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ข้ อตัดสินใจ 1/CMP8
ข้ อแก้ ไขเพิ่มเติมพิธีสารเกียวโตตามมาตรา 3 ย่ อหน้ า 9
ทีป่ ระชุมสมัชชาภาคีในการประชุมภาคีพิธีสารเกี ยวโต
ระลึกถึงมาตรา 3 ย่อหน้ า 9, มาตรา 20 ย่อหน้ า 2, และมาตรา 21 ย่อหน้ า 7 ของพิธีสารเกียวโต
ระลึกด้วยถึงข้ อตัดสินใจที่ 1/CMP.1 และ 1/CMP.7
ระลึกต่อไปถึงข้ อตัดสินใจที่ 1/CP.17
ย้าถึงบทบาทของพิธีสารเกียวโตในความพยายามลดก๊ าซเรือนกระจกโดยภาคีในภาคผนวกที่ 1
ยิ นดีกบั การตัดสินใจของภาคีในภาคผนวกที่ 1 จานวนหนึง่ ในการบันทึก ตัวเลขพันธกรณี การจากัดและลดการ
ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสาหรับระยะพันธกรณีที่ 2 ในแถวที่ 3 ของภาคผนวก
ยอมรับถึงความจาเป็ นเร่งด่วนที่ภาคีต้องจัดส่งตราสารรับรองโดยไม่ ลา่ ช้ า เพื่อประกันการบังคับใช้ โดยพลัน ของ
ข้ อแก้ ไขเพิ่มเติมพิธีสารเกียวโตตามภาคผนวกของข้ อตัดสินใจนี ้
ปรารถนาที่จะอานวยให้ ภาคีในภาคผนวกที่ 1 มีสว่ นร่วมอย่างกว้ างขวางในพันธกรณีระยะที่ 2
ยอมรับด้วยถึงความจาเป็ นในการดาเนินการตามพิธีสารเกียวโตอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึง กลไกภายใต้ มาตรา 6,
12, และ 17 ของพิธีสารเกียวโตระหว่างรอการ มีผลใช้ ตามกฎหมายของข้ อแก้ ไขเพิ่มเติมสาหรับพันธกรณีระยะที่ 2
รับทราบถึงถ้ อยแถลงที่ระบุไว้ ในภาคผนวกที่ 2 ของข้ อตัดสินใจนี ้
รับทราบด้วยถึงข้ อตัดสินใจที่ 1/CP.18
สังเกตถึงความสาคัญของงานภายใต้ คณะทางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับเวทีเดอร์ บนั เพื่อปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในการ ลง
มติยอมรับพิธีสาร ตราสารกฎหมายอื่น หรือผลข้ อตกลงที่มีอานาจทางกฎหมายโดยเร็วที่สดุ แต่ไม่เกินปี พ.ศ. 2558 และ
ให้ มีผลบังคับและนาไปปฏิบตั ิตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2563 รวมทั ้งแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อ ยกระดับ เป้าหมายการลด การปล่อย ก๊ าซ
เรือนกระจก เพื่อประกันความพยายามการลดให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยทุกภาคีตามข้ อตัดสินใจที่ 1/CP.17

I.
1. ลงมติ ยอมรับข้ อแก้ ไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ ในภาคผนวกที่ 1 ของข้ อตัดสินใจนี ้ ตามมาตรา 20 และ 21 ของพิธีสารเกียวโต
2. ร้องขอให้ สานักเลขาธิการสือ่ สารข้ อแก้ ไข เพิ่มเติม ไปยัง ผู้รับมอบและเก็บรักษาตราสาร เพื่อเวียนไป ยัง ทุกภาคี เพื่อ
รับรอง ตามมาตรา 20 และ 21 ของพิธีสารเกียวโต
3. เรี ยกร้องให้ ทกุ ภาคีจดั ส่งตราสารรับรองข้ อแก้ ไขเพิ่มเติม ไปยัง ผู้รับมอบและเก็บรักษาตราสาร โดยเร็วที่สดุ ตามมาตรา
20 ของพิธีสารเกียวโต เพื่อเร่งการมีผลบังคับใช้ ข้อแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
4. ยืนยันอี กครั้งว่าพันธกรณีระยะที่ 2 จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และตัดสินใจ ให้ พนั ธกรณี ระยะที่ 2 สิ ้นสุดใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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II.
5. ยอมรับ ว่าภาคีอาจนาข้ อแก้ ไขไปปรับใช้ ชวั่ คราวระหว่างรอการบังคับใช้ ตามมาตรา
และตกลงว่าภาคีจะแจ้ งกล่าวการนาไปใช้ ชวั่ คราวนี ้ไปยังกองเอกสาร

20 และ 21 ของพิธีสารเกียวโต

6. ตัดสิ นใจด้วยว่าภาคีที่ไม่ได้ ปรับใช้ ข้อแก้ ไขชัว่ คราวตามย่อหน้ า 5 ข้ างต้ น จะปฏิบตั ิตาม พันธกรณี และความรับผิดชอบ
อื่นตามพันธกรณีระยะ ที่ 2 ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายระดับชาติหรือกระบวนการภายในประเทศวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2556 และระหว่างรอการบังคับใช้ ข้อแก้ ไขตามาตรา 20 และ 21 ของพิธีสารเกียวโต

III.
7. ตัดสิ นใจว่าแต่ละภาคีในภาคผนวกที่ 1 จะทบทวนตัวเลขพันธกรณีการจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสาหรับ
ระยะที่ 2 อย่างช้ าที่สดุ ภายในปี พ.ศ. 2557 เพื่อขยายเป้าหมาย พันธกรณี ของตน ประเทศภาคีอาจลดอัตราส่วนที่ระบุไว้
ในแถวที่สามของภาคผนวก ข ของตัวเลข พันธกรณี การจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก ซึง่ สอดคล้ องกับการลด
การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกรวมที่ไม่ถกู ควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออลโดยภาคีในภาคผนวกที่ 1 ให้ ต่ากว่าระดับปี พ.ศ.
2533 อย่างน้ อย 25 ถึง 40 เปอร์ เซ็นต์ ภายในปี พ.ศ. 2563
8. ตัดสิ นใจด้วย ว่า เพื่อประกันการขยายเป้าหมายตามมาตรา 3 ย่อหน้ า 1 ตรี และ 1 จตุ ให้ มีประสิทธิภาพ ภาคีที่
เกี่ยวข้ องจะปรับการคานวณปริมาณ [การจากัดและลด ก๊ าซเรือนกระจก ] ที่ได้ รับมอบหมาย หรือตามแต่การกาหนด
ปริมาณที่ได้ รับมอบหมาย ภาคีจะยกเลิกหน่วยปริมาณที่ได้ รับมอบหมายจานวนหนึง่ เทียบเท่ากับจานวนตัวเลข พันธกรณี
การจากัดและลดก๊ าซเรือนกระจกที่ลดลงในแถวที่สามของภาคผนวก ข ดังที่ระบุไว้ ในภาคผนวกที่ 1 ของข้ อตัดสินใจนี ้
โดยโอนย้ ายหน่วยเหล่านี ้ไปยังบัญชียกเลิกที่จดั ทาขึ ้นในทะเบียนระดับชาติสาหรับวัตถุประสงค์นี ้ และสือ่ สารการปรับแก้
การคานวณดังกล่าวหรือการโอนย้ ายไปยังสานักเลขาธิการ
9. ร้องขอให้ แต่ละภาคีที่มีตวั เลขพันธกรณีการจากัดและลดก๊ าซเรือนกระจกในแถวที่สามของภาคผนวก ข ดังที่ระบุไว้ ใน
ภาคผนวกที่ 1 ของข้ อตัดสินใจนี ้ ส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเจตจานงในการเพิ่มเป้าหมาย พันธกรณี ไปยังสานักเลขาธิการ
ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 อันรวมถึงความคืบหน้ าที่ได้ ดาเนินการเพื่อบรรลุตวั เลข พันธกรณี การจากัดและลด
ก๊ าซเรือนกระจก แผนการคาดคะเนการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกฉบับปรับแก้ ที่ทนั สมัยที่สดุ จนถึงการสิ ้นสุด พันธกรณี ระยะที่
2 และความสามารถในการเพิ่มเป้าหมาย
10. ตัดสิ นใจต่อว่าข้ อมูลที่ภาคีในภาคผนวกที่ 1 ส่งให้ ตามย่อหน้ า 9 ข้ างต้ น จะได้ รับการพิจารณาโดยภาคีในที่ประชุม
โต๊ ะกลมของรัฐมนตรีระดับสูงระหว่างช่วงสมัยการประชุมครั ้งแรกในปี พ.ศ. 2557 และร้องขอให้ สานักเลขาธิการจัดเตรียม
รายงานการประชุมโต๊ ะกลมเพื่อให้ ที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารเกียวโตพิจารณาในสมัยประชุมที่สบิ
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11. บันทึกถึง การประเมินงบประมาณที่เกี่ยวพันกับ กิจกรรมที่ต้องดาเนินการโดยสานักเลขาธิการ ตามข้ อกาหนดในย่อ
หน้ า 10 ข้ างต้ น และร้ องขอว่าการดาเนินงานของสานักเลขาธิการตามย่อหน้ า 10 ข้ างต้ นเป็ นไปโดยขึ ้นอยู่กบั ทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยู่

IV.
12. บ่งชีช้ ดั เจนว่า, ในช่วงพันธกรณีระยะที่สอง เริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556, ภาคีที่ไม่ได้ อยู่ในภาคผนวกที่ 1 ยังคง
สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการที่ดาเนินการอยู่ภายใต้ มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโตได้ ต่อ และเข้ าร่วมกิจกรรมของ
โครงการที่จดทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามข้ อกาหนดของภาคผนวกข้ อตัดสินใจที่ 3/CMP.1
13. บ่งชีช้ ดั เจนด้วยว่า สาหรับวัตถุประสงค์ของพันธกรณีระยะที่สอง ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นไป ภาคีใน
ภาคผนวกที่ 1 อาจยังคงเข้ าร่วมในกิจกรรมของโครงการที่ดาเนินการอยู่ภายใต้ มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโตได้ ต่อ และ
เข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการที่จดทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แต่ภาคีที่มีตวั เลข พันธกรณี การจากัดและลด
ก๊ าซเรือนกระจกในแถวที่สามของภาคผนวก B ดังที่ระบุไว้ ในภาคผนวกที่ 1 ของข้ อตัดสินใจนี ้เท่านั ้นที่จะมีสทิ ธิ์โอนย้ าย
และได้ รับการรับรองปริมาณการลดก๊ าซเรือนกระจก (CERs) ตามข้ อตัดสินใจที่ 3/CMP.1 และตามย่อหน้ า 15 ด้ านล่าง
14. ตัดสิ นใจ ว่าภาคีที่อ้างถึงในย่อหน้ า 15 และ 16 ด้ านล่างจะมีสทิ ธิ์ใช้ CERs เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิตาม
พันธกรณีภายใต้ มาตรา 3 ของพิธีสารเกียวโตเมื่อพันธกรณีระยะที่สองมีผลบังคับใช้ ต่อภาคีตามข้ อแก้ ไขของภาคผนวกที่
1 ของข้ อตัดสินใจนี ้ และภาคีที่บรรลุตามข้ อกาหนดของย่อหน้ า 31 ของภาคผนวกของข้ อตัดสินใจที่ 3/CMP.1
15. ตัดสิ นใจ โดยคานึงถึงการดาเนินการลดก๊ าซเรือนกระจกร่วมกันภายใต้ มาตรา 6 และการซื ้อขายก๊ าซเรือนกระจก
ภายใต้ มาตรา 17 ของพิธีสารเกียวโต ดังนี ้
(ก) หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นไป ภาคีที่มีพนั ธกรณีในแถวที่สามของภาคผนวก B ดังที่ระบุไว้
ในภาคผนวกที่ 1 ของข้ อตัดสินใจนี ้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดของย่อหน้ า 3 ของภาคผนวกของการตัดสินใจที่
11/CMP.1 ในพันธกรณีระยะแรกเท่านั ้นที่จะมีสทิ ธิ์โอนย้ ายหรือได้ รับ CERs และหน่วยปริมาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก
ที่ได้ รับจัดสรร (AAUs), หน่วยการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก (ERUs) และหน่วยการดูดซับก๊ าซเรือนกระจก ( RMUs) ที่
นาไปใช้ ได้ สาหรับ พันธกรณี ระยะที่สองภายใต้ มาตรา 17 ของพิธีสารเกียวโต โดยขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของย่อหน้ า 3(b)
ของภาคผนวกของการตัดสินใจที่ 11/CMP.1
(ข) ย่อหน้ า 2(b) ของภาคผนวกของการตัดสินใจที่ 11/ CMP.1 จะนาไปใช้ กบั ภาคีได้ เมื่อมีการคานวณและ
บันทึกปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรสาหรับพันธกรณีระยะที่สองแล้ วเท่านั ้น
16. ร้องขอองค์กรย่อยด้ านการดาเนินงานให้ พิจารณาวิธีปฏิบตั ิเพื่อเร่งการออก โอนย้ าย และได้ รับ ERUs อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ มาตรา 6 สาหรับพันธกรณีระยะที่สองให้ กบั ภาคีที่กล่าวถึงในย่อหน้ า 15 ข้ างต้ น และวิธีปฏิบตั ิเพื่อเร่งดาเนินการให้
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ภาคีที่กล่าวถึงในย่อหน้ า 15 ข้ างต้ น แต่ยงั ไม่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในช่วง พันธกรณี ระยะแรก ให้ มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
ข้ อกาหนด
17. ตัดสิ นใจว่าข้ อกาหนดตามประโยคที่สองของย่อหน้ า 31(e) ของภาคผนวกของข้ อตัดสินใจที่ 3/CMP.1, ประโยคที่สอง
ของย่อหน้ าย่อย 21(e) ของภาคผนวกของข้ อตัดสินใจที่ 9/CMP.1 และประโยคที่สองของย่อหน้ า 2(e) ของภาคผนวกของ
ข้ อตัดสินใจที่ 11/CMP.1 จะขยายไปปฏิบตั ิต่อในช่วงพันธกรณีระยะที่สอง
18. ตัดสิ นใจด้วย โดยคานึงถึงย่อหน้ า 6 –10 ของภาคผนวกของข้ อตัดสินใจที่ 11/CMP.1 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
พันธกรณีระยะที่สอง
(ก) ข้ อกาหนดจะนาไปปรับใช้ กบั ภาคีที่กล่าวถึงในย่อหน้ า
15 และ 16 ข้ างต้ นเท่านั ้นบนฐานการคานวณและ
บันทึกปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรสาหรับพันธกรณีระยะที่สอง
(ข) การอ้ างอิงมาตรา
3 ย่อหน้ า 7 และ 8 ของพิธีสารเกียวโตจะอ่านเป็ นการอ้ างอิงมาตรา 3 ย่อหน้ า 7 ทวิ, 8
และ 8 ทวิ ของพิธีสารเกียวโต
(ค) การอ้ างอิงเรื่อง “บัญชีรายการที่ได้ รับการทบทวนล่าสุดห้ าครั ้ง” ในย่อหน้ า
6 ของภาคผนวกของข้ อตัดสินใจ
ที่ 11/CMP.1 จะอ่านเป็ น “บัญชีรายการที่ได้ รับการทบทวนล่าสุดแปดครั ้ง”
19. ตัดสิ นใจต่อไป ว่า ย่อหน้ า 23 ของภาคผนวกของข้ อตัดสินใจที่ 13/ CMP.1 จะไม่นามาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ
พันธกรณีระยะที่สอง

V.
20. ตัดสิ นใจว่าการแบ่งสรรผลกาไรเพื่อสนับสนุนภาคีประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศให้ สามารถจัดการกับต้ นทุนการปรับตัวตามที่อ้างอิงในมาตรา 12 ย่อหน้ า 8 ของพิธีสาร
เกียวโต และข้ อตัดสินใจที่ 17/CP.7 ย่อหน้ า 15(a) จะยังคงไว้ ที่ 2 เปอร์ เซ็นต์ของ CERs ที่ออกให้ กบั กิจกรรมของโครงการ
21. ตัดสิ นใจด้วยว่าในพันธกรณีระยะที่สอง กองทุนเพื่อการปรับตัวจะขยายเพิ่มขึ ้นจากการแบ่งสรรผลกาไร 2 เปอร์ เซ็นต์
ที่เก็บจากการโอนย้ าย AAUs ระหว่างประเทศเป็ นครั ้งแรก และการออก ERUs สาหรับโครงการตามมาตรา 6 ทันทีที่มีการ
แปลง AAUs หรือ RMUs ที่ภาคีถือไว้ เดิมเป็ น ERUs
22. ยืนยันอี กครั้งว่า ตามข้ อตัดสินใจที่ 17/CP.7 กิจกรรมของโครงการกลไกเพื่อการพัฒนาที่สะอาดในภาคีประเทศด้ อย
พัฒนาจะยังคงได้ รับการยกเว้ นจากการเก็บส่วนแบ่งผลกาไรเพื่อสนับสนุนต้ นทุนการปรับตัว

VI.
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23. ตัดสิ นใจว่าทุกภาคีในภาคผนวกที่ 1 ที่มพี นั ธกรณีในแถวที่สามของภาคผนวก B ดังที่ระบุไว้ ในภาคผนวกที่ 1 ของข้ อ
ตัดสินใจนี ้ จะจัดทาแหล่งสารองส่วนเกินของระยะที่แล้ วไว้ ในทะเบียนระดับชาติของตน
24. ตัดสิ นใจด้วยว่า เมื่อภาคีที่อ้างถึงในย่อหน้ า 23 ข้ างต้ นปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในระยะพันธกรณีต่ากว่าปริมาณที่ได้ รับ
การจัดสรรให้ ภายใต้ มาตรา 3 หากภาคีร้องขอ ส่วนต่างจะถูกโอนยอดไปยังพันธกรณีระยะต่อมา ดังนี ้
(ก) ERUs หรือ CERs ใดที่คงอยู่ในทะเบียนระดับชาติของภาคีซงึ่ ยังไม่หมดอายุสาหรับ พันธกรณี ระยะนั ้นๆ หรือ
ยังไม่ถกู ยกเลิก อาจจะโอนยอดไปยังพันธกรณีระยะต่อมาได้ สงู สุดไม่เกิน 2.5 เปอร์ เซ็นต์ของปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรใน
หน่วยแต่ละประเภท โดยคานวณตามมาตรา 3 ย่อหน้ า 7 และ 8
(ข) หน่วยปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรใดที่คงอยู่ในทะเบียนระดับชาติของภาคีซงึ่ ยังไม่หมดอายุสาหรับ พันธกรณี
ระยะนั ้นๆ หรือยังไม่ถกู ยกเลิก จะนาไปรวมกับปริมาณที่จดั สรรให้ กบั ภาคีสาหรับ พันธกรณี ระยะที่สอง ส่วนของปริมาณที่
ได้ รับการจัดสรรแก่ภาคีในรูปของ AAUs ที่คงอยู่ในทะเบียนระดับชาติของภาคีซงึ่ ยังไม่หมดอายุสาหรับ พันธกรณี ระยะ
นั ้นๆ หรือยังไม่ถกู ยกเลิก จะโอนไปยังบัญชีสารองส่วนเกินระยะที่แล้ วใน พันธกรณี ระยะต่อมา เพื่อจัดทาขึ ้นในทะเบียน
ระดับชาติของตน
25. ตัดสิ นใจต่อไป ว่าหน่วยที่อยู่ในบัญชีสารองส่วนเกินระยะที่แล้ วของภาคีอาจนามาใช้ ให้ หมดไปในช่วงขยายเวลา
สาหรับดาเนินการตามพันธกรณีในระยะพันธกรณีที่สองจนถึงระดับที่การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกใน พันธกรณี ระยะที่สองมี
มากกว่าปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรในพันธกรณี ระยะนั ้น ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 3 ย่อหน้ า 7 ทวิ, 8 และ 8 ทวิ ของพิธี
สารเกียวโต
26. ตัดสิ นใจว่าภาคีอาจโอนย้ ายและได้ รับหน่วยระหว่างบัญชีสารองส่วนเกินระยะที่แล้ วต่างๆ ได้ ภาคีที่อ้างถึงในย่อหน้ า
23 ข้ างต้ นอาจได้ รับหน่วยจากบัญชีสารองส่วนเกินของภาคีอื่นมาไว้ ในบัญชีสารองส่วนเกินระยะที่แล้ วของตนได้ ถงึ
2
เปอร์ เซ็นต์ของปริมาณที่ตนได้ รับการจัดสรรสาหรับพันธกรณีระยะแรก ตามาตรา 3 ย่อหน้ า 7 และ 8

VII.
27. บันทึก ถึงข้ อตัดสินใจที่ -/CMP.8 เกี่ยวกับนัยของการปฏิบตั ิตามข้ อตัดสินใจที่ 2/ CMP.7 ถึง 5/CMP.7 ที่มีต่อข้ อ
ตัดสินใจก่อนหน้ านี ้ของสมัชชาภาคีในการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโตเรื่องระเบียบแบบแผนวิธีการเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต
อันรวมทั ้งประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรา 5, 7 และ 81
28. ร้องขอให้ องค์กรย่อยด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพิจารณาข้ อกาหนดของข้ อตัดสินใจนี ้ในการดาเนินงานตามข้ อ
ตัดสินใจที่ -/CMP.82
1

ข้ อตัดสินใจเกี่ยวกับนัยของการปฏิบตั ิตามข้ อตัดสินใจที่ 2/CMP.7 ถึง 5/CMP.7 ที่มีต่อข้ อตัดสินใจก่อนหน้ านี ้เรื่ องระเบียบแบบแผนวิธีการ
เกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต อันรวมทังประเด็
้
นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรา 5, 7 และ 8 ของพิธีสารเกียวโต (FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1)
2

ข้ อตัดสินใจเกี่ยวกับนัยของการปฏิบตั ิตามข้ อตัดสินใจที่ 2/CMP.7 ถึง 5/CMP.7 ที่มีต่อข้ อตัดสินใจก่อนหน้ านี ้เรื่ องระเบียบแบบแผนวิธีการ
เกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต อันรวมทังประเด็
้
นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรา 5, 7 และ 8 ของพิธีสารเกียวโต (FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1)
5
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29. ร้องขอด้วยให้ สานักเลขาธิการและองค์กรที่เกี่ยวข้ องภายใต้ พิธีสารเกียวโตดาเนินมาตรการที่จาเป็ นทุกประการเพื่อ
อานวยให้ เกิดการนาข้ อตัดสินใจนี ้ไปปฏิบตั ิ
30. ตัดสิ นใจ ว่า คณะทางานเฉพาะกิจว่าด้ วย การกาหนด พันธกรณีระยะถัดไปภายใต้ พิธีสารเกียวโตของประเทศใน
ภาคผนวกที่ 1 ได้ ปฏิบตั ิตามอาณัติหน้ าที่ตามข้ อตัดสินใจที่ 1/CMP.1 และด้ วยประการฉะนี ้ภารกิจของคณะทางานฯ จึง
เสร็จสิ ้นโดยสมบูรณ์
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ภาคผนวกที่ 1
มาตรา 1 ข้ อแก้ ไข
ก. ภาคผนวก B ของพิธีสารเกียวโต
ตารางด้ านล่างจะใช้ แทนตารางในภาคผนวก
1
2
ภาคี

ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลารุส5*
เบลเยียม
บัลแกเรีย*
โครเอเชีย*
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก*
เดนมาร์ ก
เอสโตเนีย*
สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี*
ไอซ์แลนด์
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
คาซัคสถาน*
ลัตเวีย*
ลิกเตนสไตน์
ลิทวั เนีย*

B ของพิธีสาร
3

ตัวเลขพันธกรณีการ ตัวเลขพันธกรณี การ
จากัดหรื อลดการ
จากัดหรื อลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อน
ปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก (พ.ศ. 2551- กระจก (พ.ศ. 25562555) (อัตราร้อยละ 2563) (อัตราร้อยละ
ของปี ฐานหรื อ
ของปี ฐานหรื อ
ช่วงเวลา)
ช่วงเวลา)

4

5

6

ปี อ้างอิง

ตัวเลขพันธกรณี การ
จากัดหรื อลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก(พ.ศ. 25562563) (นาเสนอเป็ น
อัตราร้อยละของปี
อ้างอิง) 1

พันธสัญญาการลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายในปี พ.ศ. 2563
(นาเสนอเป็ นอัตรา)
ร้อยละของปี อ้างอิง)2

-5 ถึง -15% หรือ
-25%3

108

99.5

2543

98

92

80
88
804
804
806
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
808
804
804
95
804
84
804

NA
2533
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2553
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2533
NA
2533
NA

NA
NA
NA

92
92
95
92
92
92
92
92
92
92
92
94
110
92
92
92
92
92

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
95
NA
84
NA

–8%

–20%/–30%7

–20%/–30%7

–7%
-20%/–30%9
7
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1

2

ภาคี

ลักเซมเบิร์ก
มอลตา
โมนาโก
เนเธอร์ แลนด์
นอร์ เวย์
โปแลนด์*
โปรตุเกส
โรมาเนีย*
สโลวาเกีย*
สโลวีเนีย*
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์
ยูเครน*
สหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์ แลนด์เหนือ
ภาคี

คาแปลอย่างไม่เป็ นทางการ

3

4

5

6

ตัวเลขพันธกรณีการ ตัวเลขพันธกรณี การ
จากัดหรื อลดการ
จากัดหรื อลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อน
ปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก (พ.ศ. 2551- กระจก (พ.ศ. 25562555) (อัตราร้อยละ 2563) (อัตราร้อยละ
ของปี ฐานหรื อ
ของปี ฐานหรื อ
ช่วงเวลา)
ช่วงเวลา)

ปี อ้างอิง

ตัวเลขพันธกรณี การ
จากัดหรื อลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก(พ.ศ. 25562563) (นาเสนอเป็ น
อัตราร้อยละของปี
อ้างอิง) 1

พันธสัญญาการลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายในปี พ.ศ. 2563
(นาเสนอเป็ นอัตรา)
ร้อยละของปี อ้างอิง)2

804
804
78
804
84
804
804
804
804
804
804
804
84.2
7612
804

NA
NA
2533
NA
2533
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2533
2533
NA

NA
NA
78
NA
84
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

92
92
92
92
101
94
92
92
92
92
92
92
92
100
92

–30%
–30%ถึง –40%10

–20% ถึง –30%11
–20%

ตัวเลขพันธกรณี การจากัดหรื อลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (พ.ศ. 25512555) (อัตราร้อยละของปี ฐานหรื อ
ช่วงเวลา)

แคนาดา13
94
14
ญี่ปนุ่
94
นิวซีแลนด์15
100
สหพันธ์ รัฐรัสเซีย16*
100
อักษรย่อ NA = ไม่เกี่ยวข้ อง
* ประเทศที่อยู่ในกระบวนการเปลีย่ นผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจระบบตลาด
ภาคีที่เกี่ยวข้ องได้ สอื่ สารข้ อมูลเชิงอรรถด้ านล่างทั ้งหมด ยกเว้ นเชิงอรรถที่ 1, 2 และ 5
8
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1

ภาคีอาจเลือกใช้ ปีอ้ างอิงสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ ตัวเลขพันธกรณี การจากัด หรือ ลดการปล่อยก๊ าซ
เรือนกระจก (QELRC) ของตนตามสัดส่วนร้ อยละของการปล่อยในปี นั ้น ซึง่ ไม่เป็ นขัอผูกมัดในระดับระหว่างประเทศ
ภายใต้ พิธีสารเกียวโต นอกเหนือจากการจัดทารายการ QELRC ของตนตามปี ฐานในแถวที่สองและสามของตารางนี ้ อัน
เป็ นข้ อผูกมัดทางกฎหมายในระดับระหว่างประเทศ
2
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาเหล่านี ้บรรจุอยู่ในเอกสาร
FCCC/SB/2011/ INF.1/Rev.1 และ
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 เพิ่มเติม 1 และเพิ่มเติม 2
3
QELRC ของประเทศออสเตรเลียภายใต้ พนั ธกรณีระยะที่สองของพิธีสารเกียวโตสอดคล้ องกับความสาเร็จ
ของประเทศออสเตรเลียที่ได้ ตั ้งเป้าหมายสาหรับปี พ.ศ. 2563 ในการลดก๊ าซเรือนกระจกลง 5% ต่ากว่าระดับปี พ.ศ. 2543
โดยไม่มีเงื่อนไข ประเทศออสเตรเลียยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกขยายเป้าหมายสาหรับปี พ.ศ. 2563 จาก 5 เป็ น 15 หรือ
25% ต่ากว่าระดับปี พ.ศ. 2543 หากสามารถบรรลุเงื่อนไขบางประการได้ การอ้ างอิงนี ้สงวนไว้ ซงึ่ สถานะของพันธสัญญาที่
ทาขึ ้นภายใต้ ข้อตกลงแคนคูน และไม่ได้ เป็ นพันธกรณีผกู มัดทางกฎหมายภายใต้ พิธีสารนี ้หรือกฎข้ อบังคับและระเบียบ
แบบแผนวิธีที่เกี่ยวข้ องของพิธีสารแต่อย่างใด
4
QELRCs สาหรับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกในพันธกรณีระยะที่สองของพิธีสารเกียวโตตั ้งอยู่บนฐานของ
ความเข้ าใจว่า สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกจะดาเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุถงึ ตัวเลขพันธกรณีเหล่านี ้ตามมาตรา 4 ของพิธีสารเกียวโต QELRCs จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการแจ้ งกล่าวในภายหลังโดยสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกเกี่ยวกับข้ อตกลงใน
การดาเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุถงึ พันธกรณีตามข้ อกาหนดของพิธีสารเกียวโต
5
เพิ่มเติมสาหรับภาคผนวก Bโดยข้ อแก้ ไขที่ปรับใช้ ตามข้ อตัดสินใจที่ 10/CMP.2 ข้ อแก้ ไขนี ้ยังไม่ได้ เริ่มมีผล
บังคับใช้
6
QELRC ของประเทศโครเอเชียสาหรับพันธกรณีระยะที่สองของพิธีสารเกียวโตตั ้งอยู่บนฐานของความเข้ าใจ
ว่า ประเทศโครเอเชียจะดาเนินการร่วมกับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกเพื่อบรรลุถงึ QELRC ของตนตามมาตรา 4 ของพิธีสารเกียวโต ดังนั ้น การเข้ าเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศโครเอเชียจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการมีสว่ นร่วมดาเนินการ
เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา 4 หรือตาม QELRC ของประเทศตน
7
ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลงอันเป็ นสากลและครอบคลุมระยะเวลาหลังจากปี พ.ศ. 2555 สหภาพ
ยุโรปย ้าถึงข้ อเสนออย่างมีเงื่อนไขในการขยายการลดก๊ าซเรือนกระจกเป็ น 30% ในปี พ.ศ. 2563 เทียบกับระดับปี พ.ศ.
2533 หากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอื่นๆ ให้ คามัน่ ว่าจะดาเนินการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในระดับที่เท่าเทียมกัน และ
หากประเทศกาลังพัฒนาดาเนินการอย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบและความสามารถเฉพาะของตน
8
QELRC สาหรับประเทศไอซ์แลนด์ในพันธกรณีระยะที่สองของพิธีสารเกียวโตตั ้งอยู่บนฐานของความเข้ าใจ
ว่า ประเทศไอซ์แลนด์จะดาเนินการร่วมกับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกเพื่อบรรลุถงึ พันธกรณีของตนตามมาตรา 4 ของพิธีสารเกียวโต
9
QELRC ที่นาเสนอไว้ ในแถวที่สามอ้ างอิงถึงเป้าหมายการลดก๊ าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2563
เทียบจากระดับปี พ.ศ. 2533 ประเทศลิกเตนสไตน์จะพิจารณาเป้าหมายการลดก๊ าซเรือนกระจกที่สงู ขึ ้นถึง 30% ภายในปี
พ.ศ. 2563 เทียบจากระดับปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ เงื่อนไขว่าประเทศพัฒนาแล้ วอื่นๆ ให้ คามัน่ ในการดาเนินการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในระดับที่เท่าเทียมกัน และหากประเทศกาลังพัฒนาที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจก้ าวหน้ า
ดาเนินการอย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบและความสามารถเฉพาะของตน
9
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10

QELRC ที่ 84 ของประเทศนอร์ เวย์สอดคล้ องกับเป้าหมายการลดก๊ าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี พ.ศ.
2563 เทียบจากปี พ.ศ. 2533 หากว่าประเทศนอร์ เวย์สามารถดาเนินการสนับสนุนข้ อตกลงอันเป็ นสากลและครอบคลุมซึง่
ภาคีที่ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกหลักเห็นพ้ องต่อการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ 2 องศาเซลเซียส ประเทศ
นอร์ เวย์จะขยายระดับการลดก๊ าซเรือนกระจกเป็ น 40% สาหรับปี พ.ศ. 2563 บนฐานของระดับปี พ.ศ. 2533 การอ้ างอิงนี ้
สงวนไว้ ซงึ่ สถานะของพันธสัญญาที่ทาขึ ้นภายใต้ ข้อตกลงแคนคูน และไม่ได้ เป็ นพันธกรณีผกู มัดทางกฎหมายเพิ่มเติม
ภายใต้ พิธีสารนี ้แต่อย่างใด
11
QELRC ที่นาเสนอไว้ ในแถวที่สามของตารางนี ้อ้ างอิงถึงเป้าหมายการลดก๊ าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี
พ.ศ. 2563 เทียบจากระดับปี พ.ศ. 2533 ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์จะพิจารณาเป้าหมายการลดก๊ าซเรือนกระจกที่สงู ขึ ้นถึง
30% ภายในปี พ.ศ. 2563 เทียบจากระดับปี พ.ศ. 2533 โดยขึ ้นอยู่กบั พันธกรณีในการดาเนินการลดการปล่อยก๊ าซเรือน
กระจกในระดับที่เท่าเทียมกันของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอื่นๆ และการดาเนินการสนับสนุนอย่างเหมาะสมของประเทศกาลัง
พัฒนาตามความรับผิดชอบและความสามารถของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 2 องศาเซลเซียส การอ้ างอิงนี ้สงวนไว้ ซงึ่
สถานะของพันธสัญญาที่ทาขึ ้นภายใต้ ข้อตกลงแคนคูน และไม่ได้ เป็ นพันธกรณีผกู มัดทางกฎหมายเพิ่มเติมภายใต้ พิธีสาร
นี ้หรือกฎข้ อบังคับและระเบียบแบบแผนวิธีที่เกี่ยวข้ องของพิธีสารแต่อย่างใด
12
สมควรให้ โอนยอดไปทั ้งหมดและไม่ยอมรับการยกเลิกหรือการจากัดการใช้ สนิ ทรัพย์องค์อธิปัตย์ที่ได้ มาโดย
ชอบธรรม
13
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กองเอกสารได้ รับการแจ้ งกล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเรื่องการถอนตัว
ออกจากพิธีสารเกียวโตของประเทศแคนาดา ซึง่ การดาเนินการนี ้จะมีผลบังคับใช้ ต่อประเทศแคนาดาในวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
14
จากการสือ่ สารเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประเทศญี่ปนแจ้
ุ่ งว่าไม่ประสงค์จะดาเนินการตาม
พันธกรณีระยะที่สองของพิธีสารเกียวโตหลังปี พ.ศ. 2555
15
ประเทศนิวซีแลนด์ยงั คงสถานะภาคีของพิธีสารเกียวโต โดยจะดาเนินการตามเป้าหมายตัวเลขการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจภายใต้ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563
16
จากการสือ่ สารเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึง่ สานักเลขาธิการได้ รับในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553
สหพันธ์ รัฐรัสเซียแจ้ งว่าไม่ประสงค์จะดาเนินการตามตัวเลขพันธกรณีการลดหรือจากัดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกใน
พันธกรณีระยะที่สองต่อ

10
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B. ภาคผนวก A ของพิธีสารเกียวโต
รายการด้ านล่างจะนามาใช้ แทนรายการในหัวข้ อ “ก๊ าซเรือนกระจก” ในภาคผนวก A ของพิธีสาร
ก๊ าซเรื อนกระจก
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ไฮโดรฟลูออโรคาร์ บอน (HFCs)
เปอร์ ฟลูออโรคาร์ บอน (PFCs)
ซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)
ไนโตรเจน ไตรฟลูออไรด์ (NF3)1
_______________________________
1

เริ่มมีผลใช้ ตงแต่
ั ้ ต้นของพันธกรณีระยะที่สอง

C. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 1 ทวิ
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า 1 ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
1 ทวิ ภาคีในภาคผนวกที่
1 จะประกันโดยลาพังหรือร่วมกันว่า การปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์รวมจาก
กิจกรรมของมนุษย์เทียบเท่ากับก๊ าซเรือนกระจกในรายการตามภาคผนวก
A จะไม่เกินปริมาณที่ได้ รับการจัดสรร ซึง่
คานวณขึ ้นจากตัวเลขพันธกรณีการจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในแถวที่ สามของตารางใน ภาคผนวก B และ
ตามข้ อกาหนดของมาตรานี ้ โดยเล็งเห็นถึงการลดการปล่อยก๊ าซเหล่านั ้นทั ้งหมดอย่างน้ อย 18 เปอร์ เซ็นต์ต่ากว่าระดับปี
พ.ศ. 2533 ในระยะพันธกรณีระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2563
D. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 1 ตรี
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า 1 ทวี ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
1 ตรี ภาคีในภาคผนวก
B อาจเสนอปรับลดอัตราส่วนร้ อยละในแถวที่สามของภาคผนวก B ของตัวเลข
พันธกรณีการจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในแถวที่สามของตารางใน ภาคผนวก B โดยสานักเลขาธิการจะแจ้ ง
ข้ อเสนอการปรับลดนี ้ไปยังภาคีอื่นอย่างน้ อยสามเดือนก่อนการประชุมสมัชชาภาคีในการประชุมภาคีพิธีสารเพื่อนาเสนอ
การลงมติเห็นชอบ
E. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 1 จตุ
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า
1 ตรี ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
1 จตุ การเสนอปรับเพิ่มเป้าหมาย ตัวเลขพันธกรณี การจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก โดยภาคีใน
ภาคผนวกที่ 1 ตามมาตรา 3 ย่อหน้ า 1 ตรี ข้ างต้ น จะได้ รับการพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาภาคีในการประชุมภาคีพิธีสาร
นี ้เพื่อลงมติเห็นชอบนาไปปรับใช้ นอกจากว่าภาคีเกินกว่าสามในสีท่ ี่มาร่วมประชุมลงคะแนนเสียงคัดค้ านการนาไปปรับใช้
สานักเลขาธิการจะแจ้ งการลงมติเห็นชอบนาไปปรับใช้ ไปยังกองเอกสาร ซึง่ จะเป็ นหน่วยงานที่เวียนข้ อมติไปยังทุกภาคี
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มติเห็นชอบนี ้จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ต่อมาหลังจากที่กองเอกสารได้ ดาเนินการสือ่ สารแล้ ว การปรับใช้ นี ้
จะมีผลผูกมัดต่อภาคี
F. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 7 ทวิ
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า
7 ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
7 ทวิ ในตัวเลขพันธกรณี การจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก ระยะที่สองระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง
พ.ศ. 2563 ปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรแก่ภาคีในภาคผนวกที่ 1 จะเท่ากับอัตราส่วนร้ อยละที่ระบุไว้ สาหรับภาคีเหล่านั ้นใน
แถวที่สามของตารางในภาคผนวก B เกี่ยวกับการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์รวมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เทียบเท่ากับก๊ าซ
เรือนกระจกในรายการตามภาคผนวก A ในปี พ.ศ. 2533 หรือตามปี ฐานหรือช่วงเวลาที่กาหนดตามย่อหน้ า 5 ข้ างต้ น ทวี
เพิ่มอีกแปดเท่า ภาคีในภาคผนวกที่ 1 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงการใช้ ที่ดินและการป่ าไม้ เป็ นแหล่งที่มาสุทธิของการปล่อยก๊ าซ
เรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 จะรวมตัวเลขการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ทั ้งหมดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เทียบเท่ากับก๊ าซ
เรือนกระจกจากแหล่งกาเนิดหักออกด้ วยปริมาณที่ดดู ซับกลับจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ ที่ดินในปี พ.ศ. 2533 เพื่อนาไป
คานวณปริมาณการจัดสรร
G. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 7 ตรี
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า
7 ทวิ ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
7 ตรี ส่วนต่างที่เป็ นบวกของปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรในพันธกรณีระยะที่สองแก่ภาคีในภาคผนวกที่
1 และ
การปล่อยรายปี โดยเฉลีย่ ในระยะสามปี แรกของพันธกรณีระยะก่อนหน้ า ทวีคณ
ู ด้ วยแปด จะโอนย้ ายไปยังบัญชียกเลิก
ของภาคีนั ้น
H. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 8
ในย่อหน้ า 8 ของมาตรา 3 ของพิธีสาร คาว่า
คานวณโดยอ้ างอิงถึงย่อหน้ า
7 ข้ างต้ น
จะแทนที่ด้วย
คานวณโดยอ้ างอิงถึงย่อหน้ า
7 และ 7 ทวิ ข้ างต้ น
I. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 8 ทวิ
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า
8 ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
8 ทวิ ภาคีใดในภาคผนวกที่
1 อาจใช้ ปี พ.ศ. 2538 หรือ พ.ศ. 2543 เป็ นปี ฐานสาหรับไนโตรเจน ไตร
ฟลูออไรด์เพื่อการคานวณตามที่อ้างถึงในย่อหน้ า 7 ทวิ ข้ างต้ น
J. มาตรา 3 ย่ อหน้ า 12 ทวิ และ ตรี
ย่อหน้ าด้ านล่างจะใส่เพิ่มไว้ หลังย่อหน้ า
12 ของมาตรา 3 ของพิธีสาร
12 ทวิ หน่วยใดที่ผลิตขึ ้นจากกลไกระบบตลาดซึง่ เกิดขึ ้นภายใต้ อนุสญ
ั ญาฯ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้ องอาจ
นาไปใช้ โดยภาคีในภาคผนวกที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ บรรลุถงึ การปฏิบตั ิตามตัวเลขพันธกรณี การจากัดและลดการปล่อยก๊ าซ
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เรือนกระจกภายใต้ มาตรา 3 หน่วยใดที่ภาคีได้ รับมาจากภาคีอื่นในอนุสญ
ั ญาฯ จะนามาเพิ่มรวมเข้ ากับปริมาณที่ได้ รับ
การจัดสรรสาหรับภาคีที่ได้ รับหน่วย และหักลบออกจากปริมาณหน่วยที่ภาคีซงึ่ โอนย้ ายหน่วยถืออยู่เดิม
12 ตรี ที่ประชุมสมัชชาภาคีในการประชุมภาคีพิธีสาร นี ้จะประกันว่า เมื่อภาคีในภาคผนวกที่ 1 ใช้ หน่วยจาก
กิจกรรมที่ผ่านการอนุมตั ิภายใต้ กลไกระบบตลาด ซึง่ อ้ างถึงในย่อหน้ า 12 ทวิ ข้ างต้ น เพื่อส่งเสริมให้ บรรลุถงึ การปฏิบตั ิ
ตามตัวเลขพันธกรณีการจากัดและลดการปล่อยก๊ าซเรือน กระจกภายใต้ มาตรา 3 หากได้ รับหน่วยเหล่านี ้ตามมาตรา 17
ส่วนแบ่งของหน่วยเหล่านี ้จะนาไปใช้ สาหรับค่าใช้ จ่ายด้ านการบริหารจัดการ รวมทั ้งสาหรับการส่งเสริมให้ ภาคีประเทศ
กาลังพัฒนาที่อ่อนไหวเป็ นพิเศษต่อผลกระทบเชิงลบของการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศให้ สามารถจัดการกับ
ต้ นทุนการปรับตัว
K. มาตรา 4 ย่ อหน้ า 2
วลีด้านล่างจะเพิ่มไว้ ท้ายประโยคแรกของย่อหน้ า 2 ของมาตรา 4 ของพิธีสาร
หรือในวันที่สง่ มอบเอกสารแสดงความยินยอมต่อข้ อแก้ ไขในภาคผนวก B ตามมาตรา 3 ย่อหน้ า 9
L. มาตรา 4 ย่ อหน้ า 3
ในย่อหน้ า 3 ของมาตรา 4 ของพิธีสาร คาว่า
ย่อหน้ า 7
จะแทนที่ด้วย
ที่ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับ
มาตรา 2 การเริ่ มบังคับใช้
ข้ อแก้ ไขนี ้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ตามมาตรา 20 และ 21 ของพิธีสารเกียวโต
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ภาคผนวกที่ 2
ปฏิญญาทางการเมืองที่เกี่ยวข้ องกับหน่ วยปริ มาณที่ได้ รับการจัดสรร ซึ่งโอนยอดมาจากพันธกรณี
ระยะแรกของพิธีสารเกียวโต
ประเทศออสเตรเลีย
1. ประเทศออสเตรเลียจะไม่ซื ้อ AAUs ที่โอนยอดมาจากพันธกรณีระยะแรก โดยประเทศออสเตรเลียจะ
ดาเนินการตามประเทศอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการโอนย้ าย AAUs ภายใต้ ข้อตกลงว่า ประเทศออสเตรเลียอาจเชื่อม
ประสานระบบการค้ าขายแลกเปลีย่ นก๊ าซเรือนกระจกกับระบบอื่น รวมทั ้งระบบการค้ าขายแลกเปลีย่ นก๊ าซเรือนกระจก
ของสหภาพยุโรป AAUs ที่นาเข้ ามาจะยังคงไม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อนาไปปล่อยให้ กบั หน่วยงานรับผิดชอบใช้ ปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีในระบบการค้ าขายแลกเปลีย่ นก๊ าซเรือนกระจกของประเทศออสเตรเลีย
สหภาพยุโรปและสมาชิก 27 รั ฐ
2. กฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับมาตรการด้ านสภาพภูมิอากาศและพลังงานเพื่อปฏิบตั ิตามเป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกระหว่างปี พ.ศ. 2556- 2563 ไม่อนุญาตให้ ใช้ สว่ นเกินของ AAUs ที่โอนยอดมาจากพันธกรณี
ระยะแรกเพื่อบรรลุตามเป้าหมายเหล่านี ้
ประเทศญี่ปนุ่
3. รัฐบาลประเทศญี่ปนจะไม่
ุ่
ซื ้อ AAUs ที่โอนยอดมาจากพันธกรณีระยะแรก
ประเทศลิกเตนสไตน์
4. ประเทศลิกเตนสไตน์จะไม่รับและใช้ หน่วยปริมาณที่ได้ รับการจัดสรรส่วนเกินซึง่ โอนยอดมาจากพันธกรณี
ระยะแรกเพื่อปฏิบตั ิตามพันธกรณีระยะที่สองของตน ยกเว้ นว่าหน่วยนั ้นจะเกี่ยวข้ องกับการโอนยอดภายในระบบการค้ า
ขายแลกเปลีย่ นก๊ าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป
ประเทศโมนาโก
5. ประเทศโมนาโกจะไม่ซื ้อ AAUs ที่โอนยอดมาจากพันธกรณีระยะแรกภายใต้ พิธีสารเกียวโต
ประเทศนอร์ เวย์
6. ประเทศนอร์ เวย์จะไม่ซื ้อ AAUs ที่โอนยอดมาจากพันธกรณีระยะแรกภายใต้ พิธีสารเกียวโต
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
7. ตามกฎหมายภายในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ที่เกี่ยวข้ องในช่วงระหว่างพันธกรณีระยะที่สอง ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์จะไม่ใช้ AAUs ที่โอนย้ ายมาจากภาคีอื่นเพื่อปฏิบตั ิตามมาตรา 3 ของพิธีสารเกียวโตสาหรับพันธกรณี
ระยะที่สอง โดยประเทศสวิตเซอร์ แลนด์จะดาเนินการตามประเทศอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการโอนย้ าย
AAUs ภายใต้
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ข้ อตกลงว่า ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์อาจเชื่อมประสานระบบการค้ าขายแลกเปลีย่ นก๊ าซเรือนกระจกกับระบบอื่น รวมทั ้ง
ระบบการค้ าขายแลกเปลีย่ นก๊ าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป

เผยแพร่โดย

สานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
60/1 ซอยพิบลู วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-6560 ต่อ 6785 โทรสาร 02-265-6690 อีเมล์ unfccc.thailand.focalpoint@gmail.com
แหล่งอ้ างอิง: United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cmp8/eng/l09.pdf
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