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Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjan mukaisen toisen velvoitekauden ratifiointi 

LIITE 

ehdotukseen 

NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemisestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden 

täyttämisestä yhteisesti 
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LIITE 

ehdotukseen 

NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemisestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden 

täyttämisestä yhteisesti 

Ilmoitus Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin Kioton pöytäkirjan 
3 artiklaan perustuvien velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevan sopimuksen ehdoista 

1. SOPIMUKSEN JÄSENET 
Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Islannin tasavalta ovat tämän sopimuksen jäseniä, 
jäljempänä ’jäsenet’. Seuraavat valtiot ovat tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioita: 

Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Tanskan 
kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, 
Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Kroatian tasavalta, Italian tasavalta, 
Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin 
suurherttuakunta, Unkari, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan 
tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta, Romania, Slovenian tasavalta, 
Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. 

Islanti osallistuu tähän sopimukseen Islannin kanssa tehtävän sopimuksen nojalla, joka koskee 
Islannin osallistumista Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden 
yhteiseen täyttämiseen Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella [insert reference 
following conclusion of the agreement]. 

2. KIOTON PÖYTÄKIRJAN 3 ARTIKLAAN PERUSTUVIEN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN 
YHTEISESTI  

Kioton pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenet täyttävät sen 3 artiklaan perustuvat 
velvoitteensa seuraavasti: 

– Jäsenet varmistavat yhteisesti, ettei jäsenvaltioiden ja Islannin Kioton pöytäkirjan 
liitteessä A mainittujen kasvihuonekaasujen ihmisen toiminnan aiheuttamien 
päästöjen kokonaismäärä ilmaistuna vastaavana hiilidioksidimääränä ylitä niiden 
yhteistä sallittua päästömäärää. Päästömäärä lasketaan Kioton pöytäkirjan liitteessä B 
olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa mainittujen, päästöjen määrällisten 
rajoitus- ja vähennysvelvoitteiden nojalla sekä pöytäkirjan 3 artiklan määräysten 
mukaisesti. 

– Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan soveltaminen jäsenvaltioiden ja Islannin 
ilmailun ja meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöihin perustuu yleissopimuksen 
lähestymistapaan, jonka mukaan osapuolten tavoitteisiin sisällytetään ainoastaan 
kansallisen ilmailun ja meriliikenteen päästöt. Koska näiden päästöjen 
sisällyttämisessä osapuolten tavoitteisiin ei ole edistytty päätöksen 2/CP.3 antamisen 
jälkeen, Euroopan unionin lähestymistapa Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella 
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velvoitekaudella on sama kuin ensimmäisellä velvoitekaudella. Tämä ei kuitenkaan 
vaikuta niiden velvoitteiden sitovuuteen, jotka Euroopan unioni on tehnyt ilmasto- ja 
energiapaketin nojalla; kyseiset velvoitteet säilyvät muuttumattomina. Se ei 
myöskään vaikuta tarpeeseen toteuttaa toimenpiteitä ilmailusta ja meriliikenteestä 
peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. 

– Kukin jäsen voi nostaa tavoitetasoaan siirtämällä sallittuja päästömääräyksiköitä, 
päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä kansallisessa rekisterissä 
luodulle mitätöintitilille. Jäsenet toimittavat yhteisesti päätöksen 1/CMP.8 9 
kohdassa vaaditut tiedot ja laativat yhteisesti ehdotukset pöytäkirjan 3 artiklan 1 b ja 
c kohdan soveltamiseksi. 

– Jäsenet soveltavat edelleen pöytäkirjan 3 artiklan 3 ja 4 kohtaa ja sen nojalla erikseen 
hyväksyttyjä päätöksiä. 

– Jäsenten perusvuoden kokonaispäästöt ovat yhtä suuret kuin päästöjen 
kokonaismäärä kunakin perusvuonna kussakin jäsenvaltiossa ja Islannissa. 

– Jos maankäytön muutokset ja metsätalous olivat jossakin jäsenvaltiossa tai Islannissa 
kasvihuonekaasupäästöjen nettolähde vuonna 1990, kyseinen jäsen sisällyttää 
pöytäkirjan 3 artiklan 7 a kohdan nojalla perusvuoteen (vuosi 1990) tai -kauteen 
maankäytön muutoksista peräisin olevien, ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen 
kokonaismäärän, joka on ilmaistu vastaavana hiilidioksidimääränä ja josta on 
poistettu nielujen aikaansaamat poistumat, jotta voidaan laskea Kioton pöytäkirjan 3 
artiklan 7 a, 8 ja 8 a kohdan mukaisesti määritetty jäsenten yhteinen sallittu 
päästömäärä. 

– Pöytäkirjan 3 artiklan 7 b kohdan nojalla tehtävää laskentaa sovelletaan yhteiseen 
sallittuun päästömäärään, joka on määritetty jäsenille toista velvoitekautta varten 
pöytäkirjan 3 artiklan 7 a, 8 ja 8 a kohdan mukaisesti, ja jäsenten keskimääräisten 
vuotuisten päästöjen kokonaismäärään ensimmäisen velvoitekauden kolmelta 
ensimmäiseltä vuodelta kerrottuna kahdeksalla. 

3. KUNKIN SOPIMUKSEN JÄSENEN SALLITUT PÄÄSTÖTASOT  
Kioton pöytäkirjan liitteen B kolmannessa sarakkeessa mainittu jäsenten yhteinen määrällinen 
rajoitus- ja vähennysvelvoite on 80 prosenttia. Jäsenten yhteinen sallittu päästömäärä 
määritetään pöytäkirjan 3 artiklan 7 a, 8 ja 8 a kohdan nojalla, ja sen laskemista helpotetaan 
kertomuksella, jonka Euroopan unioni toimittaa päätöksen 2/CMP.8 2 kohdan nojalla. 

Kunkin jäsenen päästötasot ovat seuraavat: 

– Euroopan unionin päästötaso on jäsenten yhteisen sallitun päästömäärän ja 
jäsenvaltioiden ja Islannin päästötasojen kokonaismäärän välinen erotus. Sen 
laskemista helpotetaan päätöksen 2/CMP.8 2 kohdan nojalla toimitettavalla 
kertomuksella. 

– Jäsenvaltioiden ja Islannin päästötasot ovat pöytäkirjan 4 artiklan 1 ja 5 kohdan 
mukaisesti kokonaismäärä, joka koostuu niiden taulukossa 1 luetelluista 
päästömääristä ja kaikista tuloksista, jotka saadaan pöytäkirjan 3 artiklan 7 a kohdan 
soveltamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa tai Islannissa. 

Kunkin jäsenen sallittu päästömäärä on yhtä kuin sen päästötaso. 

Euroopan unionin sallittu päästömäärä kattaa kasvihuonekaasujen päästöt Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmässä, johon sen jäsenvaltiot ja Islanti osallistuvat, siltä osin kuin nämä 
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päästöt kuuluvat pöytäkirjan soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden ja Islannin sallitut päästömäärät 
kattavat kussakin jäsenvaltiossa tai Islannissa sellaiset kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
päästöt ja nielujen aikaansaamat poistumat, jotka ovat peräisin lähteistä ja nieluista, jotka 
eivät kuulu Euroopan unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksilla käytävää kauppaa 
koskevaan järjestelmään. Tämä koskee kaikkia pöytäkirjan 3 artiklan 3 ja 4 kohdan kattamia 
päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia sekä kaikkia pöytäkirjaan perustuvia 
typpitrifluoridin (NF3) päästöjä. 

Tämän sopimuksen jäsenet ilmoittavat erikseen lähteistä syntyvät päästöt ja nielujen 
aikaansaamat poistumat, jotka niiden sallitut päästömäärät kattavat. 
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Taulukko 1: Jäsenvaltioiden ja Islannin päästötasot (ennen 3 artiklan 7 a kohdan 
soveltamista) 

Belgia 584 228 513 
Bulgaria 222 945 983 
Tšekki 520 515 203 
Tanska 269 321 526 
Saksa 3 592 699 888 
Viro 51 056 976 
Irlanti 343 467 221 
Kreikka 480 791 166 
Espanja 1 766 877 232 
Ranska 3 014 714 832 
Kroatia 162 271 086 
Italia 2 410 291 421 
Kypros 47 450 128 
Latvia 76 633 439 
Liettua 113 600 821 
Luxemburg 70 736 832 
Unkari 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Alankomaat 919 963 374 
Itävalta 405 712 317 
Puola 1 583 938 824 
Portugali 402 210 711 
Romania 656 059 490 
Slovenia 99 425 782 
Slovakia 202 268 939 
Suomi 240 544 599 
Ruotsi 315 554 578 
Yhdistynyt kuningaskunta 2 743 362 625 
Islanti [Luku määritetään yhdessä Islannin kanssa] 

 


