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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Klimato kaita
Klimato švelninimo aktualumas
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Klimato kaita ir jos poveikis mūsų aplinkai, ekonomikai ir saugumui yra lemiamas mūsų eros klausimas. 

Bet kiekviena neveikimo diena daro jos pasekmes negrįžtamesnes, todėl turime veikti dabar.

Klimato kaita – Klimato švelninimo aktualumas
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„

„
OECD, 2008



Daugiau CO2e buvo išmesta nuo 1988 nei 
laikotarpiu tarp 1750 ir 1988!

Gyventojų skaičius, ekonomika ir pramonė vis 
dar auga, taigi didėja ir bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo lygis

Klimato kaitos poveikis yra nenuspėjamas

Dideli pasaulio plotai žmonėms gali tapti 
netinkami gyventi

Šiandien būtinos drastiškos klimato 
švelninimo pastangos!

Klimato kaita – Klimato švelninimo aktualumas
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1 pav.: Penktadieniai skirti būsimiems protestams, šaltinis: : NiklasPntk [1]

Klimato kaitos poveikis yra nenuspėjamasKlimato kaitos poveikis yra nenuspėjamas



Klimato kaita – Klimato švelninimo aktualumas
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. ES Klimato veiksmai
Šiltnamio efektą sukelančių dujų emisijų mažinimo tikslai Europoje

Priemonės ir reglamentavimas

7



2000: Europos Komisija pradėjo pirmąją Europos klimato kaitos programą (ECCP)

2005: antroji Europos klimato kaitos programa

2007: ES vadovai suformavo „2020 m. Klimato ir energetikos paketą“, 
įsigaliojusį 2008 gruodį ir tapo įstatymu 2009 birželį

2011: Gairės 2050 m. 
(pagrindiniai perėjimo keliai energetikos sistemos perėjimo į tarptautinį tikslą 80–95% sumažinti ŠESD)

2014 spalis: 2021-2030 m. teisėkūros laikotarpio „2030 m. Klimato ir energetikos sistema“ 

Vėliau 2018 ir 2020 šie tikslai buvo peržiūrėti

2018 lapkritis: Neutralios klimato atžvilgiu Europos vizija 2050 m

2020 sausis: Europos Žalioji sutartis

2020 kovas: pasiūlytas Europos klimato įstatymas

2020 spalis:` Renovacijos banga Europai

2020 gruodis: Naujas tikslas (55%) sumažinti ŠESD emisijas  iki 2030 m.

ES Klimato veiksmai - Apžvalga
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ES Klimato veiksmai - Apžvalga
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ES tikslai 2020 2030 2050

Pilnas ŠESD emisijų sumažinimas
(lyginant su 1990)

20% 40% *
55% **

100%

Per ES  prekybos apyvartiniais taršos leidimais  
sistemą (ATL)

21% 43%

Dalinimosi emisijomis pastanga 10% 30%

Atsinaujinanti energija 20% 32%

Energijos vartojimo efektyvumas 20% 32,5%

*/ Prieš peržiūrint 2020 m. tikslą 

**/ Komisijos pasiūlymas dėl  Europos klimato įstatymo siūlo padidinti šį tikslą iki 50-55% to, 

2020 gruodžio 10-11 Europos Taryba iškėlė naują tikslą sumažinti ŠESD emisijas ES bent 55% iki 2030 m.



Reglamentavimas

ES ATL – Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema

• 11.000 stambiųjų energetikos įrenginių

• Apima 45% visų emisijų

ESD - 38 / 5000

Vertimo rezultatai

Dalinimasis pastangomis mažinti emisijas

• Tikslai atskiroms valstybėms

• Pastatų, transporto, žemės ūkio... reglamentavimas

Naujų automobilių reglamentavimas

Energijos vartojimo efektyvumo direktyva

ES Klimato veiksmai - Apžvalga
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Finansavimas

NER 300 programa

• 2012: Finansavo 20 atsinaujinančios energetikos 
projektų 1.1 mlrd EUR

• 2014: 1 mlrd EUR 18 atsinaujinančios 
energetikos projektų ir vienam CCS (carbon 
capture and storage) projektui

• Iki 2021 birželio visi projektai jau bus 
eksploatuojami

Horizon 2020

• 80 mlrd EUR finansavimas 2014-2020 m

• Inovacijų Unija, prieinama ir progresyvi



2020:

20 % šiltnamio dujų emisijų sumažinimas, lyginant su 1990

• 21 % sumažinimas, lyginant su 2005 per ATL

• Nacionaliniai sumažinimo tikslai pagal BVP
Nuo 20 % sumažinimo iki 20 % didinimo ribos
(lyginant sy šalies 2005 emisijomis)

20 % nuo viso energijos vartojimo iš atsinaujinančios energijos

• Nacionaliniai tikslai skiriasi, nustatyti Atsinaujinančios energijos 
direktyvoje

20 % energijos vartojimo efektyvumo padidinimas

• Detalės nurodytos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
direktyvoje

Pagrindiniai ES tikslai 2020
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3 pav.: Saulės kolekoriai, source : mrganso [3] 



2030:

>40 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažini-mas, 
lyginant su 1990

• 43 % sumažinimas, lyginant su 2005 per ATL

• Ne-ATL sektoriai sumažina 30 %, lyginant su 2005
Nacionaliniai sumažinimo tikslai pagal BVP

>32 % viso energijos vartojimo iš atsinaujinančios energijos

>32.5 % energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas

*/ Prieš peržiūrint tikslą 2020 m. 

2020 Gruodžio 10-11 Europos Taryba iškėlė naują tikslą sumažinti ŠESD 
emisijas ES mažiausiai 55 % iki 2030 m. 

Pagrindiniai ES tikslai 2030
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Figure 4: Green building, source: Free-Photos [4]



Klimato neutralumas ES iki 2050 

• Nulinės grynosios ŠESD emisijos

• Anglies surinkimas ir saugojimas (CCS) neišvengiamoms emisijoms

Išlaikyti pasaulinį atšilimą gerokai mažiau 2°C , lyginant su priešindustriniais laikais

• Europa siekia stengtis išlaikyti pasaulinį atšilimą 1,5°C

Energetinis saugumas, tvarus klestėjimas ir socialinis teisingumas

Prisitaikymas ir atsparumo klimato pokyčiams didinimas

Kas 5 metus komisija peržiūrės ES trajektoriją

Ilgalaikiai tikslai 2050
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<2°

<1.5°



Lietuvos tikslai
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Tikslas 2020 2030

ŠESD sumažinimo tikslai pagal Kioto protokolo Dohos 
pakeitimą ir Pažyžiaus susitarimą, palyginti su 1990 lygiu

ES lygmens tikslas
- 20%

ES lygmens tikslas
Mažiausiai - 40%

ŠESD sumažinimo tikslai ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos sektoriuose, palyginti su 2005 m. lygiu 

ES lygmens tikslas
- 21%

ES lygmens tikslas
- 43%

ŠESD sumažinimo tikslai ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, 
palyginti su 2005 m. lygiu 

-15% -9%

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame 
galutiniame energijos suvartojime 

23 % (pagal Direktyvą 
2009/28/EB), 30 % 
(pagal NENS) 

45%



• Finansinė parama: 

• Nuo 2014 iki 2020 m ES išleisdavo 180 mlrd eurų klimato apsaugai

• Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių energijos parodomųjų projektų finansavimas

• Parama tarptautinei veiklai

• Reglamentavimas: 

• ES Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema (ES ATL), apimanti 45% visų emisijų

• Dalinimasis pastangomis mažinti emisijas (EMS) sektoriams, kurių neapima ATL sistema

• Valstybės ES narės vykdo Nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus 
(NEKSVP) 2021-2030 laikotarpiu

Priemonės
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ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema
(“ATL”) 

veikia 31 valstybėje (visose 28 ES narėse plius 
Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje)

riboja emisijas iš daugiau kaip 11 000 „stambiąją 
energiją“ naudojančių irenginių (jėgainių& 
pramonės įmonių) bei avialinijų ES viduje

Uždėta viršutinė riba bendram tam tikrų ŠESD 
emisijų kiekiui, kurį galima išmesti į aplinką. 

Ši viršutinė riba laikui einant yra mažinama, taigi 
bendros emisijos mažėja. 

Priemonės
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5 pav.: ES Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema šaltinis:
European Commission [5]



ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais 
sistema (“ATL”) 

Įmonės gali prekiauti apyvartiniais taršos 
leidimais tarpusavyje

Jei įmonė viršija savo leidimus, jai 
skiriamos didelės baudos

Dalyvavimas yra privalomas

Sistema apima: 

• Anglies dvideginį (CO2)
Azoto oksidą (N2O)
Perfluorangliavandenilį (PFCs)

Priemonės
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5 pav.: Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos diagrama, šaltinis: : 
Energy Royd [6]



Dalinimosi emisijomis pastangos sprendimas (“ESD”) 

Individualūs nacionaliniai emisijų tikslai

Procentais išreikšti pokyčiai, lyginant su 2005 m lygiais

Reglamentavimai tokiems sektoriams kaip pastatai, transportas, žemės ūkis ir 
atliekų tvarkymas

2020 tikslas 10 % sumažinimui
(diapazonas tarp -20% ir +20%, priklausomai nuo valstybės turtingumo) 

2030 tikslas 30 % sumažinimui
(diapazonas tarp -40% ir 0%, priklausomai nuo valstybės turtingumo)

ES reglamentavimas padės valstybėms pasiekti savo tikslus!

Priemonės
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Interreg projektų indėlis:

Keletas Interreg projektų turi tikslą sumažinti CO2e emisijas

Tarptautiniai patirties mainai  ir idėjos bendradarbiavimui Interreg projektuose 
prisideda prie ES klimato tikslų įgyvendinimo

Pavyzdys: “ [LowTEMP] projektas prisideda prie EU2020 tikslų, remdamas energijos 
vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir CO2 emisijų 
mažinimą, nacionalinei ir Europos teritorijų plėtros politikai, o taip pat ES Strategijai
Baltijos jūros regionui (EUSBSR).”

Priemonės
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://www.balticsea-region-strategy.eu/


Prisitaikymas prie klimato kaitos:

• Klimato kaita jau vyksta
→ Svarbu tvarkytis taip pat ir su prisitaikymu

• ES paruošta Prisitaikymo strategija 2013 m

• Visos valstybės narės turi priimti nacionalinius 
planus, skirtus tvarkytis su klimato kaitos 
pasekmėmis

• Kai kurios valstybės narės jau paruošė nacionalines 
prisitaikymo strategijas

Prisitaikymas prie klimato
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6 pav: Prisitaikymo prie klimato kaitos diagrama, šaltinis: : European Commission [7]



Klimato kaita yra sienų nepripažįstantis iššūkis

Ji paliečia kiekvieną, bet vargingesnės šalys 
nukenčia labiau

ES atsakinga už mažiau nei 10 % pasaulinių ŠESD
emisijų

• -> Reikalingi tarptautiniai veiksmai!

Tarptautiniai veiksmai
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7 pav.: Tarptautiniai veiksmai, šaltinis : artistlike [8]



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Progresas ir tendencijos
Link šiltnamio dujų emisijų tikslų
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Laikotarpiu tarp 1990 ir 2018 ŠESD emisijos sumažintos 23 %, kai, tuo tarpu, ekonomika išaugo 61 
%

Pagal valstybių narių prognozes, pateiktas 2017 ir 2018 m ataskaitose:

• Buvo tikimasi, kad emisijos sumažės 26 % žemiau 1990 m lygio iki 2020 m. įgyvendinant 
numatytas priemones

• 32 % ES šiltnamio dujų emisijų sumažinimas galėtų būti pasiektas iki 2030 m., lyginant su 1990 
lygiais. Šie prognozuojami sumažinimai nesiekia 40 % tikslo 2030 metams.

Tikimasi, kad dabartinės politinės priemonės sumažins ŠESD emisijas 60 % iki 2050

Reikalingos papildomos priemonės!

Progresas ir tendencijos
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ŠESD emisijų tendencijos ES
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8 pav. Šiltnamio dujų emisijų tendencijos , šaltinis: EEA [9]



CO2e Emisijos viso
Tg (mln tonų)

1990 2018 Progresas
TG

Progresas 
%

Danija 70.779                                   48.224 -22.555   -31.9% 

Estija 40.277 19.974    -20.303 -50.4%

Suomija 71.231 56.411 -14.820 -20.8%

Vokietija 1.249.459 858.369 -391.090 -31.3%

Latvija 26.329 11.727 -14.602 -55.5%

Lietuva 48.017 20.267 -27.750 -57.8%

Lenkija 475.080 412.856 -62.224 -13.1%

Švedija 71.185 51.779 -19.406 -27.3%

ŠESD emisijos Baltijos jūros regione
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šaltinis:Visos CO2 emisijos Baltijos jūros regione. EEA [10]



ŠESD emisijos Baltijos jūros regione
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9 pav: Emisijos 1 gyventojui 2018 šaltinis : EEA [10]



ŠESD emisijų tendencijos ES ATL sistemoje
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9 pav. Patvirtintos ATL emisijos 2005-2017, šaltinis: G. 
Amanatidis [11]



ŠESD emisijų tendencijos per dalinimosi pastangomis sprendimą
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2016 valstybių narių progresas link dalinimosi 
pastangomis sprendimo tikslų (ŠESD 
emisijos lyginant su kiekvienos šalies 2005 
metų emisijų lygiais)
šaltinis: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-2

Baltic Sea Region Country

12 pav.: ŠESD emisijų tedencijos
Šaltinis: EEA [12]



CO2e Emisijos
Lyginant su nacionaliniu 2005 
lygiu

2020 tikslas Progresas* 2030 tikslas tendencija*

Danija -20 % -19 % -39 % -23 %

Estija 11 % 17 % -13 % -4 %

Suomija -16 % -11 % -39 % -37 %

Vokietija -14 % - 8 % -38 % -22 %

Latvija 17 % 8 % - 6 % -6 %

Lietuva 15 % 7 % - 9 % -1 %

Lenkija 14 % 21 % - 7 % 14 %

Švedija -17 % -25 % -40 % -40 %

ŠESD emisijų tendencijos per dalinimosi pastangomis sprendimą
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*Progresas ir tendencija 2018, pagal ES Klimato veiksmų progreso ataskaitą
šaltinis EEA [12]



Sumažinamos šilumos tiekimo temperatūros. Tai sumažina šilumos 
nuostolius

Žemos temperatūros sistemos gali geriau išnaudoti atsinaujinančius 
energijos išteklius ir atliekinę šilumą

Efektyvios žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos (ŽCŠT) vaidina svarbų vaidmenį siekiant tvarių energijos 
tiekimo struktūrų

Tuo prisideda prie mažesnių energijos švaistymo ir ŠESD emisijų 
Baltijos jūros regione.

→Taip pasiekiamas indėlis į ES klimato švelninimo tikslus!

Kuo visa tai susiję su LowTEMP?
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