
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-(l 401)

Εξέταση 2η

Θέμα 2:
Επιλέξτε μια από τις Διεθνείς Συμβάσεις ή από τα Πρωτόκολλα για την Προστασία του
Περιβάλλοντος.  Εντοπίστε  πρόσθετα  στοιχεία  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  στην
πράξη, τα ενδεχόμενα προβλήματα και την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. 

----------------

1. Το Πρωτόκολλο του Kyoto 

Το  Πρωτόκολλο  του  Kyoto  είναι  η  πιο  σημαντική  πρωτοβάθμια  διεθνής
συμφωνία για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.  Πρόκειται για μια
τροπολογία  της  UNFCCC και  βασίζεται  στη  Συνθήκη  Πλαίσιο  για  την  Κλιματική
αλλαγή που θεσπίστηκε στη Συνδιάσκεψη του Rio de Janeiro το 1992 και αποτελεί ένα
πιο συγκεκριμένο και αυστηρό νομικό πλαίσιο από αυτή. Στόχος της Σύμβασης ήταν “η
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα,
σε  επίπεδα  τέτοια  ώστε  να  προληφθούν  επικίνδυνες  επιπτώσεις  στο  κλίμα  από  τις
ανθρώπινες δραστηριότητες”. 

Το Πρωτόκολλο, υπογράφηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1997 στο Kyoto της
Ιαπωνίας (παλιά πρωτεύουσα της χώρας) και είναι σε ισχύ από τις 16 Φεβρουαρίου του
2005 μετά από την επικύρωσή του από την Ρωσία1 (για να γινόταν το Πρωτόκολλο
διεθνής δεσμευτικός νόμος έπρεπε να επικυρωνόταν από ένα ορισμένο αριθμό χωρών,
βλ σχετ. στην σημ. 1) και αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση
της  κλιματικής  αλλαγής,  ανοίγοντας  τον  δρόμο  περαιτέρω  πρωτοβουλιών  για  την
αντιμετώπισή της. 

Το πρωτόκολλο καλύπτει πλέον περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως
και πάνω από 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (βλέπε χάρτη
1). Η συνθήκη αυτή λήγει το 2012, ωστόσο διεθνείς συνομιλίες άρχισαν το Μάιο του
2007 σχετικά με μια μελλοντική συνθήκη που θα διαδεχθεί τη σημερινή.

Μόνο οι  Ηνωμένες  Πολιτείες,  το  Καζακστάν και  λίγα  ακόμη κράτη δεν
έχουν  επικυρώσει  τη  συνθήκη,  με  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  να  είναι  ιστορικά  η
μεγαλύτερη  πηγή  εκπομπής  αερίων  θερμοκηπίου.  Η  Κίνα  και  η  Ινδία,  αν  και
εξαιρούνται  από τις  διατάξεις  της  ως  αναπτυσσόμενες  χώρες,  έχουν  επικυρώσει  το
Πρωτόκολλο  του  Κιότο.  Η  Κίνα  μπορεί  να  έχει  περάσει  τις  ΗΠΑ  στις  συνολικές
ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με κάποιες πρόσφατες μελέτες.

1 Ενενήντα μέρες μετά την επικύρωση του Πρωτοκόλλου και από τη Ρωσία ικανοποιήθηκαν πλέον και οι
δύο απαραίτητοι όροι προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο, δηλ. να έχει κυρωθεί
τουλάχιστον  από  55  κράτη-  Μέρη της  Σύμβασης  για  τις  κλιματικές  αλλαγές,  και  μεταξύ  αυτών να
συμπεριλαμβάνονται  Μέρη  του  Παραρτήματος  Ι  της  Σύμβασης  (ανεπτυγμένες  χώρες)  που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των χωρών
αυτών κατά το 1990.
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Με  πράσινο  χρώμα  δηλώνονται  οι
χώρες  που  υπέγραψαν  και
επικύρωσαν  το  πρωτόκολλο,  με
κίτρινο  όσες  το  υπέγραψαν  και
αναμένεται  η  επικύρωσή  του,  με
κόκκινο οι χώρες που το υπέγραψαν
αλλά δεν το επικύρωσαν και με γκρι
χρώμα οι χώρες που δεν έχουν πάρει
θέση.

Χάρτης 1. Συμμετοχή χωρών στο Πρωτόκολλο του Κιότο
(πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ και για ενημέρωση: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE

%B5%CE%AF%CE%BF:Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png )

Ένα από τα κυριότερα σημεία του Πρωτοκόλλου είναι το γεγονός ότι θέτει
συγκεκριμένα όρια στις εκπομπές του CO2 που έχουν βρεθεί πως συμβάλλουν θετικά
στη κλιματική αλλαγή. 

Βάσει της συνθήκης πλαισίου για την Κλιματική αλλαγή, το Πρωτόκολλο
του  Kyoto  διαχωρίζει  τα  κράτη  ανάλογα  με  τη  συμβολή  τους  στο  φαινόμενο  του
θερμοκηπίου. Τα κράτη τα οποία θεωρείται ότι συνέβαλαν περισσότερο είναι τα κράτη
– μέλη του ΟΟΣΑ, της ΕΕ-15 καθώς και 12 κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ με
οικονομίες  σε μετάβαση (Economy In Transition,  EIT),  μαζί  με  το Μονακό και  το
Λιχνενστάιν. Τα κράτη αυτά ονομάζονται κράτη του Παραρτήματος Ι. 

Το Πρωτόκολλο δεσμεύει τα κράτη του Παραρτήματος Ι που έχουν κυρώσει
την συμφωνία πλαίσιο και το Πρωτόκολλο του Kyoto, να μειώσουν το σύνολο  των
εκπομπών τους κατά 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, για την πρώτη
περίοδο δέσμευσης, το 2008 - 2012. 

Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, αφορά ουσιαστικά
έξι κύρια αέρια ή ομάδες αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία είναι τα:

• Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
• Μεθάνιο (CH4) 
• Υποξείδιο του Αζώτου (N2O) 
• Υδροφθοράνθρακες (HFCs) 
• Φωσφοροφθοράνθρακες (PFCs) 
• Εξαφθορίδιο του θείου (SF6) 

2. Τα κύρια σημεία του Πρωτοκόλλου

 Τα ανεπτυγμένα κράτη δεσμεύονται να μειώσουν τις συνολικές τους εκπομπές 
κατά τουλάχιστον 5%. Ο στόχος αυτός αναφέρεται  στα έξι  προαναφερόμενα
αέρια ή ομάδες αερίων.

 Ο στόχος κάθε κράτους πρέπει να επιτευχθεί την περίοδο 2008-2012.
 Δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από κοινού. Τα Κράτη δύνανται να

δηλώσουν κοινή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μέσω μιας συμφωνίας που
θα συνάψουν, όπου θα καταγράφεται η υποχρέωση κάθε κράτους ως προς το
επίπεδο των εκπομπών και  η οποία πρέπει  να κατατεθεί  μαζί  με το κείμενο
επικύρωσης.
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 Δυνατότητα  εκπλήρωσης  μέρους  των  υποχρεώσεων  μέσω  τριών  ευέλικτων
μηχανισμών.  Το  Πρωτόκολλο  του  Κιότο  παρέχει  τη  δυνατότητα  να
επιτυγχάνεται η εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων μέσω τριών μηχανισμών:
από  κοινού  εφαρμογή,  μηχανισμός  "καθαρής"  ανάπτυξης  και  εμπόριο
εκπομπών. Η γενική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μέσω
των μηχανισμών αυτών να είναι συμπληρωματική των εθνικών δράσεων για την
επίτευξη του στόχου.  

 Υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων. Το Πρωτόκολλο δεσμεύει τα Κράτη-Μέρη
του  σε  εφαρμογή  ή  υιοθέτηση  πολιτικών  και  μέτρων  για  την  επίτευξη  του
στόχου του Πρωτοκόλλου,  σύμφωνα με τις  εθνικές συνθήκες κάθε κράτους. 
Περιλαμβάνει και ενδεικτικό κατάλογο συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να
εφαρμοσθούν από τα Κράτη-Μέρη. 

 Συνεκτίμηση αποδεκτών (καταβόθρες). Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει διατάξεις
για την συνεκτίμηση των αποδεκτών (καταβόθρες), οι οποίες αν και χρειάζονται
περαιτέρω  μελέτη  και  διευκρινήσεις,  παρέχουν  κατ'  αρχήν  τη  δυνατότητα
συνυπολογισμού της πρόσληψης διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση και τις
καλλιεργούμενες γαίες στη μείωση των εκπομπών. 

 Αυστηρό καθεστώς συμμόρφωσης. Το Πρωτόκολλο προβλέπει την εγκαθίδρυση
ενός αυστηρού καθεστώτος συμμόρφωσης  

 Δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για αναπτυσσόμενες χώρες. 

Κατανοώντας τη διαφορετική βαρύτητα της συμβολής της κάθε χώρας στην
κλιματική  αλλαγή,  το  Πρωτόκολλο  κατανέμει  το  συνολικό  ποσοστό  μείωσης  σε
εθνικούς στόχους. Πιο κάτω στον πίνακα 1 φαίνεται πως κατανέμεται η μείωση.

Χώρα
Στόχος 
(1990* - 
2008/2012)

Ε.Ε**, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιχνενστάιν, 
Λιθουανία, Μονακό, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία 

 -8%

ΗΠΑ*** -7%

Καναδάς, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Πολωνία -6%

Κροατία -5%

Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, Ουκρανία 0

Νορβηγία +1%

Αυστραλία* +8%

Ισλανδία +10%

* Το Πρωτόκολλο δίνει την δυνατότητα στα κράτη με οικονομίες σε μετάβαση 
να μειώσουν τις εκπομπές με βάση άλλη χρονιά, από το 1990
** Η ΕΕ έχει ήδη αναδιανείμει το ποσοστό μείωσης, ανά κράτος – μέλος
*** Οι ΗΠΑ έχουν δείξει την πρόθεση να μην επικυρώσουν την συμφωνία 
παρόλο που την έχουν υπογράψει  

Πίνακας 1: Επιμέρους εθνικοί  στόχοι για τα κράτη που δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο
του Kyoto
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Παρόλο  που  οι  προβλεπόμενες  δεσμεύσεις  φαίνεται  να  μην  είναι
σημαντικές, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου έχουν
αυξηθεί  ήδη  σημαντικά  από  τα  επίπεδα  του  1990,  ενώ την  περίοδο  δέσμευσης  θα
έφταναν  σε  επίπεδα  κατά  30% μεγαλύτερα  από τα  επίπεδα  του  1990.  Η  συνολική
μείωση των εκπομπών για την περίοδο δέσμευσης προσεγγίζει το 35% συνολικά και
έως 50% για ορισμένες χώρες.

3. Τα μέτρα που προβλέπονται από το πρωτόκολλο

Εκτός  από  τις  χώρες  του  Παραρτήματος  Ι,  έγινε  προσπάθεια  να  τεθούν
εθελοντικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών και για κράτη εκτός του Παραρτήματος Ι,
χωρίς όμως αυτή να ευοδωθεί. Ωστόσο, οι χώρες αυτές αφενός καλούνται να λάβουν
ορισμένα  εθελοντικά  μέτρα  και  αφετέρου  προβλέπεται  η  θέσπιση  δεσμεύσεων  και
χρονοδιαγραμμάτων σε έναν δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων, όταν οι αναπτυγμένες
χώρες θα έχουν επιδείξει πειστικά ότι έχουν αναλάβει αποτελεσματικές δράσεις για τη
μείωση των εκπομπών.

Όλα  τα  κράτη  καλούνται  λοιπόν,  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες,  να
θεσπίσουν πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα για την:

• Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
• Προστασία και αύξηση των δεξαμενών αερίων του θερμοκηπίου 
• Προώθηση βιώσιμης γεωργίας 
• Προώθηση ανανεώσιμης ενέργειας 
• Απόσυρση των επιχορηγήσεων για περιβαλλοντικά επικίνδυνες δραστηριότητες 
• Ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων σε σχετικούς με την μείωση των εκπομπών τομείς 
• Αντιμετώπιση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών 
• Έλεγχο των εκπομπών μεθανίου μέσω της αποκατάστασης και χρήσης του, κατά 

την διαχείριση απορριμμάτων 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο από τα παραπάνω, είναι αυτό της αύξησης
των δεξαμενών αερίων του θερμοκηπίου. Ο παραπάνω τομέας αναφέρεται κυρίως στο
διοξείδιο του άνθρακα και εμπεριέχει δράσεις που έχουν σκοπό να αυξήσουν τη ροή
άνθρακα  από  την  ατμόσφαιρα,  στα  φυτά.  Τέτοιες  δράσεις  περιλαμβάνουν  την
αναδάσωση, φύτευση νέων εκτάσεων, διαχείριση δασών, βοσκοτόπων και γεωργικών
εκτάσεων  (βλέπε  όμως προβληματισμό και  αντιρρήσεις  για αυτό λόγω δυσάρεστων
παρενεργειών σε http://www.physics4u.gr/articles/kyoto.html ).

Πρέπει  εδώ  να  σχολιαστούν  δύο  σημαντικά  στοιχεία  σχετικά  με  το
Πρωτόκολλο  του  Kyoto.  Πρώτον,  ότι  η  προσπάθεια  αυτή  παρακωλύεται  από  την
άρνηση των ΗΠΑ να επικυρώσουν την συμφωνία και δεύτερον ότι ακόμη και η μείωση
των  εκπομπών  σε  επίπεδο  5% κάτω  από  τα  επίπεδα  του  1990,  για  τις  χώρες  του
Παραρτήματος Ι, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων
των  αερίων  του  θερμοκηπίου,  ούτε  την  εξάλειψη  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής
αλλαγής, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 1. Μια αποτυχία ωστόσο της προσπάθειας
αυτής, θα αποθαρρύνει την συμμετοχή των υπό ανάπτυξη χωρών και θα αποτελέσει
αρνητικό προηγούμενο δυσκολεύοντας τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
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Εικόνα  1: Σχηματική απεικόνιση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα,
θερμοκρασίας και στάθμης της θάλασσας, μετά τη μείωση των εκπομπών 

(πηγή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

4. Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Kyoto. Οι προβλεπόμενοι ευέλικτοι
μηχανισμοί (the “carbon market”).

Είναι  προφανές ότι το κόστος μείωσης των εκπομπών και επίτευξης  των
στόχων,  θα είναι υψηλό για τις χώρες του Παραρτήματος Ι. Μάλιστα, το κόστος αυτό
είναι ακόμη υψηλότερο για τις χώρες που ήδη χρησιμοποιούν τεχνολογίες μείωσης των
εκπομπών, αφού ακόμη και αν αλλάξουν την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η μείωση
των εκπομπών θα είναι μικρή.

Στην  προσπάθεια  να  μειωθεί  το  συνολικό  κόστος  εφαρμογής  και  κατά
συνέπεια να γίνει περισσότερο πιθανή η επίτευξη των στόχων, θεσμοθετήθηκαν στο
Πρωτόκολλο  μία  σειρά  μηχανισμών,  για  να  αξιοποιηθούν  οι  διαφορές  στη  σχέση
κόστους/ μείωσης εκπομπών στις διάφορες χώρες. 

Μία χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους που της ορίζει το Πρωτόκολλο
είτε μειώνοντας τις εκπομπές της, είτε, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας παράλληλα και
κάποιους  από  τους  λεγόμενους  “ευέλικτους  μηχανισμούς”  που  διαθέτει  το
Πρωτόκολλο.  Οι  μηχανισμοί  αυτοί,  που  θα  ελέγχονται  από  μια  ανεξάρτητη  αρχή,
αποτελούν ουσιαστικά διαφορετικές εκφάνσεις ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών
και η χρήση τους θα πρέπει να είναι μόνο επικουρική στη μείωση των εκπομπών της
κάθε χώρας. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι:

4.1 Το Εμπόριο Εκπομπών: 

Μία  βιομηχανικά  αναπτυγμένη  χώρα  που  έχει  μειώσει  τις  εκπομπές  της
πέραν των αρχικών στόχων που προβλέπει το Πρωτόκολλο, μπορεί να “πουλήσει” αυτή
την επιπλέον μείωση σε άλλη χώρα που αντιμετωπίζει  δυσκολίες στο να πετύχει  το
στόχο της. 
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Βάσει  του  μηχανισμού  της  εμπορίας  των  εκπομπών,  τα  μέλη  του
Παραρτήματος  Ι,  θα  μπορούν  να  αγοράζουν  και  να  πωλούν  πιστώσεις  εκπομπών
μεταξύ  τους.  Ο μηχανισμός  βασίζεται  στη  λογική  της  νεοκλασικής  θεωρίας  και  θα
εφαρμόζεται τόσο στο επίπεδο του εσωτερικού της χώρας, όσο και μεταξύ των χωρών.
Το σύστημα προβλέπει την διαίρεση των εκπομπών του κάθε κράτους σε άδειες και την
κατανομή αυτών στις εταιρίες ή την βιομηχανία.  Οι χώρες ή οι εταιρίες που μειώνουν
ή περιορίζουν τις εκπομπές τους, θα έχουν το δικαίωμα να πωλούν το πλεόνασμα των
αδειών τους σε άλλες χώρες ή εταιρίες που το θεωρούν δυσκολότερο ή πιο ακριβό να
επιτύχουν τους στόχους τους. Ο μηχανισμός εμπορίας των εκπομπών εφαρμόζεται από
το 2008. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το θέμα του εμπορίου εκπομπών: Εάν,
για παράδειγμα, μία χώρα του Τρίτου Κόσμου κατόρθωνε να περιορίσει τις εκπομπές
επικίνδυνων ρίπων κατά 10% χαμηλότερα απ' ό,τι προβλέπει η Συνθήκη, θα μπορούσε
να  πουλήσει  αυτές  τις  μονάδες  ρύπανσης  σε  μία  αναπτυγμένη  χώρα,  η  οποία  θα
επιθυμούσε  να  αυξήσει  ή  να  διατηρήσει  την  παραγωγή  της.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο
ανταλλαγής,  άλλωστε,  και  ύστερα  από  συμφωνία  με  την  ΕΕ  (που  υποσχέθηκε  να
μειώσει  τα  "αέρια  του  θερμοκηπίου"  κατά 8%) η  Ελλάδα πέτυχε  να  της  επιτραπεί
αύξηση των εκπομπών κατά 25%. 

Οι  πρώτες  χώρες  που ενδιαφέρθηκαν  να  πωλήσουν  δικαιώματα,  ήταν  οι
χώρες  της  Ανατολικής  Ευρώπης,  οι  οποίες,  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990,
παρουσίασαν δραστική μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, σε σχέση με την περίοδο
όπου υπογραφόταν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Συνεπώς, είχαν πλεόνασμα μονάδων
ρύπανσης, το οποίο μπορούσαν να εμπορευθούν. 

Η ιδέα της αγοραπωλησίας μονάδων ρύπανσης φαίνεται τόσο προσοδοφόρα,
ώστε μία σειρά διεθνών Οργανισμών έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την εκμετάλλευσή
τους.  Μεταξύ αυτών,  η  Παγκόσμια Τράπεζα, που συνέστησε ειδικό  ταμείο  (Carbon
Investment  Fund)  και  η  Ασιατική  Τράπεζα  Ανάπτυξης,  ενώ  εκ  μέρους  του  ΟΗΕ
ενδιαφέρον εκδήλωσε το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (UNEP), το Συμβούλιο για το
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης (UNDP). Οι
Οργανισμοί αυτοί έχουν σαν σκοπό τους, να λειτουργήσουν ως μεσάζοντες ανάμεσα
στις αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου, οι οποίες θα πωλούν δικαιώματα ρύπανσης, και
στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες του Βορρά που θα αγοράζουν.   

4.2 Από κοινού εφαρμογή:

 Ο μηχανισμός της από κοινού εφαρμογής, επιτρέπει στις χώρες - μέλη του
Παραρτήματος Ι,  να επενδύουν σε προγράμματα μείωσης των εκπομπών ή αύξησης
των δεξαμενών του άνθρακα σε άλλες χώρες του Παραρτήματος Ι και να πιστωθούν τη
μείωση των εκπομπών. 

Ένα  παράδειγμα  από  κοινού  εφαρμογής  είναι  το  εξής:  Η  χώρα  Α
αντιμετωπίζει  μεγάλο κόστος για την μείωση των εκπομπών στο εσωτερικό της και
επενδύει σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών σε ένα νέο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής
στην χώρα Β. Η χώρα Α παίρνει την πίστωση των εκπομπών και η χώρα Β δέχεται
ξένες  επενδύσεις  και  νέα  τεχνολογία:  μία  περίπτωση  όπου  και  οι  δύο  χώρες
επωφελούνται  (ή  a  win  –  win  situation).  Στο  μηχανισμό  αυτό  μπορούν  να
συμμετάσχουν και εταιρίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες όμως
θα πρέπει να εκπροσωπούν κάποια συγκεκριμένη χώρα.

Ο μηχανισμός αυτός  θεωρείται  ότι  έχει  ευρεία  εφαρμογή μεταξύ κρατών
μελών του ΟΟΣΑ και χωρών με οικονομίες σε μετάβαση, όπως οι χώρες του πρώην
Ανατολικού Μπλοκ.
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4.3 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης: 

Ο τελικός στόχος αυτού του μηχανισμού είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες να
αναπτύξουν  καθαρές  τεχνολογίες  για  να  μειώσουν  τις  εκπομπές  αερίων  του
θερμοκηπίου.  Ο  Μηχανισμός  Καθαρής  Ανάπτυξης  παρέχει  κίνητρα  έτσι  ώστε  οι
βιομηχανικά αναπτυγμένες  χώρες να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 Έτσι, μια βιομηχανικά αναπτυγμένη χώρα, αντί να μειώσει τις δικές της
εκπομπές, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών σε κάποια φτωχότερη χώρα
όπου η μείωση αυτή είναι ευκολότερη και φθηνότερη.

Ο  μηχανισμός  της  καθαρής  Ανάπτυξης  επιτρέπει  σε  κράτη  του
Παραρτήματος Ι να εφαρμόσουν προγράμματα μείωσης σε κράτη που δεν ανήκουν σε
αυτό.  Βάσει  του  μηχανισμού  αυτού,  χώρες  ή  εταιρίες  μπορούν  να  εφαρμόσουν
προγράμματα  μείωσης  εκπομπών  σε  χώρες  του  αναπτυσσόμενου  κόσμου  και  να
πιστωθούν  τα  ποσοστά  μείωσης.  Ο  μηχανισμός  αυτός  που  η  λειτουργία  του  είναι
σχεδόν όμοια με τη λειτουργία του μηχανισμού ¨Από Κοινού Εφαρμογής¨, προωθεί την
βιώσιμη οικονομική  ανάπτυξη στις  χώρες  του αναπτυσσόμενου  κόσμου,  μειώνει  το
επίπεδο των εκπομπών της χώρας που φιλοξενεί τη δράση και βελτιώνει τις υποδομές
της.

4.4 Κρυφές λειτουργίες στο παγκόσμιο εμπόριο μονάδων ρύπανσης

Όπως είδαμε, μία χώρα μπορεί να αγοράσει απευθείας μονάδες ρύπανσης
από κάποια χώρα, η οποία (συνήθως, λόγω βιομηχανικής αδυναμίας) βρίσκεται κάτω
από τα όρια ρύπανσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το πρωτόκολλο, όμως, βάσει της
ρύθμισης Clean Development Mechanism - CDM, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να
αποκτήσει  μονάδες  και  στην  περίπτωση  που  κατορθώσει  να  μειώσει  τις  εκπομπές
επικίνδυνων  "αερίων  του θερμοκηπίου"  σε  κάποια  άλλη ξένη  χώρα.  Πχ η  Σουηδία
μπορεί  να  χρηματοδοτήσει  κατασκευές  ηλιακών  συσσωρευτών  σε  ένα  κράτος  στην
Αφρική,  (οπότε  θα μειωθούν οι  ρύποι  στη χώρα αυτή),  χωρίς  να μειώσει  ούτε  στο
ελάχιστο τις εκπομπές ρύπων στο εσωτερικό της χώρας. 

Η  ουσία  της  σχετικής  ρύθμισης  στηρίζεται  στο  γεγονός  ότι,  για  τις
βιομηχανίες  του  Βορρά,  είναι  πολύ  οικονομικότερο  να  μειώσουν  τη  ρύπανση  των
"πρωτόγονων"  βιομηχανιών  του  Νότου,  μεταφέροντας  εκεί  νέα  τεχνολογία  και
τεχνογνωσία (κάτι που θα έκαναν, ούτως ή άλλως, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών τους
προγραμμάτων). 

Εύκολα γίνεται  αντιληπτό ότι  αυτές  οι ρυθμίσεις  του πρωτοκόλλου είναι
αμφιβόλου ή μικρής αξίας για την πραγματική μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου.  Κατά  βάσιν  μοιάζει  να  είναι  σύμφωνες  με  τις  επιθυμίες  των
βιομηχανικών  χωρών  για  συνέχιση  χωρίς  εμπόδια  και  χωρίς  μεγάλες  θυσίες  της
οικονομικής  ανάπτυξής  τους  και  του  επιπέδου  ευημερίας  τους.  Φυσικά  και  οι
αναπτυσσόμενες  χώρες  κερδίζοντας  από  αυτό  το  σχήμα  σε  οικονομικούς  πόρους
μοιάζουν και αυτές ωφελημένες. Στο ερώτημα ποιος τελικά μπορεί να ζημιώνεται, η
απάντηση είναι προφανής: το περιβάλλον και ιδίως το κλίμα σε πλανητική κλίμακα.

Δ.Δ.ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ Σελίδα 7 12/4/2010



5.  Αντιρρήσεις  προς  το  πρωτόκολλο.  Η  θέση  των  ΗΠΑ  ως  προς  το
πρωτόκολλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες λάμπουν δια της απουσίας τους από το Πρωτόκολλο
του Κιότο. Ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου αποχώρησε το 2001, όταν ο πρόεδρος
Μπους αμφισβήτησε την επιστημονική βασιμότητα του Φαινομένου του Θερμοκηπίου,
θεωρώντας τη συνθήκη,  πολύ ακριβή για την αμερικανική οικονομία.  Πολλοί  όμως
ισχυρίζονται ότι χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν έχει και
πολλές ελπίδες επιβίωσης ή επιτυχίας.

Ο προηγούμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ (George W. Bush) ισχυρίστηκε ότι το
Πρωτόκολλο  του  Κιότο  είναι  ένα  άδικο  και  αναποτελεσματικό  μέσο  για  την
αντιμετώπιση  της  παγκόσμιας  αλλαγής  του  κλίματος  και  των  σχετικών  ανησυχιών,
ισχυριζόμενος ότι «εξαιρεί το 80% του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων
κέντρων  του  πληθυσμού,  όπως  η  Κίνα  και  η  Ινδία,  από  τη  συμμόρφωση,  και  θα
μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην οικονομία των ΗΠΑ». Ο Μπους δεν
προώθησε  την  ανάγκη  για  βελτιωμένη  ενεργειακή  τεχνολογία  ως  μέσο  για  την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ διάφορες πολιτείες εντός των ΗΠΑ και
πάρα πολλοί δήμοι έχουν συμμορφωθεί με το Πρωτόκολλο του Κιότο σε τοπική βάση.

Η εκλογή του νέου προέδρου των ΗΠΑ, του Barack Obama, τελικά δεν έχει
αλλάξει κάτι ουσιαστικά ως προς την σχέση των ΗΠΑ με το πρωτόκολλο το  Κιότο
(βλ.  σχετικά  με  την  ενεργειακή  πολιτική  των  ΗΠΑ  στο
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_policy_of_the_United_States#Carbon_emissions). 

6. Κριτική για το πρωτόκολλο. Η αποτελεσματικότητά του.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο έχει σχεδιαστεί ως ένα πρώτο βήμα στον δρόμο
της ριζικής μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που απαιτείται για την
αποτροπή  των  κλιματικών  αλλαγών.  Αυτή  τη  στιγμή  είναι  το  μόνο  διεθνές  νομικό
εργαλείο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. 

Ακόμη  κι  αν  εφαρμοστεί  στο  ακέραιο,  το  Πρωτόκολλο  του  Κιότο  στη
σημερινή του μορφή, θα περιορίσει την αναμενόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας
κατά 0,06ο C ως το 2050, όταν στο ίδιο διάστημα η αναμενόμενη αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας θα είναι 1ο C με 2ο C. Ενδεικτική είναι η προειδοποίηση των Ηνωμένων
Εθνών σύμφωνα με την οποία για να εξαλειφθεί η απειλή των κλιματικών αλλαγών
απαιτείται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50-70% περίπου μέσα
στις επόμενες δεκαετίες. Είναι σαφές λοιπόν ότι το Πρωτόκολλο αυτό δεν είναι παρά
ένα πρώτο αναγκαίο βήμα προς την εξεύρεση μιας λύσης.

Η  ομάδας  εργασίας  ΙΙΙ  της  IPCC  ήταν  υπεύθυνη  για  τη  διαμόρφωση
εκθέσεων που ασχολούνται με την ανακούφιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και
την ανάλυση του κόστους και του οφέλους των διαφόρων προσεγγίσεων. Κατά το 2007
δημοσιεύθηκε η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC, όπου συμπεραίνεται ότι καμία
τεχνολογία ή κανένας συγκεκριμένος τομέας δεν μπορεί να είναι απόλυτα υπεύθυνος
για το μετριασμό μελλοντικής υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στην ομάδα εργασίας του
IPCC μελετούν τις βασικές πρακτικές και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς,  όπως η
προμήθεια ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της γεωργίας, που πρέπει να
υλοποιηθούν για να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές.

Σύμφωνα με  την Ομάδα Εργασίας  III  της  IPCC, για τον  περιορισμό της
αύξησης  της  θερμοκρασίας  σε  δυο  βαθμούς  Κελσίου,  «οι  αναπτυγμένες  χώρες  ως
ομάδα θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους το 2020 κάτω από τα επίπεδα του
1990, (με τη σειρά -10% σε 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 για τα περισσότερα
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από τα Κράτη) και σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα το 2050 (από 40% σε 95% κάτω από
τα επίπεδα του  1990),  ακόμη και  αν  οι  αναπτυσσόμενες  χώρες  κάνουν  σημαντικές
μειώσεις». 

7. Το πρωτόκολλο του Κιότο και η Ελλάδα

Η Ελλάδα κύρωσε τη Συνθήκη Πλαίσιο για την Κλιματική αλλαγή κάνοντάς
την  νόμο  του  Κράτους  τον  Απρίλιο  του  1994.  Μαζί  με  την  υπόλοιπη  Ευρωπαϊκή
Ένωση  επικύρωσε  το  πρωτόκολλο  του  Κιότο  τον  Μάιο  του  2002, με  το  Νόμο
3017/2002 (ΦΕΚ Α'117).

Αν και ο συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των
εκπομπών κατά 8%, ο διακανονισμός των επιμέρους υποχρεώσεων ανάμεσα στα κράτη
μέλη παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Έτσι στην Ελλάδα έχει επιτραπεί να αυξήσει τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου  κατά  25%  μέχρι  το  2010  σε  σχέση  με  τα  επίπεδα  του  1990.  Όμως,
σύμφωνα  με  στοιχεία  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών,  μέχρι  το  2000  οι
εκπομπές  της  χώρας  μας  είχαν  ήδη  αυξηθεί  κατά  23,4%,  ενώ  σύμφωνα  με  τις
προβλέψεις, η αύξηση των εκπομπών κατά το 2010 θα ανέρχεται στο +35,8%. 

Η  Ελλάδα  είναι  η  πρώτη  χώρα  παγκοσμίως  που  υπέστη  κυρώσεις  για
ασυμφωνία με τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Εις βάρος της επιβλήθηκε η
απόφαση CC-2007-1-8/Greece/EB της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΟΗΕ. Η απόφαση
του  ΟΗΕ  σημαίνει  ότι  κατά  τον  χρόνο  επιβολής  της  κυρώσεως,  η  Ελλάδα  και
ενδεχομένως οι υπόχρεες ελληνικές βιομηχανίες δε θα μπορούν να αγοράσουν ή να
πουλήσουν δικαιώματα ρύπων, μέσα από τους ευέλικτους μηχανισμούς (χρηματιστήριο
ρύπων, έργα σε αναπτυσσόμενες χώρες κτλ). Αυτό δε θα συμβαίνει έως ότου η Ελλάδα
αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΟΗΕ. Ήδη η χώρα είναι και πάλι
εντός του πρωτοκόλλου. 

ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ  (12μηνο, 12ος/2008 έως και 11ος/2009)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

(%)
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 51,52%

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ 11,70%

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 15,50%

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 7,70%

ΑΠΕ 5^81%

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7,77%

ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

πηγή: λογαριασμοί ΔΕΗ

Πίνακας 2. Οι πηγές ενέργειας της ΔΕΗ
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Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 2) που δείχνει το «μείγμα
καυσίμου» για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την χώρα. Ο μεγαλύτερος
ρυπαντής στην Ελλάδα παραμένει η ΔΕΗ. Η ενεργειακή υπερδύναμη της χώρας εξαρτά
ακόμη την παραγωγή της από τα ορυκτά καύσιμα που θεωρούνται ιδιαιτέρως ρυπογόνα
και  δυστυχώς  μοιάζει  σχεδόν  αδιάφορη  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  των
θερμοηλεκτρικών της εργοστασίων. 

Είναι ανάγκη για την Ελλάδα να προωθηθούν μέτρα που θα συμβάλλουν
στην  εξοικονόμηση  ενέργειας,  στην  ανάπτυξη  καθαρών  πηγών  ενέργειας  και  την
βελτίωση  των κλασσικών  τρόπων ηλεκτροπαραγωγής  και  εν  τέλει  στη  μείωση των
επικίνδυνων αερίων που πυροδοτούν τις κλιματικές αλλαγές.
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4. The Kyoto Protocol, το επίσημο site  
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

5. BIKIΠΑΙΔΕΙΑ το σχετικό λήμμα http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF
%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB
%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF
%84%CE%BF

6. GREENPEACE  http://www.greenpeace.org/greece/press/118523/32551
7. http://www.sansimera.gr/articles/68
8. Η Ελλάδα και το πρωτόκολλο του Κιότο (Greenpeace) 

http://www.greenpeace.org/greece/news/greece-kyoto-protocol
9. http://www.physics4u.gr/articles/kyoto.html
10. ΥΠΕΚΑ Κλιματική Αλλαγή 

http://www.ypeka.gr/ypeka/CLIMATECHANGE/tabid/226/language/el-
GR/Default.aspx   
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