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ANNEX 1 

  

Ratifikacija drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi podnebja 

PRILOGA 

k 

predlogu  
SKLEPA SVETA 

o sklenitvi spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te 

spremembe 
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PRILOGA 

k 

predlogu  
SKLEPA SVETA 

o sklenitvi spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te 

spremembe 

Priglasitev pogojev sporazuma o skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, 
njenih držav članic in Islandije v skladu s členom 3 Kjotskega protokola 

1. ČLANICE SPORAZUMA 
Evropska unija, njene države članice in Republika Islandija so članice tega sporazuma (v 
nadaljnjem besedilu: članice). Zdajšnje države članice Evropske unije so naslednje države: 

Kraljevina Belgija, Republika Bolgarija, Češka republika, Kraljevina Danska, Zvezna 
republika Nemčija, Republika Estonija, Irska, Helenska republika, Kraljevina Španija, 
Francoska republika, Republika Hrvaška, Italijanska republika, Republika Ciper, 
Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarska, 
Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, 
Portugalska republika, Romunija, Republika Slovenija, Slovaška republika, Republika 
Finska, Kraljevina Švedska ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska. 

Islandija sodeluje v tem sporazumu v skladu s sporazumom z Islandijo o sodelovanju Islandije 
pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njihovih držav članic in Islandije v 
drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja [po sklenitvi sporazuma se vstavi sklic]. 

2. SKUPNO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V OKVIRU ČLENA 3 KJOTSKEGA PROTOKOLA 
V skladu s členom 4(1) Kjotskega protokola bodo članice svoje obveznosti v skladu s 
členom (3) protokola izpolnjevale na naslednje načine: 

– Članice skupaj zagotovijo, da skupna vsota skupnih antropogenih emisij ekvivalenta 
ogljikovega dioksida toplogrednih plinov, navedenih v Prilogi A h Kjotskem 
protokolu, v državah članicah in Islandiji ne preseže njihove skupne dodeljene 
količine. Ta količina se izračuna v skladu z obveznostmi glede količinskega 
omejevanja in zmanjševanja emisij, navedenimi v tretjem stolpcu tabele iz Priloge B 
h Kjotskemu protokolu, in v skladu z določbami člena 3 tega protokola. 

– Uporaba člena 3(1) Kjotskega protokola za emisije toplogrednih plinov iz letalstva in 
pomorskega prometa za države članice in Islandijo temelji na pristopu Konvencije, 
da so v cilje pogodbenic vključene le emisije iz domačih letov in domačega 
pomorskega prometa. Pristop Evropske unije v drugem ciljnem obdobju Kjotskega 
protokola ostaja enak kot v prvem ciljnem obdobju, saj od Sklepa 2/CP.3 ni napredka 
pri pripisovanju teh emisij ciljem pogodbenic. To je brez poseganja v obveznosti 
zavez Evropske unije v okviru svežnja ukrepov za podnebne spremembe in 
obnovljivo energijo, ki ostajajo nespremenjene. To je tudi brez poseganja v potrebo 
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po sprejetju ukrepov glede emisij takih plinov iz letalstva in iz goriv pomorskih 
skladišč. 

– Vsaka članica lahko okrepi raven prizadevanj s prenosom enot dodeljenih količin, 
enot zmanjšanja emisij ali enot potrjenega zmanjšanja emisij na račun za preklic, ki 
je določen v njenem nacionalnem registru. Članice skupaj predložijo informacije, ki 
jih zahteva odstavek 9 Sklepa 1/CMP.8, in skupaj predložijo predloge za namen 
člena 3(1)(b) in 3(1)(c) Protokola. 

– Članice še naprej posamično uporabljajo točki (3) in (4) člena 3 Protokola in 
sklepov, sprejetih v okviru Protokola. 

– Združene emisije izhodiščnih let članic so enake vsoti emisij zadevnih izhodiščnih 
let, ki se uporabljajo za vsako državo članico in Islandijo. 

– Če sta sprememba rabe zemljišč in gozdarstva pomenili neto vir emisij toplogrednih 
plinov leta 1990 za katero koli državo članico ali Islandijo, te članice v skladu s 
členom 3(7)(a) Protokola vključijo v svoje emisije izhodiščnega leta 1990 ali 
obdobja skupne antropogene emisije ekvivalenta ogljikovega dioksida iz virov, od 
katerih se odštejejo odstranitve po ponorih leta 1990 zaradi spremembe rabe 
zemljišč, za namen izračuna skupne dodeljene količine članic, določene v skladu s 
členom 3(7)(a), členom 3(8) in členom 3(8)(a) Protokola. 

– Izračun v skladu s členom 3(7)(b) Protokola se uporablja za skupno dodeljeno 
količino drugega ciljnega obdobja za članice, določene v skladu s členom 3(7)(a), 
členom 3(8) in členom 3(8)(a) Protokola, in vsoto povprečnih letnih emisij članic iz 
prvih treh let prvega ciljnega obdobja, pomnoženo z osem. 

3. ZADEVNE RAVNI EMISIJ, DODELJENE ČLANICAM SPORAZUMA 
Skupna obveznost glede količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij za članice iz tretjega 
stolpca Priloge B h Kjotskemu protokolu za članice znaša 80 %. Skupna dodeljena količina 
članic bo določena v skladu s členom 3(7)(a), členom 3(8) in členom 3(8)(a) Protokola, njen 
izračun pa bo omogočilo poročilo, ki ga bo Evropska unija predložila v skladu z odstavkom 2 
Sklepa 2/CMP.8. 

Zadevne ravni emisij članic so: 

– Raven emisij Evropske unije je razlika med skupno dodeljeno količino članic in 
vsoto ravni emisij držav članic in Islandije. Njen izračun bo omogočilo poročilo, 
predloženo v skladu z odstavkom 2 Sklepa 2/CMP.8. 

– Zadevna raven emisij držav članic in Islandije je v skladu s točkama (1) in (5) 
člena 4 Protokola vsota njihovih zadevnih količin iz tabele 1 in katerih koli 
rezultatov uporabe člena 3(7)(a) Protokola za navedene države članice ali Islandijo. 

Dodeljena količina članic je enaka njihovim zadevnim ravnem emisij. 

Dodeljena količina Evropske unije zajema emisije toplogrednih plinov v okviru sistema EU 
za trgovanje z emisijami, v katerem sodelujejo države članice in Islandija, do mere, do katere 
so te emisije zajete v okviru Protokola. Zadevne dodeljene količine držav članic in Islandije 
zajemajo emisije toplogrednih plinov iz virov in odstranitev po ponorih v vsaki državi članici 
ali Islandiji iz virov in po ponorih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov Evropske unije. To vključuje vse emisije toplogrednih plinov iz virov in 
po ponorih odstranjenih toplogrednih plinov, ki so zajete v točkah (3) in (4) člena 3 Protokola, 
ter emisije dušikovega trifluorida (NF3) v okviru Protokola. 
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Članice tega sporazuma ločeno poročajo o emisijah iz virov in odstranitev po ponorih, ki so 
zajete v navedene zadevne dodeljene količine. 
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Tabela 1: Ravni emisij držav članic in Islandije (pred uporabo člena 3(7)(a)) 

Belgija 584 228 513 
Bolgarija 222 945 983 
Češka 520 515 203 
Danska 269 321 526 
Nemčija 3 592 699 888 
Estonija 51 056 976 
Irska 343 467 221 
Grčija 480 791 166 
Španija 1 766 877 232 
Francija 3 014 714 832 
Hrvaška 162 271 086 
Italija 2 410 291 421 
Ciper 47 450 128 
Latvija 76 633 439 
Litva 113 600 821 
Luksemburg 70 736 832 
Madžarska 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Nizozemska 919 963 374 
Avstrija 405 712 317 
Poljska 1 583 938 824 
Portugalska 402 210 711 
Romunija 656 059 490 
Slovenija 99 425 782 
Slovaška 202 268 939 
Finska 240 544 599 
Švedska 315 554 578 
Združeno kraljestvo 2 743 362 625 
Islandija [Vrednost se določi v soglasju z Islandijo] 

 


