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EÚ vykazuje emisie skleníkových plynov dobre,
potrebuje však lepšie informácie o zníženiach
emisií v budúcnosti, konštatujú audítori
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa údaje o emisiách skleníkových plynov v EÚ
vykazujú v súlade s medzinárodnými požiadavkami a súpisy emisií sa časom zlepšili. Audítori
však uvádzajú, že je potrebné mať lepšie informácie o konkrétnych sektoroch, ako je
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Navrhujú tiež, ako ďalej zlepšiť podávanie správ
o tom, ako zmierňovacie politiky EÚ a členských štátov prispievajú k plneniu cieľov týkajúcich
sa zníženia emisií na roky 2020, 2030 a 2050.
EÚ je zapojená do celosvetových snáh o zníženie emisií skleníkových plynov a stanovila si za cieľ
znížiť svoje emisie o 20 % do roku 2020, o 40 % do roku 2030 a o 80 až 95 % do roku 2050.
S cieľom monitorovať napredovanie plnenia týchto cieľov EÚ a jej členské štáty vykazujú každý
rok svoje súpisy emisií skleníkových plynov. Zostavujú tiež prognózy na odhad budúceho pokroku
pri znižovaní emisií, ktoré naznačujú, či budú politiky a opatrenia na zmiernenie účinné.
Audítori posudzovali, či Európska komisia za pomoci Európskej environmentálnej agentúry riadne
kontrolovala kvalitu súpisov skleníkových plynov EÚ a informácií o plánovanom znížení emisií
na úrovni EÚ.
Zistili, že súpisy EÚ a členských štátov zahŕňali v súlade s požiadavkami medzinárodných pravidiel
vykazovania sedem hlavných skleníkových plynov a všetky kľúčové sektory. Zistili tiež, že súpis
skleníkových plynov v EÚ sa časom zlepšil. Preskúmanie kvality súpisov bolo uspokojivé a celková
miera neistoty sa v posledných rokoch znížila, hoci v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní
pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) sa nevykonávali rovnaké typy kontrol ako v ostatných
sektoroch.
„Zníženie emisií skleníkových plynov a následné obmedzenie globálneho otepľovania je prvoradým
cieľom, ktorý musí EÚ splniť,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvora audítorov
zodpovedný za túto správu. „Komisia sa snaží poskytovať presné údaje o množstvách emisií.
Teraz by mala ešte zlepšiť informácie o trendoch a odhadoch vplyvu politík.“

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené
na webovom sídle eca.europa.eu.
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Na zníženie emisií do roku 2020 si EÚ stanovila ciele, ktoré zahŕňajú väčšinu vykazovaných
údajov, vrátane medzinárodnej leteckej dopravy. Prvé ciele sú stanovené na rok 2030 pre sektor
LULUCF a na rok 2050 pre medzinárodnú lodnú dopravu, avšak bez akýchkoľvek priebežných
cieľov či opatrení na zníženie emisií. Usmernenie a pomoc EÚ pomohli členským štátom zlepšiť
svoje prognózy. Audítori však upozorňujú, že Komisia neposúdila riziko významných odchýlok od
vlastného globálneho referenčného scenára EÚ. V súčasnosti zo súhrnných prognóz členských
štátov na obdobie po roku 2023 vyplýva nižšia miera zníženia, ako je referenčný scenár Komisie.
Komisia nedávno predstavila dlhodobú strategickú víziu na dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ
do roku 2050. Vypracovala tiež niekoľko plánov pre rozvoj sektorov, ktoré tvoria 70 % emisií, ako
je doprava a energetika. Takéto plány však neboli stanovené pre ostatné sektory, vrátane sektora
LULUCF a poľnohospodárstva, pretože spoločná poľnohospodárska politika sa definuje
v sedemročných cykloch. A napokon, hoci Komisia vykonáva kontroly kvality informácií
predložených členskými štátmi, vykazovanie účinkov súčasných opatrení je stále neúplné.
V dôsledku toho Komisia nie je schopná poskytnúť podrobný prehľad o tom, ako politiky
a opatrenia EÚ a členských štátov prispievajú k plneniu cieľov zníženia emisií do roku 2020, 2030
a 2050.
Poznámky pre redaktorov
Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy odhaduje, že emisie skleníkových plynov v dôsledku
ľudskej činnosti doteraz spôsobili zvýšenie celosvetových teplôt o 1,0 °C oproti úrovniam pred
industrializáciou. Následkom je okrem iného zvýšenie hladiny morí a extrémnejšie poveternostné
javy. V roku 1992 bol podpísaný Rámcový dohovor Organizácie spojených národov o zmene klímy
(UNFCCC), ktorého cieľom je stabilizovať koncentrácie skleníkových plynov. Ďalšie kroky sa urobili
prostredníctvom Kjótskeho protokolu (1997) a nedávnejšie prostredníctvom Parížskej dohody
(2015). Do roku 2017 EÚ znížila svoje emisie o 21,7 % oproti úrovniam z roku 1990.
Osobitná správa č. 18/2019 „Emisie skleníkových plynov v EÚ: vykazujú sa dobre, ale sú potrebné
lepšie informácie o zníženiach v budúcnosti“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA
(eca.europa.eu). Nadväzuje na ďalšie publikácie EDA z tejto oblasti vydané v tomto roku,
predovšetkým na osobitnú správu o európskych environmentálnych ekonomických účtoch a
preskúmanie o podávaní správ o udržateľnosti v EÚ.
EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, zainteresovaným stranám
z priemyslu a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach
predkladáme, sa zavádza do praxe.
Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou
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