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Európai parlamenti állásfoglalás az éghajlatváltozásról tartandó Buenos Aires-i 
konferenciára (COP-10) vonatkozó európai uniós stratégiáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 1997. decemberi Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez 
(UNFCCC) csatolt Kiotói Jegyzőkönyvre, a végrehajtásához szükséges alkalmazási 
eljárásokra, amelyeket a bonni (2001. július), a marrakesh-i (2001. november), az újdelhi 
(2002. november) és a milánói (2003. december) konferencián fogadtak el, és az 
Egyezményben Részes Felek közelgő Tizedik Konferenciájára (COP-10), amelyet 2004. 
december 6. és 17. között Buenos Airesben, Argentínában tartanak meg, 

– tekintettel az Európai Éghajlatváltozási Program (ECCP) első fázisának végrehajtásáról 
szóló bizottsági közleményről szóló, 2002. szeptember 25-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság által 
az Eljárási Szabályzata 108. cikke alapján feltett O-0000/04. és O-0000/04. számú szóban 
megválaszolandó kérdésre, és tekintettel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatára, 

– tekintettel Eljárási Szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel a Kiotói Jegyzőkönyvet 2002. május 31-én az Európai Közösség és annak 
tagállamai ratifikálták, és mivel az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Kiotói 
Jegyzőkönyv rendelkezéseinek Európai Közösségen belüli végrehajtásához szükséges 
jogalkotási eszközöket2, ezáltal az éghajlatváltozás ügyének kezelésére irányuló 
elkötelezettségére utaló erős politikai jelzést adva, 

B. mivel mára már 124 ország ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet, amelyek az üvegházhatású 
gázok teljes kibocsátásának 44,2%-áért felelősek; mivel azonban a Jegyzőkönyv csak 
akkor fog hatályba lépni, amikor annyi ország ratifikálta, amennyi az üvegházhatású 
gázok teljes kibocsátásának legalább 55%-áért felelős, 

C. mivel az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-án elfogadott egy irányelvet az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról3, és mivel ez a fontos lépés újból megerősíti az EU-nak és 
tagállamainak a belföldi intézkedésekre való összpontosításra irányuló politikai 
elkötelezettségét, és az egyezményben részes többi felet is ennek követésére ösztönzi, 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 280/2004/EK határozat az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon 

követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról (HL L 49, 2004.2.19., 1. o.) 
és a 2004/.../EK irányelv az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló irányelv módosításáról, tekintettel a Kiotói 
Jegyzőkönyv projektmechanizmusaira (HL L ..,.2004.00.00., 00. o.) 

3 2003/87/EK irányelv, HL L 275, 2003.10.25., 32. o. 
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D. mivel a Kiotói Jegyzőkönyv csupán az első kezdeményezés, amelyet a nemzetközi 
közösség az éghajlatváltozás elleni küzdelemben tett, és mivel ez nem jelenti azt, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló más intézkedéseket, 
amelyeket nemzeti szinten lehet meghozni, másodlagos szerepre kellene kárhoztatni; 
ellenkezőleg, kiegészítő intézkedéseknek kell tekinteni őket, 

1. Sürgeti az EU-t, hogy a Buenos Aires-i COP-10 konferencia tárgyalásain tartsa fenn 
vezető szerepét; 

2. Úgy véli, hogy a COP-10 nem csupán arra jó lehetőség, hogy azokra a határozatokra 
építsenek, amelyeket a Egyezményben Részes Felek korábbi, a Kiotói Jegyzőkönyv 
végrehajtásáról tartott  konferenciáin – különösen a bonni, a marrakesh-i, az újdelhi és a 
milánói konferencián – hoztak, hanem arra is, hogy széles körű vitát kezdjenek a második 
kötelezettségvállalási időszak fő kérdéseiről; 

3. Sürgeti az EU-t és az UNFCCC-ben részes többi felet, hogy folytassák a Milánóban 
megkezdett vitát a nemzetközi repülő- és hajójáratok kibocsátásainak a 2012-től kezdődő 
második kötelezettségvállalási időszak kibocsátáscsökkentési céljai közé történő beépítése 
érdekében; 

4. Eközben felhívja azokat az országokat, amelyek még nem ratifikálták a Kiotói 
Jegyzőkönyvet, hogy ezt a lehető leghamarabb tegyék meg; felhívja különösen az orosz 
kormányt, hogy hozzon pozitív döntést a ratifikációról, lehetővé téve ezáltal a 
Jegyzőkönyv hatályba lépését. Felhívja az Egyesült Államok kormányát, hogy vizsgálja 
felül a részvétel elutasításáról szóló döntését; 

5. Úgy véli, hogy az EU küldöttsége fontos szerepet játszik ezeken az éghajlatváltozásról 
szóló tárgyalásokon és ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Parlament azon 
képviselői, akik a küldöttségben részt vettek, nem vehettek részt az EU koordinációs 
ülésein az egyezményben részes felek korábbi konferenciáján. Elvárja, hogy az Európai 
Parlament által küldött résztvevők Buenos Airesben az ilyen üléseken részt vehessenek 
legalább megfigyelői státuszban, felszólalási joggal vagy anélkül; 

6. Tudomásul veszi az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legutóbbi jelentését1, amely 
rámutat többek között arra, hogy Európa az éghajlatváltozás eredményeképpen a 
világátlagnál gyorsabban melegszik; 

7. Úgy véli, hogy az EU-nak fokoznia kellene az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 
teljesítse a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített célokat, és hogy példát mutasson a 
keretegyezményben részes többi félnek; 

8. Arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy vállalják a felelősségüket annak biztosítása 
érdekében, hogy teljesítsék tehermegosztási céljaikat; 

9. Felhívja azon tagállamokat, amelyek még nem dolgozták ki a kibocsátás-kereskedelemről 
szóló irányelvben meghatározott nemzeti kiosztási terveiket, hogy ezt a lehető 

                                                 
1 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2/2004 sz., „Európa éghajlatváltozásának hatásai” című 

jelentése 
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leghamarabb tegyék meg annak érdekében, hogy  a rendszer 2005. január 1-jétől 
működőképes legyen; 

10. Utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ éghajlatváltozási 
keretegyezménye titkárságának azzal a kéréssel, hogy juttassa el az összes olyan 
egyezményben részes félhez, amely nem tagja az EU-nak. 
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