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Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre Konferenciu o klimatických 
zmenách v Buenos Aires (COP-10) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy z 
decembra 1997, aplikačné postupy na jeho uplatňovanie, prijaté na konferenciách v Bonne 
(júl 2001), Marakeši (november 2001), Novom Dillí (november 2002)a Miláne (december 
2003) a na nastávajúcu desiatu Konferenciu zmluvných strán (COP-10), ktorá sa 
uskutoční v argentínskom meste Buenos Aires v dňoch 6. až 17. decembra 2004, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo dňa 25. septembra 2002 o oznámení Komisie o 
uplatňovaní prvej fázy Európskeho programu zmeny klímy (ECCP)1, 

– so zreteľom na ústne otázky O-0000/04 a O-0000/04 Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku a so 
zreteľom na vyjadrenie Rady a Komisie, 

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

A. keďže Kjótsky protokol ratifikovalo Európske spoločenstvo dňa 31. mája 2002,ako aj 
členské štáty, a keďže Európsky parlament a Rada prijali legislatívne nástroje2 potrebné 
na uplatňovanie ustanovení Kjótskeho protokolu v Európskom spoločenstve, čím vyslali 
silný politický signál o svojom záväzku riešiť problém zmeny klímy; 

 
B. keďže Kjótsky protokol ratifikovalo do dnešného dňa 124 krajín, ktoré tvoria 44,2% 

celkových emisií skleníkových plynov; keďže Kjótsky protokol však vstúpi do platnosti 
až vtedy, ak ho ratifikuje taký počet krajín, ktorý tvorí 55% všetkých emisií skleníkových 
plynov,  

 
C. keďže Európsky parlament a Rada prijali dňa 13. októbra 2003 smernicu zakladajúcu 

systém obchodovania s povoleniami na emisie vnútri spoločenstva3 a keďže tento dôležitý 
krok opäť potvrdzuje politický záväzok EÚ a jej členských štátov sústrediť sa na 
vnútroštátne opatrenia a podporuje iné strany, aby postupovali rovnako;  

 
 
 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 Rozhodnutie 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu monitorovania emisií skleníkových plynov v 

spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (Ú.v. L 49, 19.2.2004, str.1) a smernica 
2004/.../ES, ktorá mení a dopĺňa smernicu zakladajúcu systém obchodovania s povoleniami na 
emisie vnútri spoločenstva so zreteľom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu (Ú.v. L 
..,.00.00.2004, str. 00) 

3 Smernica 2003/87/EHS, Ú. v. 275, 25.10.2003, str. 32 



 

RE\539878SK.doc 3/3 PE 347.025 

 SK 

D. keďže Kjótsky protokol je iba prvou iniciatívou medzinárodného spoločenstva v boji proti 
zmenám klímy a keďže toto neznamená, že iné opatrenia s cieľom znížiť emisie 
skleníkových plynov, ktoré je možné realizovať na národnej úrovni, by mali mať len 
druhoradý význam; práve naopak, mali by byť považované za doplňujúce, 

 
1. Vyzýva EÚ, aby si zachovala vedúcu úlohu na rokovaniach na konferencii COP-10 v 

Buenos Aires; 

2. Je presvedčený, že COP-10 nie je len dobrou možnosťou stavať na rozhodnutiach 
predchádzajúcich konferencií zmluvných strán o uplatňovaní Kjótskeho protokolu, najmä 
v Bonne, Marakeši, Novom Dillí a Miláne, ale aj na začatie novej, širokospektrálnej 
debaty o hlavných problémoch druhého obdobia záväzkov; 

3. Vyzýva EÚ a všetky ďalšie strany UNFCCC, aby pokračovali v diskusiách, ktoré sa začali 
v Miláne s cieľom začleniť emisie z medzinárodných letov a dopravy do cieľov redukcie 
emisií pre druhé obdobie záväzkov po roku 2012; 

4. Vyzýva krajiny, ktoré neratifikovali Kjótsky protokol, aby tak urobili čo najskôr, vyzýva 
najmä vládu Ruska, aby kladne rozhodla o jeho ratifikácii a tým umožnila, aby protokol 
nadobudol účinnosť. Vyzýva vládu Spojených štátov amerických, aby prehodnotila svoje 
rozhodnutie o neúčasti; 

5. Je presvedčený, že delegácia EÚ hrá významnú úlohu v rokovaniach o klimatických 
zmenách a považuje preto za neprijateľné, že poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú 
členmi delegácie, sa nemohli zúčastniť na koordinačných schôdzach EÚ na 
predchádzajúcej Konferencii zmluvných strán. Očakáva, že poslanci Európskeho 
parlamentu, ktorí sú členovia delegácie, budú mať prístup na takéto schôdze v Buenos 
Aires aspoň na základe štatútu pozorovateľa, či už s právom vyjadriť sa, alebo bez tohto 
práva;  

6. Berie na vedomie najnovšiu správu Európskej agentúry1 pre životné prostredie, ktorá 
okrem iného ukazuje, že Európa sa v dôsledku zmeny klímy zohrieva rýchlejšie, ako je 
priemerná hodnota globálneho otepľovania; 

7. Je presvedčený, že EÚ by mala zdvojnásobiť snahy o dosiahnutie cieľov Kjótskeho 
protokolu a vytvoriť príklad pre ostatné zmluvné strany dohovoru; 

8. Vyzýva všetky členské štáty, aby prijali svoju zodpovednosť za dosiahnutie cieľov 
spoločného riešenia tejto problematiky; 

9. Vyzýva členské štáty, ktoré ešte nevypracovali národné systémy prideľovania emisií, ako 
stanovuje smernica o obchode s emisiami, aby tak učinili čo najskôr, vzhľadom na možné 
uvedenie systému do prevádzky od 1. januára 2005; 

10. Poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a 
parlamentom členských štátov a sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 
so žiadosťou, aby bolo poskytnuté všetkým zmluvným stranám ktoré nie sú členmi EÚ. 

                                                 
1 Správa EEA č. 2/2004 „Dopady meniacej sa klímy v Európe“ 
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