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Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos per Buenos Airių konferenciją klimato 
kaitos klausimais (COP–10) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolą, konferencijose Bonoje (2001 m. liepą), Marakeše 
(2001 m. lapkritį), Naujajame Delyje (2002 m. lapkritį) ir Milane (2003 m. gruodį) 
patvirtintas jo įgyvendinimo procedūras ir būsimą Dešimtąją konvencijos šalių konferenciją 
(COP–10), kuri vyks Buenos Airėse, Argentinoje, 2004 m. gruodžio 6–17 dienomis, 

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
Europos klimato kaitos programos (EKKP) įgyvendinimo pirmojo etapo,1 

 
– atsižvelgdamas į Apliko apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pateiktus 

klausimus žodžiu O–0000/04 ir O–0000/04 pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį 
bei Tarybos ir Komisijos pareiškimą, 

 
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį, 

A. kadangi Europos Bendrija ir jos valstybės narės 2002 m. gegužės 31 d. ratifikavo Kioto 
protokolą, o Europos Parlamentas ir Taryba priėmė šio protokolo nuostatoms įgyvendinti 
Bendrijoje būtinus teisinius instrumentus2 ir tuo davė aiškų politinį ženklą dėl savo 
įsipareigojimų imtis veiksmų, su klimato kaita. 

B. kadangi Kioto protokolus jau ratifikavo 124 valstybės, kuriose išmetama 44,2 % bendro 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, tačiau kadangi protokolas įsigalios tik tada, kai jį 
ratifikuos valstybės, kuriose išmetama bent 55 % bendro šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, 

C. kadangi Europos Parlamentas ir Taryba 2003 m. spalio 13 d. priėmė direktyvą, kuria 
nustatoma prekybos šiltnamio efektą sukeliančiais išmetamaisiais teršalais kvotų sistema3, ir 
kadangi šis svarbus žingsnis dar kartą patvirtina ES ir jos valstybių narių įsipareigojimą 
didelį dėmesį skirti vidiniams veiksmams ir skatina prisidėti kitas šalis, 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 Sprendimas Nr. 280/2004/EB dėl Bendrijoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos 
mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL L 49, 2004 2 19, p. 1) ir Direktyva 2004/…/EB , iš dalies 
keičianti direktyvą, kuria, kuria nustatoma prekybos šiltnamio efektą sukeliančiais išmetamaisiais teršalais kvotų 
sistema, atsižvelgiant į Kioto protokolo mechanizmų projektus (OL L …, 2004 0 0, p.)  
3 Direktyva. 2003/87/EB, OL L 275, 2003 10 25, p.32. 
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D. kadangi Kioto protokolas yra tik pirmoji tarptautinės bendruomenės iniciatyva kovoje su 
klimato kaita ir kadangi tai nereiškia, kad kitoms priemonėms, kuriomis atskirų šalių 
lygmeniu siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį, turi būti 
skiriamas antrinis vaidmuo, bet priešingai – jos turi būti vertinamos kaip papildančios kitas 
priemones, 

1. Ragina ES išlaikyti vadovaujamą vaidmenį derybose per COP–10 konferenciją Buenos 
Airėse; 

2. Mano, kad COP–10 konferencija yra ne tik gera galimybė imtis tolesnių veiksmų remiantis 
ankstesnėse Konvencijos šalių konferencijose, vykusiose Bonoje, Marakeše, Naujajame 
Delyje ir Milane, priimtais sprendimais dėl Kioto protokolo įgyvendinimo, bet ir pradėti 
plataus masto diskusijas pagrindiniais antrojo įsipareigojimų etapo klausimais; 

3. Ragina ES ir kitas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos Konvencijos šalis tęsti Milane 
pradėtas diskusijas siekiant tarptautinių skrydžių ir jūros transporto išmetamų teršalų 
klausimus įtraukti į išmetimų sumažinimo tikslus antrajam įsipareigojimų etapui nuo 2012 
m.; 

4. Taip pat ragina Kioto protokolo dar neratifikavusias valstybes kuo greičiau tai atlikti; ypač 
ragina Rusijos vyriausybę priimti teigiamą sprendimą dėl ratifikavimo, kad Kioto protokolas 
galėtų įsigalioti. Ragina JAV vyriausybę iš naujo apsvarstyti savo sprendimą neprisidėti prie 
protokolo; 

5. Mano, kad ES delegacija šiose derybose dėl klimato kaitos atlieka svarbų vaidmenį, ir todėl 
vertina kaip nepriimtiną faktą, kad šiai delegacijai priklausantys Europos Parlamento nariai 
negalėjo dalyvauti ES koordinaciniuose posėdžiuose ankstesnėse Konvencijos šalių 
konferencijose. Tikisi, kad Europos Parlamento atstovai galės dalyvauti tokiuose posėdžiuose 
Buenos Airėse bent stebėtojų statusu, turėdami arba neturėdami teisės išsakyti nuomonę; 

6. Pažymi, kad naujausiame Europos aplinkos apsaugos agentūros pranešime1, kuriame, inter 
alia, pažymima, kad dėl klimato kaitos Europoje temperatūra kyla greičiau, negu vidutiniškai 
pasaulyje; 

7. Mano, kad ES turi dėti dvigubai daugiau pastangų, kad įgyvendintų Kioto protokolo tikslus ir 
taip parodytų pavyzdį kitoms Konvencijos šalims; 

8. Ragina visas valstybes nares prisiimti atsakomybę už nustatytų dalijimosi našta tikslų 
pasiekimą; 

9. Ragina valstybes nares, kurios dar nesudarė nacionalinių paskirstymo planų, kaip 
reikalaujama Dujų išmetimo kvotų direktyvoje, tai padaryti kuo greičiau, kad nuo 2005 m. 
sausio 1 d. būtų galima pradėti taikyti šią sistemą; 

10. Paveda Parlamentui persiųsti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms bei JT bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui ir 
paprašyti išplatinti ją visoms ES nepriklausančioms Konvencijos šalims. 

                                                 
1 EEE pranešimas Nr. 2/2004 „besikeičiančio Europos klimato poveikis“. 
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