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ANNEX 1 

  

Ratifikácia druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene klímy 

PRÍLOHA 

k 

návrhu  
ROZHODNUTIA RADY 

o uzavretí zmeny z Dauhy Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich 
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PRÍLOHA 

k 

návrhu  
ROZHODNUTIA RADY 

o uzavretí zmeny z Dauhy Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich 

Oznámenie podmienok dohody o spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej 
členských štátov a Islandu podľa článku 3 Kjótskeho protokolu 

1. ČLENOVIA DOHODY 
Európske únia, jej členské štáty a Islandská republika sú členmi tejto dohody (ďalej len 
„členovia“). V súčasnosti sú členskými štátmi Európskej únie tieto štáty: 

Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, 
Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, 
Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska 
republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské 
veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska 
republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, 
Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska. 

Island sa podieľa na tejto dohode na základe dohody s Islandom týkajúcej sa účasti Islandu na 
spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom 
záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy [doplniť odkaz po uzavretí dohody]. 

2. SPOLOČNÉ PLNENIE ZÁVÄZKOV PODĽA ČLÁNKU 3 KJÓTSKEHO PROTOKOLU 
V súlade s článkom 4 ods. 1 Kjótskeho protokolu členovia budú plniť svoje záväzky podľa 
jeho článku 3 takto: 

– Členovia spoločne zabezpečujú, aby v členských štátoch a na Islande súhrn 
agregovaných antropogénnych emisií skleníkových plynov prepočítaných na 
ekvivalent oxidu uhličitého uvedených v prílohe A ku Kjótskemu protokolu 
nepresiahlo ich spoločné pridelené množstvo. Toto množstvo sa vypočíta na základe 
kvantifikovaných záväzkov na obmedzenie alebo zníženie emisií uvedených v 
treťom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe B ku Kjótskemu protokolu a v súlade s 
ustanoveniami jeho článku 3. 

– Uplatňovanie článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu na emisie skleníkových plynov z 
leteckej a lodnej dopravy v prípade členských štátov a Islandu je založené na 
koncepcii dohovoru začleniť do cieľov strán len emisie z domácich letov a plavby. 
Koncepcia Európskej únie v druhom záväzku v rámci Kjótskeho protokolu zostáva 
rovnaká ako v prvom záväznom období, vzhľadom na to, že od rozhodnutia 2/CP.3 
sa nedosiahol dostatočný pokrok pri začleňovaní týchto emisií do cieľov strán. Toto 
sa nedotýka prísnosti záväzkov Európskej únie v rámci klimaticko-energetického 
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balíka, ktoré sa nemenia. Nedotýka sa to ani potreby prijať opatrenia vzhľadom na 
emisie takýchto plynov z lodných a leteckých palív. 

– Každý člen môže zvýšiť mieru svojich ambícií tak, že prevedie jednotky prideleného 
množstva, jednotky zníženia emisií alebo jednotky certifikovaného zníženia emisií 
na účet na zrušenie jednotiek zriadený vo svojom národnom registri. Členovia 
spoločne postupujú informácie požadované v odseku 9 rozhodnutia 1/CPM.8 a 
spoločne predkladajú akékoľvek návrhy na účely článku 3 ods. 1b a 1c protokolu. 

– Členovia naďalej jednotlivo uplatňujú článok 3 ods. 3 a 4 protokolu, ako aj 
rozhodnutia odsúhlasené na ich základe. 

– Súhrn emisií v základnom roku členov sa rovná súhrnu emisií v príslušnom 
základom roku uplatniteľnom v prípade každého členského štátu a Islandu. 

– Ak v roku 1990 zmena využívania pôdy a lesné hospodárstvo v ktoromkoľvek 
členskom štáte alebo na Islande predstavovali čistý zdroj emisií skleníkových 
plynov, daný členský štát podľa článku 3 ods. 7a protokolu na účely výpočtu 
spoločného prideleného množstva členov určeného v súlade s článkom 3 ods. 7a, 8 a 
8a protokolu zahrnie do svojho základného roku emisií 1990 alebo do základného 
obdobia emisií agregované antropogénne emisie skleníkových plynov prepočítané na 
ekvivalent oxidu uhličitého podľa zdrojov vyplývajúce zo zmeny využívania pôdy 
mínus emisie odstránené záchytmi v roku 1990.  

– Výpočet podľa článku 3 ods. 7b protokolu sa uplatňuje na spoločné množstvo 
pridelené členom v druhom záväznom období určené v súlade s článkom 3 ods. 7a, 8 
a 8a protokolu a na 8-násobok súhrnu priemerných ročných emisií členov na prvé tri 
roky prvého záväzného obdobia. 

3. JEDNOTLIVÉ ÚROVNE EMISIÍ PRIDELENÉ ČLENOM DOHODY 
Spoločný kvantifikovaný záväzok na obmedzenie alebo zníženie emisií členov uvedený v 
treťom stĺpci prílohy B Kjótskeho protokolu je 80 %. Spoločné množstvo pridelené členom sa 
určí podľa článku 3 ods. 7a, 8 a 8a protokolu a jeho výpočet sa uľahčí na základe správ, ktoré 
predloží Európska únia v súlade s článkom 2 rozhodnutia 2/CMP.8. 

Jednotlivé úrovne emisií členov sú: 

– Úroveň emisií Európskej únie je rozdiel medzi spoločným množstvom prideleným 
členom a súhrnom úrovní emisií členských štátov a Islandu. Jej výpočet sa uľahčí na 
základe správy predloženej podľa článku 2 rozhodnutia 2/CMP.8. 

– Jednotlivé úrovne emisií členských štátov a Islandu v súlade s článkom 4 ods. 1 a 5 
protokolu sú súhrn ich jednotlivých množstiev uvedených v tabuľke 1 a akéhokoľvek 
výsledku uplatnenia článku 3 ods. 7a protokolu v prípade daného členského štátu 
alebo Islandu. 

Množstvá pridelené členom sa rovnajú ich jednotlivým úrovniam emisií. 

Do množstva prideleného Európskej únii spadajú emisie skleníkových plynov v rámci 
systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami, na ktorom sa podieľajú jej členské štáty 
a Island, do tej miery, do akej sa na tieto emisie vzťahuje protokol. Do jednotlivých 
množstiev pridelených členským štátom a Islandu spadajú emisie skleníkových plynov podľa 
zdrojov a odstraňovanie týchto emisií záchytmi v každom členskom štáte alebo na Islande zo 
zdrojov a záchytov, na ktoré sa nevzťahuje systém Európskej únie na obchodovanie s 
emisnými kvótami skleníkových plynov. Zahŕňa to všetky emisie zo zdrojov a odstraňovanie 



 

SK 4   SK 

emisií záchytmi, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3 a 4 protokolu, ako aj emisie fluoridu 
dusného (NF3) v rámci protokolu. 

Členovia tejto dohody jednotlivo podávajú správy o emisiách podľa zdrojov a odstraňovaní 
emisií záchytmi, ktoré spadajú do ich jednotlivých pridelených množstiev.  
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Tabuľka 1: Úrovne emisií z členských štátov a Islandu (pred uplatňovaním článku 3 
ods. 7a) 

Belgicko 584 228 513 
Bulharsko 222 945 983 
Česká republika 520 515 203 
Dánsko 269 321 526 
Nemecko 3 592 699 888 
Estónsko 51 056 976 
Írsko 343 467 221 
Grécko 480 791 166 
Španielsko 1 766 877 232 
Francúzsko 3 014 714 832 
Chorvátsko 162 271 086 
Taliansko 2 410 291 421 
Cyprus 47 450 128 
Lotyšsko 76 633 439 
Litva 113 600 821 
Luxembursko 70 736 832 
Maďarsko 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Holandsko 919 963 374 
Rakúsko 405 712 317 
Poľsko 1 583 938 824 
Portugalsko 402 210 711 
Rumunsko 656 059 490 
Slovinsko 99 425 782 
Slovensko 202 268 939 
Fínsko 240 544 599 
Švédsko 315 554 578 
Spojené kráľovstvo 2 743 362 625 
Island [údaj sa určí po dohode s Islandom] 

 


