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Statsrådets förordning
om avtalet 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 klimatförändring
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet 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 klimatförändring (823/2015):
1§
Det i Bryssel den 1 april 2015 ingångna avtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande 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 klimatförändring träder i kraft den 27 november 2018 enligt vad som
har avtalats.
Avtalet har godkänts av riksdagen den 13 mars 2015 och av republikens president den
26 juni 2015. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren vid Europeiska unionens råd den 28 juli 2015.
2§
De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.
3§
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
avtalet 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 klimatförändring (823/2015) träder i kraft den 27 november 2018.
Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.
4§
Denna förordning träder i kraft den 27 november 2018.
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Helsingfors den 8 november 2018
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare Charlotta von Troil
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AVTAL
MELLAN EUROPEISKA UNIONEN
OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH ISLAND, Å ANDRA SIDAN,
RÖRANDE 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 KLIMATFÖRÄNDRING
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EUROPEISKA UNIONEN (nedan även kallad 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,
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FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
å ena sidan,
och ISLAND
å andra sidan
(nedan kallade parterna),

ERINRAR OM FÖLJANDE:
Enligt det gemensamma uttalande som utfärdades i Doha den 8 december 2012 grundar sig de kvantifierade
åtagandena om begränsning och minskning av utsläpp för unionen, dess medlemsstater, Kroatien och Island
under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på förutsättningen att dessa åtaganden kommer att fullgöras
gemensamt i enlighet med artikel 4 i Kyotoprotokollet, samt att artikel 3.7b i Kyotoprotokollet kommer att
tillämpas på den gemensamma tilldelade mängden i enlighet med avtalet om gemensamt fullgörande av
Europeiska unionen, dess medlemsstater, Kroatien och Island och att den inte kommer att tillämpas på
medlemsstaterna, Kroatien eller Island var för sig.
I det gemensamma uttalandet deklarerade unionen, dess medlemsstater och Island att de kommer att
deponera godtagandeinstrumentet samtidigt, vilket även var fallet för Kyotoprotokollet, så att ikraftträdandet
sker samtidigt för unionen, dess 27 medlemsstater, Kroatien och Island.
Island deltar i Europeiska unionens kommitté för klimatförändringar, som inrättats i enlighet med artikel 26 i
förordning (EU) nr 525/2013, samt i arbetsgrupp I under kommittén för klimatförändringar.
HAR ENATS OM ATT INGÅ DETTA AVTAL:
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ARTIKEL 1
Syfte med avtalet
Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren för Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av
Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt
Kyotoprotokollet, och att möjliggöra ett effektivt genomförande av detta deltagande, inklusive Islands bidrag
till fullgörandet av unionens rapporteringsskyldighet för den andra åtagandeperioden enligt
Kyotoprotokollet.

ARTIKEL 2
Definitioner
I detta avtal avses med
a) Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
(UNFCCC, nedan kallad klimatkonventionen), ändrat genom Dohaändringen som antogs den 8 december
2012 i Doha,
b) Dohaändringen: ändringen av Kyotoprotokollet till klimatkonventionen, som antogs
den 8 december 2012 i Doha, om en andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet från och med den 1
januari 2013 till och med den 31 december 2020,
c) villkor för det gemensamma fullgörandet: de villkor som anges i bilaga 2 till detta avtal,
d) direktivet om handel med utsläppsrätter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/87/EG av den 13
oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i dess
ändrade lydelse.

ARTIKEL 3
Gemensamt fullgörande
1. Parterna är överens om att fullgöra sina kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av
utsläpp under den andra åtagandeperioden vilka anges i den tredje kolumnen i bilaga B till
Kyotoprotokollet, i enlighet med villkoren för det gemensamma fullgörandet.
2. För detta syfte ska Island vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dess sammanlagda antropogena
utsläpp av de växthusgaser som förtecknas i bilaga A till Kyotoprotokollet, uttryckta som
koldioxidekvivalenter, från källor och sänkor som omfattas av Kyotoprotokollet, och som inte omfattas
av direktivet om handel med utsläppsrätter, under den andra åtagandeperioden inte överskrider den
tilldelade mängd som anges i villkoren för det gemensamma fullgörandet.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i detta avtal ska Island, i slutet av den
andra åtagandeperioden och i enlighet med beslut 1/CMP.8 och andra relevanta beslut från
klimatkonventionens eller Kyotoprotokollets parter, samt med villkoren för det gemensamma
fullgörandet, återlösa från sina nationella register tilldelade utsläppsenheter (AAU), certifierade
utsläppsminskningar (CER), utsläppsminskningsenheter (ERU), sänkkrediter (RMU), tillfälliga CER
(tCER) och långsiktiga CER (lCER) motsvararande växthusgasutsläppen från källor och minskningar
genom upptag i sänkor som omfattas av deras tilldelade mängd.
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ARTIKEL 4
Tillämpning av relevant unionsagstiftning
1. De rättsakter som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal ska vara bindande för och göras tillämpliga på
Island. När rättsakter som förtecknas i den bilagan innehåller hänvisningar till medlemsstaterna i
unionen, ska hänvisningarna för detta avtals ändamål också förstås som hänvisningar till Island.
2. Bilaga 1 till detta avtal får ändras genom beslut av kommittén för gemensamt fullgörande som inrättats
genom artikel 6 i detta avtal.
3. Kommittén för gemensamt fullgörande får besluta om ytterligare tekniska aspekter för tillämpningen på
Island av de rättsakter som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal.
4. Om eventuella ändringar av bilaga 1 till detta avtal kräver ändringar av Islands primärrätt ska man för
ikraftträdandet av sådana bilageändringar ta hänsyn till den tid som krävs för Island att anta ändringarna
av primärrätten samt till behovet att säkerställa att kraven i Kyotoprotokollet och dess beslut efterlevs.
5. Det är särskilt viktigt att kommissionen följer sin gängse praxis och genomför samråd med experter,
däribland experter från Island, innan den antar delegerade akter som förtecknas eller kommer att
förtecknas i bilaga 1 till detta avtal.

ARTIKEL 5
Rapportering
1. Island ska senast den 15 april 2015 lämna sin rapport till klimatkonventionens sekretariat för att
underlätta beräkningen av sin tilldelade mängd i enlighet med detta avtal, kraven i Kyotoprotokollet,
Dohaändringen och beslut som antas i enlighet därmed.
2. Unionen ska utarbeta en rapport för att underlätta beräkningen av tilldelad mängd till unionen, och en
rapport för att underlätta beräkningen av tilldelad mängd till unionen, dess medlemsstater och Island
(nedan kallad den gemensamma tilldelade mängden) i enlighet med detta avtal, kraven
i Kyotoprotokollet, Dohaändringen och beslut som antas i enlighet därmed. Unionen ska lämna dessa
rapporter till klimatkonventionens sekretariat senast den 15 april 2015.

ARTIKEL 6
Kommittén för gemensamt fullgörande
1. En kommitté för gemensamt fullgörande, bestående av företrädare för parterna, inrättas härmed.
2. Kommittén för gemensamt fullgörande ska säkerställa att avtalet genomförs och fungerar på ett effektivt
sätt. I detta syfte får den fatta beslut enligt artikel 4 i detta avtal och samordna utbyte av synpunkter och
information i samband med genomförandet av villkoren för det gemensamma fullgörandet. Kommittén
ska fatta alla beslut med konsensus.
3. Kommittén för gemensamt fullgörande ska sammanträda på begäran ställd av en eller flera av parterna,
eller på initiativ av unionen. Denna begäran ska ställas till unionen.
4. De medlemmar i kommittén för gemensamt fullgörande som företräder unionen och dess medlemsstater
ska till en början vara de personer som företräder kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska
unionens kommitté för klimatförändringar, som inrättats i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets
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och rådets förordning (EU) nr 525/20131. Islands företrädare ska utses av landets ministerium för miljö
och naturresurser. Kommitténs möten ska om möjligt anordnas i anslutning till mötena i kommittén för
klimatförändringar.
5. Kommittén för gemensamt fullgörande ska anta sin arbetsordning med konsensus.

ARTIKEL 7
Förbehåll
Det kan inte göras några förbehåll i fråga om detta avtal.

ARTIKEL 8
Varaktighet och efterlevnad
1. Detta avtal ingås för perioden fram till utgången av den ytterligare perioden för fullgörande av
åtagandena under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, eller till dess att man för samtliga parter har
löst alla eventuella frågor rörande genomförandet enligt Kyotoprotokollet för den aktuella
åtagandeperioden eller det gemensamma fullgörandet, beroende på vilket som inträffar senare. Detta
avtal kan inte sägas upp tidigare.
2. Island ska anmäla eventuella faktiska eller förestående brister i efterlevnaden av detta avtal till
kommittén för gemensamt fullgörande. Sådana brister måste ges en motivering som kan godkännas av
kommitténs medlemmar senast 30 dagar efter dagen för anmälan. I annat fall utgör bristen på efterlevnad
en överträdelse av detta avtal.
3. I fall av överträdelse av detta avtal eller om Island gör en invändning mot ändringar av bilaga 1 i enlighet
med artikel 4.2, ska Island redovisa sammanlagda antropogena utsläpp uttryckta som
koldioxidekvivalenter från källor och upptag i sänkor i Island som omfattas av Kyotoprotokollets andra
åtagandeperiod, inklusive utsläpp från källor som omfattas av Europeiska unionens system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser, mot dess kvantifierade utsläppsminskningsmål som återfinns i den
tredje kolumnen i bilaga B till Kyotoprotokollet och, i slutet av den andra åtagandeperioden, återlösa
från sina nationella register tilldelade utsläppsenheter (AAU), certifierade utsläppsminskningar (CER),
utsläppsminskningsenheter (ERU), sänkkrediter (RMU), tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER
(lCER) som motsvarar dessa utsläpp.

ARTIKEL 9
Depositarie
Detta avtal, är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska,
italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska,
slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och isländska språken, vilka alla texter är lika giltiga,
ska deponeras hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka
och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är
relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s.13).
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ARTIKEL 10
Deponering av ratifikationsinstrument
1. Detta avtal ska ratificeras av parterna i enlighet med deras egna nationella regler. Varje part ska
deponera sitt ratifikationsinstrument hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, antingen före
eller samtidigt med deponeringen av sitt godtagandeinstrument för Dohaändringen hos Förenta
nationernas generalsekreterare.
2. Island ska deponera sitt godtagandeinstrument för Dohaändringen hos Förenta nationernas
generalsekreterare i enlighet med artiklarna 20.4 och 21.7 i Kyotoprotokollet senast på dagen för
deponeringen av det sista godtagandeinstrumentet från unionen eller dess medlemsstater.
3. Vid deponeringen av sitt godtagandeinstrument för Dohaändringen ska Island även för egen räkning
anmäla villkoren för det gemensamma fullgörandet till sekretariatet för Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändring i enlighet med artikel 4.2 i Kyotoprotokollet.

ARTIKEL 11
Ikraftträdande
Detta avtal träder i kraft den nittionde dagen efter den dag då alla parter har deponerat sina
ratifikationsinstrument.
Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2015.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
FÖR EUROPEISKA UNIONEN,
FÖR KONUNGARIKET BELGIEN,
FÖR REPUBLIKEN BULGARIEN,
FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN,
FÖR KONUNGARIKET DANMARK,
FÖR FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
FÖR REPUBLIKEN ESTLAND,
FÖR IRLAND,
FÖR REPUBLIKEN GREKLAND,
FÖR KONUNGARIKET SPANIEN,
FÖR REPUBLIKEN FRANKRIKE,
FÖR REPUBLIKEN KROATIEN,
FÖR REPUBLIKEN ITALIEN,
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FÖR REPUBLIKEN CYPERN,
FÖR REPUBLIKEN LETTLAND,
FÖR REPUBLIKEN LITAUEN,
FÖR STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
FÖR UNGERN,
FÖR REPUBLIKEN MALTA,
FÖR KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
FÖR REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
FÖR REPUBLIKEN POLEN,
FÖR REPUBLIKEN PORTUGAL,
FÖR RUMÄNIEN,
FÖR REPUBLIKEN SLOVENIEN,
FÖR REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
FÖR REPUBLIKEN FINLAND,
FÖR KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖR KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
FÖR ISLAND
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BILAGA 1
(Förteckning enligt artikel 4)
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell
nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr
280/2004/EG (nedan kallad förordning 525/2013), förutom artiklarna 4, 7 f, 15—20 och 22.
Bestämmelserna i artikel 21 ska gälla i tillämpliga fall.
2. Befintliga och framtida delegerade akter och genomförandeakter med stöd av förordning (EU) nr
525/2013.

_______________________
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BILAGA 2
ANMÄLAN AV BESTÄMMELSERNA I ÖVERENSKOMMELSEN
OM ATT GEMENSAMT FULLGÖRA
EUROPEISKA UNIONENS, DESS MEDLEMSSTATERS OCH ISLANDS
ÅTAGANDEN ENLIGT ARTIKEL 3 I KYOTOPROTOKOLLET
FÖR KYOTOPROTOKOLLETS ANDRA ÅTAGANDEPERIOD,
SOM ANTOGS AV PARTSKONFERENSEN
FÖR FÖRENTA NATIONERNAS RAMKONVENTION OM KLIMATFÖRÄNDRING
I DESS FUNKTION SOM MÖTE MELLAN PARTERNA
I KYOTOPROTOKOLLET I DOHA GENOM BESLUT 1/CMP.8,
I ENLIGHET MED ARTIKEL 4 I KYOTOPROTOKOLLET
1. Parter i överenskommelsen
Europeiska unionen, dess medlemsstater och Republiken Island, som alla är parter i Kyotoprotokollet, är
parter i denna överenskommelse (nedan kallade parterna). Följande är för närvarande medlemmar av
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 är part i denna överenskommelse i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater och Island rörande 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 klimatförändring.
2. Gemensamt fullgörande av åtaganden enligt artikel 3 i Kyotoprotokollet för den andra åtagandeperioden
för Kyotoprotokollet
I enlighet med artikel 4.1 i Kyotoprotokollet ska parterna fullgöra sina åtaganden enligt artikel 3 i protokollet på följande sätt:
— Parterna kommer i enlighet med artikel 4.5 och 4.6 i Kyotoprotokollet att se till att medlemsstaternas
och Islands gemensamma, sammanlagda, antropogena utsläpp av de växthusgaser som förtecknas i
bilaga A till Kyotoprotokollet uttryckta i koldioxidekvivalenter inte överstiger deras gemensamt tilldelade mängd.
— 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 sjöfart i målen för parterna. Europeiska unionens tillvägagångssätt enligt det andra åtagandet i Kyotoprotokollet kommer att förbli detsamma som under den
första åtagandeperioden, eftersom det sedan beslut 2/CP.3 inte har gjorts några framsteg när det gäl-
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ler att inkludera dessa utsläpp i parternas mål. Detta påverkar inte Europeiska unionens 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 kan höja sin ambitionsnivå genom att överföra tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningsenheter till ett annulleringskonto som fastställts i
medlemsstatens nationella register. Parterna kommer gemensamt att lägga fram den information som
krävs enligt punkt 9 i beslut 1/CMP.8, och kommer gemensamt att lägga fram förslag för tillämpningen av artikel 3.1b och 3.1c i Kyotoprotokollet.
— Parterna kommer att 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 kommer att motsvara de sammanlagda utsläpp under
respektive basår som gäller för varje medlemsstat och Island.
— Om markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk år 1990 utgjorde en nettokälla
för utsläpp av växthusgaser för en medlemsstat eller Island ska den berörda parten, i enlighet med artikel 3.7a i Kyotoprotokollet, i sina utsläpp för basåret eller basperioden inkludera det sammanlagda,
antropogena utsläpp av växthusgaser från källor, uttryckt i koldioxidekvivalenter, minskat med upptag i kolsänkor under basåret eller basperioden som härrör från markanvändningen, förändringen av
markanvändningen och skogsbruket, för att beräkna den mängd som gemensamt tilldelats parterna i
enlighet med artiklarna 3.7a, 3.8 och 3.8a i Kyotoprotokollet.
— Beräkningen enligt artikel 3.7b i Kyotoprotokollet ska tillämpas på den mängd som gemensamt tilldelats parterna för den andra åtagandeperioden och som fastställts i enlighet med artiklarna 3.7a, 3.8
och 3.8a i Kyotoprotokollet och på det sammanlagda genomsnittliga årliga utsläppen för parterna
under de första tre åren av den första åtagandeperioden multiplicerade med åtta.
— I enlighet med beslut 1/CMP.8 kan enheter i en parts överskottsreservskonto användas för återlösen
under den ytterligare fristen för att fullgöra åtagandena för den andra åtagandeperioden upp till den
nivå vid vilken partens utsläpp under den andra åtagandeperioden överstiger dess respektive tilldelade mängd för den åtagandeperioden, i enlighet med denna anmälan.
3. Utsläppsnivå som tilldelats respektive parter i överenskommelsen
De kvantifierade åtagandena om begränsning och minskning av utsläpp för de parter som förtecknas i
den tredje kolumnen i bilaga B till Kyotoprotokollet uppgår till 80 %. Den mängd som gemensamt tilldelats parterna för den andra åtagandeperioden kommer att fastställas enligt artiklarna 3.7a, 3.8 och 3.8a i
Kyotoprotokollet. Beräkningen kommer att underlättas av Europeiska unionens rapport enligt punkt 2 i
beslut 2/CMP.8.
Utsläppsnivåerna för respektive parter är följande:
— Utsläppsnivån för Europeiska unionen motsvarar skillnaden mellan den mängd som gemensamt tilldelats parterna och medlemsstaternas och Islands sammanlagda utsläppsnivåer. Beräkningen kommer att underlättas av rapporten enligt punkt 2 i beslut 2/CMP.8.
— Medlemsstaternas och Islands respektive utsläppsnivåer enligt artikel 4.1 och 4.5 i Kyotoprotokollet
motsvarar summan av deras respektive mängder enligt tabell 1 nedan samt de mängder som resulterar av tillämpningen av artikel 3.7a andra meningen i Kyotoprotokollet för den medlemsstaten eller
Island.
De mängder som tilldelats parterna ska motsvara deras respektive utsläppsnivåer.
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Den mängd som tilldelats Europeiska unionen kommer att räknas av mot utsläpp av växthusgaser från
källor enligt Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter, i vilket dess medlemsstater och
Island deltar, i den mån dessa utsläpp omfattas av Kyotoprotokollet. 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 Europaparlamentets och direktiv
2009/29/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemensamskapssystemet 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 Kyotoprotokollet samt alla utsläpp av kvävetriofluorid (NF3)
enligt Kyotoprotokollet.
Parterna i denna överenskommelse ska lämna separata rapporter om utsläpp från källor och upptag
i sänkor som omfattas av deras respektive tilldelade mängder.
Tabell 1:
Utsläppsnivåer för medlemsstaterna och Island (före tillämpningen av artikel 3.7a) uttryckt som ton
koldioxidekvivalenter under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet
Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Island

584 228 513
222 945 983
520 515 203
269 321 526
3 592 699 888
51 056 976
343 467 221
480 791 166
1 766 877 232
3 014 714 832
162 271 086
2 410 291 421
47 450 128
76 633 439
113 600 821
70 736 832
434 486 280
9 299 769
919 963 374
405 712 317
1 583 938 824
402 210 711
656 059 490
99 425 782
202 268 939
240 544 599
315 554 578
2 743 362 625
15 327 217
________________________
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