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ANNEX 1 

  

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos 
pakeitimo, kuriuo nustatomas antrasis įsipareigojimų laikotarpis, ratifikavimas 

PRIEDAS 

TARYBOS SPRENDIMO 

dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos 
pakeitimo patvirtinimo ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo 

pasiūlymo priedas 
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PRIEDAS 

TARYBOS SPRENDIMO 

dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos 
pakeitimo patvirtinimo ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo 

pasiūlymo priedas 

Pagal Kioto protokolo 3 straipsnį prisiimtų Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir 
Islandijos įsipareigojimų bendro vykdymo susitarimo sąlygų pranešimas 

1. SUSITARIMO ŠALYS 
Šio susitarimo šalys (susitarimo šalys) yra Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandijos 
Respublika. Europos Sąjungos narėmis šiuo metu yra šios valstybės: 

Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, 
Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, 
Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Kroatijos Respublika, Italijos 
Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, 
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, 
Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos 
Respublika, Rumunija, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos 
Respublika, Švedijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystė. 

Islandija yra šio susitarimo šalis pagal susitarimą su Islandija dėl jos dalyvavimo bendrai 
vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus antruoju Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpiu [po 
susitarimo sudarymo įrašyti nuorodą]. 

2. BENDRAS PAGAL KIOTO PROTOKOLO 3 STRAIPSNĮ PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 
VYKDYMAS 

Remdamosi Kioto protokolo 4 straipsnio 1 dalimi, susitarimo šalys vykdys pagal 3 straipsnį 
prisiimtus įsipareigojimus laikydamosi šių nuostatų: 

– susitarimo šalys bendrai užtikrina, kad valstybių narių ir Islandijos išmestų Kioto 
protokolo A priede išvardytų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
(išreikštų anglies dioksido ekvivalentu) suma neviršija jų bendros nustatytosios 
teršalų normos. Ši norma apskaičiuojama atsižvelgiant į Kioto protokolo B priedo 
lentelės trečiame stulpelyje išvardytus kiekinius išmetamųjų teršalų apribojimo ir 
sumažinimo įsipareigojimus pagal protokolo 3 straipsnio nuostatas. 

– Kioto protokolo 3 straipsnio 1 dalies taikymas valstybių narių ir Islandijos aviacijos 
ir laivybos sektoriams grindžiamas konvencijos principu į Kioto protokolo šalių 
tikslus įtraukti tik vietinių skrydžių ir vietinių laivų reisų metu išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius. Europos Sąjungos principas antruoju Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpiu išlieka toks pat kaip pirmuoju, nes nuo 
Sprendimo 2/CP.3 priėmimo įtraukiant šiuos teršalų kiekius į šalių tikslus 
pasistūmėta nebuvo. Tai nepažeidžia Europos Sąjungos įsipareigojimų, prisiimtų 
pagal klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį, apimties, kuri išlieka 
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nepakitusi. Tai neprieštarauja ir būtinybei imtis priemonių, susijusių su orlaivių ir 
jūrų laivų degalų talpyklų išmetamomis dujomis. 

– Kiekviena susitarimo šalis gali padidinti savo įsipareigojimą perkeldama 
nustatytosios normos vienetus, išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus arba 
patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus į panaikintų vienetų sąskaitą, 
esančią nacionaliniame registre. Susitarimo šalys bendrai teikia informaciją, kurios 
reikalaujama pagal Sprendimo 1/CMO.8 9 dalį, ir bendrai teikia pasiūlymus pagal 
protokolo 3 straipsnio 1b ir 1c dalis. 

– Susitarimo šalys toliau taiko protokolo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis ir pagal jas 
individualiai sutartus sprendimus. 

– Bendras baziniais metais susitarimo šalių išmestų teršalų kiekis lygus teršalų, 
kiekvienos valstybės narės ir Islandijos išmestų jos atitinkamais baziniais metais, 
kiekių sumai. 

– Jei kurioje nors valstybėje narėje arba Islandijoje 1990 m. žemės naudojimo pokyčiai 
ir miškų ūkio veikla buvo pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
šaltinis, ta susitarimo šalis bendros nustatytosios normos, nustatomos pagal protokolo 
3 straipsnio 7a, 8 ir 8a dalis, apskaičiavimo tikslais pagal protokolo 3 straipsnio 7a 
dalį į savo 1990 baziniais metais arba baziniu laikotarpiu išmestų teršalų kiekį 
įtraukia bendrą šaltinių išmestų antropogeninių teršalų kiekį, išreikštą anglies 
dioksido ekvivalentu, atėmusios 1990 m. absorbentais dėl žemės naudojimo pokyčių 
pašalintų teršalų kiekį. 

– Pagal protokolo 3 straipsnio 7b dalį atliekamas skaičiavimas taikomas antrojo 
įsipareigojimų laikotarpio bendrai nustatytajai normai, nustatytai susitarimo šalims 
pagal protokolo 3 straipsnio 7a, 8 ir 8a dalis, ir vidutinių metinių teršalų, kuriuos 
susitarimo šalys išmetė pirmaisiais trejais pirmojo įsipareigojimų laikotarpio metais, 
kiekių sumai, padaugintai iš aštuonių. 

3. SUSITARIMO ŠALIMS PASKIRTI IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIAI 
Susitarimo šalių prisiimtas bendras kiekinis išmetamųjų teršalų apribojimo ir sumažinimo 
įsipareigojimas, nurodytas Kioto protokolo B priedo lentelės trečiame stulpelyje, yra 80 %. 
Susitarimo šalių bendra nustatytoji norma bus nustatyta pagal protokolo 3 straipsnio 7a, 8 ir 
8a dalis ir jos apskaičiavimą palengvins atskaita, kurią Europos Sąjunga pateiks pagal 
Sprendimo 2/CMP.8 2 dalį. 

Atitinkami susitarimo šalių išmetamųjų teršalų kiekiai yra tokie: 

– Europos Sąjungos išmetamųjų teršalų kiekis yra susitarimo šalių bendros 
nustatytosios normos ir valstybėms narėms bei Islandijai paskirtų išmetamųjų teršalų 
kiekių sumos skirtumas. Jo apskaičiavimą palengvins ataskaita, pateikta pagal 
Sprendimo 2/CMP.8 2 dalį. 

– Pagal protokolo 4 straipsnio 1 ir 5 dalis atitinkami valstybėms narėms ir Islandijai 
paskirti išmetamųjų teršalų kiekiai yra jų atitinkamų nustatytųjų normų, išvardytų 1 
lentelėje, ir protokolo 3 straipsnio 7a dalies taikymo tai valstybei narei arba Islandijai 
rezultatų suma. 

Susitarimo šalių nustatytosios normos yra lygios joms paskirtiems išmetamųjų teršalų 
kiekiams. 
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Europos Sąjungos nustatytoji teršalų norma apima šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų, kurioms taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kurią 
įgyvendina valstybės narės ir Islandija, kiekius tiek, kiek jiems taikomas protokolas. 
Atitinkamos valstybių narių ir Islandijos nustatytosios normos apima ir tuos kiekvienoje 
valstybėje narėje ir Islandijoje išmestų ir absorbuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekius, kurių šaltiniams ar absorbentams netaikoma Europos Sąjungos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Tarp jų yra ir visi išmesti ir 
absorbuoti teršalai, kuriems taikomos protokolo 3 straipsnio 3 bei 4 dalys ir išmesto azoto 
trifluorido (NF3) kiekiai, kuriems taikomas protokolas. 

Šio susitarimo šalys teikia atskiras ataskaitas apie išmestus ir absorbuotus teršalų, kurie 
neįtraukti į jų atitinkamas nustatytąsias normas, kiekius.  
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1 lentelė. Valstybėms narėms ir Islandijai paskirti išmetamųjų teršalų kiekiai (prieš 3 
straipsnio 7a dalies taikymą) 

Belgija 584 228 513 
Bulgarija 222 945 983 
Čekija 520 515 203 
Danija 269 321 526 
Vokietija 3 592 699 888 
Estija 51 056 976 
Airija 343 467 221 
Graikija 480 791 166 
Ispanija 1 766 877 232 
Prancūzija 3 014 714 832 
Kroatija 162 271 086 
Italija 2 410 291 421 
Kipras 47 450 128 
Latvija 76 633 439 
Lietuva 113 600 821 
Liuksemburgas 70 736 832 
Vengrija 434 486 280 
Мalta 9 299 769 
Nyderlandai 919 963 374 
Austrija 405 712 317 
Lenkija 1 583 938 824 
Portugalija 402 210 711 
Rumunija 656 059 490 
Slovėnija 99 425 782 
Slovakija 202 268 939 
Suomija 240 544 599 
Švedija 315 554 578 
Jungtinė Karalystė 2 743 362 625 
Islandija [Bus nustatyta pagal susitarimą su Islandija.] 

 


