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ANNEX 1 

  

Ratificarea celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

ANEXĂ 

la 

Propunerea de  
DECIZIE A CONSILIULUI 

privind adoptarea modificării de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a 

angajamentelor care decurg din acesta 
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ANEXĂ 

la 

Propunerea de  
DECIZIE A CONSILIULUI 

privind adoptarea modificării de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a 

angajamentelor care decurg din acesta 

Notificare a clauzelor acordului privind îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii 
Europene, ale statelor sale membre și ale Islandei în temeiul articolului 3 din Protocolul 

de la Kyoto 

1. PĂRțILE LA ACORD 
Uniunea Europeană, statele sale membre și Republica Islanda sunt părți la acord („părțile”). În 
prezent, următoarele state sunt membre ale Uniunii Europene: 

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, 
Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul 
Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica 
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica 
Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, 
Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord. 

Islanda participă la acord în temeiul acordului cu Islanda privind participarea Islandei la 
îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor sale membre și ale 
Islandei în a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice [a se insera 
referința după încheierea acordului]. 

2. ÎNDEPLINIREA ÎN COMUN A ANGAJAMENTELOR ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 3 DIN 
PROTOCOLUL DE LA KYOTO 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto, părțile își vor îndeplini 
angajamentele prevăzute la articolul 3 după cum urmează: 

– Părțile își unesc eforturile pentru a asigura faptul că în statele membre și în Islanda, 
suma combinată a emisiilor antropice agregate de gaze cu efect de seră exprimate în 
dioxid de carbon echivalent prevăzute în anexa A la Protocolul de la Kyoto nu 
depășește cantitatea comună atribuită acestora. Această sumă este calculată în funcție 
de angajamentul cantitativ de limitare și de reducere a emisiilor care figurează în 
coloana a treia din tabelul de la anexa B la Protocolul de la Kyoto, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 3. 

– Aplicarea articolului 3 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto emisiilor de gaze cu 
efect de seră din sectorul aviației și din cel maritim pentru statele membre și Islanda 
se bazează pe abordarea din Convenție potrivit căreia numai emisiile care provin de 
la zborurile interne și din traficul maritim național sunt incluse în obiectivele părților. 
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Abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește cea de a doua perioadă de 
angajament a Protocolului de la Kyoto rămâne aceeași ca în prima perioadă de 
angajament, dată fiind lipsa de progrese de la Decizia 2/CP.3 în privința integrării 
acestor emisii în obiectivele părților. Această abordare nu aduce atingere 
angajamentelor stricte asumate de Uniunea Europeană în cadrul pachetului privind 
schimbările climatice și energia, care rămân neschimbate. Aceasta nu aduce atingere 
nici necesității adoptării unor măsuri în privința emisiilor unor astfel de gaze 
provenite din combustibilii folosiți în transporturile aeriene și maritime. 

– Fiecare parte își poate mări nivelul de ambiție prin transferarea unităților de cantitate 
atribuită, a unităților de reducere a emisiilor sau a unităților de reducere de emisii 
certificată într-un cont de anulare din registrul său național. Părțile prezintă împreună 
informațiile solicitate la punctul (9) din Decizia 1/CMP.8 și prezintă împreună orice 
propunere în sensul articolului 3 (1b) și (1c) din protocol. 

– Părțile continuă să aplice articolul 3 alineatele (3) și (4) din protocol, precum și 
deciziile aprobate individual în temeiul acestora. 

– Emisiile cumulate din anul de referință ale părților sunt egale cu suma emisiilor din 
anii de referință respectivi care se aplică fiecărui stat membru și Islandei. 

– În cazul în care schimbarea destinației terenurilor și silvicultura constituiau o sursă 
netă de emisii de gaze cu efect de seră în 1990 pentru un stat membru sau pentru 
Islanda, acea parte, în conformitate cu articolul 3 alineatul (7a) din protocol, include 
în emisiile corespunzătoare anului de bază, 1990, emisiile antropice agregate din 
surse exprimate în dioxid de carbon echivalent din care se scad cantitățile absorbite 
prin puțuri în 1990, datorate schimbării utilizării terenurilor, în scopul calculării 
cantității comune atribuite părților determinată în conformitate cu articolele 3 
alineatele (7a), (8) și (8a) din protocol. 

– Calculele efectuate în conformitate cu articolul 3 alineatul (7b) din protocol se aplică 
cantității comune atribuite părților în cea de a doua perioadă de angajament, 
determinată în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) și (8a) din protocol și 
sumei emisiilor anuale medii ale părților pentru primii trei ani din prima perioadă de 
angajament, înmulțită cu opt. 

3. NIVELURILE DE EMISII RESPECTIVE ALOCATE PĂRțILOR LA ACORD 

Angajamentul cantitativ comun al părților de limitare și de reducere a emisiilor pentru părțile 
enumerate în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto este de 80 %. Cantitatea 
comună atribuită părților va fi determinată în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) și 
(8a) din protocol, iar modul de calcul al acesteia va fi facilitat de raportul prezentat de către 
Uniunea Europeană în temeiul alineatului (2) din Decizia 2/CMP.8. 

Nivelurile de emisii respective ale părților sunt după cum urmează. 

– Nivelul emisiilor pentru Uniunea Europeană este egal cu diferența dintre cantitatea 
comună atribuită a părților și suma nivelurilor de emisii ale statelor membre și 
Islandei. Calcularea acestui nivel va fi facilitat de raportul prezentat în temeiul 
alineatului (2) din Decizia 2/CMP.8. 

– Nivelurile de emisii respective ale statelor membre și Islandei în conformitate cu 
articolul 4 alineatele (1) și (5) din protocol sunt egale cu suma cantităților lor 
respective enumerate în tabelul 1, la care se adaugă orice rezultat al aplicării 
articolului 3 (7a) din protocol pentru statul membru respectiv sau pentru Islanda. 
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Cantitățile atribuite părților sunt egale cu nivelurile lor respective de emisii. 

Cantitatea atribuită Uniunii Europene corespunde emisiilor de gaze cu efect de seră din cadrul 
schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze, la care participă statele sale 
membre și Islanda, în măsura în care aceste emisii fac obiectul protocolului. Cantitățile 
respective atribuite statelor membre și Islandei acoperă emisiile de gaze cu efect de seră din 
surse și absorbția acestora prin puțuri, în fiecare stat membru sau în Islanda, care nu fac 
obiectul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră. Sunt incluse toate emisiile din surse și absorbția acestora prin puțuri, care fac 
obiectul articolului 3 alineatele (3) și (4) din protocol, precum și toate emisiile de trifluorură 
de azot (NF3) care țin de protocol. 

Părțile la prezentul acord trebuie să prezinte separat informații privind emisiile din surse și 
absorbția acestora prin puțuri, care corespund cantităților lor atribuite respective.  
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Tabelul 1: Niveluri de emisii ale statelor membre și Islandei [înainte de aplicarea 
articolul 3 alineatul (7a)] 

Belgia 584 228 513 
Bulgaria 222 945 983 
Republica Cehă 520 515 203 
Danemarca 269 321 526 
Germania 3 592 699 888 
Estonia 51 056 976 
Irlanda 343 467 221 
Grecia 480 791 166 
Spania 1 766 877 232 
Franța 3 014 714 832 
Croația 162 271 086 
Italia 2 410 291 421 
Cipru 47 450 128 
Letonia 76 633 439 
Lituania 113 600 821 
Luxemburg 70 736 832 
Ungaria 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Țările de Jos 919 963 374 
Austria 405 712 317 
Polonia 1 583 938 824 
Portugalia 402 210 711 
România 656 059 490 
Slovenia 99 425 782 
Slovacia 202 268 939 
Finlanda 240 544 599 
Suedia 315 554 578 
Regatul Unit 2 743 362 625 
Islanda [valoare care urmează să se stabilească de comun 

acord cu Islanda] 

 


