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ANNEX 1 

  

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του 
Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της 

πρότασης για 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο στη 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την από κοινού 

εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της 

πρότασης για 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο στη 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την από κοινού 

εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων 

Κοινοποίηση των όρων της συμφωνίας για την από κοινού εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας 

δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο 

1. MΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Δημοκρατία της Ισλανδίας είναι μέρη της 
παρούσας συμφωνίας («τα Μέρη»). Tα ακόλουθα κράτη είναι σήμερα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

το Βασίλειο του Βελγίου, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Τσεχική Δημοκρατία, το 
Βασίλειο της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημοκρατία 
της Εσθονίας, η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Κροατίας, η Ιταλική Δημοκρατία, η 
Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, 
το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Ουγγαρία, η Δημοκρατία της Μάλτας, 
το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της 
Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η 
Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 
το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Η Ισλανδία συμμετέχει στη συμφωνία δυνάμει της συμφωνίας με την Ισλανδία για τη 
συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ισλανδίας στη δεύτερη περίοδο ανάληψης 
υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή [προσθέστε παραπομπή μετά τη σύναψη της συμφωνίας]. 

2. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο, τα Μέρη έχουν 
συμφωνήσει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 3 ως 
εξής: 

– Tα Μέρη θα εξασφαλίσουν από κοινού ότι στα κράτη μέλη και την Ισλανδία το 
συνδυασμένο άθροισμα των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που αναφέρονται στο παράρτημα A του πρωτοκόλλου του Κιότο, 
εκφραζόμενων σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα, δεν υπερβαίνει την ποσότητα 
που τους έχει καταλογιστεί. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται με βάση την 
ποσοτικοποιημένη υποχρέωση για περιορισμό και μείωση των εκπομπών που είναι 
εγγεγραμμένη στην τρίτη στήλη του πίνακα που περιέχεται στο παράρτημα B του 
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πρωτοκόλλου του Κιότο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του εν λόγω 
πρωτοκόλλου. 

– Η εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο στα αέρια 
θερμοκηπίου από την αεροπλοΐα και τη ναυσιπλοΐα για τα κράτη μέλη και την 
Ισλανδία βασίζεται στην προσέγγιση της σύμβασης που συνίσταται στο να 
περιλαμβάνονται στους στόχους των Μερών μόνο οι εκπομπές από πτήσεις του 
εσωτερικού και από την εθνική ναυσιπλοΐα. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο 
παραμένει η ίδια όπως και στην πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, δεδομένου 
ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος μετά την απόφαση αριθ. 2/CP.3 για τον καταλογισμό 
αυτών των εκπομπών στους στόχους των Μερών. Η εξέλιξη αυτή δεν θίγει τις 
αυστηρές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων 
σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες. Δεν θίγει 
επίσης την ανάγκη λήψης μέτρων που αφορούν τις εκπομπές τέτοιου είδους αερίων 
από καύσιμα αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας. 

– Κάθε Μέρος μπορεί να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους με τη μεταφορά μονάδων  
καταλογιζόμενων ποσοτήτων, μονάδων μείωσης εκπομπών ή μονάδων 
πιστοποιημένης μείωσης των εκπομπών σε λογαριασμό ακύρωσης που έχει εγγραφεί 
στο εθνικό του μητρώο. Tα Μέρη θα υποβάλλουν από κοινού τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 9 της απόφασης 1/CMP.8 και θα υποβάλλουν 
από κοινού προτάσεις για τον σκοπό του άρθρου 3 παράγραφοι 1β και 1γ  του 
πρωτοκόλλου. 

– Tα Μέρη θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 του 
πρωτοκόλλου και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν λάβει ατομικά δυνάμει αυτού. 

– Οι συνδυασμένες εκπομπές του βασικού έτους των Μερών θα ισούνται με το 
άθροισμα των εκπομπών στα αντίστοιχα βασικά έτη που εφαρμόζονται σε κάθε 
κράτος μέλος και την Ισλανδία. 

– Αν η αλλαγή στη χρήση γης και η δασοκομία αποτελούσαν καθαρή πηγή εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου το 1990 για ένα κράτος μέλος ή την Ισλανδία, το εν λόγω 
Μέρος θα συμπεριλάβει, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 7α του πρωτοκόλλου, 
στις εκπομπές του βασικού του έτους 1990 ή της βασικής περιόδου, τις συνολικές 
ανθρωπογενείς εκπομπές υπολογιζόμενες ως ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα ανά 
πηγή μείον τις απορροφήσεις ανά καταβόθρα το 1990 από την αλλαγή χρήσης για 
τον σκοπό του υπολογισμού της κοινής καταλογισθείσας ποσότητας των Μερών που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 7α, 8 και 8α του πρωτοκόλλου. 

– Ο υπολογισμός βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 7β του πρωτοκόλλου θα 
εφαρμοστεί στην κοινή καταλογισθείσα ποσότητα της δεύτερης περιόδου ανάληψης 
υποχρεώσεων για τα Μέρη, η οποία έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφοι 7α, 8 και 8α του πρωτοκόλλου, και στο άθροισμα των μέσων ετήσιων 
εκπομπών των Μερών για τα πρώτα τρία χρόνια της πρώτης περιόδου ανάληψης 
υποχρεώσεων, αφού πολλαπλασιαστεί επί οκτώ. 

3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

Η κοινή ποσοτικοποιημένη υποχρέωση περιορισμού και μείωσης των εκπομπών για τα Μέρη 
που είναι εγγεγραμμένα στην τρίτη στήλη του παραρτήματος B του πρωτοκόλλου του Κιότο 
για τα Μέρη είναι 80%. Η κοινή καταλογισθείσα ποσότητα των Μερών θα προσδιοριστεί 
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σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 7α, 8 και 8α του πρωτοκόλλου και ο υπολογισμός της 
θα διευκολυνθεί από την έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 
απόφασης 2/CMP.8. 

Τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών των Μερών είναι τα εξής: 

– Tο επίπεδο εκπομπών για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαφορά μεταξύ της κοινής 
καταλογισθείσας ποσότητας για τα Μέρη και του αθροίσματος των επιπέδων 
εκπομπών των κρατών μελών και της Ισλανδίας. Ο υπολογισμός του θα 
διευκολυνθεί από την έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 
απόφασης 2/CMP.8. 

– Tα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών των κρατών μελών και της Ισλανδίας σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5 του πρωτοκόλλου είναι το άθροισμα των 
αντίστοιχων ποσοτήτων τους του πίνακα 1 και των τυχόν αποτελεσμάτων από την 
εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 7α του πρωτοκόλλου για το εν λόγω κράτος 
μέλος ή την Ισλανδία. 

Οι καταλογισθείσες ποσότητες των Μερών θα ισούνται με τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών 
τους. 

Η καταλογισθείσα ποσότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία, στον βαθμό που οι εν λόγω εκπομπές 
καλύπτονται από το πρωτόκολλο. Οι αντίστοιχες καταλογισθείσες ποσότητες των κρατών 
μελών και της Ισλανδίας καλύπτουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά πηγή και 
απορρόφηση ανά καταβόθρα σε κάθε κράτος μέλος ή την Ισλανδία από πηγές και 
καταβόθρες που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκπομπές από πηγές και απορροφήσεις από 
καταβόθρες που καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 του πρωτοκόλλου καθώς 
και όλες οι εκπομπές τριφθοριούχου αζώτου (NF3) δυνάμει του πρωτοκόλλου. 

Τα Μέρη της παρούσας συμφωνίας θα αναφέρονται ξεχωριστά στις εκπομπές ανά πηγή 
εκπομπής και απορροφήσεις ανά καταβόθρα που καλύπτονται από τις αντίστοιχες 
καταλογισθείσες σ’ αυτά ποσότητες.  
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Πίνακας 1: Eπίπεδα εκπομπών των κρατών μελών και της Ισλανδίας (πριν από την 
εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 7α) 

Bέλγιο 584 228 513 
Bουλγαρία 222 945 983 
Τσεχική Δημοκρατία 520 515 203 
Δανία 269 321 526 
Γερμανία 3 592 699 888 
Εσθονία 51 056 976 
Ιρλανδία 343 467 221 
Ελλάδα 480 791 166 
Ισπανία 1 766 877 232 
Γαλλία 3 014 714 832 
Κροατία 162 271 086 
Ιταλία 2 410 291 421 
Κύπρος 47 450 128 
Λετονία  76 633 439 
Λιθουανία 113 600 821 
Λουξεμβούργο 70 736 832 
Ουγγαρία 434 486 280 
Μάλτα 9 299 769 
Κάτω Χώρες 919 963 374 
Αυστρία 405 712 317 
Πολωνία 1 583 938 824 
Πορτογαλία 402 210 711 
Ρουμανία 656 059 490 
Σλοβενία 99 425 782 
Σλοβακία 202 268 939 
Φινλανδία 240 544 599 
Σουηδία 315 554 578 
Ηνωμένο Βασίλειο 2 743 362 625 
Ισλανδία [αριθμητικό στοιχείο που θα προσδιοριστεί σε 

συμφωνία με την Ισλανδία] 

 


