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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 

 - o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej 
do Protokołu z Kioto do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 
1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze 
dnia 8 grudnia 2012 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Środowiska. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Mateusz Morawiecki 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 8 grudnia 2012 r. w Ad-Dausze została sporządzona Poprawka dauhańska do 

Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11grudnia1997 r., w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Poprawką, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana 1 potwierdzona, z deklaracją dołączoną do mmeJszego 

dokumentu, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

Mateusz Morawiecki 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Andrzej Duda 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 

11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., 

sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawką dauhańską 

Obecny system współpracy międzynarodowej w zakresie zmian klimatu opiera się na 

Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwanej dalej 

„UNFCCC” lub „Konwencją”) z 1992 r. oraz Protokole z Kioto do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1997 r. (zwanym dalej 

„Protokołem z Kioto”)1). Konwencja ma charakter ramowy, to znaczy określa cel 

w zakresie stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i ustanawia 

ogólne zasady współpracy dla jego osiągnięcia. Konkretne działania przewiduje 

natomiast Protokół z Kioto – na jego podstawie państwa rozwinięte zobowiązały się do 

ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 

obejmującym lata 2008–2012. W związku z zakończeniem pierwszego okresu 

rozliczeniowego oraz brakiem alternatywnego, globalnego porozumienia klimatycznego 

powstała potrzeba wyznaczenia celów redukcji emisji na kolejne lata. 

Przyjęta w drodze konsensusu przez Konferencję Stron Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu służącą jako spotkanie stron Protokołu z Kioto 

8 grudnia 2012 r. w Ad-Dausze Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto 

dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (zwana dalej 

„poprawką dauhańską”) ustanawia drugi okres rozliczeniowy, trwający od 1 stycznia 

2013 r. do 31 grudnia 2020 r. Poprawka dauhańska wyznaczyła prawnie wiążące 

zobowiązania dotyczące redukcji emisji dla Stron Protokołu z Kioto wymienionych 

w Załączniku B, oraz wprowadziła dalsze zmiany do tekstu Protokołu z Kioto związane 

z implementacją drugiego okresu rozliczeniowego. 

Rzeczpospolita Polska (zwana dalej także „RP”), wraz z pozostałymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej oraz Unią Europejską (zwaną dalej także „UE”), 

przyjęła poprawkę dauhańską i zgodziła się na zmiany w Załączniku B do Protokołu 

z Kioto, w tym przyjęła na siebie również nowy cel redukcyjny w drugim okresie 

                                                           
1) Tekst Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej 

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1996 r. poz. 238. 
Tekst Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. poz. 1684. 
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rozliczeniowym. Podobnie jak w pierwszym okresie2), UE i państwa członkowskie 

zdecydowały się na wspólną realizację zobowiązań, zgodnie z artykułem 4 Protokołu 

z Kioto. W drugim okresie rozliczeniowym we wspólnym wypełnianiu zobowiązań 

uczestniczyć będzie 30 Stron (UE, 28 państw członkowskich, oraz Islandia na mocy 

odrębnej umowy międzynarodowej).  

Kształt porozumienia o wspólnym wypełnianiu zobowiązań w sposób istotny rzutuje na 

prawa i obowiązki RP wynikające z poprawki dauhańskiej. Porozumienie o wspólnym 

wypełnianiu zobowiązań przez UE i jej państwa członkowskie w drugim okresie 

rozliczeniowym zostało przyjęte co do zasady przez Radę UE dnia 26 stycznia 2015 r., 

a Porozumienie między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, 

z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań 

UE, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym (zwane dalej 

„porozumieniem z Islandią”) zostało podpisane dnia 1 kwietnia 2015 r. w Brukseli. 

Cele związania RP poprawką dauhańską do Protokołu z Kioto są następujące: 

1) kontynuacja uczestnictwa w systemie Protokołu z Kioto 

Rzeczpospolita Polska, ratyfikując Protokół z Kioto w 2002 r., przyłączyła się do grupy 

państw tworzących awangardę międzynarodowej współpracy w dziedzinie zmian 

klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, i w tym gronie jest 

postrzegana jako jeden z kluczowych partnerów. Dokonana wówczas analiza korzyści 

wciąż pozostaje w dużej mierze aktualna. Protokół z Kioto, nakładając na Strony 

ograniczenia emisji, umożliwia jednocześnie udział w mechanizmach elastycznych, 

wspomaga poprawę efektywności energetycznej i modernizację przedsiębiorstw, 

wpływa pozytywnie na świadomość społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska. Rzeczpospolita Polska poczyniła również określone inwestycje w celu 

implementacji postanowień Protokołu z Kioto, m.in. w zakresie ustanowienia systemu 

inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych.  

Zarówno wskazane korzyści, jak i poczynione inwestycje, pozostają ważne tak długo, 

jak długo Rzeczpospolita Polska realizuje postanowienia Protokołu z Kioto, dysponuje 

jednostkami przyznanej emisji, a co za tym idzie – posiada cel redukcji emisji. Stąd 

                                                           
2) W latach 2008–2012 we wspólnym wypełnianiu zobowiązań brało udział 16 Stron – UE i 15 państw 

członkowskich, które należały do Wspólnot Europejskich w 2002 r. Rzeczpospolita Polska, która 
przystąpiła do UE w 2004 r., wypełniała swój cel samodzielnie w latach 2008–2012. 
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kontynuacja uczestnictwa w systemie Protokołu z Kioto wymaga przystąpienia do 

drugiego okresu rozliczeniowego. 

2) umożliwienie UE przystąpienia do poprawki dauhańskiej 

Od ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską poprawki dauhańskiej zależy również pełne 

uczestnictwo w drugim okresie rozliczeniowym Unii Europejskiej i pozostałych państw 

członkowskich. W związku z mieszanym charakterem umowy oraz decyzją o wspólnym 

wypełnianiu zobowiązań przez UE i jej państwa członkowskie niezbędna jest 

ratyfikacja poprawki dauhańskiej zarówno przez UE, jak i każde z państw 

członkowskich, aby drugi okres rozliczeniowy wszedł w życie dla wszystkich 

uczestników porozumienia3). W ten sposób wiarygodność RP jako partnera w UE, ale 

także na forum globalnym, zależy od przystąpienia RP do drugiego okresu 

rozliczeniowego. 

Należy przy tym zauważyć, że Rzeczpospolita Polska brała aktywny udział 

w opracowaniu projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia do poprawki 

dauhańskiej, zawierającej zasady wspólnego wypełniania zobowiązań, oraz podpisała 

porozumienie z Islandią w tej sprawie. Tym samym akty prawa UE bezpośrednio 

wprowadzające w życie drugi okres rozliczeniowy spełniają oczekiwania RP. 

3) rozwój globalnego procesu współpracy wielostronnej na rzecz ochrony klimatu 

Drugi okres rozliczeniowy Protokołu z Kioto zapewnia ciągłość międzynarodowej 

współpracy w zakresie zmian klimatu do czasu, aż wejdą w życie zobowiązania 

(wkłady ustalone na poziomie krajowym) w ramach Porozumienia paryskiego do 

Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej 

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. 

                                                           
3) Jak dotąd Poprawka dauhańska została ratyfikowana przez Królestwo Belgii, Republikę Cypryjską, 

Republikę Finlandii, Królestwo Hiszpanii, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, 
Królestwo Niderlandów, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Portugalii, Rumunię, Republikę 
Słowacką, Królestwo Szwecji, Węgry, Republikę Włoską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, jak również przez Republikę Islandii, W szczególności Republika Włoska 
ustosunkowuje się do kwestii skuteczności cząstkowej ratyfikacji w deklaracji złożonej wraz 
z dokumentem ratyfikacyjnym: „W odniesieniu do dokumentów przyjęcia poprawki dauhańskiej do 
Protokołu z Kioto złożonych dnia 18 czerwca 2016 r., Rząd Republiki Włoskiej chciałby zwrócić 
uwagę, że w związku z naturą praw i obowiązków zawartych tamże, oraz biorąc pod uwagę system 
prawny Unii Europejskiej (UE) i jej państw członkowskich, jej wdrożenie będzie możliwe tylko 
wtedy, a obowiązki wejdą w życie tylko wówczas, kiedy UE i wszystkie jej państwa członkowskie 
złożą odpowiednio swoje dokumenty przyjęcia.”. 
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(zwanego dalej „Porozumieniem paryskim”)4). Porozumienie paryskie, sporządzone 

dnia 12 grudnia 2015 r., będzie miało zastosowanie do wszystkich Stron Konwencji, 

a więc nie tylko państw rozwiniętych. Niezależnie od wejścia w życie Porozumienia 

paryskiego, które nastąpiło 4 listopada 2016 r., zadeklarowane przez Strony działania na 

rzecz ochrony klimatu będą obowiązywały od 2021 r. 

Jakkolwiek Rzeczpospolita Polska nie uznaje formalnego związku między wdrożeniem 

Porozumienia paryskiego a ratyfikacją poprawki dauhańskiej, to w opinii wielu państw 

rozwijających się wejście w życie drugiego okresu rozliczeniowego jest testem 

wiarygodności państw rozwiniętych. Dlatego też ratyfikacja poprawki dauhańskiej jest 

również szansą na uzyskanie szybszego postępu w negocjacjach zasad wdrażania 

Porozumienia paryskiego w ramach Konferencji Stron UNFCCC.  

2. Dotychczasowy a projektowany stan prawny 

1) zmiany w treści Protokołu z Kioto 

Główną zmianą wprowadzoną przez poprawkę dauhańską do Protokołu z Kioto jest 

nowy kształt Załącznika B, zawierającego zobowiązania redukcyjne państw. Obok listy 

państw (kolumna 1) i dotychczasowych zobowiązań na lata 2008–2012 (kolumna 2) 

zostały wpisane zobowiązania na lata 2013–2020 jako procent emisji z roku lub okresu 

bazowego (kolumna 3), jak również procent emisji z roku referencyjnego (kolumna 5). 

Z wyznaczenia roku referencyjnego innego niż rok bazowy (kolumna 4) skorzystał 

tylko Związek Australijski (2000 r.), przy czym jedynie wartości wskazane w kolumnie 

2 mają moc prawnie wiążącą. Załącznik obejmuje również bardziej ambitne, ale 

niewiążące „zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.” 

– tzw. Cancun pledges (kolumna 6). Na liście krajów ujęte są Strony, które nie miały 

zobowiązań w pierwszym okresie (Republika Białorusi, Republika Cypryjska, 

Republika Kazachstanu, Republika Malty). Natomiast Strony, które nie podjęły 

zobowiązań w drugim okresie rozliczeniowym (Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, 

Federacja Rosyjska), ujęte są w Załączniku osobno. Stany Zjednoczone Ameryki, które 

były w oryginalnym Załączniku B, ale ostatecznie nie przystąpiły do Protokołu z Kioto, 

                                                           
4) Tekst Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 
2015 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. poz. 36. 
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zostały pominięte na liście. Kraje w procesie transformacji do gospodarki rynkowej, 

podobnie jak poprzednio, oznaczone są gwiazdką. 

Dla RP ważną zmianą jest wpisanie takiego samego zobowiązania redukcyjnego (80) 

dla UE i wszystkich – ówcześnie – 27 państw członkowskich (jak również dla 

Republiki Chorwacji i Republiki Islandii, które zadeklarowały wspólne z UE 

wypełnianie zobowiązań). Zobowiązanie redukcyjne dla UE i państw członkowskich 

opatrzone jest stosownym przypisem, według którego wspólna liczba nie przesądza 

o podziale zobowiązań w późniejszym porozumieniu o wspólnym wypełnianiu 

zobowiązań5). Do tej pory wspólne zobowiązanie realizowały UE i 15 państw 

członkowskich, a nowe państwa członkowskie dysponowały swoimi indywidualnymi 

celami redukcyjnymi. Niewiążące prawnie zobowiązanie UE z Cancun 

wyszczególnione w kolumnie 6 to „-20%/-30%”, wraz z przypisem podtrzymującym 

warunkowość celu -30% (w ramach globalnego, kompleksowego porozumienia 

dotyczącego okresu po roku 2012, o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 

porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą odpowiedni wkład na 

miarę swoich zadań i możliwości). 

Poprawka dauhańska wprowadza również zmiany do Załącznika A, polegające na 

włączeniu do koszyka gazów trójfluorku azotu (NF3). 

Jeśli chodzi o zmiany w artykułach Protokołu z Kioto, to większość z nich dotyczy 

prostego uwzględnienia faktu wprowadzenia drugiego okresu rozliczeniowego (artykuł 

3 ustępy 1a, 7a i 8, artykuł 4 ustęp 3). Jednakże nowy artykuł 3 ustęp 7b wprowadza 

również dodatkową regułę dla drugiego okresu rozliczeniowego – umorzenie dodatniej 

różnicy między ilością emisji przyznaną w drugim okresie rozliczeniowym 

a przeciętnymi rocznymi emisjami danej Strony przez pierwsze trzy lata poprzedniego 

okresu rozliczeniowego pomnożoną przez osiem. Zmiana ta polega na wykluczeniu 

sytuacji, w której rzeczywiste emisje danej Strony w drugim okresie rozliczeniowym 

wzrosłyby w porównaniu do początku pierwszego okresu. 

Ponadto poprawka dauhańska wprowadza zmiany, które potencjalnie dotyczą wszelkich 

przyszłych, choć mało prawdopodobnych okresów rozliczeniowych Protokołu z Kioto. 

Artykuł 3 ustępy 1a i 1b ustanawiają nowy mechanizm dostosowania zobowiązań. 
                                                           
5) Zgodnie z art. 4 Protokołu z Kioto takie porozumienie należy przedłożyć wraz z dokumentem 

ratyfikacyjnym i pozostaje ono w mocy przez cały okres zobowiązań. 
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Zgodnie z tym mechanizmem państwa mogą dobrowolnie i jednostronnie podnieść 

swoje zobowiązanie redukcyjne, chyba że sprzeciwi się temu Konferencja Stron 

większością ¾ głosów. Zmienione w ten sposób zobowiązanie jest wiążące dla Stron. 

Artykuł 3 ustęp 8a umożliwia wybór roku bazowego dla emisji trójfluorku azotu (NF3) 

– 1995 r. lub 2000 r. 

Artykuł 3 ustęp 12a i artykuł 3 ustęp 12b umożliwiają rozliczanie zobowiązań 

redukcyjnych nie tylko przy użyciu jednostek wygenerowanych przez mechanizmy 

ustanowione w ramach Protokołu z Kioto, ale również przez przyszłe mechanizmy 

rynkowe ustanowione w ramach UNFCCC lub innych instrumentów utworzonych na 

podstawie Konwencji.  

Zmiana w artykule 4 ustępie 2 polega na sprecyzowaniu momentu notyfikacji 

porozumienia o wspólnym wypełnianiu zobowiązań – nie tylko przy ratyfikacji samego 

Protokołu z Kioto, ale również w związku z poprawką dauhańską do Protokołu z Kioto 

ustanawiającą kolejne okresy zobowiązań. 

2) zmiany wynikające z porozumienia o wspólnym wypełnianiu zobowiązań 

Dotychczas Rzeczpospolita Polska realizowała swoje zobowiązanie redukcyjne 

samodzielnie, choć przy pomocy narzędzi wynikających z polityki klimatycznej 

i wewnętrznych regulacji UE. W drugim okresie rozliczeniowym RP zadeklarowała 

chęć uczestnictwa we wspólnym wypełnianiu zobowiązań przez UE, jej państwa 

członkowskie i Republikę Islandii. Zobowiązanie redukcyjne dla całej tej grupy zgodnie 

z poprawką dauhańską wynosi 80% (redukcja średniego rocznego poziomu emisji 

gazów cieplarnianych w okresie 2013–2020 o 20% w odniesieniu do roku bazowego). 

Projekt porozumienia o wspólnym wypełnianiu zobowiązań został przyjęty przez Radę 

UE i znajduje się również w podpisanym porozumieniu z Republiką Islandii. 

Porozumienie przewiduje następujący podział zobowiązań między uczestnikami 

porozumienia: 

a) Przyznany limit emisji na okres 2013–2020 (ang. Assigned Amount – dalej 

„AA”) dla UE jako Strony Protokołu z Kioto – obejmuje emisje z sektorów 

i gazów regulowanych przez EU ETS. 

b) Przyznany limit emisji na okres 2013–2020 dla państw członkowskich 

i Republiki Islandii – obejmuje pozostałe emisje z sektorów i gazów oraz 

pochłanianie według źródeł objętych Protokołem z Kioto.  
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W przeciwieństwie do pierwszego okresu rozliczeniowego, porozumienie nie określa 

indywidualnych zobowiązań, obejmujących pełen zakres emisji, dla każdego z państw 

członkowskich. Wynika to ze zmian w europejskim systemie handlu uprawnieniami do 

emisji (ang. EU Emission Trading Scheme – dalej „EU ETS”), które uniemożliwiają 

wyznaczenie ex ante każdemu z państw członkowskich udziałów w EU ETS. 

Natomiast w sektorach nieobjętych systemem EU ETS (non-ETS), poziomy emisji dla 

państw członkowskich i Republiki Islandii mają wartość bezwzględną, wyrażoną 

w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla i wynikają wprost z decyzji dotyczącej 

wspólnego wysiłku redukcyjnego na lata 2013–2020 (ang. EU Effort Sharing Decision 

– dalej „EU ESD”) – dla państw członkowskich, bądź z odrębnej umowy 

międzynarodowej – dla Republiki Islandii. W limicie tym mieszczą się również emisje 

gazu NF3, oraz z sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów 

i leśnictwa (ang. land use, land use change and forestry – dalej „LULUCF”). Źródła te 

nie są regulowane przez obowiązujące przepisy unijne, odpowiedzialność za nie 

ponoszą więc wyłącznie państwa członkowskie.  

W drugim okresie rozliczeniowym UE podtrzymuje dotychczasową praktykę 

w zakresie: 

a) wykluczenia emisji z transportu lotniczego i morskiego między państwami 

członkowskimi oraz między UE a Republiką Islandii, ze wspólnego 

zobowiązania, 

b) pozostawienia sektora LULUCF całkowicie w kompetencji państw 

członkowskich, 

c) użycia określonych w pierwszym okresie rozliczeniowym indywidualnych lat 

i okresów bazowych dla każdego z krajów przy obliczaniu sumy poziomu emisji 

dla całej grupy. 

W kontekście drugiego okresu rozliczeniowego porozumienie rozstrzyga, że artykuł 3 

ustęp 7b, wprowadzony do Protokołu z Kioto przez poprawkę dauhańską (dodatkowe 

ograniczenie wielkości AA, tak aby nie przekraczała ona średniej emisji z pierwszych 

trzech lat pierwszego okresu rozliczeniowego), będzie miał zastosowanie do UE wraz 

z Republiką Islandii jako całości, a nie do poszczególnych państw członkowskich. 

Ponadto, decyzja o przyjęciu poprawki dauhańskiej przez UE przewiduje, że jednostki 

przyznanej emisji, które zgodnie z obecnymi prognozami pozostaną w dyspozycji UE 
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na koniec drugiego okresu rozliczeniowego po rozliczeniu EU ETS (tzw. nadwyżka 

unijna), zostaną zwrócone państwom członkowskim według następującego klucza: 

a) 1/6 nadwyżki dzielona między państwa członkowskie przekraczające cel 80% 

w stosunku do swojego roku albo okresu bazowego, proporcjonalnie do 

wielkości wypracowanej przez nie nadwyżki w wartościach absolutnych, 

b) 1/3 nadwyżki dzielona między państwa członkowskie z PKB per capita niższym 

niż 60% (liczone wg. wskaźników z roku 2013 w cenach bieżących) średniej 

unijnej, przekraczające cel 80% w stosunku do swojego roku albo okresu 

bazowego, proporcjonalnie do wielkości wypracowanej przez nie nadwyżki 

w wartościach absolutnych, 

c) 1/3 nadwyżki dzielona między wszystkie państwa członkowskie proporcjonalnie 

do ich udziałów w limicie emisji EU ESD, 

d) 1/6 nadwyżki dzielona między państwa członkowskie z PKB per capita niższym 

niż 90% proporcjonalnie do ich udziałów w limicie emisji EU ESD. 

Rzeczpospolita Polska będzie miała udział we wszystkich kategoriach wynikających 

z powyższego klucza. 

3) Deklaracja RP do poprawki dauhańskiej  

Planowane jest złożenie przez Rzeczpospolitą Polską deklaracji RP do poprawki 

dauhańskiej.  

Stroną Protokołu z Kioto są zarówno Unia Europejska, jak i jej państwa członkowskie, 

co ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu realizacji przez państwa 

członkowskie Unii ich zobowiązań wynikających z Protokołu, gdyż w dziedzinie 

ochrony środowiska kompetencje Unii Europejskiej dzielone są także w sferze 

stosunków zewnętrznych. Fakt dzielenia kompetencji między regionalną organizację 

integracji gospodarczej i państwa członkowskie dostrzegają zarówno Konwencja 

klimatyczna, jak i Protokół z Kioto. Mając to na uwadze Rada Unii Europejskiej 

przyjęła 13 lipca 2015 r. decyzję nr 2015/1339 w sprawie przyjęcia w imieniu Unii 

Europejskiej poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających 

z niego zobowiązań.  

Proponuje się zatem, przy okazji złożenia przez Polskę dokumentów akceptacji 

Poprawki, złożenie przez Rzeczpospolitą Polską dodatkowej deklaracji, zgodnie z którą 
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wykonanie Poprawki zostanie uzależnione od akceptacji poprawki dauhańskiej zarówno 

przez Unię Europejską, jak i jej wszystkie państwa członkowskie. W ten sposób, mając 

na uwadze zakres kompetencji Unii i jej państw członkowskich w dziedzinie ochrony 

środowiska, skuteczność akceptacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki zostanie, w 

prawie unijnym i wobec państw członkowskich, uzależniona od jednomyślnej zgody 

wszystkich państw członkowskich. Proponowane brzmienie deklaracji akcentuje 

ponadto przysługujące państwom członkowskim prawa podmiotowe zagwarantowane 

na mocy art. 194 ust. 2 akapit drugi TFUE w zakresie wyboru źródeł energii lub ogólnej 

struktury zaopatrzenia w energię. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom jedynie w 

przypadkach określonych w TFUE i przy zachowaniu ściśle określonych w traktacie 

wymagań proceduralnych obejmujących konieczność uzyskania zgody każdego z 

państw członkowskich UE. Deklaracja podkreśla, że jedynie przy zachowaniu tych 

warunków nie dojdzie do naruszenia podziału kompetencji pomiędzy Unią i jej 

państwami członkowskimi.  

Ponadto proponowana treść deklaracji podkreśla, że akceptacja Poprawki w żaden 

sposób nie ogranicza praw Rzeczypospolitej Polskiej jako suwerennego państwa 

mającego swobodę działania na arenie międzynarodowej do podejmowania wszelkich 

niezbędnych środków w celu ochrony jej praw, które wynikają z zawartych przez nią 

umów międzynarodowych w dziedzinie zmian klimatu, w tym Protokołu z Kioto 

i Porozumienia paryskiego. 

3. Skutki związane z wejściem w życie poprawki dauhańskiej 

1) Ocena skutków społecznych i gospodarczych 

Ratyfikacja poprawki dauhańskiej nie wywiera skutków społecznych ani gospodarczych 

znacząco odbiegających od wynikających z obecnie obowiązujących przepisów pakietu 

energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. 

2) Ocena skutków finansowych 

Ratyfikacja poprawki może mieć wymierne skutki finansowe. Udział w drugim okresie 

rozliczeniowym umożliwi RP korzystanie z mechanizmów elastycznych. 

Rzeczpospolita Polska będzie miała w swojej dyspozycji nadwyżkę jednostek 

przyznanej emisji z pierwszego okresu rozliczeniowego, jednostki przyznane na drugi 

okres rozliczeniowy, zgodnie z porozumieniem o wspólnym wypełnieniu zobowiązań, 

a po jego zakończeniu – również część jednostek z nadwyżki unijnej. Wartość tych 
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jednostek będzie zależała zarówno od przyszłej ceny rynkowej, jak i skali potencjalnego 

popytu, dlatego też jest dziś trudna do oszacowania. Natomiast w wartościach 

absolutnych można się spodziewać, że w wyniku rozliczenia wykonania poprawki 

dauhańskiej RP będzie dysponowała liczbą nawet 102,9 mln jednostek przyznanej 

emisji pochodzących z samego tylko drugiego okresu zobowiązań6). 

Zgodnie z poprawką dauhańską i decyzjami Konferencji Stron, dochody uzyskane 

w wyniku sprzedaży jednostek przyznanej emisji będą obciążone opłatą (ang. share of 

proceeds) w wysokości 2% od wartości każdej transakcji i przekazane na Fundusz 

Adaptacyjny działający w ramach Protokołu z Kioto. 

Jeżeli chodzi o koszty związane z wejściem w życie poprawki dauhańskiej, to 

przewiduje się jedynie możliwość nieznacznego wzrostu składki RP na działalność 

niektórych elementów systemu Protokołu z Kioto (International Transaction Log). 

Składka ta, podobnie jak obecnie, będzie pokrywana z wydatków bieżących Krajowego 

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

3) Ocena skutków politycznych 

Ratyfikacja poprawki dauhańskiej przez Rzeczpospolitą Polską umożliwi przystąpienie 

do drugiego okresu rozliczeniowego UE i pozostałych państw członkowskich 

i jednocześnie jest politycznym warunkiem wejścia drugiego okresu rozliczeniowego 

w życie. W ten sposób od ratyfikacji poprawki dauhańskiej zależy wiarygodność RP 

w UE i na forum globalnego procesu współpracy w dziedzinie klimatu. 

Ratyfikacja i wejście w życie poprawki dauhańskiej pozytywnie przyczyni się również 

do procesu negocjacji zasad wdrażania Porozumienia paryskiego. Rzeczpospolita 

Polska jest aktywnie zaangażowana w negocjacje klimatyczne, poszukując globalnych 

rozwiązań, zatem akt ratyfikacji będzie odebrany przez partnerów spoza UE jako dowód 

motywacji RP co do współtworzenia skutecznej globalnej polityki klimatycznej 

                                                           
6) Wg projekcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, RP może uzyskać nadwyżkę 

jednostek przyznanej emisji w drugim okresie zobowiązań, w wyniku przekroczenia swoich celów 
redukcyjnych, na poziomie 25,9 mln. Ponadto, w wyniku podziału nadwyżki jednostek przyznanej 
emisji UE na koniec drugiego okresu zobowiązań, zgodnie z kluczem, o którym mowa w niniejszym 
uzasadnieniu, RP może liczyć na kolejne 77 mln jednostek przyznanej emisji, przy założeniu że 
nadwyżka unijna będzie wynikała z realnych emisji w sektorze EU ETS w drugim okresie 
zobowiązań. Szacunki te nie obejmują nadwyżki jednostek przyznanej emisji wypracowanej przez RP 
w pierwszym okresie zobowiązań, która już obecnie pozostaje w dyspozycji RP w krajowym rejestrze 
uprawnień. 
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zarówno przed, jak i po 2020 r. 

Ponadto ratyfikacja poprawki dauhańskiej mogłaby być pozytywnie odebrana przez 

Strony UNFCCC w związku z uzyskaniem przez RP nominacji do organizacji 24. 

Konferencji Stron UNFCCC w 2018 r. 

4) Ocena skutków prawnych 

W wyniku ratyfikacji poprawki dauhańskiej RP przystąpi do drugiego okresu 

rozliczeniowego Protokołu z Kioto przyjmując na siebie nowe wiążące w prawie 

międzynarodowym zobowiązanie redukcyjne. Zobowiązanie to będzie realizowane na 

zasadach określonych w prawnie wiążącym porozumieniu o wspólnym wypełnianiu 

zobowiązań przez UE, jej państwa członkowskie i Republikę Islandii. 

Implementacja drugiego okresu rozliczeniowego do polskiego prawodawstwa będzie 

miała miejsce przede wszystkim przy pomocy narzędzi prawa UE. Jednym z takich 

instrumentów jest obowiązujące już rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 662/2014 z 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 

w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, 

str. 155). Nie ma natomiast potrzeby zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa 

krajowego, aby prawidłowo wykonywać zobowiązania wynikające z przystąpienia RP 

do poprawki dauhańskiej. 

4. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawką dauhańską 

Wybór trybu związania RP poprawką dauhańską podyktowany został jej zakresem 

przedmiotowym. 

Postanowienia poprawki dauhańskiej wprowadzają zmiany do umowy 

międzynarodowej (Protokół z Kioto), która została ratyfikowana za zgodą wyrażoną 

w ustawie oraz dotyczą spraw, które zostały uregulowane w ustawach. W szczególności 

kwestie redukcji emisji oraz obowiązków monitorowania i raportowania emisji 

uregulowane są m.in. ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286), zaś definicja 

jednostek przyznanego limitu emisji i jednostek redukcji emisji czy definicja zasad 

obrotu krajowego i międzynarodowego tymi jednostkami – ustawą z dnia 12 czerwca 
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2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 586, z późn. zm.). 

W związku z powyższym uznaje się, że spełnione są przesłanki określone w art. 89 

ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP. Dlatego też proponuje się, aby związanie Rzeczypospolitej 

Polskiej poprawką dauhańską do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu nastąpiło w drodze ratyfikacji, za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie. 

Należy również zaznaczyć, że w chwili obecnej poprawka dauhańska nie weszła jeszcze 

w życie. Zgodnie z artykułem 20 Protokołu z Kioto nastąpi to dziewięćdziesiątego dnia 

od daty otrzymania przez depozytariusza instrumentu zatwierdzenia od co najmniej 

trzech czwartych Stron Protokołu. Tym samym, wymagane jest zatwierdzenie poprawki 

dauhańskiej przez co najmniej 144 państwa. 
 



Lista Stron Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. oraz lista państw, które wyraziły zgodę 

na związanie się Poprawką dauhańską do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., 

sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. 
 

 

Strona 

Data ratyfikacji  

Protokołu z Kioto 

Data wyrażenia zgody  

na związanie się 

Poprawką dauhańską 

1  Afganistan 25.03.2013   

2  Albania 01.04.2005  

3  Algieria 16.02.2005 28.09.2015 

4  Angola 08.05.2007  

5  Antigua i Barbuda 03.11.1998  23.09.2016 

6  Arabia Saudyjska 31.01.2005  

7  Argentyna 28.09.2001  01.12.2015 

8  Armenia 25.04.2003 31.03.2017 

9  Australia 12.12.2007  09.11.2016 

10  Austria 31.05.2002   

11  Azerbejdżan 28.09.2000 01.07.2015 

12  Bahamy 09.04.1999 04.11.2015 

13  Bahrajn 31.01.2006  

14  Bangladesz 22.10.2001 13.11.2013 

15  Barbados 07.08.2000 14.08.2013 

16  Belgia 31.05.2002  11.11.2017 

17  Belize 26.09.2003  

18  Benin 25.02.2002  

19  Bhutan 26.08.2002 29.09.2015 

20  Białoruś 26.08.2005  

21  Boliwia 30.11.1999   

22  Bośnia i Hercegowina 16.04.2007   

23  Botswana 08.08.2003  07.03.2016 

24  Brazylia 23.08.2002   

25  Brunei 20.08.2009  14.11.2014 

26  Bułgaria 15.08.2002   

27  Burkina Faso 31.03.2005  29.11.2016 

28  Burundi 18.10.2001   

29  Chile 26.08.2002  10.11.2015 

30  Chiny 30.08.2002  02.06.2014 

31  Chorwacja 30.05.2007   

32  Cypr 16.07.1999  10.12.2015 

33  Czad 18.08.2009   

34  Czarnogóra 04.06.2007   

35  Czechy 15.11.2001   

36  Dania 31.05.2002   

37  Demokratyczna Republika Konga 23.03.2005   

38  Dominika 25.01.2005  

39  Dominikana 12.02.2002  21.09.2016 

40  Dżibuti 12.03.2002  23.09.2014 

41  Egipt 12.01.2005   

42  Ekwador 13.01.2000  20.04.2015 

43  Erytrea 28.07.2005   
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Algieria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antigua_i_Barbuda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudyjska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azerbejd%C5%BCan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahamy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahrajn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bangladesz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belize
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benin
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Botswana
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cypr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokratyczna_Republika_Konga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominikana
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCibuti
http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekwador
http://pl.wikipedia.org/wiki/Erytrea


44  Estonia 14.10.2002   

45  Etiopia 14.04.2005  26.06.2015 

46  Fidżi 17.09.1998  19.09.2017 

47  Filipiny 20.11.2003  13.04.2016 

48  Finlandia 31.05.2002  16.11.2017 

49  Francja 31.05.2002   

50  Gabon 12.12.2006   

51  Gambia 01.06.2001  07.11.2016 

52  Ghana 30.05.2003   

53  Grecja 31.05.2002   

54  Grenada 06.08.2002  01.04.2015 

55  Gruzja 16.06.1999   

56  Gujana 05.08.2003 23.12.2014 

57  Gwatemala 05.10.1999   

58  Gwinea 07.09.2000  06.04.2016 

59  Gwinea Bissau 18.11.2005   

60  Gwinea Równikowa 16.08.2000   

61  Haiti 06.07.2005   

62  Hiszpania 31.05.2002  14.11.2017 

63  Holandia 31.05.2002 22.11.2017 

64  Honduras 19.07.2000  11.04.2014 

65  Indie 26.08.2002  08.08.2017 

66  Indonezja 03.12.2004  30.09.2014 

67  Irak 28.07.2009   

68  Iran 22.08.2005   

69  Irlandia 31.05.2002   

70  Islandia 23.05.2002  07.10.2015 

71  Izrael 15.03.2004   

72  Jamajka 28.06.1999   

73  Japonia 04.06.2002   

74  Jemen 15.09.2004   

75  Jordania 17.01.2003   

76  Kambodża 22.08.2002  17.11.2015 

77  Kamerun 28.08.2002   

78  Katar 11.01.2005   

79  Kazachstan 19.06.2009   

80  Kenia 25.02.2005  07.04.2014 

81  Kirgistan 13.05.2003   

82  Kiribati 07.09.2000  11.02.2016 

83  Kolumbia 30.11.2001   

84  Komory 10.04.2008  07.09.2014 

85  Kongo 12.02.2007  14.05.2015 

86  Korea Południowa 08.11.2002  27.05.2015 

87  Korea Północna 27.04.2005   

88  Kostaryka 09.08.2002  21.09.2016 

89  Kuba 30.04.2002  28.12.2016 

90  Kuwejt 11.03.2005   

91  Laos 06.02.2003   

92  Lesotho 06.09.2000   

93  Liban 13.11.2006   
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94  Liberia 05.11.2002  17.08.2015 

95  Libia 24.08.2006   

96  Liechtenstein 03.12.2004  23.02.2015 

97  Litwa 03.01.2003  22.11.2017 

98  Luksemburg 31.05.2002  21.09.2017 

99  Łotwa 05.07.2002   

100  Macedonia 18.11.2004   

101  Madagaskar 24.09.2003  01.10.2015 

102  Malawi 26.10.2001  29.07.2017 

103  Malediwy 30.12.1998  01.07.2015 

104  Malezja 04.09.2002  12.04.2017 

105  Mali 28.03.2002  07.12.2015 

106  Malta 11.11.2001   

107  Maroko 25.01.2002  05.09.2014 

108  Mauretania 22.07.2005   

109  Mauritius 09.05.2001  05.09.2013 

110  Meksyk 07.09.2000  23.09.2014 

111  Mikronezja 21.06.1999  19.02.2014 

112  Mjanma 13.08.2003  19.09.2017 

113  Mołdawia 22.04.2003   

114  Monako 27.02.2006  27.12.2013 

115  Mongolia 15.12.1999   

116  Mozambik 18.01.2005   

117  Namibia 04.09.2003  17.02.2015 

118  Nauru 16.08.2001  01.12.2014 

119  Nepal 16.09.2005   

120  Niemcy 31.05.2002  14.11.2017 

121  Niger 30.09.2004   

122  Nigeria 10.12.2004   

123  Nikaragua 18.11.1999   

124  Niue 06.05.1999   

125  Norwegia 30.05.2002  12.06.2014 

126  Nowa Zelandia 19.12.2002  30.11.2015 

127  Oman 19.01.2005   

128  Pakistan 11.01.2005  31.10.2017 

129  Palau 10.12.1999  10.03.2015 

130  Panama 05.03.1999  29.09.2015 

131  Papua-Nowa Gwinea 28.03.2002   

132  Paragwaj 27.08.1999   

133  Peru 12.09.2002  24.09.2014 

134  Polska 13.12.2002   

135  Portugalia 31.05.2002  22.11.2017 

136  Republika Południowej Afryki 31.07.2002  07.05.2015 

137  Republika Środkowoafrykańska 18.03.2008   

138  Republika Zielonego Przylądka 10.02.2006   

139  Rosja 18.11.2004   

140  Rumunia 19.03.2001  03.05.2016 

141  Rwanda 22.07.2004  20.11.2015 

142  Saint Kitts i Nevis 08.04.2008  25.10.2016 

143  Saint Lucia 20.08.2003   
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144  Saint Vincent i Grenadyny 31.12.2004   

145  Salwador 30.11.1998   

146  Samoa 27.11.2000  18.09.2015 

147  San Marino 28.04.2010 04.08.2015 

148  Senegal 20.07.2001   

149  Serbia 19.10.2007  30.06.2017 

150  Seszele 22.07.2002  15.07.2015 

151  Sierra Leone 10.11.2006   

152  Singapur 12.04.2006  23.09.2014 

153  Słowacja 31.05.2002  16.11.2017 

154  Słowenia 02.08.2002   

155  Somalia 26.07.2010  

156  Sri Lanka 03.09.2002  02.12.2015 

157  Suazi 13.01.2006  21.09.2016 

158  Sudan 02.11.2004  03.02.2014 

159  Surinam 25.09.2006   

160  Syria 27.01.2006   

161  Szwajcaria 09.07.2003  28.08.2015 

162  Szwecja 31.05.2002  14.11.2017 

163  Tadżykistan 29.12.2008   

164  Tajlandia 28.08.2002  01.09.2015 

165  Tanzania 26.08.2002   

166  Timor Wschodni 14.10.2008   

167  Togo 02.07.2004   

168  Tonga 14.01.2008   

169  Trynidad i Tobago 28.01.1999  06.08.2015 

170  Tunezja 22.01.2003   

171  Turcja 28.05.2009   

172  Turkmenistan 11.01.1999   

173  Tuvalu 16.11.1998  04.12.2014 

174  Uganda 25.03.2002  08.07.2015 

175  Ukraina 12.04.2004   

176  Unia Europejska 31.05.2002   

177  Urugwaj 05.02.2001   

178  Uzbekistan 12.10.1999   

179  Vanuatu 17.07.2001  

180  Wenezuela 18.02.2005  

181  Węgry 21.08.2002 01.10.2015 

182  Wielka Brytania 31.05.2002 17.11.2017 

183  Wietnam 25.09.2002  22.06.2015 

184  Włochy 31.05.2002  18.07.2016 

185  Wybrzeże Kości Słoniowej 23.04.2007  

186  Wyspy Cooka 27.08.2001   

187  Wyspy Marshalla 11.08.2003  07.05.2015 

188  Wyspy Salomona 13.03.2003  05.09.2014 

189  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 25.04.2008  

190  Zambia 07.07.2006   

191  Zimbabwe 30.06.2009  20.04.2016 

192  Zjednoczone Emiraty Arabskie 26.01.2005 26.04.2013 
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Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawki dauhańskiej 

Tekst w języku polskim: 

„W odniesieniu do dokumentu akceptacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Ad-Dausze dnia 

8 grudnia 2012 r., Rzeczpospolita Polska oświadcza, że: 

1) biorąc pod uwagę treść Poprawki dauhańskiej oraz fakt, że kompetencje Unii Europejskiej 

i państw członkowskich w zakresie regulowanym Poprawką są dzielone, wykonywanie 

zobowiązań z niej wynikających będzie możliwe, gdy Unia Europejska i wszystkie państwa 

członkowskie złożą wymagane dokumenty akceptacji; 

2) z uwagi na to, że materie regulowane Poprawką dauhańską podlegają w odpowiednim 

zakresie kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz mając na względzie 

Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji 

zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie 

rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r., korzystanie z praw 

i wykonywanie obowiązków wynikających z poprawki dauhańskiej przez Unię Europejską, jej 

państwa członkowskie i Islandię wymaga ścisłego i zgodnego współdziałania Unii 

Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii; 

3) w szczególności wykonywanie zobowiązań wynikających z Poprawki dauhańskiej przez Unię 

Europejską i jej państwa członkowskie, mających istotne implikacje dla państw 

członkowskich w zakresie wyboru źródeł energii lub ogólnej struktury zaopatrzenia w energię, 

wymaga zgodnego współdziałania Unii i wszystkich państw członkowskich; 

4) akceptacja Poprawki dauhańskiej nie ogranicza praw Rzeczypospolitej Polskiej, jako 

suwerennego państwa mającego swobodę działania na arenie międzynarodowej, do 

podejmowania niezbędnych środków mających na celu ochronę jej praw wynikających 

z zawartych przez nią umów międzynarodowych w dziedzinie zmian klimatu, w tym 

Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

sporządzonego dnia 11 grudnia 1997 r., oraz Porozumienia paryskiego do Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego dnia 12 grudnia 

2015 r.” 

 









Doba amendment to the Kyoto Protocol 

Artide 1: Amendment 

A. Annex B to the Kyoto Protocol 

The following table shall replace the table in Annex B to the Protocol: 

l 2 3 4 5 6 

Quanl ified 
Quantified emission 

emission limitalian ar Pledges for t he 
limitarion or reductirm reductian of 

Quantified emission reduclian commitment greenhouse ga.s 
limitalian ar reduction commitment (2013-2020) emissions by 

commitment (2013-2020) (expressed as 2020 
(2008-2012) (percentage af percentage of (percentage of 

(percenlage o f base year baseyearor Reference reftrence reference 
Party or period) period) year1 year/ year/ 

Australia -5 to-15%or 
108 99.5 2000 98 -25%3 

Austria 92 804 NA NA 

Be~* 88 1990 NA -8% 

Belgium 92 804 NA NA 

Bułgaria* 92 804 NA NA 

Croatia* 95 806 NA NA -20o/ol-30%7 

Cyprus 804 NA NA 

Czech Republic* 92 804 NA NA 

Denmark 92 804 NA NA 

Estonia* 92 804 NA NA 

European Union 92 804 1990 NA -20"1cJ-30%7 

Finland 92 804 NA NA 

France 92 8~ NA NA 

Germany 92 804 NA NA 

Grcecc 92 804 NA NA 

Hungary* 94 so• NA NA 

leeland llO 808 NA NA 

Ireland 92 804 NA NA 

ltaly 92 804 NA NA 

Kazakhstan* 95 1990 95 -7% 

Lat\-ia* 92 804 NA NA 

Liechtenstein 92 84 1990 84 -20o/of-30%9 

Litimani a* 92 804 NA NA 

Luxembourg 92 804 NA NA 

Malta 804 NA NA 



2 3 4 5 6 

Quantifled 
Quamifled emission 

emission limitation or Pledges for t/w 
limitalian ar reduction reduction of 

Quanlified emission reduclion commitment greenhcuse gas 
limitalian or reduction commitment (2013-2020) emissions by 

commitment (201 3-2020) (expressed as 2020 
(2008-2012) (percelllage of percentage of (percelllage of 

(percentage qfbase year base year or Reference reference reference 
Party ar period) period) yeal )tear/ yearf 

Monaco 92 78 1990 78 -30% 

Nethcrlands 92 804 NA NA 

-30%to 

Norway 101 84 1990 84 -40%10 

Poland* 94 804 NA NA 

Portugal 92 g (f NA NA 

Romani a• 92 804 NA NA 

Slovakia• 92 80J NA NA 

Słovenia• 92 804 NA NA 

Spain 92 804 NA NA 

Sweden 92 804 NA NA 

-200/o to 
S witzerland 92 84.2 1990 NA -30%11 

Ukraine* 100 7612 1990 NA -20% 

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern lreland 92 804 NA NA 

Quanlified emission 
limitation ar reduction 

commitment (2008-2012) 
(percelllage ofhase year 

ar period) 

Canada13 94 
1apanl4 94 

New Zealandts 100 

Russian 100 
Federation16* 

Abbreviation: NA= not applicablc. 
• Countries that are underguing the process oftransition to a market economy. 

Ali footnotes below. excepl for foo1notes l, 2 and 5, have been provided through communications from the 
respective Parties. 

A reference year may be used by a Party on an optional basis for its own purposcs to express its quantilied 
emission limitalian or reduction commitment (QELRC) as a percentage of emissions of that year, that i s not 
internationally binding under the Kyoto Protocol, in addition to the Iisting ofits QELRC(s) in relation to the 
base year in the second and third columns afthis tahle. whkh arc internationally lega!Jy binding. 
Furtber information on these pledges can be found in documents FCCC/SB/20 llilNF.l!Rev.I and 
FCCCIKP/AWG/2012/MISC.I, Add.l and Add.2. 



6 

7 

9 

lO 

l l 

12 

ll 

14 

16 

Australia's QELRC under thc second commitment period of the Kyoto Protocol is consistent with the 
achievement of Australia's unconditional 2020 target of 5 per cent below 2000 levels. Australia retains the 
option later to move up within its 2020 target of 5 to 15, or 25 per cent below 2000 levels, subject to certain 
conditions being met. This rcferencc retains the status ofthese pledges as made under the Cancun Agrecmenls 
and does not amount to a new lcgally binding commitmcnt under this Protocol or its associatcd rulcs and 
modalitics. 
Thc QELRCs for the European Union and its merober States for a second commitmcnt period under the Kyoto 
Protocol are bascd on the understanding that these \\111 be fulfil!ed jointly wilh the European Union and its 
mcmber States, in accordance with Article 4 ofthe Kyoto Protocol. The QELRCs are without prcjud.ice to the 
subsequent notification by the European Union and its merober States of an agrccment to fulfil their 
commitments jointly in accordance with the provisions ofthe Kyoto Protocol. 
Added to Annex B by an amendment adopled pursuant to decision IO/CMP.2. This amendment ha~ not yct 
entered into force. 
Croatia's QELRC for a second commitment period tmder the Kyoto Protocol is based on the understanding 
that it will fulfil this QELRC jointly with the European Union and its merober States, in accordance with 
Article 4 ofthe Kyoto Protocol. As a consequence, Croatia's accession to the Ruropean Union shall not aflecl 
its participation in suchjoinl fulfilment agreement pursuanlto Artide 4 or its QELRC. 
As part o f a global and comprehensive ą"oreemcnt for the pcńod beyond 2012, the European Unio n reiterates 
its conditional offcr to move to a 30 per cent reduclion by 2020 cornpared to 1990 levels, provided that other 
developed counlries commit themselves to comparable emission reductions and dcveloping countrics 
eontribule adequately according to their responsibilities and respective capabilities. 
The QELRC for leeland for a second commitment peńod under thc Kyoto Protocol is based on the 
understand.ing that it will be fulfilled jointly with the European Union and its merober S tałes, in accordance 
with Article 4 ofthe Kyoto Protocol. 
The QELRC presented in column three refers to a reduction target o f 20 per cent by 2020 compared to 1990 
łevels. Liechtenstein would consider a higher reduction target of up to 30 per ceni by 2020 compared to 1990 
levels under the condition that othcr developed countries commit themselves to comparable emission 
reductions and that economically more advanced devcloping countries eontribule adequately according to 
their responsibilities and respective capabilities. 
Norway's QELRC o f 84 is consistent with its target o f 30 per cent reduction of emissions by 2020, cornpared 
to 1990. lf it can eontribule to a global and comprehensive agreement wherc major emitting Parties agree on 
emission reductions in line with the 2° C target, Norway will move to alevel o f 40 per cent reduction for 2020 
based on 1990 levels. This reference retains the status o f the pledgc made tmder thc Cancun Agreements and 
does not amount to a new legaiły binding commitment under this Protaco l. 
The QELRC presented in the third column of this labie refers to a reduction targct of 20 per cent by 2020 
compared to 1990 lcvcls. Switzerland would consider a higher reduction target up to 30 per cent by 2020 
compared to 1990 Ievels subject to comparabłe emission reduction cnmmitmcnts from other developed 
countries and adequate eontribulion from developi.ng countries according to thcir responsibilities and 
capabilities in line with the 2c C target. This refercnce retains thc status of t he pledge made under the Cancun 
Agreements and does not an10unt to a newlegaBy binding commitment tmder this l'rotocol or its associated 
rules and modalities. 
Should be fuli carry-ovcr and there is no acceptance of any cancellation or any Iimitaii on on use of this 
legitimatcly acquired sovereign property. 
On 15 December 20ll, the Depositary received \\rltten notification ofCanada's withdrawal from the Kyoto 
Proloco l. This action will hecorne elfective for Canada on 15 December 2012. 

In a communication dated lO December 2010, Japan indicated that it does not have any intcntion to be under 
obligalion ofthe secnnd commitment period ofthe Kyoto Proloco l after 2012. 
New Zealand remains a Party to the Kyoto Protocol. It will be taldng a quantified economy-wide emission 
reduction target under the United Nations Framework Convention on Climate Change in the period 2013 to 
2020. 
In a communication datcd 8 December 2010 that was received by the secretariat on 9 December 2010, the 
Russian Federation indicated that it does not intend to assume a quantitative emission limitation or reduction 
commitment for the second commitment period. 
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B. Annex A to the Kyoto Protocol 

The following list shall replace .the list under the heading "Greenbouse gases" in Annex A 
to the Protaco l: 

Grccnhouse gases 

Carbon dioxide (C02) 

Methane (CH4) 

Nitrous oxide (N20) 

Hydrofluorocarbons (HFCs) 

Perfluorocarbons (PFCs) 

Sulphur hexafluoride (SF6) 

Nitrogen trifluoride (NF3) 1 

C. Article 3, paragraph l bis 

The following paragraph shall be inserted after paragraph l of Artide 3 ofthe Protocol: 

I bis. The Parties incłuded in Annex I shalł, individually or. jointly, ensure that their 
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases 
listed in Annex A do not exceed their assigne~ amounts, calculated pursuant to their 
quantified emission limitalian and reduction commitments inscribed in the third column of 
the table contained·in Annex B and in accordance with the provisions afthis Article, with a 
view to reducing their overall emissions of such gases by at Ieast l 8 per cent below 1990 
levełs in the commitment period 2013 to 2020. 

D. Article 3, paragraph 1 ter 

The following paragraph shall be inserted after paragraph l bis of Artide 3 ofthe Protocol: 

l ter. A Party included in Annex B may propose an adjustment to decrease the percentage 
inscribed in the third colurno of Annex B ofits quantified emission limitation and reduction 
commitment inscribed in the third column of the table contained in Annex B. A propasał 
for such an adjustment shall be communicated to the Parties by the secretariat at least three 
months before the meeting of the Conference of the Part i es serving as the mceting o f the 
Parties to this Protocol at which i t is proposed for adoption. 

E. Article 3, paragraph 1 quater 

The following paragraph s hall be inserted after paragrap h l ter of Article 3 ofthe Protocol: 

I quater. An adjustment proposed by a Party included in Annex I to increase the 
ambition of its quantified emission limitation and reduction commitment in accordance 
with Article 3, paragrapil l ter, above shall be considered adopted by the Conference ofthe 
Parties serving as the meeting ofthe Partiesto this Protocol unless more than three-fourths 
o f the Parties present and voting object to its adoption. 111e adopted adjustment shall be 
communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate i t to a li Parties, and 

1 Applies only from the bt,'ginning of the second commitment period. 
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shall cnter into furce on 1 Januaiy of the year following the communication by the 
Depositary. Such adjustments shall be binding upon Parties. 

F. Article 3, paragraph 7 bis 

The folłowing paragraphs shall be inserted after paragraph 7 of Artide 3 of the Protocol: 

7 bis. In the second quantified emission limitation and reduction commitment period, from 
2013 to 2020, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the 
percentage inscribed for it in the third colurnn of the table contained in Annex B of its 
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases 
Iisted in Annex A in 1990, or the base year or period determined in accordance with 
paragraph 5 above, multiplied by eight. Those Parties included in Annex I for whom land
use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas emissions in l 990 shall 
inc\ude in their 1990 emissions base year or period the aggregate anthropogenic carbon 
dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in 1990 from land-use 
cbange for the purposes of calculating their assigned amount. 

G. Article 3, paragrap h 7 ter 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 7 bis o f Artide 3 ofthe Protocol: 

7 ter. Any positive difference between the assigned amount of the second commitment 
period for a Party included in the Annex I and average annual emissions for the first three 
years of the preceding commitment period multiplied by eight shall be transferred to the 
cancellation account ofthat Party. 

H. Artide 3, paragrap h 8 

In paragraph 8 of Article 3 oftl1e Protocol, the words: 

calculation referred to in paragraph 7 above 

shall be substituted by: 

calculations referred to in paragraphs 7 and 1 bis above 

I. Article 3, paragraph 8 bis 

The following paragrapb shall be inserted after paragraph 8 of Artide 3 ofthe Protocol: 

8 bis. Any Party included in Annex l may use 1995 or 2000 as its base year for nitrogen 
trifluońde for the purposes ofthe calculation referred to in paragraph 7 bis above. 

J. Artide 3, paragraphs 12 bis and ter 

The following paragraphs shall be inserted after paragraph l 2 of Artide 3 o f t he Protocol: 

12 bis.Any units generated from market-based mechanisms to be established under the 
Convention or its instruments may be used by Parties included in Annex I to assist them in 
achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments 
under Artide 3. Any such units which a Party acquires from another Party to the 
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Convention shall be added to the assigned amount for the acquiring Party and subtracted 
from the quantity ofunits held by the transferring Party. 

12 ter. The Conference ofthe Parties senring as the meeting ofthe Partiesto this Protocol 
shall Cf\Sure that, where units from approved activities under market-based mechanisms 
referred to in paragraph 12 bis above are used by Parties included in Aru1ex l to assist them 
in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction 
commitments under Artide 3, a share of these units is used to cover administrative 
expenses, as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to 
the adverse effects of climate change to mee't the costs of adaptation if these units are 
acquired under Artide I 7. 

K. Article 4, paragraph 2 

The following words shaU be added to the end of the frrst sentence of paragraph 2 of 
Article 4 of the Protocol: 

, or on the date o f deposit o f their instruments of acceptance of any amendment to Annex B 
pursuant to Artide 3, paragraph 9 

L. Article 4, paragraph 3 

In paragraph 3 of Article 4 ofthe Protocol, the words: 

, paragraph 7 

shall be substituted by: 

to which it rełates 

Artide 2: Entry in to force 

This amendment shall enter into force in accordance with Articles 20 and 21 ofthe Kyoto 
Proloco l. 
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l hereby certifY that the foregoing 
text is a 1rue copy of the Doha 
Amendment to the Kyoto Protocol 
adopted on 8 December 2012, at the 
eighth session of the Conference o f the 
Parties serving at the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol to the 
United Nations Framework 
Convention on Climate Cbange, held 
in Doba, Qatar. 

For the Assistant Secretary-General, 
in charge ofthe Office of 

Legał Affairs 

United Nations 
New York, 21 December 2012 

Je certifie que le texte qui prćcede 
est \Ule capie conforme de 
P Amendement de Doba au Protacole 
de Kyoto adoptć Ie 8 dćcembre 2012, 
lors de la huitieme session de la · 
Conf6rence des Parties agissant 
comme reunion des Parties au 
Protocole de Kyoto A la Convention
cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, tenue a 
Doba, Qatar. 

Pour le Sous-Secr6taire generał, 
charge du Bureau des 

affaires juridiques 

Nations Unies 
New York, te 21 dćcembre 2012 



Deklaracja Rzeczypospolitej Polskicj do Poprawki daubańskiej 

Tekst w języku angielskim: 

"With regard to the instrument of acceptance of the Doba Amendment to the Kyoto Protocol to the 
United Nations Fraroework Convention on Climate Change, adopted on 8 December 2012, the 
Republic of Poland declares that: 

l) in the light ofthe eontent ofthe Doba Aroendment and given the fact that the European Union 
and its Member States share competences in the areas covered by the Amendment, 
performance ofthe obligations arising under it, will only be possible once tbe Buropean Union 
and al l i1s Merober States ha ve deposited their rełevant instmments o f acceptance; 

2) given that the areas regulated by the Doba Amendment fali \\ithin respective scope of 
competence of the European Union and the Merober States and having in min d t he Agreement 
between the Buropean Union and its Merober States, of tbe one part, and Iee land, o f tbe other 
part, concerning Iceland's participation in the joint fulfilment of the commitments of the 
European Union, its Merober States and leeland for the second commitment period of the 
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the 
exercise o f rigbts and obligations arising from the Doha Amendment by the European Union, 
its Merober States and leeland requires close and consistent cooperation between the European 
Union, its Member States and lceland; 

3) in particular the performance of the obligations arising from the Doba Amendment by the 
Europea.n Union and its Member States, whicb have significant implications for Member 
States in terms of their choice between different energy sources or the general structure of 
their energy supply, requires consistent cooperation ofthe European Union and all its Member 
States; 

4) the acceptance ofthe Doha Amendment does not restrict rights ofthe Republic ofPoland as a 
sovereign state baving freedom to act on the intemational scene, to take necessary measures 
\\ith a view to protecting its rights resulting from treaties concluded in the area of climate 
change, including the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change, done on 11 December 1997, and Paris Agreement to the United Nations 
Fran1ework Convention on Climate Change, done on12 December 2015." 



• Warszawa: 1: grudnia 2017 r. 

I' 111 

Minister 
Spraw Zagranicznych 
DPUE.920. 730.2015 / 13/kr 

Opinia 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do 
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 

2012 r., wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

/('"', ( l;,,.)_f"'.; 

11 
z up. Ministra Spra\li 

Marek Magierowski 
Podsekretarz Stanu 
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