
 

 

A.   Kyoto protokolli lisa B 

Protokolli lisa B tabel asendatakse järgmise tabeliga. 

 

1 2 3 4 5 6 

Osaline 

Õhkuheite koguselise 

piiramise ja 

vähendamise kohustus 

(2008–2012) (protsent 

alusaasta või -perioodi 

heitkogusest) 

Õhkuheite 

koguselise 

piiramise ja 

vähendamise 

kohustus 

(2013–2020) 

(protsent 

alusaasta või 

-perioodi 

heitkogusest) 

 

Võrdlusaasta1 

Õhkuheite 

koguselise 

piiramise ja 

vähendamise 

kohustus 

(2013–2020) 

(väljendatud 

protsendina 

võrdlusaasta 

heitkogusest)1 

Kohustus, mis on 

võetud 

kasvuhoonegaaside 

heite 

vähendamiseks 

2020. aastaks 

(protsent 

võrdlusaasta 

heitkogusest)2 

Austraalia 

108 99,5 2000 98 

–5 kuni –15 % või 

–25 %3 

Austria 92 804 NA NA  

Valgevene5*  88 1990 NA –8 % 

Belgia 92 804 NA NA  

Bulgaaria* 92 804 NA NA  

Horvaatia* 95 806 NA NA –20 %/–30 %7 

Küpros  804 NA NA  

Tšehhi Vabariik* 92 804 NA NA  

Taani 92 804 NA NA  

Eesti* 92 804 NA NA  

Euroopa Liit 92 804 1990 NA –20 %/–30 %7 

Soome 92 804 NA NA  

Prantsusmaa 92 804 NA NA  

Saksamaa 92 804 NA NA  

Kreeka 92 804 NA NA  

Ungari* 94 804 NA NA  

Island 110 808 NA NA  

Iirimaa 92 804 NA NA  

Itaalia 92 804 NA NA  

Kasahstan*  95 1990 95 –7 % 

Läti* 92 804 NA NA  

Liechtenstein 92 84 1990 84 –20 %/–30 %9 

Leedu* 92 804 NA NA  

Luksemburg 92 804 NA NA  

Malta  804 NA NA  

Monaco 92 78 1990 78 –30 % 

Madalmaad 92 804 NA NA  

Norra 101 84 1990 84 

–30 % kuni 

 –40 %10 

Poola* 94 804 NA NA  

Portugal 92 804 NA NA  

Rumeenia* 92 804 NA NA  

Slovakkia* 92 804 NA NA  

Sloveenia* 92 804 NA NA  

Hispaania 92 804 NA NA  

Rootsi 92 804 NA NA  
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Osaline 

Õhkuheite koguselise 

piiramise ja 

vähendamise kohustus 

(2008–2012) (protsent 

alusaasta või -perioodi 

heitkogusest) 

Õhkuheite 

koguselise 

piiramise ja 

vähendamise 

kohustus 

(2013–2020) 

(protsent 

alusaasta või 

-perioodi 

heitkogusest) 

 

Võrdlusaasta1 

Õhkuheite 

koguselise 

piiramise ja 

vähendamise 

kohustus 

(2013–2020) 

(väljendatud 

protsendina 

võrdlusaasta 

heitkogusest)1 

Kohustus, mis on 

võetud 

kasvuhoonegaaside 

heite 

vähendamiseks 

2020. aastaks 

(protsent 

võrdlusaasta 

heitkogusest)2 

Šveits 92 84,2 1990 NA 

–20 % kuni 

 –30 %11 

Ukraina* 100 7612 1990 NA –20% 

Suurbritannia ja 

Põhja-Iiri 

Ühendkuningriik 92 804 NA NA  

Osaline 

Õhkuheite koguselise 

piiramise ja 

vähendamise kohustus 

(2008–2012) (protsent 

alusaasta või -perioodi 

heitkogusest)  

 

   

Kanada13 94     

Jaapan14 94     

Uus-Meremaa15 100     

Vene 

Föderatsioon16* 

100 

    

Lühend NA = puudub. 
* Riigid, kus minnakse üle turumajandusele. 

Kõik järgmised allmärkused (v.a allmärkused 1, 2 ja 5) põhinevad asjaomase osalise teatatud andmetel. 

1 Osaline võib kasutada võrdlusaastat vabatahtlikkuse alusel oma tarbeks, et lisaks käesoleva tabeli teises ja 

kolmandas veerus esitatud rahvusvaheliselt õiguslikult siduvale alusaastaga seotud õhkuheite koguselise 

piiramise ja vähendamise kohustusele väljendada oma õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustust 

ka kõnealuse võrdlusaasta heitkoguste protsendina, mis ei ole Kyoto protokolli alusel õiguslikult siduv. 
2 Lisateave nende kohustuste kohta on dokumentides FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 ning 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 ja Add.2.  
3 Austraalia õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil 

on kooskõlas Austraalia tingimusteta eesmärgiga vähendada 2020. aastaks heitkogust 5 % allapoole 2000. aasta 

taset. Austraalia on jätnud endale võimaluse suurendada teatavate tingimuste täitmisel oma 2020. aasta eesmärki 

5 %-lt 15 või 25 %-le allapoole 2000. aasta taset. Käesolevas viites vastavad need kohustused Cancúni 

kokkulepete raames võetule ning sellega ei võeta uut õiguslikult siduvat kohustust käesoleva protokolli ega selle 

eeskirjade ja põhimõtete alusel.  
4 Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustused Kyoto 

protokolli teisel kohustusperioodil põhinevad arusaamal, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid täidavad neid 

ühiselt kooskõlas Kyoto protokolli artikliga 4. Õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustused 

kehtivad ilma, et see mõjutaks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide hilisemat teatamist kokkuleppest, mille 

kohaselt nad täidavad oma kohustusi ühiselt kooskõlas Kyoto protokolliga.  
5 Lisatud lisasse B muudatusega, mis võeti vastu kooskõlas otsusega 10/CMP.2. See muudatus ei ole veel 

jõustunud. 
6 Horvaatia õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil 

põhineb arusaamal, et Horvaatia täidab seda Euroopa Liidu ja selle liikmesriikidega ühiselt kooskõlas Kyoto 

protokolli artikliga 4. Seega ei muuda Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga selle riigi osalemist sellises 

kohustuste ühise täimise kokkuleppes kooskõlas artikliga 4 ega tema õhkuheite koguselise piiramise ja 

vähendamise kohustust.  
7 Osana 2012. aasta järgset perioodi käsitlevast üldisest ja laiaulatuslikust kokkuleppest kordab Euroopa Liit oma 

tingimuslikku pakkumist vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes 30 

%, tingimusel, et muud arenenud riigid võtavad endale kohustuse vähendada heitkoguseid sellega võrreldavalt 

ning arengumaad panustavad piisavalt vastavalt oma kohustustele ja võimalustele. 
8 Islandi õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil 

põhineb arusaamal, et Island täidab seda Euroopa Liidu ja selle liikmesriikidega ühiselt kooskõlas Kyoto 

protokolli artikliga 4.  



9 Kolmandas veerus esitatud õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus on seotud eesmärgiga 

vähendada heidet 2020. aastaks 20 % allapoole 1990. aasta taset. Liechtenstein kaaluks suuremat 

heitevähendamiseesmärki, st 2020. aastaks kuni 30 % allapoole 1990. aasta taset, tingimusel, et muud arenenud 

riigid võtavad endale kohustuse vähendada heitkoguseid sellega võrreldavalt ning arenenumad arengumaad 

panustavad piisavalt vastavalt oma kohustustele ja võimalustele.  
10 Norra õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus (84) on kooskõlas selle riigi eesmärgiga 

vähendada 2020. aastaks heitkogust 30 % allapoole 1990. aasta taset. Kui Norra saab aidata kaasa üldisele ja 

laiaulatuslikule kokkuleppele, mille kohaselt nõustuvad peamised heidet tekitavad osalised vähendama heidet 

kooskõlas 2 ºC eesmärgiga, võtab ta eesmärgi vähendada 2020. aastaks heitkogust 40 % allapoole 1990. aasta 

taset. Käesolevas viites vastab kõnealune kohustus Cancúni kokkulepete raames võetule ning sellega ei võeta 

uut õiguslikult siduvat kohustust käesoleva protokolli alusel. 
11 Selle tabeli kolmandas veerus esitatud õhkuheite koguselise piiramise ja vähendamise kohustus on seotud 

eesmärgiga vähendada heidet 2020. aastaks 20 % allapoole 1990. aasta taset. Šveits kaaluks suuremat 

heitevähendamiseesmärki, st 2020. aastaks kuni 30 % allapoole 1990. aasta taset, tingimusel, et teised arenenud 

riigid võtavad endale kohustuse vähendada heitkoguseid sellega võrreldavalt ning arengumaad panustavad 

piisavalt vastavalt oma kohustustele ja võimalustele, arvestades 2 ºC eesmärki. Käesolevas viites vastab see 

kohustus Cancúni kokkulepete raames võetule ning sellega ei võeta uut õiguslikult siduvat kohustust käesoleva 

protokolli ega selle eeskirjade ja põhimõtete alusel. 
12 Tuleks täielikult järgmisse kohustusperioodi üle kanda; selle seaduslikult omandatud riigiomandi tühistamist 

ega selle kasutamise piiramist ei kiideta heaks. 
13 Hoiulevõtja sai 15. detsembril 2011 kirjaliku teate Kanada Kyoto protokollist väljaastumise kohta. See meede 

jõustub Kanada suhtes 15. detsembril 2012. 
14 Jaapan esitas 10. detsembril 2010 teatise, mille kohaselt ta ei kavatse võtta kohustusi Kyoto protokolli teisel 

kohustusperioodil pärast 2012. aastat. 
15 Uus-Meremaa on jätkuvalt Kyoto protokolli osaline. Ta võtab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vahemikuks 2013–2020 kõigi majandussektorite õhkuheite 

koguselise vähendamise kohustuse.  
16 Vene Föderatsioon esitas 8. detsembril 2010 teatise, mille sekretariaat sai kätte 9. detsembril 2010 ja milles see 

riik märkis, et ei kavatse võtta teiseks kohustusperioodiks õhkuheite koguselise piiramise või vähendamise 

kohustust. 


