 m. programa,
2014 m.

Žemės ūkis

Nacionalinė kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, 2014 m.

Miškininkystė

Nationalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programa,
2012 m.

Atliekų
tvarkymas

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas, 2014 m.
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Kiekybiniai metiniai išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir
prognozuojami kiekiai ES prekybos ATL sistemoje
nedalyvaujančiuose sektoriuose iki 2013–2020 m., mln t CO2e

Transportas
Žemės ūkis

Pramonė
Atliekų
tvarkymas

2013 m.

2014 m.

3.925
5.013
4.115
5.396
1.976
1.059
1.272
943
1.612
1.437

4.044
5.010
4.239
5.487
2.036
1.140
1.311
899
1.661
1.435

4.138
4.980
4.337
5.248
2.083
1.615
1.341
590
1.699
1.433

4.260
5.015
4.465
5.255
2.145
1.614
1.81
580
1.749
1.431

4.351
5.021
4.561
5.267
2.191
1.613
1.411
570
1.787
1.430

4.473
5.025
4.689
5.279
2.251
1.613
1.450
558
1.837
1.428

4.595
5.031
4.816
5.178
2.313
1.612
1.489
543
1.887
1.427

4.707
4.985
4.934
5.109
2.370
1.612
1.526
344
1.934
1.425

13.297

13.658

14.019

14.38

14.741 15.102

15.463

13.849

13.973

13.868

13.897

13.903

13.905

13.792

13.477

-0,913

-0,676

-0,210

+0,122

+0,477

+0,805

+1,310

+1,983

Kiti sektoriai
Iš viso
(tikslai)
12.936
LT prognozė
dėl ŠESD
tikslų vykdymo
Tikslų
vykdymas

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Poveikis valstybės finansams
ES klimato kaitos ir energetikos teisės aktuose nustatytų 2020 tikslų
įgyvendinimo kaštai
ES ir LT
tikslas

Numatytos
lėšos 20142020 (mln.
eurų)
3 489

ES 20%
ŠESD
(LT tikslas
ne-ES
ATLPS
sektoriuose
+15%)
20% AEI
689
(LT 23%)
20% EE ( LT 434
17%)
Bendra suma,
mln. eurų

4 613

Reikalingos papildomos
lėšos/investicijos 2014-2020
(mln. eurų)

Nauda 2020 metams,

10,5 valstybės pagalbai ES
ATLPS

Vykdomi metiniai ne-ES
ATLPS sektorių tikslai, kad
2020 m. išmetamųjų ŠESD
metinis kiekis neviršytų
15,47 mln. t CO2e

45 papildomai kvotai įsigyti
ne-ES ATLPS sektoriuose ?

236 mln. eurų
1 854 (pramonės ir galutinių
vartotojų investicijos ar ES
struktūrinė parama)
1 909

nuo 294 iki 487 mln. eurų
(2014 m. kainomis
galutiniams vartotojams)
530- 723
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2014-10-24 EVT patvirtinti ES klimato ir
energetikos politikos tikslai iki 2030 m.

2020

2030

-20 %

20%

20 %

ŠESD
emisijos

Atsinaujinanti
energija

Energijos
efektyvumas

>-40 %
ŠESD
emisijos

>=27 %
AEI

>=27 %
EE

Peržiūra
2020
=30 %

15%
Jungčių tikslas

Nauji pagrindiniai rodikliai

Nauja valdymo sistema
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ES ŠESD tikslas Paryžiaus klimato
kaitos susitarime
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Esminiai 2030 m. politikos
elementai (1)
ES ATL prekybos sistemos reforma
Didžiulis ATL rinkos disbalansas (daugiau nei 2 mlrd.
leidimų perteklius);
Pirmas, laikinas žingsnis aukcionuojamų ATL atidėjimas;
Nuo 2019 m. sukurtas rinkos stabilumo rezervas, kuris
užtikrins ES ATLPS atsparumą paklausos pokyčiams;
Linijinio mažinimo koeficiento 2021 m. padidinimas nuo
1,74% iki 2,2% siekiant suderinti prekybos sistemos limitą
sutartam 2030 m. tikslui;
Anglies dioksido nutekėjimo rizika: tęsti nemokamų ATL
paskirstymą ir po 2020 m., bet peržiūrėti sektorių sąrašą;
VN, kurių BVP mažesnis negu 60% ES BVP vidurkio gali
nedaugiau 40% pagal aukcionines teises gautų ATL paskirstyti
elektros energijos gamybos sektoriui.
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Esminiai 2030 m. politikos
elementai (2)
ES ATL prekybos sistemos reforma
10% ES ATLPS aukciono būdu paskirstomų ATL
VN, kurių BVP mažesnis negu 90% ES BVP vidurkio
solidarumo ir jungčių tikslais
400 mln. ATL NER programai, kuri skirta AEI,
anglies dioksido geologinio saugojimo ir mažos
apimties inovatyviems projektams
2% ES ATLPS ATL Modernizavimo fondas VN,
kurių BVP mažesnis negu 60% ES BVP vidurkio:
• Paskatos ilgalaikiam anglies dioksido mažinimui
• AEI panaudojimas ir EE didinimas
• Iki 2024 m. pabaigos lėšos VN paskirstomos: 50%
pagal ŠESD ir 50% pagal BVP
14

Esminiai 2030 m. politikos
elementai (3)
ES ATL prekybos sistemoje nedalyvaujantys sektoriai
(ESD)
• Privalomi ŠESD mažinimo tikslai VN nustatomi pagal
BVP/gyventojui kriterijų
• ES VN ŠESD mažinimo tikslai nuo 0 iki -40%
• Atsižvelgiama į kaštų efektyvumą turtingesnėms VN
• Išplėstos lankstumo priemonės ŠESD mažinimo tikslams
vykdyti:
- Dalies ŠESD kvotos skolinimasis iš ateinančių metų ir
pertekliaus perkėlimas į kitus metus (įsipareigojimų
laikotarpyje)
- Prekybos ŠESD kvotos vienetais tarp ES VN išplėtimas:
• Prekybos platforma?
• ES vidaus rinkos mechanizmai?

• EK techniniai pasiūlymai ir sprendimai iki 2020 m. dėl:
- LULUCF sektoriaus įtraukimo į 2030 m. ŠESD tikslų vykdymą;
- ŠESD mažinimo ir EE didinimo priemonės transporto sektoriuje
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Lietuvos pozicija dėl Paryžiaus klimato
kaitos konferencijos COP21 rezultatų
• Lietuva pritarė š. m. rugsėjo 18 d. Aplinkos tarybos posėdyje
patvirtintoms Tarybos išvadoms, kuriose išdėstyta ES bendra
pozicija dėl Paryžiaus klimato kaitos konferencijos sprendimų:
1) ambicingas ilgalaikis teisiškai privalomas susitarimas JTBKKK protokolas:
- taikytinas visoms Šalims su apibrėžtais plataus užmojo
nacionaliniu
lygmeniu
klimato
kaitos
švelninimo
įsipareigojimais;
- ekonomiškai efektyviai reglamentuoti prisitaikymo prie klimato
kaitos, finansų, technologijų kūrimo ir perdavimo, gebėjimų
stiprinimo, veiksmų skaidrumo bei paramos klausimai;
2) Sprendimai dėl Paryžiaus susitarimo laikinų įgyvendinimo
priemonių prieš jam įsigaliojant;
3) Sprendimas dėl pasaulio mastu klimato kaitos švelninimo
užmojų padidinimo iki 2020 m. pagal Lima - Paryžius veiksmų
darbotvarkę.
• ES detali pozicija dėl atskirų Paryžiaus klimato kaitos
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konferencijos sprendimų klausimų Ad hoc Durbano platformos
pozicijos dok.

Lietuvos pozicijos principinės nuostatos (1)
• Lietuva pritaria, kad vėliausiai iki 2015 m. pabaigos patvirtinti
naują teisiškai privalomą susitarimą su privalomais klimato
kaitos švelninimo įsipareigojimais visoms šalims po 2020 m.
• Susitarimas turėtų apimti ir prisitaikymo prie klimato kaitos ir
klimato veiksmų finansavimo aspektus.
• Nuostatos dėl klimato veiksmų finansavimo turėtų atitikti
kintančias politines ir ekonomines realijas – vaidmuo prisiimant
finansavimo įsipareigojimus numatytas kiekvienai šaliai
atsižvelgiant į jos pajėgumus ir atsakomybę už išmetamą ŠESD
kiekį.
• Užtikrintas švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos
veiksmų skaidrumas, - nustatytos visoms šalims taikomos
vienodos apskaitos taisyklės.
• Panaikinti takoskyrą tarp besivystančių ir išsivysčiusių šalių.
• Naujasis susitarimas neturi neigiamai paveikti ES
konkurencingumo. Todėl visi didžiausi pasaulio teršėjai turi
prisiimti lygiaverčius ES 2030 m. švelninimo įsipareigojimus.17

Lietuvos pozicijos principinės nuostatos (2)
• Numatytas dinamiškas penkerių metų trukmės klimato
kaitos švelninimo užmojo mechanizmas, pagal kurį visos
Šalys privalėtų įsipareigojimus peržiūrėti
• Ilgalaikis ŠESD kiekio mažinimo tikslas turėtų būti
formuluojamas pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos
komisijos (IPCC) pateiktas išvadas ir susitarime
įtvirtinamas kaip indikatyvus, nepateikiant konkrečios
skaitinės išraiškos
• Numatytas reikalavimų laikymosi režimas, kuriuo būtų
skatinama įsipareigojimus įgyvendinti laiku ir veiksmingai
• Įtvirtinti rinkos ir ne-rinkos mechanizmai ŠESD tikslams
siekti
• Pasisakome už darnaus vystymosi darbotvarkės ir klimato
kaitos tikslų ir uždavinių susiejimą.
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Ačiū už dėmesį!
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