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Tarptautiniai  įsipareigojimai
•• Lietuva 1992 m. pasirašė JTBKKK, kaip I priedo šalis,Lietuva 1992 m. pasirašė JTBKKK, kaip I priedo šalis,

ir ratifikavo 1995 m.ir ratifikavo 1995 m.
•• 1998 m. pasirašytas1998 m. pasirašytas KiotoKioto protokolas ir ratifikuotasprotokolas ir ratifikuotas

2002 m.2002 m.
•• Lietuvos tikslasLietuvos tikslas –– 88%% sumasumažžintiinti ŠESD 2008ŠESD 2008--2012 m.,2012 m.,

lyginat su 1990 m. , t.y. Lietuvos nustatyta ŠESDlyginat su 1990 m. , t.y. Lietuvos nustatyta ŠESD
norma: 48norma: 48 mlnmln t CO2ekv x 92t CO2ekv x 92% x 5 = 221% x 5 = 221 mlnmln.. tt
CO2ekv.CO2ekv. arbaarba 4444 mlnmln. t CO2ekv.. t CO2ekv. perper metusmetus

•• ŠŠESDESD mažinimo tikslas sėkmingai vykdomas, metiniaimažinimo tikslas sėkmingai vykdomas, metiniai
išmetimai  2008 m.išmetimai  2008 m. –– 24,3 mln., o 2009 m.24,3 mln., o 2009 m. –– 21,6 mln. t21,6 mln. t
CO2ekv.CO2ekv. perper metusmetus irir prognuozuojamasprognuozuojamas didesnis neididesnis nei
50 mln. t perteklius 2012 m. pabaigoje.50 mln. t perteklius 2012 m. pabaigoje.



Tarptautinis klimato kaitosTarptautinis klimato kaitos
susitarimas nuo 2013 msusitarimas nuo 2013 m..

Lietuvai svarbiausi klausimai:Lietuvai svarbiausi klausimai:
-- Išsivysčiusių šalių mažinimo tikslai ir ES perėjimas prieIšsivysčiusių šalių mažinimo tikslai ir ES perėjimas prie

3030%% ŠŠESD maESD mažžinimoinimo tikslotikslo tik tuo atveju, jei kitostik tuo atveju, jei kitos
išsivysčiusios šalys prisiims palyginamus ŠESDišsivysčiusios šalys prisiims palyginamus ŠESD
mažinimo tikslus ir EK atliktas poveikio vertinimą ESmažinimo tikslus ir EK atliktas poveikio vertinimą ES
VN.VN.

-- Įsipareigojimai teikti finansinę paramąĮsipareigojimai teikti finansinę paramą
besivystančioms šalims ir jų pasidalinimas (2010besivystančioms šalims ir jų pasidalinimas (2010--20122012
m. 30 mlrd.  ir nuo 2013 m. iki 2020 m. kasmetm. 30 mlrd.  ir nuo 2013 m. iki 2020 m. kasmet –– 100100
mlrd. JAV dolerių).mlrd. JAV dolerių).

-- 20082008--2012 m.2012 m. KiotoKioto įsipareigojimų periode neišnaudotųįsipareigojimų periode neišnaudotų
nustatytosios normos vienetų perkėlimo į kitąnustatytosios normos vienetų perkėlimo į kitą
įsipareigojimų periodą reglamentavimas ir lanksčiųjųįsipareigojimų periodą reglamentavimas ir lanksčiųjų
mechanizmų tęstinumas.mechanizmų tęstinumas.



ES klimato kaitos srities teisėsES klimato kaitos srities teisės
aktaiaktai

ES prekybos ATL sistemos direktyva:ES prekybos ATL sistemos direktyva:
-- 20052005--2007 NPP2007 NPP
-- 20082008--2012 NPP2012 NPP

Sprendimas dėl ŠESD monitoringo mechanizmoSprendimas dėl ŠESD monitoringo mechanizmo
Bendrijoje irBendrijoje ir KiotoKioto protokolo įgyvendinimoprotokolo įgyvendinimo

Reglamentas dėlReglamentas dėl fluorintųfluorintų ŠESD reikalavimųŠESD reikalavimų
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ES klimato kaitos ir energetikos
paketas iki 2020 m.

•• Direktyva dėl ES  prekybos ATL sistemosDirektyva dėl ES  prekybos ATL sistemos
peržiūrosperžiūros

•• Sprendimas dėl ES valstybių narių    ŠESDSprendimas dėl ES valstybių narių    ŠESD
mažinimo tikslų  ES prekybos ATL sistemojemažinimo tikslų  ES prekybos ATL sistemoje
nedalyvaujančiuose sektoriuose (LT įtvirtintasnedalyvaujančiuose sektoriuose (LT įtvirtintas
+15% ŠESD tikslas, atžvilgiu 2005 m.)+15% ŠESD tikslas, atžvilgiu 2005 m.)

•• Direktyva dėl CO2 sugavimo ir geologinioDirektyva dėl CO2 sugavimo ir geologinio
saugojimosaugojimo

•• Direktyva dėl atsinaujinančių energijos ištekliųDirektyva dėl atsinaujinančių energijos išteklių
skatinimo (LT įtvirtintas +23% galutinės energijosskatinimo (LT įtvirtintas +23% galutinės energijos
suvartojimo tikslas, atžvilgiu 2005 m.)suvartojimo tikslas, atžvilgiu 2005 m.)
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Europos Sąjungos tikslai 2020 m.

•• 20% sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, lyginant su20% sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, lyginant su
1990 m.1990 m. -- nepriklausomas ES įsipareigojimasnepriklausomas ES įsipareigojimas

•• 20% padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių20% padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių
panaudojimąpanaudojimą

•• 10% padidinti biodegalų dalį degalų balanse10% padidinti biodegalų dalį degalų balanse
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Nacionaliniai teisės aktai (I)
•• Nacionalinė JTBKKK įgyvendinimo strategija iki 2012Nacionalinė JTBKKK įgyvendinimo strategija iki 2012

m., 2008 m.m., 2008 m.
•• Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, 2009 m.Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, 2009 m.
•• Nacionalinė atsinaujinančių energijos šaltinių strategijaNacionalinė atsinaujinančių energijos šaltinių strategija

ir priemonių planas, 2010 m.ir priemonių planas, 2010 m.
•• Nacionalinės energetikos strategijos ir josNacionalinės energetikos strategijos ir jos

įgyvendinimo 2008įgyvendinimo 2008--2012 m. planas, 2007 m.2012 m. planas, 2007 m.
•• Nacionalinė reformų programa, 2010 m.Nacionalinė reformų programa, 2010 m.
•• Ilgalaikė Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijaIlgalaikė Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija

iki 2025 m., 2005 m.iki 2025 m., 2005 m.
•• Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, 2008 m.Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, 2008 m.
•• Lietuvos būsto strategija, 2004 ir DaugiabučiųLietuvos būsto strategija, 2004 ir Daugiabučių

modernizavimo programa, 2009 m. irmodernizavimo programa, 2009 m. ir ktkt sektorinėssektorinės
strategijosstrategijos
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Nacionaliniai teisės aktai (II)
•• LR klimato kaitos valdymo finansiniųLR klimato kaitos valdymo finansinių

instrumentų įstatymas, 2009 m.instrumentų įstatymas, 2009 m.
•• LR aplinkos ministro įsakymas “Dėl KlimatoLR aplinkos ministro įsakymas “Dėl Klimato

kaitos specialiosios programos lėšųkaitos specialiosios programos lėšų
naudojimo tvarkos patvirtinimo”, 2010 m.naudojimo tvarkos patvirtinimo”, 2010 m.

•• LR aplinkos ministro įsakymas “DėlLR aplinkos ministro įsakymas “Dėl
Nacionalinio klimato, kaitos komitetoNacionalinio klimato, kaitos komiteto
sudarymo”, 2009 m.sudarymo”, 2009 m.
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Planuojami parengti nacionaliniai
teisės aktai, įgyvendinat ES ir

tarptautinius reikalavimus
•• Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija ir josNacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija ir jos
įgyvendinimo priemonių planas 2013įgyvendinimo priemonių planas 2013--2020 m. laikotarpiui,2020 m. laikotarpiui,
2012 m. birželis2012 m. birželis

•• LR Vyriausybės nutarimo „Dėl atsakomybės ir funkcijųLR Vyriausybės nutarimo „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Komisijos aukcionųpaskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Komisijos aukcionų
reglamentą“ projektas, 2011 m. kovasreglamentą“ projektas, 2011 m. kovas

•• ES prekybos ATL sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojųES prekybos ATL sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų
sąrašo projektas, 2011 m. rugsėjissąrašo projektas, 2011 m. rugsėjis

•• LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektas,LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektas,
20102010

•• LR anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo projektas,LR anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo projektas,
20102010
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Ačiū už dėmesį!


