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ANNEX 1 

  

Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv szerinti 
második kötelezettségvállalási időszak megerősítése 

MELLÉKLET 

a következőhöz: 

Javaslat  
A TANÁCS HATÁROZATA 

az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai 
módosításának megkötéséről, valamint a belőle származó kötelezettségek közös 

teljesítéséről 

 



 

HU 2   HU 

MELLÉKLET 

a következőhöz: 

Javaslat  
A TANÁCS HATÁROZATA 

az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai 
módosításának megkötéséről, valamint a belőle származó kötelezettségek közös 

teljesítéséről 

Értesítés a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján az Európai Unióra és tagállamaira, 
valamint Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítéséről szóló megállapodás 

feltételeiről 

1. A MEGÁLLAPODÁS TAGJAI 
E megállapodás tagjai: az Európai Unió és tagállamai, valamint az Izlandi Köztársaság (a 
továbbiakban együtt: tagok). Jelenleg a következő államok az Európai Unió tagállamai: 

a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög 
Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az 
Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, 
a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland 
Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, 
Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd 
Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. 

E megállapodásban Izland az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszakban az Unióra és tagállamaira, 
valamint Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való izlandi részvétel tárgyában 
Izlanndal létrejött megállapodás [a megállapodás megkötése után beírandó a hivatkozás] 
alapján vesz részt. 

2. A KIOTÓI JEGYZŐKÖNYV 3. CIKKÉBŐL FAKADÓ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÖS 
TELJESÍTÉSE 

A Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tagok a Kiotói Jegyzőkönyv 
3. cikkéből fakadó kötelezettségeiket a következők szerint teljesítik: 

– A tagok közösen biztosítják, hogy az A. mellékletben felsorolt üvegházhatást okozó 
gázokból az emberi tevékenységnek betudhatóan általuk kibocsátott, szén-dioxid-
egyenértékben kifejezett, összesített mennyiségek együttes összege ne lépje túl a 
tagállamok és Izland közös kibocsátható mennyiségét. E mennyiség kiszámítása a 
Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletében található táblázat harmadik oszlopában 
megjelölt mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási és 
kibocsátáscsökkentési kötelezettség alapján, a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkében 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

– A Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke (1) bekezdésének a légi közlekedésből és a 
hajózásból származó üvegházhatású gázkibocsátásokra történő alkalmazása a 
tagállamok és Izland esetében az Egyezmény azon megközelítésén alapul, hogy 
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ebben a vonatkozásban a Felek célértékeinek teljesülése szempontjából csak a 
belföldi repüléseket és a belföldi hajóutakat kell figyelembe venni. Mivel a 2/CP.3. 
jelű határozat óta nem történt kellő előrehaladás e kibocsátásoknak a Felek 
célértékeihez való hozzárendelésében, az Európai Unió által a Kiotói Jegyzőkönyv 
szerinti második kötelezettségvállalási időszakban követett megközelítés azonos 
marad az első kötelezettségvállalási időszakban követettel. Ez a megközelítés nem 
érinti az Európai Unió által az éghajlat- és energiapolitikai jogszabálycsomagban 
vállalt kötelezettségek szigorát, amely változatlan marad. Ez a megközelítés nem 
érinti továbbá a légi és a tengeri közlekedésben alkalmazott bunkerüzemanyagokból 
származó üvegházhatású gázkibocsátásokra vonatkozó intézkedések szükségességét 
sem. 

– Mindegyik tag jogosult megnövelni ambíciójának szintjét azáltal, hogy kibocsátható 
mennyiségi egységeket, kibocsátáscsökkentési egységeket vagy igazolt 
kibocsátáscsökkentési egységeket vezet át a nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi 
jegyzékében létrehozott törlési számlára. A tagok közösen szolgáltatják az 1/CMP.8. 
jelű határozat 9. cikkében előírt információkat, és a Jegyzőkönyv 3. cikkének (1b) és 
(1c) bekezdése alapján együtt teszik meg esetleges javaslataikat. 

– A tagállamok a Jegyzőkönyv 3. cikkének (3) és (4) bekezdését és az azok alapján 
elfogadott határozatokat továbbra is saját maguk alkalmazzák. 

– A tagok együttes bázisévi kibocsátása az egyes tagállamok és Izland esetében 
alkalmazandó bázisévek kibocsátásainak összege. 

– Ha bármely tagállam vagy Izland esetében a földhasználatban bekövetkezett 
változások és az erdőgazdálkodás 1990-ben összességében kibocsátásforrásként 
jelentkezett, az adott fél a Jegyzőkönyv 3. cikkének (7a) bekezdésével összhangban a 
tagok közös kibocsátható mennyiségének a Jegyzőkönyv 3. cikkének (7a), (8) és (8a) 
bekezdése szerinti meghatározása céljából az 1990-es kibocsátásaiba a bázisévbe, 
illetve bázisidőszakba beleszámítja a földhasználatban bekövetkezett változásokból 
származó 2010. évi összesített emberi eredetű forrásonkénti kibocsátások és nyelők 
általi eltávolítások szén-dioxid-egyenértékben kifejezett különbségét. 

– A Jegyzőkönyv 3. cikkének (7b) bekezdése szerinti számítást a tagoknak a második 
kötelezettségvállalási időszakhoz tartozó, a Jegyzőkönyv 3. cikkének (7a), (8) és (8a) 
bekezdése szerint meghatározott közös kibocsátható mennyiségével, illetve a 
tagoknak az első kibocsátáscsökkentési időszak első három évre meghatározott 
átlagos éves kibocsátásai összegének nyolcszorosával kell elvégezni. 

3. A MEGÁLLAPODÁS TAGJAINAK EGYENKÉNTI KIBOCSÁTÁSI SZINTJEI 
A Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletének harmadik oszlopában a tagokra nézve megállapított 
közös mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási és kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség a tagok összességére nézve 80%. A tagok közös kibocsátható mennyiségének 
meghatározása a Jegyzőkönyv 3. cikkének (7a), (8) és (8a) bekezdése alapján fog történni, és 
a számítást segíteni fogja az Európai Unió által a 2/CMP.8. jelű határozat 2. pontja alapján 
benyújtandó jelentés. 

A tagok egyenkénti kibocsátási szintjei a következők: 

– Az Európai Unió kibocsátási szintje a tagok közös kibocsátható mennyisége és a 
tagállamok és Izland kibocsátási szintjei összegének különbsége. Számítását segíteni 
fogja a 2/CMP.8. jelű határozat 2. pontja alapján benyújtandó jelentés. 
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– Az egyes tagállamok és Izland egyenkénti, a Jegyzőkönyv 4. cikkének (1) és (5) 
bekezdése szerinti kibocsátási szintje az 1. táblázatban az adott tagállamra, illetve 
Izlandra megadott kibocsátási szint és a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke (7a) 
bekezdésének az adott tagállamra, illetve Izlandra történő alkalmazásával 
meghatározott esetleges kiigazítás összege. 

A tagok kibocsátható mennyisége egyenlő egyenkénti kibocsátási szintjükkel. 

Az Európai Unió kibocsátható mennyisége az Európai Unió által a tagállamai és Izland 
részvételével működtetett kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó üvegházhatású 
gázkibocsátások azon részére vonatkozik, amelyekre kiterjed a Jegyzőkönyv hatálya. A 
tagállamok és Izland egyenkénti kibocsátható mennyiségei az üvegházhatást okozó gázoknak 
a területükőn található mindazon forrásokból származó kibocsátásaira és mindazon nyelőknek 
betudható eltávolításaira vonatkoznak, amelyekre az Európai Unió kibocsátásiegység-
kereskedelmi rendszerének hatálya nem terjed ki. Ide tartozik minden olyan forrásból 
származó kibocsátás és minden olyan nyelőnek betudható eltávolítás, amelyre a Kiotói 
Jegyzőkönyv 3. cikke (3) és (4) bekezdésének hatálya kiterjed, továbbá a Jegyzőkönyv 
hatálya alá tartozó nitrogén-trifluorid-kibocsátások. 

Azokról a források általi kibocsátásokról és nyelők általi eltávolításokról, amelyekre 
egyenkénti kibocsátási szintjeik vonatkoznak, e megállapodás tagjai külön számolnak be.  
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1. táblázat: A tagállamok és Izland kibocsátási szintjei (a 3. cikk (7a) bekezdésének 
alkalmazása előtt) 

Belgium 584 228 513 
Bulgária 222 945 983 
Cseh Köztársaság 520 515 203 
Dánia 269 321 526 
Németország 3 592 699 888 
Észtország 51 056 976 
Írország 343 467 221 
Görögország 480 791 166 
Spanyolország 1 766 877 232 
Franciaország 3 014 714 832 
Horvátország 162 271 086 
Olaszország 2 410 291 421 
Ciprus 47 450 128 
Lettország 76 633 439 
Litvánia 113 600 821 
Luxemburg 70 736 832 
Magyarország 434 486 280 
Málta 9 299 769 
Hollandia 919 963 374 
Ausztria 405 712 317 
Lengyelország 1 583 938 824 
Portugália 402 210 711 
Románia 656 059 490 
Szlovénia 99 425 782 
Szlovákia 202 268 939 
Finnország 240 544 599 
Svédország 315 554 578 
Egyesült Királyság 2 743 362 625 
Izland [Izlanddal egyetértésben meghatározandó 

mennyiség]. 

 


