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Ratifikation af den anden forpligtelsesperiode for Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om klimaændringer 

BILAG 
 

til 

forslag til RÅDETS AFGØRELSE 

om indgåelse af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i 

forbindelse hermed  

 



 

 

BILAG 
 

til 

forslag til RÅDETS AFGØRELSE 

om indgåelse af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af 

forpligtelserne i forbindelse hermed  



 

 

Meddelelse om vilkårene i aftalen om den fælles opfyldelse af Den Europæiske 
Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i henhold til artikel 3 i 

Kyotoprotokollen 

1. DELTAGERE I AFTALEN 

Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Republikken Island er deltagere i 
denne aftale (herefter "deltagerne"). Følgende stater er i øjeblikket medlemsstater i 
Den Europæiske Union: 

Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, 
Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, 
Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, 
Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, 
Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken 
Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget 
Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. 

Island deltager i denne aftale i henhold til aftalen med Island om Islands deltagelse i 
den fælles opfyldelse af de forpligtelser, som Den Europæiske Union, dens 
medlemsstater og Island har påtaget sig for den anden forpligtelsesperiode for 
Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
[henvisning indsættes efter indgåelsen af aftalen]. 

2. FÆLLES OPFYLDELSE AF FORPLIGTELSERNE I HENHOLD TIL ARTIKEL 3, 
STK. 3, I KYOTOPROTOKOLLEN 

I henhold til artikel 4, stk. 1, i Kyotoprotokollen opfylder deltagerne deres 
forpligtelser i henhold til artikel 3, som følger: 

– Deltagerne sørger i fællesskab for, at i medlemsstaterne og Island overstiger 
den samlede sum af de samlede antropogene emissioner, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, af de drivhusgasser, der er opført i bilag A til 
Kyotoprotokollen, ikke deres fælles tildelte mængde. Denne mængde 
beregnes i henhold til de kvantitative emissionsbegrænsninger og 
reduktionsforpligtelser, der er opført i tredje kolonne i tabellen i bilag B til 
Kyotoprotokollen, og i henhold til bestemmelserne i dens artikel 3 

– Anvendelsen af artikel 3, stk. 1, i Kyotoprotokollen for drivhusgasemissioner 
fra luftfart og søtransport for medlemsstaterne og Island sker på grundlag af 
konventionens tilgang, hvorefter der kun medtages emissioner fra 
indenrigsluftfarten og indenlandsk søtransport i parternes mål. Den 
Europæiske Unions tilgang under Kyotoprotokollens anden 
forpligtelsesperiode er fortsat den samme som for den første 
forpligtelsesperiode, eftersom der ikke er sket fremskridt siden beslutning 
2/CP.3 med hensyn til tildeling af disse emissioner til parternes mål. Dette 
berører ikke strengheden af Den Europæiske Unions forpligtelser inden for 



 

 

rammerne af klima- og energipakken, som forbliver uændrede. Det berører 
heller ikke behovet for at træffe foranstaltninger vedrørende emissioner af 
sådanne gasser fra brændsel til luft- og skibsfart. 

– Hver deltager kan hæve sit ambitionsniveau ved at overdrage tildelte 
enheder, emissionsreduktionsenheder eller godkendte emissionsreduktioner 
til en annulleringskonto oprettet i medlemsstatens nationale register. 
Deltagerne skal i fællesskab forelægge de oplysninger, der kræves i punkt 9 i 
beslutning 1/CMP.8, og i fællesskab fremsætte forslag med henblik på artikel 
3, stk. 1b og stk. 1c, i protokollen. 

– Deltagerne skal fortsat anvende artikel 3, stk. 3 og 4, i protokollen og 
beslutninger, som de hver især har vedtaget i henhold hertil. 

– Deltagernes samlede emissioner i referenceåret skal være lig med summen af 
emissionerne i de respektive referenceår, som gælder for de enkelte 
medlemsstater og Island. 

– Hvis ændringer i arealanvendelse og skovbrug udgjorde en nettokilde til 
drivhusgasemissioner i 1990 for en medlemsstat eller Island, medregner den 
pågældende deltager, jf. artikel 3, stk. 7a, i protokollen, i dets emissioner 
referenceåret eller -perioden 1990 dets samlede antropogene emissioner 
udtrykt i kuldioxidækvivalenter fra kilder minus optag gennem dræn i 1990, 
der skyldes ændringer i arealanvendelse, ved beregningen af deltagernes 
fælles tildelte mængde som fastsat i henhold til artikel 3, stk. 7a, stk. 8 og 
stk. 8a, i protokollen. 

– Beregningen i henhold til artikel 3, stk. 7a, i protokollen anvendes på den 
fælles tildelte mængde for den anden forpligtelsesperiode for deltagerne som 
fastsat i henhold til artikel 3, stk. 7a, stk. 8 og stk. 8a, i protokollen, og 
summen af deltagernes gennemsnitlige årlige emissioner for de første tre år 
af den første forpligtelsesperiode, ganget med otte. 

3. RESPEKTIVE EMISSIONSNIVEAUER, DER TILDELES DELTAGERNE I AFTALEN 

Den fælles kvantitative emissionsbegrænsnings- og reduktionsforpligtelse for 
deltagerne i aftalen, som angives i tredje kolonne i bilag B til Kyotoprotokollen, er 
80 %. Den fælles mængde, der tildeles deltagerne, vil blive fastlagt i henhold til 
artikel 3, stk. 7a, stk. 8 og stk. 8a, til protokollen. Beregningen vil blive lettet af den 
rapport, som Den Europæiske Union indgiver, jf. punkt 2 i beslutning 2/CMP.8. 

Deltagernes respektive emissionsniveauer er følgende: 

– Emissionsniveauet for Den Europæiske Union er forskellen mellem den 
fælles tildelte mængde til deltagerne og summen af emissionsniveauerne for 
medlemsstaterne og Island. Beregningen heraf vil blive lettet af rapporten i 
henhold til punkt 2 i beslutning 2/CMP.8 

– Medlemsstaternes og Islands respektive emissionsniveauer i henhold til 
artikel 4, stk. 1 og stk. 5, i protokollen er summen af deres respektive 



 

 

mængder angivet i tabel 1 og de mængder, som er resultat af anvendelsen af 
artikel 3, stk. 7a, i protokollen for den pågældende medlemsstat eller Island. 

Deltagernes tildelte mængder skal være lig med deres respektive emissionsniveauer. 

Den tildelte mængde til Den Europæiske Union omfatter emissioner af drivhusgasser i 
henhold til Den Europæiske Unions emissionshandelssystem, hvori dens 
medlemsstater og Island deltager, i det omfang disse emissioner er omfattet af 
protokollen. Medlemsstaternes og Islands respektive tildelte mængder omfatter 
drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn i hver medlemsstat eller Island 
fra kilder og optag gennem dræn, der ikke er omfattet af Den Europæiske Unions 
emissionshandelssystem. Dette omfatter alle emissioner fra kilder og optag gennem 
dræn, der er omfattet af artikel 3, stk. 3 og 4, i protokollen samt alle emissioner af 
nitrogentrifluorid (NF3) i henhold til protokollen. 

Deltagere af denne aftale skal særskilt rapportere om emissioner fra kilder og optag 
gennem dræn, der er omfattet af deres respektive tildelte mængder. 



 

 

Tabel 1: Emissionsniveauer for medlemsstaterne og Island (før anvendelse af 
artikel 3, stk. 7a) 

Belgien 584 228 513 
Bulgarien 222 945 983 
Den Tjekkiske Republik 520 515 203 
Danmark 269 321 526 
Tyskland 3 592 699 888 
Estland 51 056 976 
Irland 343 467 221 
Grækenland 480 791 166 
Spanien 1 766 877 232 
Frankrig 3 014 714 832 
Kroatien 162 271 086 
Italien 2 410 291 421 
Cypern 47 450 128 
Letland 76 633 439 
Litauen 113 600 821 
Luxembourg 70 736 832 
Ungarn 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Nederlandene 919 963 374 
Østrig 405 712 317 
Polen 1 583 938 824 
Portugal 402 210 711 
Rumænien 656 059 490 
Slovenien 99 425 782 
Slovakiet 202 268 939 
Finland 240 544 599 
Sverige 315 554 578 
Det Forenede Kongerige 2 743 362 625 
Island [tallet fastsættes efter aftale med Island] 

 


