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KYOTO PROTOKOLÜ
bu Protokol'ün Tarafları,
Bundan sonra "Sözle me" olarak anılacak olan Birle mi

Milletler klim Dei iklii

Çerçeve Sözle mesi'ne katılan Taraflar olup,
2. Madde'de belirtildii üzere, Sözle me'nin nihai amacını takip ederek,
Sözle me'nin hükümlerini hatırda tutarak,
Sözle me'nin 3. Maddesi'nin rehberliinde,
Sözle me'nin Taraflar Konferansı'nın ilk oturumunda alınan 1/CP.1 karar ile kabul edilen
Berlin Buyruu'na uygun olarak,
a a ıdaki hususlarda anla maya varmı lardır:
1. MADDE
 bu Protokol'ün amacı bakımından, Sözle me'nin 1. Maddesi'nde bulunan tanımlar
uygulanacaktır. lâveten;
1. "Taraflar Konferansı", Sözle me'ye katılan Tarafların Konferansı'dır.
2. "Sözle me", 9 Mayıs 1992 tarihinde New York'ta kabul edilen Birle mi Milletler klim
Dei iklii Çerçeve Sözle mesi'dir.

3. "Hükümetlerarası klim Dei iklii Paneli", Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birle mi
Milletler Çevre Programı tarafından 1988'de ortakla a kurulan Hükümetlerarası klim
Dei iklii Paneli'dir.
4. "Montreal Protokolü", 16 Eylül 1987'de Montreal'de kabul edilen ve daha sonra tanzim ve
tadil edilmi haliyle, Ozon Tabakasını ncelten Maddelerle lgili Protokol'dür.
5. "Mevcut ve Oy Kullanan Taraflar", Sözle me'de bulunan ve olumlu ya da olumsuz oy
kullanan ülkelerdir.
6. "Taraf", metinde ba ka ekilde belirtilmedikçe i bu Protokol'e Taraf olan anlamındadır.
7. "Ek-I'de yer alan Taraf", Sözle me'nin Ek-I'inde yer alan Taraf, ya da dei iklik olursa,
Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 2(g)

paragrafı gerei bildirimde bulunmu

olan Taraf

anlamındadır.
2. MADDE
1. Ek-I'de yer alan Tarafların her biri, 3. Madde'deki sayısalla tırılmı salım sınırlandırma ve
azaltım taahhütlerini yerine getirirken, sürdürülebilir kalkınmayı te vik etmek amacıyla;
(a) Ulusal ko ullarına uygun olarak, a aıdaki politika ve önlemleri uygulayacak
ve/veya daha da geli tirecektir.
i.

Ulusal ekonominin ilgili sektörlerinde enerji verimliliinin arttırılması;

ii.

Montreal Protokolü'nce denetlenmeyen sera gazlarının yutaklarının ve
haznelerinin, ilgili uluslararası çevre anla malarındaki taahhütlerinin
dikkate alınarak korunması ve geli tirilmesi; sürdürülebilir orman yönetimi
uygulamaları ile aaçlandırma ve yeniden ormanla tırmanın te vik
edilmesi;

iii.

Sürdürülebilir tarım türlerinin, iklim dei iklii mülâhazaları ı ıında
te vik edilmesi;

iv.

Yeni ve yenilenebilir enerji türleri, karbondioksiti gideren teknolojiler ile
çevre dostu ileri ve yenilikçi teknolojilerin ara tırılmaları, te vik edilmeleri,
geli tirilmeleri ve kullanımlarının arttırılması;

v.

Sera gazı salımlarına yol açan tüm sektörlerde, Sözle me'nin amacına ve
piyasa araçlarının uygulanmasına aykırı olan piyasa uyumsuzluklarının,
mali te viklerin, vergiler ile gümrük istisnalarının ve sübvansiyonların,
kademeli olarak azaltılmaları ya da ortadan kaldırılmaları;

vi.

Montreal

Protokolü'nce

denetlenmeyen

sera

gazlarının

salımlarını

sınırlayan ya da azaltan politikaları ve önlemleri te vik etmeyi amaçlayan
ilgili sektörlerde uygun reformların özendirilmesi;
vii.

Ula tırma sektöründeki, Montreal Protokolü'nce denetlenmeyen sera
gazlarının salımlarının sınırlandırılması ve/veya azaltılmasına yönelik
önlemlerin te vik edilmesi;

viii.

Metan gazı salımlarının gerek atık yönetiminde geri kazanım ve kullanım
sırasında,

gerek

enerji

üretimi,

nakli

ve

daıtımı

a amasında

sınırlandırılması ve/veya azaltılması.
(b) Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 2(e) (i) paragrafı uyarınca, i bu Madde'de kabul
edilen politikaların ve önlemlerin bireysel ve mü terek etkinliini arttırmak için,
dier Ek-I Taraflarıyla i birlii yapacaktır. Bu amaçla, sözü edilen Taraflar;
kar ıla tırılabilirlik,

effaflık

ve

etkinliklerinin

iyile tirilmesi

yollarının

geli tirilmesi de dahil olmak üzere, bu politikalar ve önlemler ile ilgili deneyim
payla ımı ve bilgi alı veri i konularında adımlar atacaklardır.  bu Protokol'ün
Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, ilk oturumunda ya da
mümkün olabilen en kısa sürede, böyle bir i birliini kolayla tırmanın yollarını
ilgili tüm bilgileri dikkate almak suretiyle deerlendirecektir.
2. Ek-I'de yer alan Taraflar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Uluslararası Denizcilik
Örgütü ile çalı arak, havacılık ve depo yakıtlarından kaynaklanan ve Montreal Protokolü'nce
denetlenmeyen

sera

gazları

salımlarının

sınırlandırılmasına

ya

da

azaltılmasına

çalı acaklardır.
3. Ek-I'de yer alan Taraflar; iklim dei ikliinin olumsuz etkileri ve uluslararası ticarete olan
etkileri içeren olumsuz etkiler ile, Sözle me'nin 3. Maddesi'ni dikkate alarak, bilhassa
geli mekte olan Taraf ülkeler ve özellikle, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 8. ve 9.
paragraflarında tanımlanan Taraf ülkeler üzerindeki sosyal, çevresel ve ekonomik tesirleri en

aza indirecek

ekilde, i bu 2. Madde'deki politikaları ve önlemleri yürütmede çaba

göstereceklerdir.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı,
i bu paragraftaki hükümlerin yerine getirilmesini te vik amacıyla, uygun olan ilâve eylemleri
gerçekle tirebilir.
4.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, farklı ulusal
ko ullar ve olası etkileri göz önünde tutarak, yukarıdaki 1(a) paragrafındaki politika ve
önlemlerden birini koordine etmenin yararlı olacaına karar verirse, bu politika ve önlemlerin
koordinasyonunun olu turulmasına yönelik yol ve araçları deerlendirecektir.
3. MADDE
1. Ek-I'de yer alan Taraflar, 2008-2012 yıllarını kapsayan taahhüt döneminde, Ek-A'da
sıralanan insan faaliyetlerinin neden olduu karbondioksit e deeri sera gazlarının salımları
toplamını, 1990 yılı seviyelerinin en az yüzde 5 a aısına indirmek için, Ek-B'de kayıtlı
sayısalla tırılmı salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerine uygun olarak ve i bu Madde'nin
hükümleri gereince hesaplanarak tayin edilmi olan miktarları a mamasını, bireysel ya da
mü tereken salayacaklardır.
2. Ek-I'de yer alan Tarafların her biri, 2005 yılına kadar i bu Protokol'deki taahhütlerini
gerçekle tirme konusunda kanıtlanabilir bir ilerleme kaydetmi olacaktır.
3. Her taahhüt döneminde, karbon stoklarında dorulanabilir dei iklikler olarak ölçülen,
1990 yılından itibaren dorudan insan etkisiyle arazi kullanımındaki dei im ve
ormanla tırma, yeniden ormanla tırma ve ormansızla ma ile sınırlı ormancılık etkinlikleri
sonucu sera gazlarının kaynaklarca salımı ve yutaklarca uzakla tırılmasındaki net
dei iklikler, Ek-I'de yer alan Tarafların her birinin i bu Madde'deki taahhütlerini kar ılamada
kullanılacaktır.
Bu etkinliklere balı sera gazlarının kaynaklarca salımı ve yutaklarca uzakla tırılması effaf
ve dorulanabilir bir ekilde bildirilecek ve 7. ve 8. Maddelere göre gözden geçirilecektir.
4.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın ilk
oturumundan önce, Ek-I'de yer alan Tarafların her biri, Bilimsel ve Teknolojik Danı ma
Yardımcı Organı tarafından ele alınması için, 1990'daki karbon stoklarının seviyesinin
belirlenmesi ve sonraki yıllarda karbon stoklarında meydana gelen dei ikliklerin
hesaplanabilmesi amacıyla veri salayacaktır.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev

gören Taraflar Konferansı, ilk oturumunda ya da daha sonra mümkün olan en erken
zamandaki

oturumunda,

belirsizlikleri,

raporlamadaki

effaflıı,

dorulanabilirlii,

Hükümetlerarası klim Dei iklii Paneli'nin metodolojik çalı malarını ve 5. Madde'ye uygun
olarak Bilimsel ve Teknolojik Danı ma Yardımcı Organı tarafından sunulan tavsiye ve
Taraflar Konferansı'nın kararlarını dikkate alarak; tarım toprakları, arazi kullanımındaki
dei im ve ormancılık gruplarında sera gazlarının kaynaklarca salımı ve yutaklarca
uzakla tırılmasındaki dei ikliklerle ilgili ilâve insan kaynaklı etkinliklerin hangilerinin, ne
ekilde Ek-I'de yer alan Taraflar için tayin edilmi miktarlara eklenmesi ya da çıkarılmasına
yönelik usûller ve rehber ilkeler hakkında karar verecektir. Böyle bir karar, ikinci ve takip
eden taahhüt dönemlerinde geçerli olacaktır. Bir Taraf, insan kaynaklı bu ek faaliyetlerle ilgili
böyle bir kararı, faaliyetlerin 1990'dan beri yürürlükte olması artıyla, ilk taahhüt döneminde
uygulamayı tercih edebilecektir.
5. Ek-I'de yer alan Taraflardan, baz yılı ya da dönemi, Taraflar Konferansı'nın ikinci
oturumunda alınan 9/CP.2 sayılı karar uyarınca belirlenmi olan piyasa ekonomisine geçi
sürecindekiler, i bu Madde'deki taahhütlerini yerine getirmede o baz yılı ya da dönemi
kullanacaklardır. Ayrıca, Sözle me'nin 12. Maddesi kapsamında ilk ulusal bildirimini henüz
sunmamı , Ek-I'de bulunan piyasa ekonomisine geçi sürecindeki dier herhangi bir Taraf,
i bu Madde'deki taahhütlerini yerine getirmek için 1990 yılı dı ında tarihsel bir baz yılı ya da
dönemi kullanma niyetini i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar
Konferansı'na bildirebilir.  bu Protokol'ün Taraflar Toplantısı olarak i lev gören Taraflar
Konferansı böyle bir bildirimin kabulü hususunda karar verecektir.
6. Ek-I'de yer alan piyasa ekonomisine geçi sürecindeki Taraflara, i bu Madde'nin hükmüne
girenlerin dı ında kalan, i bu Protokol'deki taahhütlerini yerine getirmelerinde, Sözle me'nin
4. Maddesi'nin 6. paragrafını dikkate alınarak, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev
gören Taraflar Konferansı tarafından belirli bir ölçüde esneklik salanacaktır.
7. Sayısalla tırılmı salım sınırlandırma ve azaltımın ilk taahhüt dönemi olan 2008-2012
yılları arasında, Ek-I'deki her bir Taraf için tayin edilmi miktar, 1990 yılında, ya baz yılında,
ya da yukarıdaki 5. paragrafa göre belirlenen dönemde, gazlarının salımları toplamının,
kendisi için Ek-B'de kaydedilen yüzde deerinin be le çarpılmasına e it olacaktır. 1990
yılında arazi kullanımındaki dei iklikler ve ormancılık faaliyetleri, sera gazları salımlarında
net bir kaynak olu turmu olan Ek-I ülkeleri için tayin edilmi miktarın hesaplamaları
bakımından, 1990 yılı salımları, baz yılı veya dönemi, bu kaynaklardan salınan, insanın neden

olduu karbondioksit e deeri sera gazı toplam salımlarını, 1990 yılında arazi kullanımı
dei iklii sonucu yutakların yaptıı uzakla tırma dü ürülmü olarak içerir.
8. Ek-I'de yer alan Taraflardan herhangi biri, yukarıdaki 7. paragrafta atıfta bulunulan
hesaplama amacıyla hidroflorokarbon, perflorokarbon ve kükürt heksaflorür için 1995 yılını
baz yıl olarak kullanabilir.
9. Ek-I'de yer alan Tarafların müteakip dönemler için taahhütleri, 21. Madde'nin 7.
paragrafındaki hükümlere göre kabul edilecek olan, i bu Protokol'ün Ek-B'sindeki
dei ikliklerle belirlenecektir.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar
Konferansı, yukarıdaki 1. paragrafta atıfta bulunulan ilk taahhüt döneminin bitiminden en az
yedi yıl önce bu taahhütleri deerlendirmeye ba layacaktır.
10. Bir Taraf'ın dier bir Taraf'tan, 6. ya da 17. Maddelerdeki hükümlere uygun olarak
edindii herhangi bir salım azaltım birimi ya da tayin edilmi miktarın bir kısmı, edinen Taraf
için tayin edilmi miktara ilâve edilecektir.
11. Bir Taraf'ın dier bir Taraf'a, 6. ya da 17. Maddelerdeki hükümlere uygun olarak aktardıı
herhangi bir salım azaltım birimi ya da tayin edilmi miktarın bir kısmı, aktaran Taraf için
tayin edilmi miktardan dü ülecektir.
12. Bir Taraf'ın dier bir Taraf'tan, 12. Madde'nin hükümlerine uygun olarak edindii
onaylanmı salım azaltımları, edinen Taraf için tayin edilmi miktara eklenecektir.
13. Ek-I'de yer alan Taraflardan birinin salımları, bir taahhüt döneminde i bu Madde
hükmünde tayin edilmi miktarın altındaysa, olu an fark, o Taraf'ın istei üzerine, müteakip
taahhüt dönemlerinde o Taraf için tayin edilmi miktara ilâve edilecektir.
14. Ek-I'de yer alan Taraflardan her biri, yukarıdaki 1. paragrafta bahsekonu taahhütlerini,
özellikle, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 8. ve 9. paragraflarında belirlenmi olan geli mekte
olan Taraf ülkeler üzerindeki olumsuz sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri asgariye
indirecek ekilde yerine getirmek için gayret gösterecektir.  bu paragrafların yürütülmesi
hususunda Taraflar Konferansı'nın ilgili kararları dorultusunda, i bu Protokol'ün Taraflar
toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, i bu paragraflarda atıfta bulunulan Taraflar
üzerinde iklim dei ikliinin olumsuz etkileri ve/veya kar ı önlemlerin etkilerinin en aza
indirilmesi için gerekli olan eylemlerin neler olduunu ilk oturumunda ele alacaktır. Ele

alınacak konular arasında mali kaynak oluturulması, sigorta ve teknoloji transferi yer
alacaktır.
4. MADDE
1. 3. Madde hükmündeki taahhütlerini mütereken yerine getirme konusunda bir anlamaya
varmı olan Ek-I'de yer alan Taraflar, Ek-A'da sıralanan insan faaliyetlerinin neden olduu
karbondioksit edeeri sera gazları salımları toplamının bileik yekûnunun, Ek-B'de
kaydedilen sayısallatırılmı salım sınırlandırma ve azaltım taahhütleri uyarınca ve 3. Madde
hükümlerine uygun olarak hesaplanıp tayin edilmi miktarları amaması kouluyla, bu
taahhütlerini yerine getirmi addedileceklerdir. Anlamaya varan Taraflardan her birine tahsis
edilen salım düzeyinin sınırları o anlamada belirlenecektir.
2. Böyle bir anlamaya varan Taraflar, ibu Protokol'ün onaylanma, kabul veya uygun bulma
ve katılma belgelerinin sunulması tarihinde anlama artlarını sekretaryaya bildireceklerdir.
Bunun üzerine, sekretarya, Sözleme'nin Taraflarını ve imzacılarını anlama artları hakkında
bilgilendirecektir.
3. Bu anlama 3. Madde'nin 7. paragrafında belirtilen taahhüt dönemi boyunca uygulamada
kalacaktır.
4. Mütereken hareket eden Tarafların, bir bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluu
çerçevesinde ve bu kurulula birlikte hareket etmeleri durumunda, ibu Protokol'ün
kabulünden sonra kurulu düzenindeki herhangi bir deiiklik, ibu Protokol'deki mevcut
taahhütlerini etkilemeyecektir. Kuruluun düzenindeki herhangi bir deiiklik, sadece, o
deiikliin ardından kabul edilen 3. Madde hükmündeki taahhütler açısından uygulanacaktır.
5. Böyle bir anlamanın Taraflarının toplam müterek salım azaltımları seviyesine ulamada
baarısızlıı söz konusu olduunda, bu anlamaya katılan her bir Taraf anlamada belirlenen
kendi salım seviyelerinden sorumlu olacaklardır.
6. Mütereken hareket eden Tarafların, kendisi de ibu Protokol'e Taraf olan bir bölgesel
ekonomik entegrasyon kuruluu çerçevesinde ve bu kurulula birlikte hareket etmeleri
durumunda, toplam müterek salım azaltımları seviyesini elde etmede bir baarısızlık söz
konusu olduunda, bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluunun üye Devletlerinin her biri
münferiden ve 24. Madde'ye göre hareket eden bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluuyla

birlikte, i bu Madde'ye uygun olarak bildirdii kendi salım seviyelerinden sorumlu
olacaklardır.
5. MADDE
1. Ek-I'de yer alan Tarafların her biri, birinci taahhüt döneminin ba lamasından en geç bir yıl
önce, Montreal Protokolü'nce denetlenmeyen, insan faaliyetlerinin neden olduu tüm sera
gazlarının kaynaklardan salımları ve yutaklarca uzakla tırılmalarının hesaplanması için ulusal
bir sistemi yürürlüe koyacaklardır. A aıdaki 2. paragrafta belirlenen yöntemleri kapsayacak
olan bu ulusal sistemler için gerekli rehber ilkeler, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak
i lev gören Taraflar Konferansı'nın ilk oturumunda karara balanacaktır.
2. Montreal Protokolü'nce denetlenmeyen, insan faaliyetlerinin neden olduu tüm sera
gazlarının kaynaklardan salımları ve yutaklarca uzakla tırılmalarının hesaplanmasına ili kin
yöntemler, Hükümetlerarası klim Dei iklii Paneli'nce kabul edilenler ve Taraflar
Konferansı'nın üçüncü oturumunda üzerinde mutabık kalınanlar olacaktır. Bu yöntemlerin
kullanılmadıı yerlerde, uygun düzenlemeler i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev
gören Taraflar Konferansı'nın ilk oturumunda üzerinde uzla ılan yöntemlere göre yapılacaktır.
 bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, dierlerinin yanı
sıra, Hükümetlerarası klim Dei iklii Paneli'nin çalı maları ile Bilimsel ve Teknolojik
Danı ma Yardımcı Organı'nca sunulan tavsiyeler temelinde, Taraflar Konferansı'nın ilgili
kararlarını bütünüyle dikkate almak suretiyle, bu yöntem ve düzenlemeleri düzenli
olarak gözden geçirecek ve uygun görürse dei tirecektir. Yöntem ve düzenlemelere ili kin
herhangi bir dei iklik, bu dei ikliin akabinde benimsenen herhangi bir taahhüt döneminde,
sadece 3. Madde hükmündeki taahhütlere uygunluunu saptamak amacıyla kullanılacaktır.
3. Ek-A'da kaydedilen, insan faaliyetlerinin neden olduu sera gazlarının kaynaklardan
salımlarının karbondioksit e deerinin ve yutaklarca uzakla tırılmalarının hesaplanmasında
kullanılan küresel ısınma potansiyelleri, Hükümetlerarası klim Dei iklii Paneli'nce kabul
edilenler ve Taraflar Konferansı'nın üçüncü oturumunda üzerinde mutabık kalınanlar
olacaktır.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı,
dierlerinin yanı sıra, Hükümetlerarası klim Dei iklii Paneli çalı maları ile Bilimsel ve
Teknolojik

Danı ma

Yardımcı

Organı'nca

sunulan

tavsiyeler

temelinde,

Taraflar

Konferansı'nın ilgili kararlarını bütünüyle dikkate alarak, her bir sera gazının küresel ısınma
potansiyelini düzenli olarak gözden geçirecek ve uygunsa dei tirecektir. Bir küresel ısınma

potansiyeline ili kin herhangi bir dei iklik, bu dei ikliin akabinde benimsenen herhangi
bir taahhüt döneminde, sadece 3. Madde hükmündeki taahhütlere uygulanacaktır.
6. MADDE
1. Ek-I'deki herhangi bir Taraf, 3. Madde'deki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla,
a aıdaki artlara uyduu takdirde, ekonominin herhangi bir sektöründe, insan faaliyetlerinin
neden olduu sera gazlarının kaynaklardan salımlarının azaltımını ya da insan kökenli
yutaklarca uzakla tırılmasının arttırılmasını amaçlayan projelerden elde edilen salım azaltım
birimlerini dier herhangi bir Taraf'a, a aıdaki artlarda aktarabilir veya edinebilir:
(a)

Böyle bir projenin, ilgili Tarafların onayını alması gerekmektedir;

(b)

Böyle bir projenin, kaynaklarca salımların azaltılmasının ya da yutaklarca
uzakla tırılmasının arttırılmasına ilâve katkı salaması gerekmektedir;

(c)

5. ve 7. Maddeler hükmündeki yükümlülüklere uymuyor ise, herhangi bir salım
azaltım birimi alamayacaktır;

(d)

Salım azaltım birimlerinin edinilmesi, 3. Madde hükmündeki taahhütlerin
yerine getirilmesine yönelik olarak ülke içi faaliyetleri tamamlayıcı olacaktır.

2.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, ilk oturumunda
veya ondan sonraki mümkün olabilen en kısa sürede, dorulama ve raporlama dahil olmak
üzere, i bu Madde'nin uygulanması için gerekli rehber ilkeleri ayrıntılı olarak bir kere daha
inceleyecektir.
3. Ek-I'de yer alan bir Taraf, tüzel ki ileri, kendi sorumluluu altında, i bu Madde hükmünde,
salım azaltım birimlerinin olu turulması, aktarılması ya da edinilmesine yönelik faaliyetlere
katılmaya yetkili kılabilir.
4. Ek-I'de yer alan bir Taraf için i bu Madde'de atıfta bulunulan artların uygulanmasına dair
bir sorun 8. Madde'nin ilgili hükümlerine uygun olarak belirlenirse; uygunluk sorunu
çözülene kadar, böyle birimlerin bir Tarafça 3. Madde'deki taahhütlerini kar ılamada
kullanılmaması artıyla, salım azaltım birimlerinin aktarılması ve edinilmesi, sorun tespit
edildikten sonra devam edebilir.

7. MADDE
1. Ek-I'de yer alan her bir Taraf, a aıdaki 4. paragraf uyarınca belirlenecek olan, 3. Madde'ye
uygunluunu salamak amacıyla gerekli ilâve bilgileri, Taraflar Konferansı'nın ilgili kararları
gereince, Montreal Protokolü'nce denetlenmeyen, insan faaliyetlerinin neden olduu sera
gazlarının kaynaklardan salımlarına ve yutaklarca uzakla tırılmasına ili kin

yıllık

envanterlerine dahil edecektir.
2. Ek-I'de yer alan her bir Taraf, a aıdaki 4. paragraf uyarınca belirlenecek olan, i bu
Protokol hükmündeki taahhütlerine uygunluunu göstermek için gerekli ilâve bilgileri
Sözle me'nin 12. Maddesi'ne göre sunulan ulusal bildirimlerine dahil edecektir.
3. Ek-I'de yer alan her bir Taraf, i bu Protokol ilgili Taraf bakımından yürürlüe girdikten
sonraki taahhüt döneminin ilk yılı için Sözle me kapsamında yapılması gereken ilk envanter
ile ba layarak, yukarıdaki 1. paragrafta istenen bilgileri yıllık olarak sunacaktır. Bu
durumdaki her bir Taraf, i bu Protokol kendisi için yürürlüe girdikten ve a aıdaki 4.
paragrafta verildii ekliyle rehber ilkeler kabul edildikten sonra, Sözle me kapsamında
yapılması gereken ilk ulusal bildiriminin bir parçası olarak yukarıdaki 2. paragrafta istenen
bilgileri sunacaktır.  bu Madde'de istenilen bilgilerin daha sonra sunulma sıklıı, Taraflar
Konferansı'nca karara balanan, ulusal bildirimlerin sunulması takvimi dikkate alınarak, i bu
Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nca belirlenecektir.
4.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, Ek-I'de yer alan
Tarafların ulusal bildirim hazırlamaları için Taraflar Konferansı'nca kabul edilen rehber
ilkeleri dikkate alarak, i bu Madde'de istenen bilgilerin hazırlanması için gerekli rehber
ilkeleri ilk oturumunda kabul edecek ve ondan sonra düzenli aralıklarla gözden geçirecektir.
 bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, tayin edilen
miktarların hesaplanması için gerekli usûlleri de ilk taahhüt döneminden önce karara
balayacaktır.
8. MADDE
1. Ek-I'de yer alan her bir Taraf'ın 7. Madde hükmünde sunduu bilgi, Taraflar Konferansı'nın
ilgili kararları uyarınca ve a aıdaki 4. paragrafta i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak
i lev gören Taraflar Konferansı'nca bu amaç için kabul edilen rehber ilkelere uygun olarak,
uzman gözden geçirme ekibi tarafından gözden geçirilecektir. Ek-I'de yer alan her bir Taraf'ın

7. Madde'nin 1. paragrafı hükmünde sunduu bilgi, salım envanterleri ve tayin edilmi
miktarların yıllık derlenmesi ve hesaplanmasının bir parçası olarak gözden geçirilecektir.
Buna ilâveten, 7. Madde'nin 2. paragrafı hükmünde Ek-I'de yer alan her bir Taraf'ın sunduu
bilgi, bildirimlerin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak gözden geçirilecektir.
2. Uzman gözden geçirme ekipleri, sekretarya tarafından koordine edilecek ve Taraflar
Konferansı'nın bu amaç için hazırladıı rehbere uygun olarak Sözle me'nin Taraflarınca ve
uygun görülürse hükümetlerarası kurulu larca aday gösterilenler arasından seçilecek
uzmanlardan olu acaktır.
3. Gözden geçirme süreci, i bu Protokol'ün bir Tarafça uygulanmasına yönelik tüm
veçhelerinin tam ve kapsamlı bir teknik deerlendirmesini içerecektir. Uzman gözden geçirme
ekipleri, ilgili Taraf'ın taahhütlerinin uygulanmasını deerlendirerek ve taahhütlerin
gerçekle tirilmesindeki olası sorunlar ile etkenleri belirleyerek, i bu Protokol'ün Taraflar
Toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'na bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporlar,
sekretarya tarafından Sözle me'nin tüm Taraflarına daıtılacaklardır. Sekretarya, bu
raporlarda belirtilen uygulama hakkındaki sorunları, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı
olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nca yapılacak ayrıntılı bir deerlendirme için
listeleyecektir.
4.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, Taraflar
Konferansı'nın ilgili kararlarını göz önünde tutarak, uzman gözden geçirme ekiplerince i bu
Protokol'ün yürütülmesinin incelenmesine dair rehber ilkeleri ilk oturumunda kabul edecek ve
ondan sonra düzenli aralıklarla gözden geçirecektir.
5.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, Uygulama
Yardımcı Organı ve uygun görüldüü takdirde, Bilimsel ve Teknolojik Danı ma Yardımcı
Organı'nın desteiyle;
(a)

7. Madde hükmünde Taraflarca sunulan bilgi ve i bu Madde hükmünde
yürütülmü olan uzman gözden geçirmelerin raporlarını;

(b)

Tarafların sordukları soruların yanı sıra, yukarıdaki 3. paragrafta sekretarya
tarafından kaydedilen uygulama hakkındaki sorunları

deerlendirecektir.

6.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, yukarıdaki 5.
paragrafta atıfta bulunulan bilgileri deerlendirdikten sonra, i bu Protokol'ün yürütülmesi
konusunda gerek duyulan herhangi bir konu hakkında kararlar alacaktır.
9. MADDE
1.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, ilgili teknik,
sosyal ve ekonomik bilgilerin yanı sıra iklim dei iklii ve etkilerine ait mevcut bilimsel bilgi
ve deerlendirmelerin ı ıında, i bu Protokol'ü düzenli olarak gözden geçirecektir. Böyle
gözden geçirmeler, Sözle me ile ilgili deerlendirmelerle, özellikle Sözle me'nin 4.
Maddesi'nin 2(d) paragrafı ve 7. Maddesi'nin 2(a) paragrafında istenen deerlendirmelerle
koordineli olarak yürütülecektir.  bu Protokol'ün Taraflar Toplantısı olarak i lev gören
Taraflar Konferansı, bu gözden geçirmeleri esas alarak uygun eylemi gerçekle tirecektir.
2. lk gözden geçirme, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar
Konferansı'nın ikinci oturumunda gerçekle ecektir. Daha sonraki gözden geçirmeler düzenli
aralıklarla ve zamanında yapılacaktır.
10. MADDE
Tarafların hepsi, ortak fakat farklıla tırılmı sorumluluklarını ve özgün ulusal ve bölgesel
kalkınma önceliklerini, amaçlarını ve ko ullarını dikkate alarak, Ek-I Dı ı Taraflar için yeni
taahhütler ortaya koymadan, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 1. paragrafındaki mevcut
taahhütleri teyit etmek suretiyle ve Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 3, 5. ve 7. paragraflarını
gözönünde tutarak, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekle tirebilmek için bu taahhütlerin yerine
getirilmesindeki ilerlemeye devam ederek, unları yapacaklardır:
(a)

Taraflar Konferansı'nca kabul edilen ulusal bildirim hazırlıına ait rehber
ilkelere

uygun

olarak,

Montreal

Protokolü'nce

denetlenmeyen,

insan

faaliyetlerinin neden olduu sera gazlarının kaynaklarca salımlarına ve
yutaklarca uzakla tırılmalarına ili kin ulusal envanterlerin hazırlanması ve
düzenli

olarak

güncelle tirilmesi

amacıyla,

Taraflar

Konferansı'nca

kararla tırılacak olan kar ıla tırılabilir yöntemleri kullanarak, her bir Taraf'ın
sosyo-ekonomik artlarını yansıtan yerel salım faktörlerinin, etkinlik verilerinin
ve/veya modellerinin kalitesinin iyile tirilmesi için, uygun ve mümkün

olabildii yerde, maliyet-etkin ulusal, uygun olduu ölçüde, bölgesel
programlar düzenlemek;
(b)

klim dei ikliini azaltıcı önlemleri ve iklim dei ikliine yeterli uyum
salayıcı önlemleri içeren ulusal ve uygun olduu yerlerde bölgesel programlar
düzenlemek, uygulamak, yayımlamak ve düzenli olarak güncellemek;
(i) Bu

programlar, dierlerine ilâveten,

enerji, ula tırma ve sanayi

sektörlerinin yanı sıra tarım, ormancılık ve atık yönetimi ile ilgili olacaktır.
Ayrıca, arazi planlamasının iyile tirilmesine yönelik uyum teknolojileri ve
yöntemler, iklim dei ikliine olan uyumu arttıracaktır.
(ii) Ek-I'de yer alan Taraflar, 7. Madde'ye uygun olarak, ulusal programları
dahil olmak üzere, i bu Protokol'deki eylemle ilgili bilgi sunacaklardır ve
dier Taraflar, sera gazlarının artı larının azaltımı ve yutaklarca
uzakla tırılmalarının arttırılması, kapasite geli tirme ve uyum önlemleri
dahil olmak üzere, iklim dei iklii ve olumsuz etkilerinin ele alınmasına
katkıda bulunduuna inandıkları önlemleri içeren programlar hakkındaki
bilgiyi, uygun olması durumunda, ulusal bildirimlerine dahil etmeye
çalı acaklardır.
(c)

Kamunun sahip olduu ya da kamuda mevcut çevreye duyarlı teknolojilerin
etkin transferine ili kin politika ve programların olu turulması ve çevreye
duyarlı teknolojilerin transferini te vik etmek, geli tirmek ve eri imini
arttırmak için özel sektöre uygun bir ortam olu turulması dahil olmak üzere,
özellikle geli mekte olan ülkelerle, iklim dei iklii ile ilgili çevreye duyarlı
teknolojilerin, teknik bilgi uygulamalarının ve süreçlerin geli tirilmesi,
uygulanması, yaygınla tırılması için etkin yöntemlerin te vikinde i birlii
yapmak ve bunların te vik edilmesi, kolayla tırılması, finansmanı, uygun
olması durumunda, transferi ve eri imi için tüm uygulanabilir önlemleri almak;

(d)

Bilimsel ve teknik ara tırmalarda i birlii yapmak ve iklim sistemiyle ilgili
belirsizliklerin, iklim dei ikliinin olumsuz etkilerinin ve çe itli kar ı
stratejilerin ekonomik ve sosyal sonuçlarının azaltmasına yönelik veri
ar ivlerinin geli tirilmesini ve sistematik gözlem sistemlerinin geli tirilmesini
ve sürdürülmesini te vik etmek ve Sözle me'nin 5. Maddesi'ni gözönünde

tutarak, sistematik gözlem konularındaki uluslararası ve hükümetlerarası
çabalara, programlara, ara tırma ve alara katılmak üzere içsel kapasitelerin ve
imkânların geli tirilmesini ve güçlendirilmesini te vik etmek;
(e)

nsani ve kurumsal kapasite ba ta olmak üzere, ulusal kapasite geli tirme de
dahil eitim ve yeti tirme programlarının geli tirilmesi ve uygulanmasında,
uygun olduu yerde, mevcut organların kullanılmasında özellikle geli mekte
olan ülkelerde bu alanda uzman yeti tirebilecek personelin dei imleri veya
geçici görevlendirilmelerinde uluslararası düzeyde i birlii yapmak ve te vik
etmek, ve iklim dei iklii konusunda ulusal düzeyde kamu bilincini ve halkın
bilgiye eri imini kolayla tırmak. Sözle me'nin 6. Maddesi dikkate alınarak,
Sözle me'deki ilgili organlar aracılııyla bu faaliyetlerin uygulanması için
uygun yöntemler geli tirilmelidir;

(f)

Taraflar Konferansı'nın ilgili kararlarına uygun olarak, i bu madde uyarınca
yürütülen program ve faaliyetlerle ilgili bilgileri ulusal bildirimlerine dâhil
etmek; ve

(g)

 bu Madde'deki taahhütlerin yerine getirilmesi hususunda Sözle me'nin 4.
Maddesi'nin 8. paragrafına özen göstermek.

11. MADDE
1. 10. Madde'nin uygulanmasında, Taraflar, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 4., 5.,7.,8. ve 9.
paragraflarındaki hükümleri dikkate alacaklardır.
2. Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 3. paragrafındaki ve 11. Maddesi'ndeki hükümlere uygun
olarak, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 1. paragrafının uygulanması çerçevesinde ve
Sözle me'nin finansal mekanizmasının yürütülmesinden sorumlu kurulu ya da kurulu lar
aracılııyla, Sözle me'nin Ek-II'sinde yer alan geli mi Taraf ülkeler ve dier geli mi Taraf
ülkeler;
(a)

10. Madde'nin (a) alt paragrafında yer alan, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 1(a)
paragrafındaki mevcut taahhütlerin uygulanmasında ilerleme salanırken,
geli mekte olan Taraf ülkelerce yapılan ve önceden kabul edilmi
masrafların kar ılanması için yeni ve ek malî kaynaklar salayacaklar; ve

tüm

(b)

Ayrıca, 10. Madde'de yer alan ve i bu Madde'ye uygun olarak, Sözle me'nin
11. Maddesi'nde atıfta bulunulan uluslararası kurulu

ya da kurulu larla

geli mekte olan bir Taraf ülke arasında kararla tırılan, Sözle me'nin 4.
Maddesi'nin 1. paragrafındaki mevcut taahhütlerin uygulanmasında ilerleme
kaydedilmesine ili kin önceden kabul edilmi

tüm artan masrafların

kar ılanması için, teknoloji transferi de dahil olmak üzere, geli mekte olan
Taraf ülkelerce ihtiyaç duyulan finansal kaynakları salayacaklardır.
Bu mevcut taahhütlerin yerine getirilmesi, geli mi Taraf ülkeler arasında fonların akı ındaki
yeterlilik ve tahmin edilebilirlik ihtiyacı ile uygun yük payla ımının önemini dikkate
alacaktır.  bu Protokol'ün kabulünden önce alınan kararlar da dahil olmak üzere, Taraflar
Konferansı'nın ilgili kararlarındaki, Sözle me'nin finansal mekanizmasının i letilmesinden
sorumlu kurulu ya da kurulu lara yönelik rehber, i bu paragraftaki hükümlere gerekli
dei iklikler yapılarak uygulanacaktır.
3. Geli mi Taraf ülkeler ve Sözle me'nin Ek-II'sinde yer alan dier geli mi Taraflar, 10.
Madde'nin uygulamasına ili kin finansal kaynakları ikili, bölgesel ve çok taraflı araçlar
yoluyla da salayabilirler ve geli mekte olan Taraf ülkeler de bunlardan yararlanırlar.
12. MADDE
1. Bu bölümde temiz kalkınma mekanizması tanımlanmaktadır.
2. Temiz kalkınma mekanizmasının amacı, Ek-I'de yer almayan Taraflara, sürdürülebilir
kalkınmayı gerçekle tirmek ve Sözle me'nin nihai amacına katkıda bulunmak üzere destek
salamak ve Ek-I'de yer alan Tarafların 3. Madde'deki sayısalla tırılmı salım sınırlandırma
ve azaltım taahhütlerini yerine getirmelerine yardım etmektir.
3. Temiz kalkınma mekanizması altında:
(a)

Ek-I'de yer almayan Taraflar, onaylı salım azaltımı elde edilen proje
faaliyetlerinden yararlanacaklardır.

(b)

Ek-I'de yer alan Taraflar, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören
Taraflar Konferansı'nca belirlendii ekliyle, 3. Madde'deki sayısalla tırılmı
salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerinin bir kısmını yerine getirmelerine

katkıda bulunulmasına yönelik, bu tür proje faaliyetlerinden elde edilen onaylı
salım azaltımlarını kullanabilirler.
4. Temiz kalkınma mekanizması, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören
Taraflar Konferansı'nın yetkisi ve rehberliine tabi olacak ve bir temiz kalkınma mekanizması
icra kurulu tarafından denetlenecektir.
5. Her bir proje faaliyetinden elde edilen salım azaltımları, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı
olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nca atanacak yetkili kurulu lar tarafından a aıdaki
hususlar esas alınarak onaylanacaktır:
(a)

lgili her bir Taraf'ın kabul ettii gönüllü katılım;

(b)

klim dei ikliinin azaltılması ile ilgili gerçek, ölçülebilir ve uzun vadeli
yararlar;

(c)

Onaylı proje faaliyetleri olmadıında ortaya çıkacak salımların azaltımına
ilâve bir katkıda bulunma.

6. Temiz kalkınma mekanizması, gerektiinde, onaylı proje faaliyetleri ile ilgili fonların
düzenlenmesine yardım edecektir.
7.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, ilk oturumunda,
proje faaliyetlerinin baımsız denetimi ve dorulanması aracılııyla effaflıın, etkinliin ve
hesap verilebilirliin salanabilmesi amacıyla gerekli usûl ve yöntemleri belirleyecektir.
8.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, onaylı proje
faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin bir kısmının, idarî harcamaların kar ılanmasında
kullanılmasının yanı sıra, özellikle iklim dei ikliinin olumsuz etkilerine maruz kalan
geli mekte olan ülkelerin uyum masraflarının kar ılanmasına yardım etmede kullanılmasını
salayacaktır.
9. Yukarıdaki 3. paragrafta bahsekonu faaliyetler ve onaylı salım azaltımlarının elde edilmesi
dahil olmak üzere, temiz kalkınma mekanizmasına katılım, özel ve/veya kamu kurulu larına
açık olabilir ve temiz kalkınma mekanizması icra kurulunca salanacak her türlü rehbere tabi
olacaktır.

10. 2000 yılından ilk taahhüt döneminin ba lamasına kadar olan dönem içerisinde elde edilen
onaylı salım azaltımları, ilk taahhüt dönemindeki uygunluun yerine getirilmesine yardımcı
olmak amacıyla kullanılabilir.
13. MADDE
1. Sözle me'nin en yüksek mercii olan Taraflar Konferansı, i bu Protokol'ün Taraflar
toplantısı olarak görev yapacaktır.
2.  bu Protokol'e taraf olmayan, Sözle me'nin Tarafları, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı
olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın herhangi bir oturumunun görü melerine gözlemci
olarak katılabilirler. Taraflar Konferansı, Taraflar toplantısı olarak gerçekle tiinde, i bu
Protokol'deki kararlar yalnızca i bu Protokol'ün Taraflarınca alınacaktır.
3. Taraflar Konferansı, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gördüünde, Taraflar
Konferansı Bürosu'nun, Sözle me'nin bir Taraf'ını temsil eden herhangi bir üyesi, o sırada bu
Taraf'ın i bu Protokol'e taraf olmaması durumunda, i bu Protokol'e Taraf olanlar tarafından
ve onların arasından seçilecek bir ilâve üye ile yer dei tirecektir.
4.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, i bu Protokol'ün
uygulanmasını düzenli olarak gözden geçirecek ve kendi yetkisi dahilinde, etkin
uygulanmasını te vik etmek için gerekli kararları alacaktır. Taraflar toplantısı, i bu
Protokol'de kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve;
(a)

 bu Protokol'ün hükümlerine uygun olarak mevcut bilgilerin tamamı
temelinde, Taraflarca i bu Protokol'ün uygulanmasını, özellikle çevresel,
ekonomik ve sosyal etkilerin yanı sıra kümülâtif etkileri de dahil olmak üzere,
toplam etkilerini ve Sözle me'nin amacına ula ılmasına doru kaydedilen
ilerlemenin derecesini deerlendirecektir;

(b)

Sözle me'nin amacı ı ıında, Sözle me'nin 4. Maddesi'nin 2(d) paragrafı ve 7.
Maddesi'nin 2. paragrafında istenen gözden geçirmelere gereken itinayı
göstererek, Tarafların i bu Protokol'deki yükümlülüklerini, i bu Protokol'ün
uygulanmasından elde edilen deneyimleri ve bilimsel ve teknolojik bilginin
geli imini düzenli olarak inceleyecektir ve bu kapsamda, i bu Protokol'ün
uygulanması konusunda düzenli raporları dikkate alacak ve kabul edecektir.

(c)

Tarafların

iklim

dei iklii

ve

etkilerinin

üstesinden

gelmek

için

benimsedikleri önlemlere ili kin bilgi alı veri ini, Tarafların farklılık gösteren
ko ullarını,

sorumluluklarını

ve

yeteneklerini

ve

i bu

Protokol'deki

taahhütlerini dikkate almak suretiyle te vik edecek ve kolayla tıracaktır;
(d)

ki ya da daha fazla Taraf'ın talebi üzerine, kendilerinin iklim dei iklii ve
etkilerinin üstesinden gelmek için benimsedikleri önlemlerin e güdümünü,
Tarafların farklıla an ko ulları, sorumlulukları ve yetenekleri ile i bu
Protokol'deki ilgili taahhütlerini dikkate almak suretiyle kolayla tıracaktır.

(e)

 bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nca
üzerinde mutabık kalınması gereken, i bu Protokol'ün etkin uygulanmasına
yönelik kar ıla tırılabilir yöntemlerin geli tirilmelerini ve düzenli aralıklarla
ıslah edilmelerini, Sözle me'nin amacına ve  bu Protokol'ün hükümlerine
uygun olarak ve Taraflar Konferansı'nın ilgili kararlarının tamamını dikkate
almak suretiyle, te vik edecek ve rehberlik yapacaktır;

(f)

 bu Protokol'ün uygulanması için gerekli herhangi bir konuda önerilerde
bulunacaktır;

(g)

11. Madde'nin 2. paragrafına uygun olarak ilâve finansal kaynakları harekete
geçirmeye çalı acaktır;

(h)

 bu Protokol'ün uygulanması için gerekli olduu addedilen yardımcı organları
olu turacaktır;

(i)

Uygun olduu hallerde, yetkili uluslararası kurulu ların, hükümetlerarası ve
hükümet dı ı organların hizmetlerini ve i birliini ve saladıkları bilgileri
kullanacak ve ara tıracaktır;

(j)

 bu Protokol'ün uygulanmasında gerekebilecek dier görevleri yapacak ve
Taraflar Konferansı kararından doan herhangi bir görevi dikkate alacaktır.

5. Taraflar Konferansı'nın usûl kuralları ve Sözle me hükmünde uygulanan finansal usûller,
i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın ba ka bir kararı
oybirlii ile alması durumu hariç, üzerinde gerekli dei iklikler yapılmı olarak i bu Protokol
kapsamında uygulanacaktır.

6.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın ilk oturumu,
i bu Protokol'ün yürürlüe girme tarihinden sonra programa alınan Taraflar Konferansı'nın ilk
oturumu ile birlikte sekretarya tarafından toplanacaktır.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı
olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın daha sonraki olaan oturumları, i bu Protokol'ün
Taraflar

toplantısı

olarak

i lev

gören

Taraflar

Konferansı'nca

ba ka

ekilde

kararla tırılmadıkça, her yıl ve Taraflar Konferansı'nın olaan oturumları ile birlikte
düzenlenecektir.
7.  bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın olaanüstü
oturumları, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nca
gerekli addedilen dier zamanlarda ya da herhangi bir Taraf'ın bu yöndeki yazılı talebinin,
sekretarya tarafından Taraflara 6 ay içinde bildirilmi olması ve Tarafların da en az üçte biri
tarafından desteklenmesi artıyla, düzenlenecektir.
8. Birle mi Milletler, Birle mi Milletler'in ihtisas kurulu ları ve Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı'nın yanı sıra, herhangi bir üye Devlet veya Birle mi Milletler'in gözlemcisi olup
Sözle me'ye taraf olmayanlar, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar
Konferansı oturumlarında gözlemci olarak temsil edilebilirler.  bu Protokol'ün kapsadıı
hususlarda uzmanla mı ve i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar
Konferansı oturumunda gözlemci olarak temsil edilme niyetini sekretaryaya bildiren, ulusal
veya uluslararası, hükümet ya da hükümet dı ı bir ki i ya da ajans, mevcut Taraflardan an az
üçte biri itiraz etmedii takdirde, oturuma kabul edilebilir. Gözlemcilerin kabulü ve katılımı,
yukarıdaki 5. paragrafta atıfta bulunulan usûl kurallarına tabi olacaktır.
14. MADDE
1. Sözle me'nin 8. Maddesi'nce kurulan sekretarya, i bu Protokol'ün sekretaryası olarak
hizmet verecektir.
2. Sekretaryanın görevlerine dair Sözle me'nin 8. Maddesi'nin 2. paragrafı ve sekretaryanın
i leyi i için yapılan düzenlemelere ili kin Sözle me'nin 8. Maddesi'nin 3. paragrafı, üzerinde
gerekli dei iklikler yapılmı olarak, i bu Protokol'e uygulanacaktır. Sekretarya ayrıca, i bu
Protokol hükmünde kendisi için tayin edilmi görevleri yapacaktır.

15. MADDE
1. Sözle me'nin 9. ve 10. Maddeleri'nce olu turulan Bilimsel ve Teknolojik Danı ma
Yardımcı Organı ve Uygulama Yardımcı Organı, sırasıyla i bu Protokol'ün Bilimsel ve
Teknolojik Danı ma Yardımcı Organı ve Uygulama Yardımcı Organı olarak i lev görecektir.
Sözle me'deki bu iki organın i leyi ine ili kin hükümler, gerekli dei iklikler yapılmı olarak
i bu Protokol'e uygulanacaktır.  bu Protokol'deki Bilimsel ve Teknolojik Danı ma Yardımcı
Organı ile Uygulama Yardımcı Organı toplantılarının oturumları, sırasıyla Sözle me'nin
Bilimsel ve Teknolojik Danı ma Yardımcı Organı ile Uygulama Yardımcı Organı toplantıları
ile birlikte yapılacaktır.
2.  bu Protokol'e taraf olmayan Sözle me'ye Taraflar, yardımcı organların herhangi bir
oturumunun çalı malarına gözlemci olarak katılabilirler. Yardımcı organlar, i bu Protokol'ün
yardımcı organları olarak i lev gördüünde, i bu Protokol hükmündeki kararlar yalnızca i bu
Protokol'ün Taraflarınca alınacaktır.
3. Sözle me'nin 9. ve 10. Maddeleri'nce olu turulan yardımcı organlar, i bu Protokol ile ilgili
konulara ili kin görevlerini yerine getirirlerken,

yardımcı

organların Büroları'nın,

Sözle me'nin bir Taraf'ını temsil eden herhangi bir üyesi, o sırada bu Taraf'ın i bu Protokol'e
taraf olmaması durumunda, i bu Protokol'e Taraf olanlar tarafından ve onların arasından
seçilecek bir ilâve üye ile yer dei tirecektir.
16. MADDE
 bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı, mümkün olabilen
en kısa zamanda, Taraflar Konferansı'nın alabilecei ilgili kararlar ı ıında, Sözle me'nin 13.
Maddesi'nde atıfta bulunulan çok taraflı danı ma sürecinin i bu Protokol'e uygulanmasını
dikkate alacak ve gerekiyorsa dei tirecektir.  bu Protokol'e uygulanabilen herhangi bir çok
taraflı danı ma süreci, 18. Madde'ye uygun olarak olu turulan usûl ve mekanizmalara halêl
getirmeksizin, i leyecektir.
17. MADDE
Taraflar Konferansı, özellikle salım ticaretine ili kin dorulama, raporlama ve hesap
verilebilirlik için, ilgili prensipleri, yöntemleri, kuralları ve rehber ilkeleri belirleyecektir. EkB'de yer alan Taraflar, 3. Madde'deki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla salım ticaretine

katılabilirler. Böyle bir ticaret, o Madde'deki sayısalla tırılmı salım sınırlandırma ve azaltım
taahhütlerini kar ılamak amacına yönelik ülke içi eylemleri tamamlayıcı olacaktır.
18. MADDE
 bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı; i bu Protokol'e
uygunsuzluk durumlarını belirlemek ve ele almak için, uygunsuzluun nedenini, türünü,
derecesini ve sıklıını dikkate alan sonuçlarını gösteren bir listenin geli tirilmesi de dahil
olmak üzere, uygun ve etkin usûller ile mekanizmaları, ilk oturumunda onaylayacaktır.  bu
Madde hükmünde, balayıcı sonuçlar gerektiren usûl ve mekanizmalar, i bu Protokol'deki bir
dei iklikle kabul edilecektir.
19. MADDE
Sözle me'nin, anla mazlıkların çözümüne ili kin 14. Maddesi'ndeki hükümler, üzerinde
gerekli dei iklikler yapılmı olarak i bu Protokol'e uygulanacaktır.
20. MADDE
1. Herhangi bir Taraf i bu Protokol'e dei iklikler önerebilir.
2.  bu Protokol'e ili kin dei iklikler, i bu Protokol'ün Taraflar toplantısı olarak i lev gören
Taraflar Konferansı'nın olaan oturumunda kabul edileceklerdir.  bu Protokol'e ili kin
herhangi bir dei iklik metni, kabûlü için önerilen toplantı tarihinden en az altı ay önce
sekretarya tarafından Taraflara bildirilecektir. Sekretarya, ayrıca, önerilen herhangi bir
dei iklik metnini Taraflara ve Sözle me imzacılarına ve bilgi için Depoziter'e bildirecektir.
3. Taraflar, i bu Protokol'e ili kin olarak önerilen herhangi bir dei iklik hususunda oybirlii
ile mutabakata varmak için her türlü çabayı göstereceklerdir. Oybirliine ili kin tüm çabalar
tüketilir ve bir uzla ıya varılamazsa, dei iklik, son çare olarak, toplantıda mevcut ve oy
kullanan Tarafların dörtte üçünün oy çokluu ile kabul edilecektir. Kabul edilen dei iklik,
muvafakatlarının alınması için tüm Taraflara iletilmek üzere, sekretarya tarafından
Depoziter'e bildirilecektir.
4. Bir dei iklie ili kin muvafakat belgeleri Depoziter'e tevdi edilecektir. Yukarıdaki 3.
paragrafa uygun olarak kabul edilen bir dei iklik, i bu Protokol'e Tarafların en az dörtte

üçünün muvafakat belgelerinden sonuncusunun Depoziter tarafından alındıı tarihten doksan
gün sonra, muvafakat eden Taraflar için yürürlüe girecektir.
5. Dei iklik, dier herhangi bir Taraf için, o Taraf'ın sözkonusu dei iklie ili kin muvafakat
belgesini Depoziter'e tevdi ettii tarihten doksan gün sonra yürürlüe girecektir.
21. MADDE
1.  bu Protokol'ün ekleri onun tamamlayıcı bir parçasını olu turacaktır ve ba ka türlü açıkça
belirtilmedikçe, i bu Protokol'e yapılan bir atıf, aynı zamanda herhangi bir ekine de atfı te kil
edecektir.  bu Protokol'ün yürürlüe girmesinden sonra kabul edilen herhangi bir ek; listeler,
formlar veya dier herhangi bir açıklayıcı mahiyetteki bilimsel, teknik, usûle ili kin veya idari
nitelikteki materyalle sınırlı olacaktır.
2. Herhangi bir Taraf, i bu Protokol'ün bir ekine ili kin önerilerde bulunabilir ve i bu
Protokol'ün ekleri için dei iklikler önerebilir.
3.  bu Protokol'ün ekleri ve i bu Protokol'ün eklerine ili kin dei iklikler, i bu Protokol'ün
Taraflar toplantısı olarak i lev gören Taraflar Konferansı'nın olaan oturumunda kabul
edilecektir. Önerilen herhangi bir ek veya bir eke ili kin dei iklik metni, kabul için önerilen
toplantı tarihinden en az altı ay önce sekretarya tarafından Taraflara bildirilecektir.
Sekretarya, ayrıca, önerilen herhangi bir ek veya bir eke ili kin herhangi bir dei iklik metnini
Taraflara ve Sözle me'nin imzacılarına ve bilgi için Depoziter'e bildirecektir.
4. Taraflar, herhangi bir ek veya bir eke ili kin olarak önerilen dei iklik hususunda oybirlii
ile mutabakata varmak için her türlü çabayı göstereceklerdir. Oybirliine ili kin tüm çabalar
tüketilir ve bir uzla ıya varılamazsa, ek veya eke ili kin dei iklik, son çare olarak, toplantıda
mevcut ve oy kullanan Tarafların dörtte üçünün oy çokluu ile kabul edilecektir Kabul edilen
ek ya da bir eke ili kin dei iklik, muvafakatlarının alınması için tüm Taraflara iletilmek
üzere, sekretarya tarafından Depoziter'e bildirilecektir.
5. Yukarıdaki 3. ve 4. paragraflar uyarınca kabul edilmi olan bir ek veya Ek-A veya Ek-B'nin
dı ındaki bir eke ili kin dei iklik, Depoziter tarafından, tüm Taraflara bildirilme tarihinden
altı ay sonra, bu süre zarfında, Depoziter'e, eki ya da eke dei iklii kabul etmediini yazılı
olarak bildiren Taraflar hariç, i bu Protokol'ün Taraflarının hepsi için yürürlüe girecektir. Ek
veya bir eke ili kin dei iklii kabul etmediine dair bildirimini geri çeken Taraflar için, ek

veya bir eke ili kin dei iklik, geri çekmeye ili kin bildirimin Depoziter tarafından alındıı
tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüe girecektir.
6. Bir ek veya bir eke ili kin bir dei ikliin kabulü i bu Protokol'e ili kin bir dei iklik
içerirse, bu ek veya bir eke ili kin dei iklik, i bu Protokol'e ili kin dei ikliin yürürlüe
girecei zamana kadar, yürürlüe girmeyecektir.
7.  bu Protokol'ün Ek-A ve Ek-B'sine ili kin dei iklikler, Ek-B'ye ili kin herhangi bir
dei ikliin yalnızca ilgili Taraf'ın yazılı rızası ile kabul edilmi olması ko uluyla, 20.
Madde'de belirtilen usûle uygun olarak, kabul edilecek ve yürürlüe girecektir.
22. MADDE
1. Tarafların her biri, a aıdaki 2. paragrafta belirtilenler dı ında, bir oy hakkına sahip
olacaktır.
2. Bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu ları, kendi yetkilerine dahil hususlarda, i bu
Protokol'e Taraf olan kendi üyelerinin sayısı kadar oy hakkına sahip olacaklardır. Üye
Devletlerinden

herhangi

biri

oyunu

kendi

kullanırsa,

böyle

bir

kurulu

oyunu

kullanamayacaktır ve tersine böyle bir kurulu oy hakkını kullandıında, üye Devletlerden
herhangi biri oyunu kullanamayacaktır.
23. MADDE
Birle mi Milletler Genel Sekreteri i bu Protokol'ün Depoziter'i olacaktır.
24. MADDE
1.  bu Protokol imzaya açık olacaktır ve Sözle me'ye taraf olan ülkeler ve bölgesel ekonomik
entegrasyon kurulu larınca onay, kabul ya da uygun bulmaya tabi olacaktır. Protokol, New
York'ta bulunan Birle mi Milletler Genel Merkezi'nde 16 Mart 1998'den 15 Mart 1999'a
kadar imzaya açık olacaktır.  bu Protokol, imzaya kapatıldıı günden sonraki tarihten
itibaren, katılım için açık olacaktır. Onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgeleri
Depoziter'e tevdi edilecektir.
2. Bir bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u, üyesi Devletlerden herhangi birinin Taraf
olmadıı i bu Protokol'e Taraf olursa, i bu Protokol hükmündeki tüm yükümlülüklerle balı
olacaktır. Böyle bir kurulu un bir veya daha fazla üyesi Devletler i bu Protokol'e taraf iseler,

kurulu

ve üyesi Devletler i bu Protokol'deki taahhütlerini yerine getirmek için kendi

sorumluluklarına karar vereceklerdir. Böyle durumlarda, kurulu veya üye Devletlerin, i bu
Protokol hükmündeki haklarını aynı zamanda kullanmaları yetkileri bulunmayacaktır.
3. Bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u, onay, kabul, uygun bulma veya katılım
belgelerinde, i bu Protokol'ce yönetilen hususlara ili kin olarak kendi yetki kapsamını beyan
edecektir. Bu kurulu lar, ayrıca, yetki kapsamlarında meydana gelen herhangi önemli bir
dei iklikten, Tarafları bilgilendirmesi için Depoziter'i haberdar edecektir.
25. MADDE
1.  bu Protokol, Ek-I'de yer alan Tarafların 1990 yılı toplam karbondioksit salımlarının en az
% 55'ine tekabül eden Ek-I'deki Tarafların dahil olduu, Sözle me'nin en az 55 Tarafı'nın,
onay, kabul, uygun bulma ya da katılım belgelerini Depoziter'e tevdi ettikleri tarihten sonraki
doksanıncı günde yürürlüe girecektir.
2.  bu Madde'nin amacı açısından, "Ek-I'de yer alan Tarafların 1990 yılı toplam
karbondioksit salım miktarları", Ek-I'de yer alan Taraflarca Sözle me'nin 12. Maddesi'ne
uygun olarak sunulan ilk ulusal bildirimlerinde, i bu Protokol'ün kabul tarihinde veya daha
önce bildirilen miktar anlamına gelmektedir.
3.  bu Protokol'ü, yukarıdaki 1. paragrafta yürürlüe girmesi için belirlenen artlar yerine
geldikten sonra onaylayan, kabul eden ya da uygun bulan ya da ona katılan her bir Devlet
veya bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u için, i bu Protokol, onaylama, kabul, uygun
bulma ya da katılım belgesinin tevdii tarihini izleyen doksanıncı günde yürürlüe girecektir.
4.  bu Madde'nin amacı bakımından, bölgesel ekonomik entegrasyon kurulu u tarafından
tevdi edilen herhangi bir belge, bu kurulu un üye Devletlerince tevdi edilenlere ilâve
sayılmayacaktır.
26. MADDE
 bu Protokol'e hiçbir çekince konulamaz.
27. MADDE
1. Bir Taraf için yürürlüe girdii tarihten itibaren üç yıl sonra herhangi bir zamanda, ilgili
Taraf, Depoziter'e yazılı bir bildirim sunarak i bu Protokol'den çekilebilir.

2. Böyle bir geri çekilme, geri çekilme bildiriminin Depoziter tarafından alınma tarihinden bir
yıl geçtikten sonra veya geri çekilme bildiriminde belirtilebilecek daha sonraki bir tarihte
geçerli olacaktır.
3. Sözle me'den çekilen herhangi bir Taraf, i bu Protokol'den de çekilmi kabul edilecektir.
28. MADDE
Arapça, Çince, ngilizce, Fransızca, Rusça ve spanyolca metinleri aynı derecede geçerli olan
i bu Protokol'ün aslı Birle mi Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir.
Bin dokuz yüz doksan yedi yılının Aralık ayının on birinci günü Kyoto'da yapıldı.
 bu Protokol'e a aıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler, belirtilen tarihlerde, usûlüne
uygun olarak imza koymu lardır.

EK-A
Sera Gazları
Karbondioksit (CO2)
Metan(CH4)
Nitröz Oksit(N2O)
Hidrofluorokarbonlar (HFCs)
Perfluorokarbonlar (PFCs)
Kükürt heksaflorür (SF6)
Sektörler/Kaynak Kategorileri
Enerji
Yakıt Yanması
Enerji endüstrileri
malat endüstrileri ve in aat
Ula tırma
Dier sektörler
Dier
Yakıtlardan kaynaklanan kaçak salım
Katı yakıtlar
Petrol ve doal gaz
Dier
Endüstriyel i lemler
Mineral ürünler
Kimyasal ürünler
Metal üretimi
Dier üretim
Halokarbonlar ve kükürt heksaflorürlerin üretimi
Halokarbonlar ve kükürt heksaflorürlerin tüketimi
Dier

Çözücü ve dier ürün kullanımı
Tarım
Baırsak fermantasyonu
Çiftlik gübresi yönetimi
Çeltik yetitiricilii
Tarımsal topraklar
Öngörülmü çayırların yakılması
Tarımsal kalıntıların tarlada yakılması
Dierleri
Atık
Arazide katı atık bertarafı
Atık su ilemesi
Atık yakma
Dier

EK-B
Taraf

Sayısallatırılmı salım sınırlandırma ya
da azaltım taahhüdü
(Baz yıl ya da dönemin yüzdesi olarak)

Avustralya

108

Avusturya

92

Belçika

92

Bulgaristan*

92

Kanada

94

Hırvatistan*

95

Çek Cumhuriyeti

92

Danimarka

92

Estonya*

92

Avrupa Topluluu

92

Finlandiya

92

Fransa

92

Almanya

92

Yunanistan

92

Macaristan*

94

zlanda

110

rlanda

92

talya

92

Japonya

94

Letonya*

92

Lihten tayn

92

Litvanya*

92

Lüksemburg

92

Monako

92

Hollanda

92

Yeni Zelanda

100

Norveç

101

Polonya*

94

Portekiz

92

Romanya*

92

Rusya Federasyonu

100

Slovakya*

92

Slovenya*

92

spanya

92

sveç

92

sviçre

92

Ukrayna*

100

Büyük Britanya Birle ik Krallıı ve Kuzey rlanda

92

Amerika Birle ik Devletleri

93

______________________
*Piyasa ekonomisine geçi sürecinde olan ülkeler.
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The Parties to this Protocol,
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter
referred to as "the Convention",
In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2,
Recalling the provisions of the Convention,
Being guided by Article 3 of the Convention,
Pursuant to the Berlin Mandate adopted by decision 1/CP.1 of the
Conference of the Parties to the Convention at its first session,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Protocol, the definitions contained in Article 1 of the Convention
shall apply. In addition:
1. "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention.
2. "Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate Change,
adopted in New York on 9 May 1992.
3. "Intergovernmental Panel on Climate Change" means the Intergovernmental Panel on
Climate Change established in 1988 jointly by the World Meteorological Organization and
the United Nations Environment Programme.

4. "Montreal Protocol" means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer, adopted in Montreal on 16 September 1987 and as subsequently adjusted and
amended.
5. "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative
vote.
6. "Party" means, unless the context otherwise indicates, a Party to this Protocol.
7. "Party included in Annex I" means a Party included in Annex I to the Convention, as may
be amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 2(g), of the
Convention.
Article 2
1. Each Party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and
reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall:
(a)

Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with
its national circumstances, such as:
(i)

Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national
economy;

(ii)

Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse
gases not controlled by the Montreal Protocol, taking into account its
commitments under relevant international environmental agreements;
promotion of sustainable forest management practices, afforestation
and reforestation;

(iii)

Promotion of sustainable forms of agriculture in light of climate change
considerations;

(iv)

Research on, and promotion, development and increased use of, new
and renewable forms of energy, of carbon dioxide sequestration
technologies and of advanced and innovative environmentally sound
technologies;

(v)

Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal
incentives, tax and duty exemptions and subsidies in all greenhouse
gas emitting sectors that run counter to the objective of the
Convention and application of market instruments;

(vi)

Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at
promoting policies and measures which limit or reduce emissions of
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol;

(vii)

Measures to limit and/or reduce emissions of greenhouse gases not
controlled by the Montreal Protocol in the transport sector;

(viii) Limitation and/or reduction of methane emissions through recovery
and use in waste management, as well as in the production, transport
and distribution of energy;
(b)

Cooperate with other such Parties to enhance the individual and combined
effectiveness of their policies and measures adopted under this Article,
pursuant to Article 4, paragraph 2(e)(i), of the Convention. To this end, these
Parties shall take steps to share their experience and exchange information on
such policies and measures, including developing ways of improving their
comparability, transparency and effectiveness. The Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or
as soon as practicable thereafter, consider ways to facilitate such cooperation,
taking into account all relevant information.

2. The Parties included in Annex I shall pursue limitation or reduction of emissions of
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol from aviation and marine bunker
fuels, working through the International Civil Aviation Organization and the International
Maritime Organization, respectively.
3. The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under this
Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate
change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on
other Parties, especially developing country Parties and in particular those identified in Article
4, paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention. The

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take
further action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this
paragraph.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, if
it decides that it would be beneficial to coordinate any of the policies and measures in
paragraph 1(a) above, taking into account different national circumstances and potential
effects, shall consider ways and means to elaborate the coordination of such policies and
measures.
Article 3
1. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their
aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed
in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified
emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with
the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by
at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.
2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, have made demonstrable progress in
achieving its commitments under this Protocol.
3. The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting
from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to afforestation,
reforestation and deforestation since 1990, measured as verifiable changes in carbon stocks in
each commitment period, shall be used to meet the commitments under this Article of each
Party included in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks
associated with those activities shall be reported in a transparent and verifiable manner and
reviewed in accordance with Articles 7 and 8.
4. Prior to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol, each Party included in Annex I shall provide, for consideration by the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, data to establish its level of carbon
stocks in 1990 and to enable an estimate to be made of its changes in carbon stocks in
subsequent years. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, decide upon modalities,

rules and guidelines as to how, and which, additional human-induced activities related to
changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks in the agricultural
soils and the land-use change and forestry categories shall be added to, or subtracted from, the
assigned amounts for Parties included in Annex I, taking into account uncertainties,
transparency in reporting, verifiability, the methodological work of the Intergovernmental
Panel on Climate Change, the advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice in accordance with Article 5 and the decisions of the Conference of the
Parties. Such a decision shall apply in the second and subsequent commitment periods. A
Party may choose to apply such a decision on these additional human-induced activities for its
first commitment period, provided that these activities have taken place since 1990.
5. The Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy
whose base year or period was established pursuant to decision 9/CP.2 of the Conference of
the Parties at its second session shall use that base year or period for the implementation of
their commitments under this Article. Any other Party included in Annex I undergoing the
process of transition to a market economy which has not yet submitted its first national
communication under Article 12 of the Convention may also notify the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol that it intends to use an historical
base year or period other than 1990 for the implementation of its commitments under this
Article. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol
shall decide on the acceptance of such notification.
6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of the Convention, in the implementation of
their commitments under this Protocol other than those under this Article, a certain degree of
flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol to the Parties included in Annex I undergoing the process of transition
to a market economy.
7. In the first quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2008 to
2012, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the percentage
inscribed for it in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent
emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base year or period
determined in accordance with paragraph 5 above, multiplied by five. Those Parties included
in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas
emissions in 1990 shall include 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 change for the purposes of calculating their assigned amount.
8. Any Party included in Annex I may use 1995 as its base year for hydrofluorocarbons,
perfluorocarbons and sulphur hexafluoride, for the purposes of the calculation referred to in
paragraph 7 above.
9. Commitments for subsequent periods for Parties included in Annex I shall be established in
amendments to Annex B to this Protocol, which shall be adopted in accordance with the
provisions of Article 21, paragraph 7. The Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Protocol shall initiate the consideration of such commitments at least seven
years before the end of the first commitment period referred to in paragraph 1 above.
10. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party acquires
from another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be
added to the assigned amount for the acquiring Party.
11. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party transfers
to another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be
subtracted from the assigned amount for the transferring Party.
12. Any certified emission reductions which a Party acquires from another Party in
accordance with the provisions of Article 12 shall be added to the assigned amount for the
acquiring Party.
13. If the emissions of a Party included in Annex I in a commitment period are less than
its assigned amount under this Article, this difference shall, on request of that Party, be added
to the assigned amount for that Party for subsequent commitment periods.
14. Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned in
paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social, environmental and economic
impacts on developing country Parties, particularly those identified in Article 4, paragraphs 8
and 9, of the Convention. In line with relevant decisions of the Conference of the Parties on
the implementation of those paragraphs, the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall, at its first session, consider what actions are necessary to
minimize the adverse effects of climate change and/or the impacts of response measures on

Parties referred to in those paragraphs. Among the issues to be considered shall be the
establishment of funding, insurance and transfer of technology.
Article 4
1. Any Parties included in Annex I that have reached an agreement to fulfil their
commitments under Article 3 jointly, shall be deemed to have met those commitments
provided that their total combined aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent
emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts
calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments
inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of Article 3. The respective
emission level allocated to each of the Parties to the agreement shall be set out in that
agreement.
2. The Parties to any such agreement shall notify the secretariat of the terms of the agreement
on the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance or approval of this
Protocol, or accession thereto. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories
to the Convention of the terms of the agreement.
3. Any such agreement shall remain in operation for the duration of the commitment period
specified in Article 3, paragraph 7.
4. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic
integration organization, any alteration in the composition of the organization after adoption
of this Protocol shall not affect existing commitments under this Protocol. Any alteration in
the composition of the organization shall only apply for the purposes of those commitments
under Article 3 that are adopted subsequent to that alteration.
5. In the event of failure by the Parties to such an agreement to achieve their total combined
level of emission reductions, each Party to that agreement shall be responsible for its own
level of emissions set out in the agreement.
6. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic
integration organization which is itself a Party to this Protocol, each member State of that
regional economic integration organization individually, and together with the regional
economic integration organization acting in accordance with Article 24, shall, in the event of

failure to achieve the total combined level of emission reductions, be responsible for its level
of emissions as notified in accordance with this Article.
Article 5
1. Each Party included in Annex I shall have in place, no later than one year prior to the start
of the first commitment period, a national system for the estimation of anthropogenic
emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol. Guidelines for such national systems, which shall incorporate the
methodologies specified in paragraph 2 below, shall be decided upon by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session.
2. Methodologies for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of
all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol shall be those accepted by the
Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties
at its third session. Where such methodologies are not used, appropriate adjustments shall be
applied according to methodologies agreed upon by the Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to this Protocol at its first session. Based on the work of, inter alia,
the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body
for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise such
methodologies and adjustments, taking fully into account any relevant decisions by the
Conference of the Parties. Any revision to methodologies or adjustments shall be used only
for the purposes of ascertaining compliance with commitments under Article 3 in respect of
any commitment period adopted subsequent to that revision.
3. The global warming potentials used to calculate the carbon dioxide equivalence of
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases listed in
Annex A shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and
agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Based on the work of, inter
alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary
Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise the
global warming potential of each such greenhouse gas, taking fully into account any relevant
decisions by the Conference of the Parties. Any revision to a global warming potential shall

apply only to commitments under Article 3 in respect of any commitment period adopted
subsequent to that revision.
Article 6
1. For the purpose of meeting its commitments under Article 3, any Party included in Annex I
may transfer to, or acquire from, any other such Party emission reduction units resulting from
projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or enhancing anthropogenic
removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy, provided that:
(a)

Any such project has the approval of the Parties involved;

(b)

Any such project provides a reduction in emissions by sources, or an
enhancement of removals by sinks, that is additional to any that would
otherwise occur;

(c)

It does not acquire any emission reduction units if it is not in compliance with
its obligations under Articles 5 and 7; and

(d)

The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic
actions for the purposes of meeting commitments under Article 3.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may, at
its first session or as soon as practicable thereafter, further elaborate guidelines for the
implementation of this Article, including for verification and reporting.
3. A Party included in Annex I may authorize legal entities to participate, under its
responsibility, in actions leading to the generation, transfer or acquisition under this Article of
emission reduction units.
4. If a question of implementation by a Party included in Annex I of the requirements referred
to in this Article is identified in accordance with the relevant provisions of Article 8, transfers
and acquisitions of emission reduction units may continue to be made after the question has
been identified, provided that any such units may not be used by a Party to meet its
commitments under Article 3 until any issue of compliance is resolved.

Article 7
1. Each Party included in Annex I shall incorporate in its annual inventory of anthropogenic
emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol, submitted in accordance with the relevant decisions of the Conference of
the Parties, the necessary supplementary information for the purposes of ensuring compliance
with Article 3, to be determined in accordance with paragraph 4 below.
2. Each Party included in Annex I shall incorporate in its national communication, submitted
under Article 12 of the Convention, the supplementary information necessary to demonstrate
compliance with its commitments under this Protocol, to be determined in accordance with
paragraph 4 below.
3. Each Party included in Annex I shall submit the information required under paragraph 1
above annually, beginning with the first inventory due under the Convention for the first year
of the commitment period after this Protocol has entered into force for that Party. Each such
Party shall submit the information required under paragraph 2 above as part of the first
national communication due under the Convention after this Protocol has entered into force
for it and after the adoption of guidelines as provided for in paragraph 4 below. The frequency
of subsequent submission of information required under this Article shall be determined by
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, taking into
account any timetable for the submission of national communications decided upon by the
Conference of the Parties.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the preparation of
the information required under this Article, taking into account guidelines for the preparation
of national communications by Parties included in Annex I adopted by the Conference of the
Parties. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol
shall also, prior to the first commitment period, decide upon modalities for the accounting of
assigned amounts.
Article 8
1. The information submitted under Article 7 by each Party included in Annex I shall be
reviewed by expert review teams pursuant to the relevant decisions of the Conference of the

Parties and in accordance with guidelines adopted for this purpose by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol under paragraph 4 below. The
information submitted under Article 7, paragraph 1, by each Party included in Annex I shall
be reviewed as part of the annual compilation and accounting of emissions inventories and
assigned amounts. Additionally, the information submitted under Article 7, paragraph 2, by
each Party included in Annex I shall be reviewed as part of the review of communications.
2. Expert review teams shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of
experts selected from those nominated by Parties to the Convention and, as appropriate, by
intergovernmental organizations, in accordance with guidance provided for this purpose by
the Conference of the Parties.
3. The review process shall provide a thorough and comprehensive technical assessment of all
aspects of the implementation by a Party of this Protocol. The expert review teams
shall prepare a report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Protocol, assessing the implementation of the commitments of the Party and identifying
any potential problems in, and factors influencing, the fulfilment of commitments. Such
reports shall be circulated by the secretariat to all Parties to the Convention. The secretariat
shall list those questions of implementation indicated in such reports for further consideration
by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the review of
implementation of this Protocol by expert review teams taking into account the relevant
decisions of the Conference of the Parties.
5. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall,
with the assistance of the Subsidiary Body for Implementation and, as appropriate, the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, consider:
(a)

The information submitted by Parties under Article 7 and the reports of the
expert reviews thereon conducted under this Article; and

(b)

Those questions of implementation listed by the secretariat under paragraph 3
above, as well as any questions raised by Parties.

6. Pursuant to its consideration of the information referred to in paragraph 5 above, the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take
decisions on any matter required for the implementation of this Protocol.
Article 9
1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
periodically review this Protocol in the light of the best available scientific information and
assessments on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and
economic information. Such reviews shall be coordinated with pertinent reviews under the
Convention, in particular those required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, paragraph
2(a), of the Convention. Based on these reviews, the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall take appropriate action.
2. The first review shall take place at the second session of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Further reviews shall take place at
regular intervals and in a timely manner.
Article 10
All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their
specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, without
introducing any new commitments for Parties not included in Annex I, but
reaffirming existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention, and
continuing to advance the implementation of these commitments in order to achieve
sustainable development, taking into account Article 4, paragraphs 3, 5 and 7, of the
Convention, shall:
(a)

Formulate, where relevant and to the extent possible, cost-effective national
and, where appropriate, regional programmes to improve the quality of local
emission factors, activity data and/or models which reflect the socio-economic
conditions of each Party for the preparation and periodic updating of national
inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, using comparable
methodologies to be agreed upon by the Conference of the Parties, and

consistent with the guidelines for the preparation of national communications
adopted by the Conference of the Parties;
(b)

Formulate, implement, publish and regularly update national and, where
appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate
change and measures to facilitate adequate adaptation to climate change:
(i)

Such programmes would, inter alia, concern the energy, transport and
industry sectors as well as agriculture, forestry and waste management.
Furthermore, adaptation technologies and methods for improving
spatial planning would improve adaptation to climate change; and

(ii)

Parties included in Annex I shall submit information on action under
this Protocol, including national programmes, in accordance with
Article 7; and other Parties shall seek to include in their national
communications, as appropriate, information on programmes which
contain measures that the Party believes contribute to addressing
climate change and its adverse impacts, including the abatement of
increases in greenhouse gas emissions, and enhancement of and
removals by sinks, capacity building and adaptation measures;

(c)

Cooperate in the promotion of effective modalities for the development,
application and diffusion of, and take all practicable steps to promote, facilitate
and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound
technologies, know-how, practices and processes pertinent to climate change,
in particular to developing countries, including the formulation of policies and
programmes for the effective transfer of environmentally sound technologies
that are publicly owned or in the public domain and the creation of an enabling
environment for the private sector, to promote and enhance the transfer of, and
access to, environmentally sound technologies;

(d)

Cooperate in scientific and technical research and promote the maintenance
and the development of systematic observation systems and development of
data archives to reduce uncertainties related to the climate system, the adverse
impacts of climate change and the economic and social consequences of
various response strategies, and promote the development and strengthening of

endogenous capacities and capabilities to participate in international and
intergovernmental efforts, programmes and networks on research and
systematic observation, taking into account Article 5 of the Convention;
(e)

Cooperate in and promote at the international level, and, where appropriate,
using existing bodies, the development and implementation of education and
training programmes, including the strengthening of national capacity building,
in particular human and institutional capacities and the exchange or
secondment of personnel to train experts in this field, in particular for
developing countries, and facilitate at the national level public awareness of,
and public access to information on, climate change. Suitable modalities
should be developed to implement these activities through the relevant bodies
of the Convention, taking into account Article 6 of the Convention;

(f)

Include in their national communications information on programmes and
activities undertaken pursuant to this Article in accordance with relevant
decisions of the Conference of the Parties; and

(g)

Give full consideration, in implementing the commitments under this Article,
to Article 4, paragraph 8, of the Convention.

Article 11
1. In the implementation of Article 10, Parties shall take into account the provisions of Article
4, paragraphs 4, 5, 7, 8 and 9, of the Convention.
2. In the context of the implementation of Article 4, paragraph 1, of the Convention, in
accordance with the provisions of Article 4, paragraph 3, and Article 11 of the Convention,
and through the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism of
the Convention, the developed country Parties and other developed Parties included in Annex
II to the Convention shall:
(a)

Provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs
incurred by developing country Parties in advancing the implementation of
existing commitments under Article 4, paragraph 1(a), of the Convention that
are covered in Article 10, subparagraph (a); and

(b)

Also provide such financial resources, including for the transfer of technology,
needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental
costs of advancing the implementation of existing commitments under Article
4, paragraph 1, of the Convention that are covered by Article 10 and that are
agreed between a developing country Party and the international entity or
entities referred to in Article 11 of the Convention, in accordance with that
Article.

The implementation of these existing commitments shall take into account the need for
adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden
sharing among developed country Parties. The guidance to the entity or entities entrusted
with the operation of the financial mechanism of the Convention in relevant decisions of the
Conference of the Parties, including those agreed before the adoption of this Protocol, shall
apply mutatis mutandis to the provisions of this paragraph.
3. The developed country Parties and other developed Parties in Annex II to the Convention
may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources for
the implementation of Article 10, through bilateral, regional and other multilateral channels.
Article 12
1. A clean development mechanism is hereby defined.
2. The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included in
Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of
the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their
quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.
3. Under the clean development mechanism:
(a)

Parties not included in Annex I will benefit from project activities resulting in
certified emission reductions; and

(b)

Parties included in Annex I may use the certified emission reductions accruing
from such project activities to contribute to compliance with part of their
quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, as

determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol.
4. The clean development mechanism shall be subject to the authority and guidance of
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol and be
supervised by an executive board of the clean development mechanism.
5. Emission reductions resulting from each project activity shall be certified by operational
entities to be designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to this Protocol, on the basis of:
(a)

Voluntary participation approved by each Party involved;

(b)

Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate
change; and

(c)

Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the
absence of the certified project activity.

6. The clean development mechanism shall assist in arranging funding of certified
project activities as necessary.
7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at
its first session, elaborate modalities and procedures with the objective of ensuring
transparency, efficiency and accountability through independent auditing and verification of
project activities.
8. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
ensure that a share of the proceeds from certified project activities 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 meet the costs of adaptation.
9. Participation under the clean development mechanism, including in activities mentioned in
paragraph 3(a) above and in the acquisition of certified emission reductions, may involve
private and/or public entities, and is to be subject to whatever guidance may be provided by
the executive board of the clean development mechanism.

10. Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up to the
beginning of the first commitment period can be used to assist in achieving compliance in the
first commitment period.
Article 13
1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the
meeting of the Parties to this Protocol.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers
in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the
Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are
Parties to this Protocol.
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol,
any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the
Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be replaced by an
additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
keep under regular review the implementation of this Protocol and shall make, within its
mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform
the functions assigned to it by this Protocol and shall:
(a)

Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with
the provisions of this Protocol, the implementation of this Protocol by the
Parties, the overall effects of the measures taken pursuant to this Protocol, in
particular environmental, economic and social effects as well as their
cumulative impacts and the extent to which progress towards the objective of
the Convention is being achieved;

(b)

Periodically examine the obligations of the Parties under this Protocol, giving
due consideration to any reviews required by Article 4, paragraph 2(d), and
Article 7, paragraph 2, of the Convention, in the light of the objective of the
Convention, the experience gained in its implementation and the evolution of

scientific and technological knowledge, and in this respect consider and adopt
regular reports on the implementation of this Protocol;
(c)

Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by
the Parties to address climate change and its effects, taking into account the
differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their
respective commitments under this Protocol;

(d)

Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures
adopted by them to address climate change and its effects, taking into account
the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and
their respective commitments under this Protocol;

(e)

Promote and guide, in accordance with the objective of the Convention and the
provisions of this Protocol, and taking fully into account the relevant decisions
by the Conference of the Parties, the development and periodic refinement of
comparable methodologies for the effective implementation of this Protocol, to
be agreed on by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol;

(f)

Make recommendations on any matters necessary for the implementation of
this Protocol;

(g)

Seek to mobilize additional financial resources in accordance with Article 11,
paragraph 2;

(h)

Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the
implementation of this Protocol;

(i)

Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and
information

provided

by,

competent

international

organizations

and

intergovernmental and non-governmental bodies; and
(j)

Exercise such other functions as may be required for the implementation of
this Protocol, and consider any assignment resulting from a decision by the
Conference of the Parties.

5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial procedures applied
under the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, except as may be
otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol.
6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Protocol shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the
Conference of the Parties that is scheduled after the date of the entry into force of this
Protocol. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall be held every year and in conjunction with
ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to this Protocol shall be held at such other times as may be deemed necessary by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, or at the
written request of any Party, provided that, within six months of the request being
communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the
Parties.
8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency,
as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be
represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to this Protocol as observers. Any body or agency, whether national or international,
governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this Protocol
and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol as an observer,
may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and
participation of observers shall be subject to the rules of procedure, as referred to in paragraph
5 above.
Article 14
1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of
this Protocol.

2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8,
paragraph 3, of the Convention on arrangements made for the functioning of the secretariat,
shall apply mutatis mutandis to this Protocol. The secretariat shall, in addition, exercise the
functions assigned to it under this Protocol.
Article 15
1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve as,
respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary
Body for Implementation of this Protocol. The provisions relating to the functioning of these
two bodies under the Convention shall apply mutatis mutandis to this Protocol. Sessions of
the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation of this Protocol shall be held in conjunction with the
meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and
the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers
in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve
as the subsidiary bodies of this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by
those that are Parties to this Protocol.
3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention
exercise their functions with regard to matters concerning this Protocol, any member of the
Bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time,
not a party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be elected by and
from amongst the Parties to this Protocol.
Article 16
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, as
soon as practicable, consider the application to this Protocol of, and modify as appropriate, the
multilateral consultative process referred to in Article 13 of the Convention, in the light of any
relevant decisions that may be taken by the Conference of the Parties. Any multilateral
consultative process that may be applied to this Protocol shall operate without prejudice to the
procedures and mechanisms established in accordance with Article 18.

Article 17
The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, rules
and guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions
trading. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the
purposes of fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be
supplemental to domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limitation
and reduction commitments under that Article.
Article 18
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its
first session, approve appropriate and effective procedures and mechanisms to determine and
to address cases of non-compliance with the provisions of this Protocol, including through the
development of an indicative list of consequences, taking into account the cause, type, degree
and frequency of non-compliance. Any procedures and mechanisms under this Article
entailing binding consequences shall be adopted by means of an amendment to this Protocol.
Article 19
The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis
mutandis to this Protocol.
Article 20
1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Amendments to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any proposed
amendment to this Protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six
months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also
communicate the text of any proposed amendments to the Parties and signatories to the
Convention and, for information, to the Depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this
Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement
reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of

the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be
communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their
acceptance.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the
Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into
force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the
Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to this
Protocol.
5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date
on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said
amendment.
Article 21
1. Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly
provided, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference to any annexes
thereto. Any annexes adopted after the entry into force of this Protocol shall be restricted to
lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical,
procedural or administrative character.
2. Any Party may make proposals for an annex to this Protocol and may propose amendments
to annexes to this Protocol.
3. Annexes to this Protocol and amendments to annexes to this Protocol shall be adopted at an
ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol. The text of any proposed annex or amendment to an annex shall be communicated
to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed
for adoption. The secretariat shall also communicate the text of any proposed annex or
amendment to an annex to the Parties and signatories to the Convention and, for information,
to the Depositary.
4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed annex or
amendment to an annex by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no
agreement reached, the annex or amendment to an annex shall as a last resort be adopted by a
three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted

annex or amendment to an annex shall be communicated by the secretariat to the Depositary,
who shall circulate it to all Parties for their acceptance.
5. An annex, or amendment to an annex other than Annex A or B, that has been adopted in
accordance with paragraphs 3 and 4 above shall enter into force for all Parties to this Protocol
six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the
adoption of the annex or adoption of the amendment to the annex, except for those Parties that
have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the
annex or amendment to the annex. The annex or amendment to an annex shall enter into force
for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the
date on which withdrawal of such notification has been received by the Depositary.
6. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to this
Protocol, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the
amendment to this Protocol enters into force.
7. Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into force in
accordance with the procedure set out in Article 20, provided that any amendment to Annex B
shall be adopted only with the written consent of the Party concerned.
Article 22
1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence,
shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member
States that are Parties to this Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote
if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 23
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Protocol.
Article 24
1. This Protocol shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval
by States and regional economic integration organizations which are Parties to the
Convention. It shall be open for signature at United Nations Headquarters in New York from

16 March 1998 to 15 March 1999. This Protocol shall be open for accession from the day
after the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance,
approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Protocol
without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this
Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to
this

Protocol,

the

organization

and

its member

States

shall

decide

on

their

respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In
such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights
under this Protocol concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic
integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the
matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary, who
shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their
competence.
Article 25
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date on which not less than
55 Parties to the Convention, incorporating Parties included in Annex I which accounted in
total for at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties
included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or
accession.
2. For the purposes of this Article, "the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties
included in Annex I" means the amount communicated on or before the date of adoption of
this Protocol by the Parties included in Annex I in their first national communications
submitted in accordance with Article 12 of the Convention.
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or
approves this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 above
for entry into force have been fulfilled, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day
following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States
members of the organization.
Article 26
No reservations may be made to this Protocol.
Article 27
1. At any time after three years from the date on which this Protocol has entered into force for
a Party, that Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the
Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by
the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in
the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having
withdrawn from this Protocol.
Article 28
The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and ninety-seven.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have
affixed their signatures to this Protocol on the dates indicated.

Annex A
Greenhouse gases
Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N2O)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF6)
Sectors/source categories
Energy
Fuel combustion
Energy industries
Manufacturing industries and construction
Transport
Other sectors
Other
Fugitive emissions from fuels
Solid fuels
Oil and natural gas
Other
Industrial processes
Mineral products
Chemical industry
Metal production
Other production
Production of halocarbons and sulphur hexafluoride
Consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
Other

Solvent and other product use
Agriculture
Enteric fermentation
Manure management
Rice cultivation
Agricultural soils
Prescribed burning of savannas
Field burning of agricultural residues
Other
Waste
Solid waste disposal on land
Wastewater handling
Waste incineration
Other

Annex B
Party

Quantified emission limitation or
reduction commitment
(percentage of base year or period)

Australia

108

Austria

92

Belgium

92

Bulgaria*

92

Canada

94

Croatia*

95

Czech Republic*

92

Denmark

92

Estonia*

92

European Community

92

Finland

92

France

92

Germany

92

Greece

92

Hungary*

94

Iceland

110

Ireland

92

Italy

92

Japan

94

Latvia*

92

Liechtenstein

92

Lithuania*

92

Luxembourg

92

Monaco

92

Netherlands

92

New Zealand

100

Norway

101

Poland*

94

Portugal

92

Romania*

92

Russian Federation*

100

Slovakia*

92

Slovenia*

92

Spain

92

Sweden

92

Switzerland

92

Ukraine*

100

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

92

United States of America

93

____________________
* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy

