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Poprawka dauhańska do protokołu z Kioto
Parlament Europejski jest proszony o wydanie zgody na ratyfikację przez Unię Europejską dwóch
porozumień dotyczących klimatu: poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto oraz porozumienia
między UE a Islandią dotyczącego wspólnej realizacji zobowiązań w ramach protokołu z Kioto.
Poprawka dauhańska ustanawia drugi okres rozliczeniowy protokołu z Kioto (2013–2020), który jest
umową międzynarodową w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Protokół z Kioto
Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu został przyjęty w
1997 r. przez trzecią Konferencję Stron w Kioto (Japonia). Protokół ten zobowiązuje narody rozwinięte do
ograniczenia ich wspólnych emisji gazów cieplarnianych o 5,2% (w stosunku do poziomów z 1990 r.) do
końca pierwszego okresu rozliczeniowego (2008–2012). Jednak Stany Zjednoczone – w tamtym czasie kraj
emitujący najwięcej gazów cieplarnianych na świecie – nie ratyfikowały protokołu, przez co istotnie
ograniczyły jego skuteczność. Kanada wycofała się z protokołu z Kioto w 2011 r.

Poprawka dauhańska – drugi okres rozliczeniowy protokołu z Kioto
Na osiemnastej Konferencji Stron w Ad-Dausze (Katar) w 2012 r. uzgodniono wprowadzenie poprawki do
protokołu z Kioto. Poprawka dauhańska ustanawia drugi okres rozliczeniowy (2013–2020), dodaje trójfluorek
azotu do wykazu gazów cieplarnianych, których dotyczy protokół, oraz ułatwia jednostronne wzmocnienie
zobowiązań przez pojedyncze strony. W apelu z Limy na rzecz działań w dziedzinie klimatu, przyjętym
podczas dwudziestej Konferencji Stron w grudniu 2014 r., zachęca się wszystkie 192 strony protokołu z Kioto
do ratyfikacji tej poprawki. Do dnia 14 maja 2015 r. 31 państw ratyfikowało tę poprawkę, która wejdzie w
życie po jej ratyfikacji przez 144 strony.

Drugi okres rozliczeniowy dotyczy jedynie 14% globalnych emisji, ponieważ tylko państwa członkowskie UE, inne
państwa europejskie i Australia mają zobowiązania. Zobowiązań nie mają: USA, Rosja, Kanada, Japonia i kraje
rozwijające się. Kraje niemające zobowiązań na mocy protokołu z Kioto dobrowolnie zadeklarowały, że będą
realizować działania na rzecz klimatu do roku 2020. Negocjowane jest nowe porozumienie w sprawie klimatu na
okres po 2020 r., mające zastosowanie do wszystkich krajów. Oczekuje się, że zostanie ono przyjęte na
dwudziestej pierwszej Konferencji Stron w grudniu 2015 r. w Paryżu.

W odniesieniu do UE i jej państw członkowskich ratyfikacja poprawki dauhańskiej nie niesie za sobą żadnych
nowych zobowiązań wykraczających poza te określone w 2009 r. w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.
obniżenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomami z 1990 r. Przepisy UE dotyczące
technicznego wykonania poprawki dauhańskiej przyjęto w maju 2014 r.
W dniu 26 stycznia 2015 r. Rada UE zatwierdziła poprawkę dauhańską i zwróciła się do Parlamentu
Europejskiego o wydanie zgody. W dniu 6 maja 2015 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego (sprawozdawczyni Elisabetta Gardini, PPE, Włochy) zagłosowała za wydaniem zgody.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym planowane jest na czerwiec 2015 r.

Porozumienie z Islandią w sprawie wspólnej realizacji zobowiązań
UE i jej państwa członkowskie postanowiły wspólnie realizować zobowiązania na mocy protokołu z Kioto.
Oznacza to, że kilka stron uzgadnia, iż będą wspólnie realizować przyjęte na siebie cele dotyczące emisji, a
kiedy wypełnią to wspólne zobowiązanie, uznaje się, że wypełniły one warunki protokołu z Kioto w zakresie
emisji. W przeciwnym wypadku każda strona jest odpowiedzialna za własny poziom emisji.
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W 2012 r. UE, jej państwa członkowskie i Islandia zadeklarowały, że zamierzają wspólnie wypełniać
zobowiązania w drugim okresie rozliczeniowym (2013–2020). Islandia i UE w czerwcu 2014 r. zakończyły
negocjacje na temat porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zobowiązań. Rada UE zatwierdziła
porozumienie w dniu 26 stycznia 2015 r. i zwróciła się do Parlamentu o wydanie zgody. Islandia i Unia
Europejska podpisały porozumienie w dniu 1 kwietnia 2015 r. W dniu 6 maja 2015 r. Komisja Ochrony
Środowiska Naturalnego (sprawozdawca Giovanni La Via, PPE, Włochy) zagłosowała za wydaniem zgody.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym planowane jest na czerwiec 2015 r.
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