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1. Išvados ir rekomendacijos
1.1.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palaiko ES metano strategijos tikslus ir esminę kryptį,
siekiant toliau reikšmingai sumažinti išmetamą metano kiekį ir siekti klimato apsaugos tikslų.
1.2.
Susitelkimas į tuos sektorius, kuriuose išmetamas didžiausias metano kiekis, būtent į žemės ūkį, energetiką ir atliekų
tvarkymą, yra pagrįstas.
1.3.

Metano strategija turėtų būti susieta su bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos strategijomis.

1.4.
Ypač palaikomas siekis daug dėmesio skirti geresniam išmetamo metano kiekio matavimui ir tarptautinėms jo
mažinimo iniciatyvoms. Išmetamo metano kiekis dažnai kaupiasi decentralizuotuose, išskaidytuose šaltiniuose,
susidarančiuose tarptautinėse gamybos ir tiekimo grandinėse.
Siūloma ES metano strategiją papildyti taip:
1.5.
Dėl smarkiai išskaidytų metano šaltinių ir sudėtingo išmetamo metano kiekio matavimo dažnai būna sunku vykdyti
išmetamų teršalų kiekio stebėseną. Reikėtų nuosekliai ir palyginamai plėtoti geresnę stebėseną susijusiuose sektoriuose,
pavyzdžiui, žemės ūkio, energetikos, atliekų ir chemijos pramonėje.
Labai sunku ir dažnai neįmanoma tiesiogiai įtraukti pasklidaus išmetamojo metano į šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijos leidimų prekybos sistemą arba tiesiogiai jį įkainoti. Bet jei įmanoma užfiksuoti sutelktosios taršos šaltinius, turėtų
būti siekiama įgyvendinti tokį metodą ir tokio paties požiūrio laikytis visų didelį kiekį išmetančių sektorių atžvilgiu.
1.6.
Valstybės narės turėtų savo klimato apsaugos planuose nurodyti biodujų, išgautų iš skysto ir įprasto mėšlo,
biologinių atliekų, nuotekų, sąvartynų bei kasyklų dujų, naudojimo lygį ir galimybes bei nustatyti priemones didesniam jų
naudojimui užtikrinti.
1.7.
Žemės ūkyje vis dar yra daug galimybių mažinti išmetamo metano kiekį, visų pirma fermentuojant skystą ir įprastą
mėšlą biodujų įrenginiuose, taip pat tobulinti žemės ūkio paskirties gyvūnų šėrimo ir auginimo veiklą bei tręšti neteršiant
atmosferos. Šios galimybės turėtų būti sukonkretintos toliau įgyvendinant ES metano strategiją.
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1.8.
Atliekų tvarkymo srityje atskiras biologinių atliekų surinkimas ir naudojimas pamažu turėtų tapti norma visoje ES.
Taip sudaromos sąlygos išvengti tolesnio metano išmetimo į atmosferą šiame sektoriuje.

2. Europos Komisijos metano strategijos apžvalga
2.1.
Metanas sudaro 10,5 proc. visų ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų iš 3,76 mlrd. tonų CO2 ekvivalento
(2018 m. duomenys). Nuo 1990 m. išmetamo metano kiekį pavyko sumažinti beveik 34 proc.

2.2.
Metano strategija iš esmės apima pagrindinį išmetamą antropogeninės kilmės metaną bei žemės ūkio (53 proc. ES
išmetamo metano kiekio), atliekų (26 proc. ES išmetamo metano kiekio) ir energijos (19 proc. išmetamo metano kiekio)
sektorius, kuriuose į atmosferą išmetamas metanas, ir joje siūlomos atitinkamos mažinimo priemonės. Todėl į strategiją
neįtrauktas natūralus metano išmetimas, pavyzdžiui, laukinių atrajotojų ar pelkių.

2.3.
Pasaulinis išmetamo metano kiekio mažinimas gali labai prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Perpus sumažinus
pasaulyje išmetamą metano kiekį, bendras aušinimo poveikis iki 2050 m. būtų 0,18 oC.

2.4.
Dėl Europos Sąjungoje vykdomos veiklos išmetama 5 proc. viso pasaulio metano. Dėl ES vykdomo iškastinių dujų,
naftos ir anglies importo išmetamas didelis metano kiekis trečiosiose šalyse. Todėl Europos Komisija siūlo imtis veiksmų
šiam išmetamam kiekiui tarptautinėse tiekimo grandinėse mažinti.

2.5.

Ji siūlo iš esmės tobulinti išmetamo metano kiekio matavimo ir ataskaitų apie jį teikimo procesą.

2.6.
Metano strategijoje nėra konkrečiai kalbama apie dabartines mokslo žinias apie ypatingą metano, kaip trumpaamžių
ŠESD, poveikį (žr. 3 dalį).

3. Žinių apie metano poveikį klimatui lygis ir pasekmės įgyvendinant neutralaus poveikio klimatui politiką
3.1.
Prie esminių metano (CH4), kaip ŠESD, savybių priskiriama tai, kad jo gyvavimo laikas yra santykinai trumpas, o per
maždaug 12 metų jis atmosferoje išsiskaido į vandenį (H2O) ir CO2. Tai daro lemiamą įtaką jo poveikiui klimatui ir
palyginimui su CO2, ir ši informacija naudojama klimato ataskaitose kaip pagalbinė.

3.2.
CO2 atmosferoje yra stabilus ir, priešingai nei metanas, nesiskaido, todėl taip pat apibūdinamas kaip ilgaamžės ŠESD
(angl. stock gas). Dėl to išmetamas CO2 kiekis, pvz., susidarantis deginant iškastinius energijos šaltinius (lot. ceteris paribus),
toliau kaupiasi atmosferoje ir nuolat didina CO2 koncentraciją.

3.3.
Tuo tarpu išmetamų trumpaamžių ŠESD (angl. flow gases), tokių kaip metanas, kiekis subalansuojamas vykstant jų
natūraliam skaidymosi procesui. Dėl trumpos jų gyvavimo trukmės išmetalai absorbuojasi, todėl, esant stabiliam
išmetamam kiekiui, jų koncentracija atmosferoje yra stabili.

3.4.
Be trumpaamžiškumo, klimato poveikiui lemiama yra ir metano kilmė, nes jam skaidantis susidaro šiltnamio efektą
sukeliančios CO2 dujos. Skaidantis biogeninės kilmės metanui (pvz., susidarančiam per atrajotojų virškinimo procesą ar
drėgnai auginant ryžius) susidarantis CO2, augant augalams ir vykstant fotosintezei pasišalino iš atmosferos ir iš esmės jau
yra cikle, todėl CO2 koncentracija atmosferoje nesikeičia.

3.5.
Tuo tarpu iškastinės kilmės metano (pvz., iš išgaunamų gamtinių dujų, naftos ar anglies) skaidymasis į CO2 ir
vandenį tampa papildomu CO2 šaltiniu atmosferoje, todėl didina joje esančio CO2 koncentraciją.
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3.6.
Ši metano savybė daro įvairialypį poveikį klimatui ir klimato politikos formavimui, ypač kalbant apie neutralaus
poveikio klimatui tikslą. Nekintantis išmetamas (biogeninės kilmės) metano, kaip trumpaamžių ŠESD, kiekis vidutinės
trukmės laikotarpiu lemia pastovią metano koncentraciją atmosferoje, kuri daro nuolatinį išorinį poveikį radiacijos balansui
klimato sistemoje, taigi, ir temperatūrai. Sumažėjus išmetamo metano kiekiui, koncentracija atmosferoje sumažėja, todėl
sumažėja radiacijos balansas ir temperatūra (aušinimo poveikis).

3.7.
Tuo tarpu dėl nekintančio išmetamo CO2 kiekio CO2 koncentracija atmosferoje auga tol, kol CO2 sklinda iš CO2
šaltinio. NET ir baigus teršti atmosferą CO2, dėl jo susidariusi CO2 koncentracija lieka atmosferoje, todėl toliau daro poveikį
radiacijos balansui ir nuolat didina atšilimą.

3.8.
Tad siekiant klimatui neutralaus poveikio, būtinos skirtingos priemonės, susijusios su trumpaamžėmis ir
ilgaamžėmis ŠESD. Siekiant nepertraukiamo CO2 išorinio poveikio radiacijos balansui sukeltą ilgalaikį temperatūros augimą
vėl grąžinti į temperatūros lygį iki CO2 išmetimo, būtina aktyviai mažinti CO2 koncentraciją atmosferoje mažinant patį CO2,
o siekiant išlaikyti stabilų temperatūros lygį ilgalaikio (neišvengiamo) CO2 išmetimo atveju, būtina nuolat iš atmosferos
šalinti tokį patį CO2 kiekį, koks ir buvo į ją išleistas (neto nulinės emisijos). Tai išreiškiama šiltnamio efektą sukeliančių dujų
neutralumo tikslu. Vis dėlto klimatui neutralus (biogeninės kilmės) metano šaltinių poveikis pasiekiamas jau vien išlaikant
stabilų išmetamą kiekį, tuo tarpu į anglies dvideginio (CO2) ekvivalentą perskaičiuoto išmetamo metano kiekio
subalansavimas šalinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš atmosferos sukelia aušinimo efektą.

3.9.
Todėl metano, kaip trumpaamžių ŠESD, neto nulinė vertė, išreikšta CO2 ekvivalentu, nėra adekvati politikos
priemonė. Pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos priimtame dokumente „Zero Carbon Act“ ypač daug dėmesio skiriama
išmetamo metano kiekiui. Trumpaamžių ŠESD poveikis klimatui ŠESD balansuose turėtų atsispindėti pateikiant
tinkamesnius duomenis (žr. susijusius Oksfordo universiteto darbus šioje srityje: https://iopscience.iop.org/article/
10.1088/1748-9326/ab6d7e).

4. Išmetamo metano kiekio mažinimas. Kitos papildomos pastabos
4.1.
Vartotojų elgsenos pasikeitimas neabejotinai gali sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ši nuostata
taip pat taikoma ir mitybai, ypač rekomenduojant vartoti mažiau gyvūninės kilmės produktų. Tačiau kalbant apie klimato
politiką būtina atsižvelgti į tai, kad atviroje visuomenėje svarbus savanoriškas žmogaus gyvenimo būdo keitimas.

4.2.
Žemės ūkio sektoriuje be išmetamo metano kiekio mažinimo gyvulininkystės sektoriuje galimybių taip pat turėtų
būti apsvarstyti žemės naudojimo būdai. Būtent atrajotojai yra svarbiausia priežastis, dėl kurios naudojamos ir išlaikomos
ganyklos. Dėl dirvožemio humuse sekvestruojamo CO2 ganyklų išsaugojimas yra labai reikšmingas klimato politikos
požiūriu.

4.3.
Kai kurios ES šalys dar nėra parengusios plataus masto priemonių, skirtų surinkti metano dujas iš sąvartynų,
nuotekų valymo įrenginių ar uždarytų anglies kasyklų ir jas panaudoti energetikos sektoriuje.

4.4.
Daugelyje valstybių narių dar nėra sukurta plataus masto atskiro biogeninės kilmės atliekų surinkimo ir naudojimo
sistemų. Tai neleidžia maksimaliai išvengti metano, susidarančio kompostuojant ar fermentuojant (biodujas) biologinių
atliekų tvarkymo metu, išmetimo.

4.5.
Dėl iškastinio kuro, tokio kaip gamtinės dujos, nafta ir anglis, importo ES iki šiol netaikė jokių ypatingų reikalavimų,
susijusių su gamtos, aplinkos ir klimato apsauga. Žadami reikalavimų, kuriais siekiama mažinti išmetamo metano kiekį,
griežtinimai turėtų būti platesnės iniciatyvos, skirtos mažinti šio energijos importo ekologinį pėdsaką, dalis, kartu
įgyvendinant žaliąjį kursą.

4.6.
Natūraliai išmetamo metano kiekis turėtų būti nurodomas kaip orientacinis, kaip antropogeninės kilmės išmetamo
metano kiekio išplėstinės stebėsenos dalis siekiant pateikti išsamią apžvalgą.

C 220/50

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2021 6 9

4.7.
Metano mažinimo technologijų moksliniai tyrimai, plėtra ir tolesnis skverbimasis į rinką turėtų būti skatinami
Europos tinkluose, dalyvaujant ekonominiams ir socialiniams partneriams.
Briuselis, 2021 m. kovo 24 d.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
pirmininkė
Christa SCHWENG

