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LISA 

järgmise dokumendi juurde: 

Ettepanek:  
NÕUKOGU OTSUS 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli Doha muudatuse sõlmimise ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise 

kohta 

Teatis, milles käsitletakse Euroopa Liidule, selle liikmesriikidele ja Islandile Kyoto 
protokolli artiklist 3 tulenevate kohustuste ühise täitmise lepingu tingimusi 

1. LEPINGU OSALISED 
Lepingu osalised on Euroopa Liit, selle liikmesriigid ja Islandi Vabariik (edaspidi „osalised”). 
Euroopa Liidu praegused liikmesriigid on: 

Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, 
Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Kreeka Vabariik, Hispaania 
Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Itaalia Vabariik, Küprose 
Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, 
Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, 
Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome 
Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik. 

Island osaleb kõnealuses lepingus vastavalt temaga sõlmitud lepingule, milles käsitletakse 
Islandi osalemist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste 
ühises täitmises [pärast lepingu sõlmimist lisatakse viide]. 

2. KYOTO PROTOKOLLI ARTIKLI 3 KOHASTE KOHUSTUSTE ÜHINE TÄITMINE 
Kyoto protokolli artikli 4 lõike 1 kohaselt täidavad osalised oma protokolli artikli 3 kohaseid 
kohustusi järgmiselt. 

– Osalised tagavad ühiselt, et inimtegevusest tulenevate Kyoto protokolli A lisas 
loetletud kasvuhoonegaaside heitkoguste süsinikdioksiid-ekvivalendile arvutatud 
üldkogused liikmesriikides ja Islandil kokku ei ületa nende lubatud kogust. See 
kogus arvutatakse vastavalt õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise 
kohustusele, mis on esitatud Kyoto protokolli B lisa tabeli kolmandas veerus, ja 
kooskõlas protokolli artikliga 3. 

– Kyoto protokolli artikli 3 lõike 1 kohaldamisel liikmesriikide ja Islandi lennundusest 
ja laevandusest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes järgitakse 
konventsiooni põhimõtet, et osaliste eesmärkides võetakse arvesse vaid riigisisesest 
lennu- ja laevaliiklusest tulenevat heidet. Euroopa Liit järgib Kyoto protokolli teisel 
kohustusperioodil sama põhimõtet, mis esimesel, arvestades, et pärast otsust 2/CP.3 
ei ole toimunud edasiminekut kõnealuste heitkoguste arvessevõtmisel osaliste 
eesmärkides. See ei mõjuta Euroopa Liidule kliima- ja energiapaketist tulenevate 
kohustuste rangusastet – need jäävad samaks. Samuti ei mõjuta see vajadust võtta 
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meetmeid lennunduses ja laevanduses kasutatava kütuse põletamisel tekkivate 
kasvuhoonegaaside heite suhtes. 

– Iga osaline võib oma kohustuste ulatust suurendada, kandes üle lubatud koguse 
ühikuid, heitkoguste vähendamise ühikuid või tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikuid oma riiklikus registris loodud tühistamiskontole. Osalised esitavad otsuse 
1/CMP.8 punkti 9 kohase teabe ning protokolli artikli 3 lõigete 1b ja 1c kohased 
ettepanekud ühiselt. 

– Iga osaline kohaldab ka edaspidi ise protokolli artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning selle alusel 
kokkulepitud otsuseid. 

– Osaliste alusaasta üldine heitkogus on võrdne iga liikmesriigi ja Islandi alusaasta 
heitkoguse summaga. 

– Kui teatavas liikmesriigis või Islandil tekkis 1990. aastal maakasutuse muutuse ja 
metsanduse tõttu kasvuhoonegaaside netoheide, arvab asjaomane osaline vastavalt 
protokolli artikli 3 lõikele 7a arvutades talle lubatud kogust kooskõlas protokolli 
artikli 3 lõigetega 7a, 8 ja 8a heitkoguste alusaasta 1990 või vastava alusperioodi 
koguse hulka 1990. aastal maakasutuse muutusest tulenenud inimtekkelise heite 
CO2-ekvivalentideks arvutatud üldkogused ja lahutab samal aastal neeldajates seotud 
kogused. 

– Protokolli artikli 3 lõike 7b kohast arvutust kohaldatakse osaliste teise 
kohustusperioodi ühise lubatud koguse suhtes, mis on kindlaks määratud protokolli 
artikli 3 lõigete 7a, 8 ja 8a kohaselt, ning osaliste esimese kohustusperioodi kolme 
esimese aasta keskmise aastase heitkoguse kaheksaga korrutatud summa suhtes. 

3. LEPINGUOSALISTELE ERALDATUD HEITETASEMED 
Osaliste ühine õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus, mis on esitatud 
Kyoto protokolli B lisa tabeli kolmandas veerus, on 80 %. Osaliste ühine lubatud kogus 
määratakse kindlaks protokolli artikli 3 lõigete 7a, 8 ja 8a kohaselt ning selle arvutamist 
hõlbustab aruanne, mille Euroopa Liit esitab vastavalt otsuse 2/CMP.8 punktile 2. 

Osaliste heitetasemed on järgmised: 

– Euroopa Liidu heitetase on osaliste ühise lubatud koguse ning liikmesriikide ja 
Islandi heitetasemete summa vahe. Selle arvutamist hõlbustab otsuse 2/CMP.8 punkti 
2 kohaselt esitatav aruanne; 

– iga liikmesriigi ja Islandi lubatud kogus vastavalt protokolli artikli 4 lõigetele 1 ja 5 
on tabelis 1 esitatud vastava heitkoguse ja Kyoto protokolli artikli 3 lõike 7a 
kohaldamisel asjaomase liikmesriigi või Islandi kohta saadud tulemuse summa. 

Osaliste lubatud kogused võrduvad nende heitetasemetega. 

Euroopa Liidu lubatud kogus hõlmab Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi 
(milles liikmesriigid ja Island osalevad) kuuluvaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid samal 
määral, kui neid hõlmab protokoll. Liikmesriikide ja Islandi lubatud kogused hõlmavad iga 
liikmesriigi või Islandi kasvuhoonegaaside heitkoguseid sellistest allikatest ja nende sidumist 
sellistes neeldajates, mida ei hõlma Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. See 
hõlmab kõiki Kyoto protokolli artikli 3 lõigetega 3 ja 4 hõlmatud allikatest pärinevaid ja sama 
protokolliga hõlmatud neeldajatesse seotud heitkoguseid ning protokolliga hõlmatud 
lämmastiktrifluoriidi (NF3) heidet. 
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Käesoleva lepingu osalised teatavad eraldi sellistest allikatest pärit ja sellistesse neeldajatesse 
seotud heitkogused, mida hõlmavad nende lubatud kogused.  
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Tabel 1. Liikmesriikide ja Islandi heitetasemed (enne artikli 3 lõike 7a kohaldamist) 

Belgia 584 228 513 
Bulgaaria 222 945 983 
Tšehhi Vabariik 520 515 203 
Taani 269 321 526 
Saksamaa 3 592 699 888 
Eesti 51 056 976 
Iirimaa 343 467 221 
Kreeka 480 791 166 
Hispaania 1 766 877 232 
Prantsusmaa 3 014 714 832 
Horvaatia 162 271 086 
Itaalia 2 410 291 421 
Küpros 47 450 128 
Läti 76 633 439 
Leedu 113 600 821 
Luksemburg 70 736 832 
Ungari 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Madalmaad 919 963 374 
Austria 405 712 317 
Poola 1 583 938 824 
Portugal 402 210 711 
Rumeenia 656 059 490 
Sloveenia 99 425 782 
Slovakkia 202 268 939 
Soome 240 544 599 
Rootsi 315 554 578 
Ühendkuningriik 2 743 362 625 
Island [näitaja lepitakse Islandiga kokku] 

 


