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till 
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RÅDETS BESLUT 

om ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom 

ramen för detta 
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BILAGOR 

till 

Förslag till  
RÅDETS BESLUT 

om ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom 

ramen för detta 

Anmälan av bestämmelserna i överenskommelsen om att gemensamt fullgöra 
Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden enligt artikel 3 i 

Kyotoprotokollet 

1. PARTER I ÖVERENSKOMMELSEN 
Europeiska unionen, dess medlemsstater och Republiken Island är parter i denna 
överenskommelse (nedan kallade parterna i överenskommelsen). Följande stater är för 
närvarande medlemmar i Europeiska unionen: 

Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket 
Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken 
Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, 
Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, 
Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket 
Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, 
Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, 
Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. 

Island deltar i denna överenskommelse i enlighet med överenskommelsen med Island om 
Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess 
medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [hänvisning 
läggs in när överenskommelsen ingås]. 

2. GEMENSAMT FULLGÖRANDE AV ÅTAGANDENA ENLIGT ARTIKEL 3 I 
KYOTOPROTOKOLLET 

I enlighet med artikel 4.1 i Kyotoprotokollet ska parterna i överenskommelsen fullgöra sina 
åtaganden enligt artikel 3 i protokollet på följande sätt: 

– Parterna i överenskommelsen ska gemensamt se till att medlemsstaternas och Islands 
gemensamma, sammanlagda, antropogena utsläpp av de växthusgaser som står 
upptagna i bilaga A till Kyotoprotokollet uttryckta i koldioxidekvivalenter inte 
överstiger deras gemensamt tilldelade mängd. Denna mängd beräknas i enlighet med 
de kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp som anges i 
tredje kolumnen i tabellen i bilaga B till Kyotoprotokollet och i överensstämmelse 
med bestämmelserna i artikel 3 i protokollet. 

– Tillämpningen av artikel 3.1 i Kyotoprotokollet på utsläpp av växthusgaser från 
medlemsstaternas och Islands luft- och sjöfart grundar sig på konventionens 
tillvägagångssätt att endast inkludera utsläpp från inrikesflygningar och nationell 
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sjöfart i målen för parterna i överenskommelsen. Europeiska unionens 
tillvägagångssätt enligt det andra åtagandet i Kyotoprotokollet förblir detsamma som 
under den första åtagandeperioden, eftersom det sedan beslut 2/CP.3 inte har gjorts 
några framsteg när det gäller att inkludera dessa utsläpp i parternas mål. Detta 
påverkar inte EU:s strikta åtaganden inom ramen för energi- och klimatpaketet, som 
förblir oförändrade. Det påverkar inte heller behovet av att vidta åtgärder i fråga om 
utsläpp av sådana gaser från bunkerbränsle för luft- och sjöfart. 

– Varje part i överenskommelsen kan höja sin ambitionsnivå genom att överföra 
tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade 
utsläppsminskningsenheter till ett annulleringskonto som fastställts i medlemsstatens 
nationella register. Parterna i överenskommelsen ska gemensamt lägga fram den 
information som krävs enligt punkt 9 i beslut 1/CMP.8, och gemensamt lägga fram 
förslag för tillämpningen av artikel 3.1b och 3.1c i protokollet. 

– Parterna i överenskommelsen ska fortsätta att tillämpa artikel 3.3 och 3.4 i 
protokollet och beslut som fattats individuellt inom ramen för dessa artiklar. 

– Det gemensamma basårsutsläppet för parterna i överenskommelsen ska motsvara de 
sammanlagda utsläpp under respektive basår som gäller för varje medlemsstat och 
Island. 

– Om förändring av markanvändning och skogsbruk år 1990 utgjorde en nettokälla för 
utsläpp av växthusgaser för en medlemsstat eller Island ska den parten i 
överenskommelsen, i enlighet med artikel 3.7a i protokollet, i sina utsläpp för basåret 
eller basperioden 1990 inkludera det sammanlagda, antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor, uttryckt i koldioxidekvivalenter, minskat med upptag i 
kolsänkor år 1990 som härrör från förändringen av markanvändningen, för att 
beräkna den mängd som gemensamt tilldelats parterna i överenskommelsen i 
enlighet med artikel 3.7a samt artikel 8 och 8a i protokollet. 

– Beräkningen enligt artikel 3.7b i protokollet ska tillämpas på den mängd som 
gemensamt tilldelats parterna i överenskommelsen för den andra åtagandeperioden 
och som fastställts i enlighet med artikel 3.7a samt artikel 8 och 8a i protokollet och 
på det sammanlagda genomsnittliga årliga utsläppen för parterna i 
överenskommelsen under de första tre åren av den första åtagandeperioden 
multiplicerade med åtta. 

3. UTSLÄPPSNIVÅ SOM TILLDELATS RESPEKTIVE PART I ÖVERENSKOMMELSEN 

Det gemensamma kvantifierade åtagande om begränsning och minskning av utsläpp för 
parterna i överenskommelsen som anges i den tredje kolumnen i bilaga B till 
Kyotoprotokollet uppgår till 80 %. Den mängd som gemensamt tilldelats parterna i 
överenskommelsen kommer att fastställas enligt artikel 3.7a samt artikel 8 och 8a i 
protokollet. Beräkningen kommer att underlättas av Europeiska unionens rapport enligt punkt 
2 i beslut 2/CMP.8. 

Utsläppsnivåerna för respektive part i överenskommelsen är följande: 

– Utsläppsnivån för Europeiska unionen motsvarar skillnaden mellan den mängd som 
gemensamt tilldelats parterna i överenskommelsen och medlemsstaternas och Islands 
sammanlagda utsläppsnivåer. Beräkningen kommer att underlättas av rapporten 
enligt punkt 2 i beslut 2/CMP.8. 
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– Medlemsstaternas och Islands respektive utsläppsnivåer enligt artikel 4.1 och 4.5 i 
protokollet motsvarar summan av deras respektive mängder enligt tabell 1 samt de 
mängder som resulterar av tillämpningen av artikel 3.7a i protokollet för den berörda 
medlemsstaten eller Island. 

De mängder som tilldelats parterna i överenskommelsen ska motsvara deras respektive 
utsläppsnivåer. 

Den mängd som tilldelats Europeiska unionen omfattar utsläpp av växthusgaser enligt 
Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter, i vilket dess medlemsstater och 
Island deltar, i den mån dessa utsläpp omfattas av protokollet. De mängder som tilldelats 
medlemsstaterna respektive Island omfattar de utsläpp av växthusgaser från källor och upptag 
i sänkor i varje medlemsstat eller Island från källor och sänkor som inte omfattas av 
Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Detta inkluderar 
alla utsläpp från källor och upptag i sänkor som omfattas av artikel 3.3 och 3.4 i protokollet 
samt alla utsläpp av kvävetriofluorid (NF3) enligt protokollet. 

Parterna i överenskommelsen ska lämna separata rapporter om utsläpp från källor och upptag 
i sänkor som omfattas av deras respektive tilldelade mängder.  
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Tabell 1: Utsläppsnivåer för medlemsstaterna och Island (före tillämpningen av artikel 
3.7a) 

Belgien 584 228 513 
Bulgarien 222 945 983 
Tjeckien 520 515 203 
Danmark 269 321 526 
Tyskland 3 592 699 888 
Estland 51 056 976 
Irland 343 467 221 
Grekland 480 791 166 
Spanien 1 766 877 232 
Frankrike 3 014 714 832 
Kroatien 162 271 086 
Italien 2 410 291 421 
Cypern 47 450 128 
Lettland 76 633 439 
Litauen 113 600 821 
Luxemburg 70 736 832 
Ungern 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Nederländerna 919 963 374 
Österrike 405 712 317 
Polen 1 583 938 824 
Portugal 402 210 711 
Rumänien 656 059 490 
Slovenien 99 425 782 
Slovakien 202 268 939 
Finland 240 544 599 
Sverige 315 554 578 
Förenade kungariket 2 743 362 625 
Island [fastställs i samförstånd med Island] 

 


