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ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrā 
saistību perioda ratifikācija 

PIELIKUMS 

dokumentam 

Priekšlikums  
PADOMES LĒMUMS 

par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola 
Dohas grozījuma noslēgšanu un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi 
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PIELIKUMS 

dokumentam 

Priekšlikums  
PADOMES LĒMUMS 

par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola 
Dohas grozījuma noslēgšanu un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi 

Paziņojums par nosacījumiem, kas attiecas uz vienošanos kopīgi izpildīt Eiropas 
Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistības, kā paredzēts Kioto protokola 3. pantā 

1. VIENOŠANĀS DALĪBNIEKI 
Šīs vienošanās dalībnieki ir Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un Islandes Republika 
(“dalībnieki”). Patlaban Eiropas Savienības dalībvalstis ir šādas valstis: 

Beļģijas Karaliste, Bulgārijas Republika, Čehijas Republika, Dānijas Karaliste, 
Vācijas Federatīvā Republika, Igaunijas Republika, Īrija, Grieķijas Republika, 
Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Horvātijas Republika, Itālijas Republika, 
Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Luksemburgas 
Lielhercogiste, Ungārija, Maltas Republika, Nīderlandes Karaliste, Austrijas 
Republika, Polijas Republika, Portugāles Republika, Rumānija, Slovēnijas 
Republika, Slovākijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karaliste. 

Islande ir šīs vienošanās dalībniece saskaņā ar vienošanos ar Islandi par Islandes dalību 
Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola otrajā saistību periodā [ievietot atsauci 
pēc vienošanās noslēgšanas]. 

2. SAISTĪBU KOPĪGA IZPILDE, KĀ PAREDZĒTS KIOTO PROTOKOLA 3. PANTĀ 
Saskaņā ar Kioto protokola 4. panta 1. punktu dalībnieki savas 3. pantā paredzētās saistības 
pildīs šādi. 

– Dalībnieki kopīgi nodrošinās to, ka dalībvalstīs un Islandē Kioto protokola 
A pielikumā minēto siltumnīcefekta gāzu antropogēno emisiju agregētais apjoms, 
kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalentā, nepārsniedz tām kopīgi noteikto daudzumu. 
Šo daudzumu aprēķina atbilstīgi kvantitatīvajām emisiju ierobežošanas un 
samazināšanas saistībām, kas norādītas Kioto protokola B pielikuma tabulas trešajā 
slejā, un saskaņā ar tā 3. panta noteikumiem. 

– Kioto protokola 3. panta 1. punkta piemērošana siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas 
dalībvalstīm un Islandei rodas aviācijas un kuģniecības nozarē, balstās uz 
Konvencijas pieeju, saskaņā ar kuru līgumslēdzēju pušu mērķrādītājos iekļauj tikai 
emisijas no iekšzemes lidojumiem un iekšzemes kuģošanas. Eiropas Savienības 
pieeja Kioto protokola otrajā saistību periodā paliek tāda pati kā pirmajā saistību 
periodā, jo kopš Lēmuma 2/CP.3 pieņemšanas nav izdevies panākt progresu šo 
emisiju ierēķināšanā līgumslēdzēju pušu mērķrādītājos. Tas neskar to Eiropas 
Savienības saistību stingru ievērošanu, kas noteiktas klimata un enerģētikas tiesību 
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aktu paketē un paliek nemainīgas. Tas neskar arī vajadzību veikt pasākumus attiecībā 
uz šādu gāzu emisijām, kas rodas aviācijas nozarē un no jūras flotes degvielas. 

– Katrs dalībnieks var palielināt savu saistību vērienīgumu, noteiktā daudzuma 
vienības, emisiju samazināšanas vienības vai sertificētas emisiju samazināšanas 
vienības pārskaitot uz anulēšanas kontu, kas izveidots attiecīgajā valsts reģistrā. 
Dalībnieki kopīgi iesniedz informāciju, kas prasīta 9. punktā Lēmumā 1/CMP.8, un 
kopīgi izsaka priekšlikumus protokola 3. panta 1.b punkta un 1.c punkta 
piemērošanas vajadzībām. 

– Dalībnieki turpina piemērot protokola 3. panta 3. un 4. punktu un lēmumus, par 
kuriem tie individuāli vienojušies. 

– Dalībnieku apvienotās bāzes gada emisijas ir vienādas ar emisiju summu attiecīgajos 
bāzes gados, kas piemērojami katrai dalībvalstij un Islandei. 

– Ja zemes izmantojuma maiņa un mežsaimniecība kādā dalībvalstī vai Islandē 
1990. gadā ir bijusi siltumnīcefekta gāzu emisiju neto avots, tad attiecīgais dalībnieks 
saskaņā ar protokola 3. panta 7.a punktu savā 1990. emisiju bāzes gadā vai periodā 
iekļauj 1990. gadā zemes izmantošanas maiņas radītās agregētās antropogēnās 
emisijas no avotiem, izteiktas oglekļa dioksīda ekvivalentā, no tām atņemot 
piesaistītājsistēmās uztverto apjomu, lai aprēķinātu dalībniekiem kopīgi noteikto 
daudzumu, kas noteikts saskaņā ar protokola 3. panta 7.a, 8. un 8.a punktu. 

– Aprēķinu saskaņā ar protokola 3. panta 7.b punktu piemēro dalībniekiem kopīgi 
noteiktajam otrā saistību perioda daudzumam, kas noteikts saskaņā ar protokola 
3. panta 7.a, 8. un 8.a punktu, un dalībnieku pirmā saistību perioda pirmo trīs gadu 
vidējo ikgadējo emisiju summai, kas reizināta ar astoņi. 

3. ATTIECĪGIE EMISIJU LĪMEŅI, KAS PIEŠĶIRTI VIENOŠANĀS DALĪBNIEKIEM 
Dalībnieku kopīgās kvantitatīvās emisiju ierobežošanas un samazināšanas saistības, kas 
norādītas Kioto protokola B pielikuma trešajā slejā, ir 80 %. Kopīgi noteiktais daudzums 
dalībniekiem tiks noteikts saskaņā ar protokola 3. panta 7.a, 8. un 8.a punktu, un tā 
aprēķināšanu atvieglos ziņojums, ko Eiropas Savienība iesniegusi atbilstīgi 2. punktam 
Lēmumā 2/CMP.8. 

Dalībnieku attiecīgie emisiju līmeņi ir šādi. 

– Eiropas Savienības emisiju līmenis ir dalībniekiem kopīgi noteiktā daudzuma un 
dalībvalstu un Islandes emisiju līmeņu summas starpība. Tā aprēķināšanu atvieglos 
ziņojums, kas iesniegts saskaņā ar 2. punktu Lēmumā 2/CMP.8. 

– Dalībvalstu un Islandes attiecīgie emisiju līmeņi saskaņā ar protokola 4. panta 1. un 
5. punktu ir summa, ko iegūst, saskaitot to attiecīgos daudzumus, kas norādīti 
1. tabulā, un rezultātus, kas iegūti, attiecībā uz minēto dalībvalsti vai Islandi 
piemērojot protokola 3. panta 7.a punktu. 

Dalībniekiem noteiktie daudzumi ir vienādi ar to attiecīgajiem emisiju līmeņiem. 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ietilpst Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā, kurā piedalās tās dalībvalstis un Islande, Eiropas Savienībai noteiktais daudzums 
aptver tādā apmērā, kādā uz šīm emisijām attiecas Protokols. Attiecīgie dalībvalstīm un 
Islandei noteiktie daudzumi aptver tās siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem un 
piesaistītājsistēmās uztverto apjomu katrā dalībvalstī vai Islandē, ko rada avoti un 
piesaistītājsistēmas, kuras neietilpst Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
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tirdzniecības sistēmā. Tas ietver visas emisijas no avotiem un piesaistītājsistēmās uztverto 
apjomu, uz ko attiecas protokola 3. panta 3. un 4. punkts, kā arī visas slāpekļa trifluorīda 
(NF3) emisijas, kuras aptver protokols. 

Šīs vienošanās dalībnieki atsevišķi ziņo par emisijām no avotiem un piesaistītājsistēmās 
uztverto apjomu, ko aptver to attiecīgais noteiktais daudzums.  
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1. tab. Dalībvalstu un Islandes emisiju līmenis (pirms 3. panta 7.a punkta piemērošanas) 

Beļģija 584 228 513 
Bulgārija 222 945 983 
Čehijas Republika 520 515 203 
Dānija 269 321 526 
Vācija 3 592 699 888 
Igaunija 51 056 976 
Īrija 343 467 221 
Grieķija 480 791 166 
Spānija 1 766 877 232 
Francija 3 014 714 832 
Horvātija 162 271 086 
Itālija 2 410 291 421 
Kipra 47 450 128 
Latvija 76 633 439 
Lietuva 113 600 821 
Luksemburga 70 736 832 
Ungārija 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Nīderlande 919 963 374 
Austrija 405 712 317 
Polija 1 583 938 824 
Portugāle 402 210 711 
Rumānija 656 059 490 
Slovēnija 99 425 782 
Slovākija 202 268 939 
Somija 240 544 599 
Zviedrija 315 554 578 
Apvienotā Karaliste 2 743 362 625 
Islande [jānosaka, vienojoties ar Islandi] 

 


