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EVROPSKÁ 
KOMISE 

V Bruselu dne 6.11.2013  
COM(2013) 768 final 

ANNEX 1 

  

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně klimatu 

PŘÍLOHA 

  

návrhu  
ROZHODNUTÍ RADY 

o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
dohodnuté v Dohá a o společném plnění závazků z ní vyplývajících 
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PŘÍLOHA 

  

návrhu  
ROZHODNUTÍ RADY 

o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
dohodnuté v Dohá a o společném plnění závazků z ní vyplývajících 

Oznámení o podmínkách dohody o společném plnění závazků Evropské unie, jejích 
členských států a Islandu podle článku 3 Kjótského protokolu 

1. ČLENOVÉ DOHODY 
Členy této dohody („členové“) jsou Evropská unie, její členské státy a Islandská republika. V 
současné době jsou členskými státy Evropské unie tyto státy: 

Belgické království, Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, 
Spolková republika Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské 
království, Francouzská republika, Chorvatská republika, Italská republika, Kyperská 
republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, 
Maďarsko, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská 
republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko, Slovenská 
republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska. 

Island se účastní této dohody na základě dohody s Islandem o účasti Islandu na společném 
plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období 
Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu [vložit odkaz po uzavření 
dohody]. 

2. SPOLEČNÉ PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PODLE ČLÁNKU 3 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU 
V souladu s čl. 4 odst. 1 Kjótského protokolu budou členové plnit své závazky podle článku 3 
uvedeného protokolu takto: 

– Členové společně zajistí, že v členských státech a na Islandu celkový součet jejich 
úhrnných antropogenních emisí skleníkových plynů uvedených v příloze A 
Kjótského protokolu, v ekvivalentu oxidu uhličitého, nepřesáhne jim přidělené 
společné množství. Toto množství je vypočteno podle kvantifikovaného závazku na 
omezení a snížení emisí uvedeného ve třetím sloupci tabulky obsažené v příloze B 
Kjótského protokolu a v souladu s ustanoveními článku 3 tohoto protokolu. 

– Použití čl. 3 odst. 1 Kjótského protokolu na emise skleníkových plynů z letecké 
a lodní dopravy v členských státech a na Islandu se zakládá na přístupu úmluvy, že 
do cílů smluvních stran se zahrnují pouze emise z vnitrostátních letů a vnitrostátní 
lodní dopravy. Přístup Evropské unie v rámci druhého kontrolního období Kjótského 
protokolu zůstává stejný jako v prvním kontrolním období, a to kvůli 
nedostatečnému pokroku od přijetí rozhodnutí 2/CP.3 při přiřazování těchto emisí do 
cílů smluvních stran. Tím není dotčeno přísné dodržování závazků Evropské unie 
v rámci klimaticko-energetického balíčku, které zůstávají beze změn. Rovněž tak 
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není dotčena potřeba přijímat opatření týkající se emisí těchto plynů ze spalování 
paliv v letecké a námořní dopravě. 

– Každý člen může zvýšit svou úroveň ambicí prostřednictvím převodu jednotek 
přiděleného množství, jednotek snížení emisí nebo ověřených jednotek snížení emisí 
na účet pro zrušení, který byl zřízen v jeho vnitrostátním registru. Členové předloží 
společně informace požadované v odstavci 9 rozhodnutí 1/CMP.8 a společně učiní 
jakékoli návrhy pro účely čl. 3 odst. 1b a 1c protokolu. 

– Členové budou i nadále uplatňovat čl. 3 odst. 3 a 4 protokolu a plnit rozhodnutí 
schválená individuálně na jejich základě. 

– Kombinované emise členů ve výchozím roce se rovnají součtu emisí v příslušných 
výchozích letech každého členského státu a Islandu. 

– Pokud změny využití půdy a lesnictví představovaly pro kterýkoli členský stát nebo 
Island v roce 1990 čistý zdroj emisí skleníkových plynů, musí tento člen v souladu 
s čl. 3 odst. 7a protokolu zahrnout pro účely výpočtu společného množství 
přiděleného členům určeného v souladu s čl. 3 odst. 7a, 8 a 8a protokolu do emisí 
svého výchozího roku 1990 nebo odpovídajícího období úhrnné antropogenní emise 
ze zdrojů v ekvivalentu oxidu uhličitého, od nichž odečtou snížení pomocí propadů v 
roce 1990 v důsledku změn využívání půdy. 

– Výpočet podle čl. 3 odst. 7b protokolu se vztahuje na společné přidělené množství na 
druhé kontrolní období pro členy určené v souladu s čl. 3 odst. 7a, 8 a 8a protokolu 
a na součet průměrných ročních emisí členů za první tři roky prvního kontrolního 
období vynásobený osmi. 

3. PŘÍSLUŠNÉ ÚROVNĚ EMISÍ PŘIDĚLENÉ ČLENŮM DOHODY 
Společný kvantifikovaný závazek na omezení a snížení emisí pro členy uvedený ve třetím 
sloupci tabulky v příloze B Kjótského protokolu činí 80 %. Společné množství přidělené 
členům se určí podle čl. 3 odst. 7a, 8 a 8a protokolu a jeho výpočet usnadní zpráva předložená 
Evropskou unií podle odstavce 2 rozhodnutí 2/CMP.8. 

Příslušné úrovně emisí členů jsou tyto: 

– Úroveň emisí pro Evropskou unii je rozdílem mezi společným množstvím 
přiděleným členům a součtem úrovní emisí členských států a Islandu. Její výpočet 
usnadní zpráva předložená podle odstavce 2 rozhodnutí 2/CMP.8. 

– Příslušné úrovně emisí členských států a Islandu v souladu s čl. 4 odst. 1 a 5 
protokolu jsou součtem jejich příslušných množství uvedených v tabulce 1 
a výsledkem uplatňování čl. 3 odst. 7a protokolu pro daný členský stát nebo Island. 

Množství přidělená členům se rovnají jejich příslušným úrovním emisí. 

Množství přidělené Evropské unii zahrnuje emise skleníkových plynů v rámci systému 
Evropské unie pro obchodování s emisemi, kterého se účastní její členské státy a Island, 
pokud jsou tyto emise zahrnuty do protokolu. Příslušná množství přidělená členským státům 
a Islandu zahrnují emise skleníkových plynů ze zdrojů a snížení pomocí propadů v každém 
členském státě nebo na Islandu a ze zdrojů a propadů, které nejsou zahrnuty do systému 
Evropské unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To zahrnuje 
veškeré emise ze zdrojů a snížení pomocí propadů, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 3 a 4 
protokolu, a také veškeré emise fluoridu dusitého (NF3) podle protokolu. 
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Členové této dohody budou samostatně vykazovat emise ze zdrojů a snížení pomocí propadů, 
které jsou zahrnuty do jim přidělených množství.  
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Tabulka 1: Úrovně emisí členských států a Islandu (před použitím čl. 3 odst. 7a) 

Belgie 584 228 513 
Bulharsko 222 945 983 
Česká republika 520 515 203 
Dánsko 269 321 526 
Německo 3 592 699 888 
Estonsko 51 056 976 
Irsko 343 467 221 
Řecko 480 791 166 
Španělsko 1 766 877 232 
Francie 3 014 714 832 
Chorvatsko 162 271 086 
Itálie 2 410 291 421 
Kypr 47 450 128 
Lotyšsko 76 633 439 
Litva 113 600 821 
Lucembursko 70 736 832 
Maďarsko 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Nizozemsko 919 963 374 
Rakousko 405 712 317 
Polsko 1 583 938 824 
Portugalsko 402 210 711 
Rumunsko 656 059 490 
Slovinsko 99 425 782 
Slovensko 202 268 939 
Finsko 240 544 599 
Švédsko 315 554 578 
Spojené království 2 743 362 625 
Island [údaj se stanoví v dohodě s Islandem] 

 


