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Βρυξέλλες,  23 Ιούλιος 2003

Το πρωτοκολλο του Kυοτο

Τι είναι το πρωτόκολλο του Κιότο;
Η σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC)
και το πρωτόκολλο του Κιότο αυτής, αποτελούν το µόνο διεθνές πλαίσιο για την
καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών1.
Η UNFCCC, το πρώτο διεθνές µέτρο µε το οποίο επιδιώχθηκε να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα, συνήφθη το Μάιο του 1992 και άρχισε να ισχύει το Μάρτιο του 1994.
Επιβάλλει σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη την υποχρέωση να θεσπίσουν εθνικά
προγράµµατα για τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου και να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις, ενώ απαιτεί από
τις βιοµηχανικές συνυπογράφουσες χώρες2, σε αντιδιαστολή µε τις αναπτυσσόµενες,
να επιτύχουν τη σταθεροποίηση των δικών τους εκποµπών αερίων του φαινοµένου
του θερµοκηπίου στα επίπεδα του 1990, µέχρι το έτος 2000. Ο στόχος αυτός,
ωστόσο, δεν είναι δεσµευτικός.
Με τη διάκριση ανάµεσα στις βιοµηχανικές και τις αναπτυσσόµενες χώρες, η
UNFCCC αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι βιοµηχανικές χώρες ευθύνονται για το
µεγαλύτερο µέρος των παγκόσµιων εκποµπών αερίων του φαινοµένου του
θερµοκηπίου και ότι διαθέτουν επίσης τη θεσµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
να τις περιορίσουν. Τα συµβαλλόµενα µέρη συναντώνται ετησίως για µια
επισκόπηση της προόδου και για τη συζήτηση νέων µέτρων, ενώ έχουν θέσει σε
εφαρµογή ορισµένους µηχανισµούς πλανητικής παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων, ώστε να καταγράφονται οι εκποµπές αερίων του φαινοµένου του
θερµοκηπίου.
Το 1994, ήταν ήδη παραδεκτό ότι οι αρχικές δεσµεύσεις βάσει της UNFCCC δεν
επρόκειτο να επαρκέσουν για να αναχαιτιστεί η παγκόσµια αύξηση των εκποµπών
αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Στις 11 ∆εκεµβρίου 1997, οι κυβερνήσεις
προχώρησαν ένα βήµα περισσότερο, εγκρίνοντας πρωτόκολλο της UNFCCC στην
ιαπωνική πόλη του Κιότο.

                                               
1 Αναλυτικές πληροφορίες για τη σύµβαση UNFCCC και το πρωτόκολλο του Κιότο
διατίθενται στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση http://unfccc.int.

2 Στην UNFCCC οι χώρες υποδιαιρούνται σε δύο κύριες οµάδες: Την 1η Ιουλίου 2002,
186 χώρες ήταν συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση. Από αυτές, 40 βιοµηχανικές χώρες
περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι της Σύµβασης, ενώ οι υπόλοιπες
146 χώρες είναι γνωστές ως χώρες εκτός του παραρτήµατος Ι. Στις χώρες του
παραρτήµατος Ι συγκαταλέγονται οι 24 σχετικά εύπορες βιοµηχανικές χώρες που ήσαν
µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 1992, τα 15
κράτη µέλη της ΕΕ και 11 χώρες µε οικονοµίες που διέρχονται φάση µετάβασης προς
την οικονοµία της αγοράς, µεταξύ των οποίων η Ρωσία.
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Βασιζόµενο στο πλαίσιο της UNFCCC, το πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει νοµικά
δεσµευτικές οριακές τιµές εκποµπών αερίων του φαινοµένου θερµοκηπίου από τις
βιοµηχανικές χώρες και προβλέπει καινοτόµους µηχανισµούς υλοποίησης µε βάση
τη λειτουργία των δυνάµεων της αγοράς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διατήρηση σε
χαµηλά επίπεδα του κόστους περιορισµού των εκποµπών.
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι βιοµηχανικές χώρες
υποχρεούνται να µειώσουν τις δικές τους εκποµπές έξι αερίων του φαινοµένου του
θερµοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελεί το σηµαντικότερο αέριο, µεθάνιο,
µονοξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, πλήρως φθοριωµένοι
υδρογονάνθρακες ή υπερφθοράνθρακες και εξαφθοριούχο θείο) κατά 5,2% κατά
µέσον όρο σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, κατά τη διάρκεια της πρώτης
"περιόδου δέσµευσης", η οποία καλύπτει τα έτη 2008 έως 2012. Για τις
αναπτυσσόµενες χώρες δεν καθορίζονται στόχοι ως προς τις εκποµπές.
Προτιµήθηκε ο καθορισµός πενταετούς περιόδου δέσµευσης αντί ενός έτους στόχου
για να εξοµαλυνθούν οι ετήσιες διακυµάνσεις των εκποµπών αερίων που οφείλονται
σε ανεξέλεγκτους παράγοντες, όπως ο καιρός. Το 2005, θα αρχίσουν διεθνείς
διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό της δεύτερης περιόδου δέσµευσης βάσει του
πρωτοκόλλου του Κιότο, µετά το έτος 2012.
Οι δεσµεύσεις καθίστανται νοµικά δεσµευτικές ευθύς µόλις το πρωτόκολλο του Κιότο
τεθεί σε ισχύ. Σύµφωνα µε τους κανόνες έναρξης της ισχύος, απαιτείται να
κυρώσουν το πρωτόκολλο τουλάχιστον 55 συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση
UNFCCC, στα οποία πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι βιοµηχανικές χώρες (χώρες
του παραρτήµατος Ι)2 οι οποίες ευθύνονταν για το 55% τουλάχιστον των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το 1990. Μέχρι σήµερα, έχουν κυρώσει το
πρωτόκολλο του Κιότο 111 χώρες, µε αποτέλεσµα να έχει επιτευχθεί το πρώτο όριο.
Μεταξύ αυτών, ωστόσο, οι χώρες του παραρτήµατος Ι αντιπροσωπεύουν ποσοστό
µόλις 44,2% των εκποµπών CO2

3. (Το µερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται
σε 24,2%).
Πέντε χώρες οι παραρτήµατος Ι δεν έχουν ακόµη κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο:
πρόκειται για την Αυστραλία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Ρωσία και τις Ηνωµένες
Πολιτείες. Μόνον όµως η κύρωση του πρωτοκόλλου από τη Ρωσία, στην οποία
αναλογεί το 17,4% των παγκοσµίων εκποµπών CO2, ή από τις ΗΠΑ, οι οποίες
φέρουν την ευθύνη για το 36,1%, θα µεταβάλει ουσιαστικά την κατάσταση, καθώς το
µερίδιο των υπόλοιπων τριών χωρών από κοινού ανέρχεται σε ποσοστό µόλις 2,1%.
Αφότου οι Ηνωµένες Πολιτείες αποσύρθηκαν από το πρωτόκολλο του Κιότο, στις
αρχές του 2001, η Ρωσία είναι πλέον ο καθοριστικός παράγοντας για την έναρξη της
ισχύος του πρωτοκόλλου. Όπως εξήγγειλε η Ρωσία, πρόκειται σύντοµα να προβεί
στην κύρωσή του.
Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου του Κιότο, συνεχίστηκαν οι διαπραγµατεύσεις
για τις λεπτοµέρειες των µηχανισµών που προβλέπει το πρωτόκολλο, καθώς και για
τους κανόνες υλοποίησής τους. Οι τελικές διαπραγµατεύσεις περατώθηκαν το 2001
µε τις συµφωνίες του Marrakech. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραµάτισε
πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων για το πρωτόκολλο
του Κιότο, ιδίως έπειτα από την απόσυρση των ΗΠΑ.

                                               
3 Βλ. δικτυακό τόπο http://unfccc.int/resource/kpthermo_if.html.
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Πρόοδος της εφαρµογής του πρωτοκόλλου του Κιότο στην ΕΕ
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο, η ΕΕ ως σύνολο δεσµεύεται να µειώσει τις
δικές της εκποµπές αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου κατά 8%, κατά τη
διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσµευσης 2008-2012. Ο στόχος αυτός επιµερίζεται
µεταξύ των κρατών µελών µε νοµικά δεσµευτική συµφωνία επιµερισµού των βαρών,
η οποία ορίζει στόχους για τις εκποµπές κάθε κράτους µέλους4. Η ΕΕ και όλα τα
κράτη µέλη της κύρωσαν το πρωτόκολλο του Κιότο στις 31 Μαΐου 2002.
Όπως προκύπτει από οικονοµικές αναλύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των
επιπτώσεών του στην ΕΕ, το συνολικό κόστος της συµµόρφωσης είναι δύσκολο να
εκτιµηθεί και µπορεί να εµφανίζει πολύ σηµαντικές διακυµάνσεις, ανάλογα µε µια
σειρά από παράγοντες. Εάν δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στις αποτελεσµατικές
έναντι του κόστους πολιτικές, το κόστος της συµµόρφωσης για την οικονοµία της ΕΕ
υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 0,06% του ΑΕΠ ή στο ποσό των 3,7 δισ. ευρώ
ετησίως, κατά την περίοδο 2008-2012.
Οι δέκα χώρες που γίνονται µέλη της ΕΕ το Μάιο του 2004, έχουν όλες κυρώσει το
πρωτόκολλο του Κιότο και οι στόχοι για τις εκποµπές τους κατά το πρωτόκολλο
κυµαίνονται από �6% έως �8%. Ο στόχος 8% της ΕΕ αφορά µόνο τα σηµερινά 15
κράτη µέλη και, συνεπώς, δεν πρόκειται να αλλάξει µετά τη διεύρυνση.
Η ΕΕ τήρησε τη δέσµευσή της βάσει της UNFCCC να σταθεροποιήσει τις δικές της
εκποµπές αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου στα επίπεδα του 1990 µέχρι το
2000, επιτυγχάνοντας µείωση των εκποµπών κατά 3,3% µεταξύ των ετών 1990
και 2000. Η µείωση αυτή σηµαίνει επίσης ότι η ΕΕ σηµείωσε πρόοδο προς την
επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών της κατά 8% σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο του Κιότο. Ωστόσο, οι εκποµπές αυξήθηκαν κατά 0,3% µεταξύ 1999 και
2000 και κατά 1% µεταξύ 2000 και 2001. Συνεπώς, το 2001, το τελευταίο έτος για το
οποίο υπάρχουν στοιχεία, οι εκποµπές αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου
στην ΕΕ ήσαν κατά 2,3% κατώτερες από τα επίπεδα του 1990.
Η αρχική πρόοδος οφειλόταν σε σηµαντικό βαθµό στο µεγάλο περιορισµό των
εκποµπών στη Γερµανία (κατά ποσοστό 18,3%, το µισό του οποίου εκτιµάται ότι
υπήρξε αποτέλεσµα της οικονοµικής αναδιάρθρωσης στην πρώην Ανατολική
Γερµανία), στο Ηνωµένο Βασίλειο (κατά 12%, εν µέρει οφειλόµενο στη στροφή από
τον άνθρακα στο φυσικό αέριο), καθώς και στο Λουξεµβούργο (κατά 44,2%, που
επιτεύχθηκε σε µεγάλο βαθµό χάρη στην αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας σιδήρου
και χάλυβα). ∆έκα από τα 15 κράτη µέλη απέχουν ακόµη πολύ από την πορεία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της συµφωνίας επιµερισµού
των βαρών στην ΕΕ (βλ. περισσότερες λεπτοµέρειες στο παράρτηµα).
Εξετάζοντας τους βιοµηχανικούς κλάδους, από το 1990 έχουν περιοριστεί οι
εκποµπές από τη µεταποιητική βιοµηχανία, τον κλάδο της ενέργειας (παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας) και από τις εγκαταστάσεις καύσης µικρής
κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένων των νοικοκυριών. Αντίθετα, οι εκποµπές CO2 από
τις µεταφορές αυξήθηκαν κατά 18% µεταξύ των ετών 1990 και 2000, µε αποτέλεσµα
η αναλογία τους στο σύνολο των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του
θερµοκηπίου να ανέρχεται σε 21%.

                                               
4 Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002



4

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία αυτά, η ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να
καταβάλουν σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες, προκειµένου να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο. Το σύστηµα
εµπορίας των εκποµπών της ΕΕ αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
επαναφορά στη σωστή πορεία, των κρατών µελών της ΕΕ µε τις χαµηλότερες
επιδόσεις .

Ευέλικτοι µηχανισµοί του πρωτοκόλλου του Κιότο µε βάση την
οικονοµία της αγοράς
Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει τρεις "ευέλικτους µηχανισµούς", οι οποίοι
βασίζονται στη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς: την εµπορία των εκποµπών,
την από κοινού υλοποίηση και το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης. Σκοπός των
µηχανισµών αυτών είναι να δοθεί στις βιοµηχανικές χώρες η δυνατότητα να
επιτύχουν τους στόχους τους µε την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής µεταξύ τους,
αλλά και µε την απόκτηση πιστώσεων ως αντάλλαγµα για έργα περιορισµού των
εκποµπών που υλοποιούν στο εξωτερικό. Η από κοινού υλοποίηση αναφέρεται σε
έργα που εκτελούνται σε χώρες για τις οποίες έχουν επίσης καθοριστεί στόχοι
εκποµπών, ενώ ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης αναφέρεται σε έργα που
εκτελούνται σε αναπτυσσόµενες χώρες, για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί στόχοι.
Το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι τρεις ανωτέρω µηχανισµοί είναι ότι οι εκποµπές
αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου αποτελούν παγκόσµιο πρόβληµα και ότι ο
τόπος όπου επιτυγχάνεται ο περιορισµός τους έχει δευτερεύουσα σηµασία. Με τον
τρόπο αυτό, µπορούν να επέλθουν µειώσεις εκεί όπου το κόστος είναι χαµηλότερο,
τουλάχιστον στην πρώτη φάση της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής.
Έχουν συγκροτηθεί αναλυτικοί κανόνες και δοµές εποπτείας, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι δεν γίνεται κατάχρηση των µηχανισµών αυτών.

Εµπορία εκποµπών
Αν και η υλοποίηση των τριών ευέλικτων µηχανισµών σε διεθνή κλίµακα θα καταστεί
δυνατή µόνο µετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου του Κιότο, η ΕΕ προχωρεί
στο δικό της εσωτερικό σύστηµα εµπορίας εκποµπών. Η σχετική πρόταση οδηγίας
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Ιουλίου 2003. Το Συµβούλιο,
έχοντας ήδη καθορίσει κοινή θέση, θα εγκρίνει τυπικά την οδηγία χωρίς συζήτηση,
σε µία από τις επόµενες συνόδους του. Η εµπορία των εκποµπών θα αρχίσει το
2005 και θα καλύπτει τα κράτη µέλη της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
σύστηµα της ΕΕ θα αποτελέσει το πρώτο πολυεθνικό σύστηµα εµπορίας εκποµπών
παγκοσµίως και θεωρείται πρόδροµος του διεθνούς συστήµατος εµπορίας
εκποµπών κατά το πρωτόκολλο του Κιότο.
Σύµφωνα µε το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ, τα κράτη µέλη της καθορίζουν
οριακές τιµές εκποµπών CO2 από τις επιχειρήσεις έντασης ενέργειας (περίπου
10.000 χαλυβουργεία, σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια πετρελαίου,
βιοµηχανίες χαρτοποιίας και υαλουργίας και τσιµεντοβιοµηχανίες), εκδίδοντας άδειες
για τις ποσότητες CO2 που επιτρέπεται να εκλύουν οι εν λόγω επιχειρήσεις. Οι
µειώσεις σε επίπεδα κάτω των οριακών τιµών είναι διαπραγµατεύσιµες. Οι
επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν µειώσεις µπορούν να τις πωλούν σε εκείνες που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες να παραµείνουν στην τήρηση των οικείων οριακών τιµών
ή για τις οποίες το κόστος των µέτρων µείωσης των εκποµπών είναι υπερβολικά
υψηλό σε σύγκριση µε το κόστος απόκτησης της άδειας. Κάθε επιχείρηση
επιτρέπεται επίσης να αυξήσει τις εκποµπές της πάνω από το επίπεδο της άδειας
που της έχει χορηγηθεί, αγοράζοντας περισσότερες άδειες από την αγορά.
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Το σύστηµα αυτό θα παρέχει στις επιχειρήσεις ένα κίνητρο για να περιορίσουν τις
εκποµπές εκεί όπου αυτό συνεπάγεται τη µικρότερη δαπάνη, εξασφαλίζοντας έτσι
την επίτευξη µειώσεων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για την οικονοµία, καθώς
και την προώθηση της καινοτοµίας.
Υπολογίζεται ότι στις επιχειρήσεις που καλύπτονται σήµερα από το σύστηµα
αναλογεί σχεδόν το 50% των συνολικών εκποµπών CO2 της ΕΕ. Αργότερα, µπορεί
να ενταχθούν στο σύστηµα και άλλοι κλάδοι, όπως η παραγωγή αλουµινίου, η
χηµική βιοµηχανία και οι µεταφορές.
Τα κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει τώρα να καταρτίσουν τα εθνικά τους προγράµµατα
κατανοµής, στα οποία θα καθορίζουν τις άδειες που θα εκδίδονται για κάθε κλάδο
και επιχείρηση. Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή έως
τον Απρίλιο του 2004.
Η ΕΕ έχει επίσης διακηρύξει την πρόθεσή της να συνδέσει το δικό της σύστηµα µε τα
συστήµατα εµπορίας άλλων χωρών που έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο.

Η από κοινού υλοποίηση και ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο, η από κοινού υλοποίηση (JI) και ο
µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης (CDM) παρέχουν στις βιοµηχανικές χώρες τη
δυνατότητα να τηρήσουν µέρος των δεσµεύσεών τους που αφορούν τη µείωση των
εκποµπών τους, υλοποιώντας έργα µείωσης των εκποµπών στο εξωτερικό και
συµψηφίζοντας τις µειώσεις που επιτυγχάνονται µε αυτόν τον τρόπο µε τις
υποχρεώσεις τους. Με την JI παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων σε άλλες
βιοµηχανικές χώρες, για τις οποίες το πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει στόχους, ενώ ο
µηχανισµός CDM καλύπτει χώρες χωρίς στόχους, δηλαδή αναπτυσσόµενες χώρες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστώσεων έναντι των µειώσεων που
επιτυγχάνονται, είναι να αποδίδουν τα έργα πραγµατικά, µετρήσιµα και
µακροπρόθεσµα οφέλη από την άποψη της αλλαγής του κλίµατος.
Βασιζόµενη στις προαναφερόµενες ρυθµίσεις και στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών
της ΕΕ, η Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Ιουλίου 2003 πρόταση, σύµφωνα µε την οποία
οι πιστώσεις από την υλοποίηση έργων JI και CDM συνδέονται µε το σύστηµα
εµπορίας των εκποµπών. Βάσει της πρότασης αυτής, θα επιτρέπεται στις
ευρωπαϊκές εταιρείες που καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της
ΕΕ, να µετατρέπουν τις πιστώσεις τους από έργα JI και CDM, ώστε να τις
χρησιµοποιούν για την τήρηση των δεσµεύσεών τους σύµφωνα µε το σύστηµα
εµπορίας (οι κυβερνήσεις θα επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τις πιστώσεις από έργα
JI και CDM για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το
πρωτόκολλο του Κιότο, κατά την πρώτη περίοδο δέσµευσης 2008-2012, υπό τον
όρο ότι το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ).
Η αιτιολογία των JI και CDM είναι ανάλογη µε εκείνη της εµπορίας των εκποµπών:
δεν έχει σηµασία πού επιτυγχάνονται οι µειώσεις εκποµπών, καθώς η αλλαγή του
κλίµατος αποτελεί παγκόσµιο πρόβληµα. Το σηµαντικότερο είναι να συντελούνται
και µάλιστα µε τον πιο αποτελεσµατικό έναντι του κόστους τρόπο. Υπολογίζεται ότι η
διασύνδεση των πιστώσεων από την υλοποίηση έργων µε το σύστηµα εµπορίας των
εκποµπών θα περιορίσει κατά το ένα τέταρτο περίπου το ετήσιο κόστος
συµµόρφωσης για τις εταιρείες που καλύπτονται από το σύστηµα, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται και εταιρείες από τις δέκα υπό ένταξη χώρες. Οι JI και CDM θα
επιφέρουν επίσης µεταφορά περιβαλλοντικά εύρωστης τεχνολογίας σε χώρες µε
οικονοµίες που διέρχονται µεταβατική φάση (JI), αλλά και στις αναπτυσσόµενες
χώρες (CDM), γεγονός που θα τις βοηθήσει να ακολουθήσουν αειφόρο αναπτυξιακή
πορεία.
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Στην πρόταση της Επιτροπής λαµβάνεται υπόψη η υποχρέωση των
συµβαλλοµένων µερών στο πρωτόκολλο του Κιότο να επιτύχουν σηµαντικό µέρος
των κατά το πρωτόκολλο στόχων τους µε τη µείωση των εκποµπών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η χρήση των ευέλικτων µηχανισµών του Κιότο να
συµπληρώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο εσωτερικό των χωρών. Για το
λόγο αυτό, η πρόταση προβλέπει διαδικασία επανεξέτασης, µόλις ενταχθούν στο
σύστηµα εµπορίας των εκποµπών πιστώσεις από έργα JI και CDM ισοδύναµες µε
το 6% της συνολικής ποσότητας των αδειών που θα έχουν εκδοθεί για την περίοδο
εµπορίας 2008-2012. Εάν και όταν κινηθεί η διαδικασία αυτή, θα εξεταστεί το
ενδεχόµενο επιβολής ορίων στις πιστώσεις που θα επιτρέπεται να µετατραπούν
κατά το υπόλοιπο διάστηµα της περιόδου εµπορίας.
Η πρόταση εξαιρεί τα πυρηνικά έργα σύµφωνα µε τους κανόνες του πρωτοκόλλου
του Κιότο, καθώς και τους υποδοχείς διοξειδίου του άνθρακα. Οι υποδοχείς
διοξειδίου του άνθρακα - δενδροφύτευση για τη δέσµευση του διοξειδίου του
άνθρακα - αποτελούν επίµαχο ζήτηµα στο επίπεδο του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, επειδή δεν οδηγούν σε µεταφορά τεχνολογίας, είναι εγγενώς προσωρινοί και
αναστρέψιµοι και επειδή εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα ως προς τις
επιδράσεις της εξάλειψης εκποµπών από αυτούς. Επιπλέον, δεν έχουν ακόµη
ολοκληρωθεί οι διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τα είδη δασοκοµικών έργων
που θα ήσαν αποδεκτά από τις κυβερνήσεις.

Το πρωτόκολλο του Κιότο και η ΕΕ
Η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί µία από τις κύριες δεσµεύσεις
βάσει της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία επικροτήθηκε από
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, το 2001, όπου επιβεβαιώθηκε επίσης
η δέσµευση της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που ορίζει γι� αυτήν το πρωτόκολλο
του Κιότο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών που συνήλθε στις 20-21
Μαρτίου 2003, κάλεσε τα κράτη µέλη να επιταχύνουν την πρόοδο προς την
υλοποίηση των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί
επίσης ένα από τα τέσσερα θεµατικά πεδία προτεραιότητας στο 6ο κοινοτικό
πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο απευθύνει έκκληση για πλήρη
εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κιότο ως πρώτο βήµα προς την επίτευξη του
µακροπρόθεσµου στόχου της µείωσης των εκποµπών κατά 70%5.
Τη σπονδυλική στήλη των προσπαθειών της Επιτροπής για την εφαρµογή του
πρωτοκόλλου του Κιότο αποτελεί το "Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την κλιµατική
αλλαγή" (EECP), το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2000. Στόχος του ECCP είναι ο
προσδιορισµός και η µελέτη, σε συνεργασία µε όλους τους ενδιαφεροµένους,
αποτελεσµατικών έναντι του κόστους µέτρων που θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει
το στόχο της µείωσης των εκποµπών κατά 8%, όπως ορίζει το πρωτόκολλο του
Κιότο, συµπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών µελών. Από την έναρξη της
εφαρµογής του ECCP, περισσότεροι από 200 ενδιαφερόµενοι έχουν συµµετάσχει σε
11 διαφορετικές οµάδες εργασίας.
Όπως προκύπτει από τα πορίσµατα της δεύτερης έκθεσης προόδου του ECCP, που
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2003, υπάρχει πληθώρα αποτελεσµατικών έναντι του
κόστους µέτρων που εξυπηρετούν το στόχο της ΕΕ κατά το πρωτόκολλο του Κιότο6.

                                               
5 Απόφαση 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2002

6 ∆εύτερη έκθεση προόδου του ECCP µε τίτλο "Can we meet our Kyoto targets?",
Απρίλιος 2003.
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Προσδιορίστηκαν 42 πιθανά µέτρα µείωσης των εκποµπών, µε κόστος µικρότερο
από 20 ευρώ ανά τόνο ισοδύναµου CO2, που αντιστοιχούν σε συνολικό δυναµικό
µείωσης των εκποµπών 700 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου CO2.. Η αναγκαία
µείωση των εκποµπών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ βάσει του πρωτοκόλλου
του Κιότο υπολογίζεται σε περίπου 340 εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου CO2.
Μολονότι το µέτρο που περικλείει το µεγαλύτερο δυναµικό είναι το σύστηµα
εµπορίας εκποµπών, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν πολλές
άλλες πρωτοβουλίες, όπως νοµοθετικές διατάξεις για την προώθηση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και της
χρήσης βιοκαυσίµων στις οδικές µεταφορές, καθώς και για την ενεργειακή
αποδοτικότητα των κτιρίων. Η Επιτροπή έχει προτείνει και άλλα µέτρα, όπως
οδηγίες για τη σύνδεση των έργων JI/CDM µε το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της
ΕΕ και για την προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας. Καταρτίζονται επίσης άλλες προτάσεις, όπως νοµοθετικές διατάξεις για τη
ρύθµιση των φθοριούχων αερίων. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαπραγµατεύθηκε τη σύναψη συµφωνίας µε όλους τους ευρωπαίους, ιάπωνες και
κορεάτες κατασκευαστές αυτοκινήτων για τον περιορισµό της µέσης ποσότητας
εκποµπών CO2  από τα καινούρια οχήµατα µέχρι το 2008/2009 κατά 25% σε σχέση
µε τα επίπεδα του 1995.
Ωστόσο, ακόµη και οι πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν δεν έχουν υλοποιηθεί, µε
αποτέλεσµα να µην είναι γνωστό σε ποιο βαθµό θα συµβάλουν πρακτικά στον
περιορισµό των εκποµπών. Η εκτίµηση των επιπτώσεων βασίζεται πάντοτε σε
πολλές παραδοχές και µεταβλητές και το κατά πόσον ένα µέτρο αποδίδει πλήρως
στην πράξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
Σύµφωνα µε την τρίτη έκθεση εκτιµήσεων της διακυβερνητικής επιτροπής για την
κλιµατική αλλαγή (IPPC), στην οποία µετέχουν οι κορυφαίοι παγκοσµίως
εµπειρογνώµονες στο συγκεκριµένο τοµέα, η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας του
πλανήτη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4 έως 5,8 °C µεταξύ των ετών 1990 και
2100, εφόσον δεν µεταβληθούν τα σηµερινά δεδοµένα, ενώ η στάθµη της θάλασσας
αναµένεται να ανέλθει κατά 9 έως 88 εκατοστά κατά την ίδια χρονική περίοδο. Εάν
δεν ληφθεί κανένα µέτρο για τον περιορισµό τους, οι µεταβολές αυτές θα έχουν
σοβαρές συνέπειες για το οικοσύστηµα και τις οικονοµίες µας.
Στις εν λόγω συνέπειες συµπεριλαµβάνονται η γεωγραφική µετατόπιση της
εµφάνισης των διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδας και/ή η εξαφάνιση ειδών. Οι
µεταβολές των χαρακτηριστικών των βροχοπτώσεων θα ασκήσουν πίεση στους
υδάτινους πόρους πολλών περιοχών, το οποίο θα επηρεάσει τόσο τα αποθέµατα
πόσιµου νερού, όσο και την άρδευση. Θα αυξηθεί η συχνότητα των ακραίων
καιρικών φαινοµένων και των πληµµυρών, µε τα γνωστά οικονοµικά κόστη και δεινά
για τους πληθυσµούς. Οι θερµές περίοδοι του έτους θα είναι ξηρότερες στις
περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές µέσου γεωγραφικού πλάτους, µε αποτέλεσµα
να αυξηθεί η συχνότητα των φαινοµένων ξηρασίας και της υποβάθµισης του
εδάφους. Τα φαινόµενα αυτά θα προσλάβουν κρίσιµες διαστάσεις σε περιοχές που
αντιµετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του εδάφους, απερήµωσης
και ξηρασίας. Οι αναπτυσσόµενες χώρες θα πληγούν ιδιαίτερα, ενώ οι τροπικές
ασθένειες θα εξαπλωθούν σε ευρύτερη γεωγραφική κλίµακα. Η δεκαετία του 1990
υπήρξε σε πλανητική κλίµακα η θερµότερη από το 1861.
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Παράρτηµα
Το σχήµα και ο πίνακας που ακολουθούν, παρέχουν λεπτοµερή στοιχεία, για κάθε επιµέρους κράτος
µέλος και για την ΕΕ στο σύνολό της, σχετικά µε τις τάσεις των εκποµπών των έξι αερίων του
φαινοµένου του θερµοκηπίου έως το 2001. Οι εκποµπές των διεθνών αεροπορικών και θαλασσίων
µεταφορών, καθώς και οι εκποµπές/µειώσεις από τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκοµία, δεν
καλύπτονται.

Σχήµα 1: Συνολικές εκποµπές αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου στην ΕΕ σε σχέση µε το
στόχο που καθορίζεται στο πρωτόκολλο του Κιότο
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Στόχος για τα αέρια
θερµοκηπίου το 2010 Εκποµπές CO2

αναφοράς

Πίνακας 1: Τάσεις των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου και στόχοι
του πρωτοκόλλου του Κιότο για την περίοδο 2008-2012

αναφοράς 1) 2001
Μεταβολή

2000�2001
Μεταβολή έτος
αναφοράς�2001

Στόχοι 2008�12 βάσει
του πρωτ. του Κυότο
και της σύµφωνίας
επιµερισµού των

(εκατ. τόνοι)   (εκατ. τόνοι) (%) (%)  βαρών της ΕΕ(%)

Αυστρία 78,3 85,9 4,8% 9,6% -13,0%

Βέλγιο 141,2 150,2 0,2% 6,3% -7,5%
∆ανία 2) 69,5 69,4 1,8%  -0,2% (-10,7%) -21,0%

Φινλανδία 77,2 80,9 7,3% 4,7% 0,0%

Γαλλία 558,4 560,8 0,5% 0,4% 0,0%

Γερµανία 1216,2 993,5 1,2% -18,3% -21,0%

Ελλάδα 107,0 132,2 1,9% 23,5% 25,0%

Ιρλανδία 53,4 70,0 2,7% 31,1% 13,0%

Ιταλία 509,3 545,4 0,3% 7,1% -6,5%

Λουξεµβούργο 10,9 6,1 1,3% -44,2% -28,0%

Κάτω Χώρες 211,1 219,7 1,3% 4,1% -6,0%

Πορτογαλία 61,4 83,8 1,9% 36,4% 27,0%

Ισπανία 289,9 382,8 -1,1% 32,1% 15,0%

Σουηδία 72,9 70,5 2,2% -3,3% 4,0%

Ηνωµένο Βασίλειο 747,2 657,2 1,3% -12,0% -12,5%

EΕ-15 4204,0 4108,3 1,0% -2,3% -8,0%

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Έτος

1) Έτος αναφοράς για τα CO2, CH4 και N2O είναι το 1990· για τα φθοριούχα αέρια χρησιµοποιείται ως έτος
αναφοράς το 1995, το οποίο επιτρέπεται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό συγκεντρώνει την προτίµηση των
περισσοτέρων κρατών µελών.
2) Για τη ∆ανία, παρέχονται σε παρένθεση τα στοιχεία στα οποία αντικατοπτρίζονται οι προσαρµογές
που έγιναν το 1990 για να ληφθούν υπόψη το εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας (εισαγωγές και εξαγωγές)
και οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. Η ∆ανία εφαρµόζει αυτή τη µεθοδολογία για να παρακολουθεί
την πρόοδο που σηµειώνει στην πορεία επίτευξης του εθνικού στόχου της βάσει της συµφωνίας
"επιµερισµού των βαρών" της ΕΕ. Στον υπολογισµό του συνόλου των εκποµπών της ΕΕ
χρησιµοποιήθηκαν τα µη προσαρµοσµένα στοιχεία για τη ∆ανία.


