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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ...
(Δεκέμβριος 2009)
Συγγραφέας: ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα διεθνές
εργαλείο για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Προσάρτημα στη
Συνθήκη του ΟΗΕ κατά των Κλιματικών Αλλαγών, που υιοθετήθηκε το 1992 στο Ρίο
ντε Τζανέιρο, το Πρωτόκολλο αυτό συνήφθη τον Δεκέμβριο του 1997 και τέθηκε σε
ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005. Στόχος του είναι η παγκόσμια μείωση των εκπομπών
των έξι κυριότερων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (GHG),
μεταξύ των οποίων το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), κατά τουλάχιστον 5% μέχρι το
2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, οι όροι του Κιότο δεσμεύουν μόνο
τις 38 χώρες που το επικύρωσαν (ανάμεσά τους τα μέλη της Ε.Ε.), αναλαμβάνοντας
την ιστορική τους ευθύνη για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της πρώιμης
βιομηχανικής ανάπτυξής τους από τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
αρνήθηκαν να το επικυρώσουν, ενώ από τις υποχρεώσεις του απαλλάσσονται μέχρι
στιγμής όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και οι αναδυόμενες οικονομίες, όπως η
Κίνα και η Ινδία, παρά την εκτόξευση της ανάπτυξής τους και την εσχάτως τεράστια
συμβολή τους στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι χώρες που
επικύρωσαν το Πρωτόκολλο αντιπροσώπευαν το 2004 το 46% των GHG (και
συγχρόνως το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 57% του παγκόσμιου ΑΕΠ).
Υιοθέτησαν διαφορετικούς στόχους η καθεμιά: για παράδειγμα η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο
τη μείωση των εκπομπών κατά 8%, ενώ ο Καναδάς και η Ιαπωνία κατά 6%. Η ίδια η
πραγματικότητα ξεπέρασε ωστόσο στόχους και προβλέψεις, δείχνοντας ότι
απαιτούνται πολύ πιο τολμηρά μέτρα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον
περασμένο μήνα στην επιθεώρηση Nature Geoscience, οι παγκόσμιες εκπομπές
άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά 41% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ενας από τους
στόχους της κλιματικής διάσκεψης της Κοπεγχάγης είναι η ανανέωση και ενίσχυση
των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι το 2012 (οπότε και εκπνέει). Οι
ελπίδες για μια νέα αποτελεσματική και δεσμευτική κλιματική συνθήκη που θα το
διαδεχθεί φθίνουν -καθώς όλο και περισσότεροι παράγοντες θεωρούν πιθανότερη μια
γενική πολιτική συμφωνία- αλλά δεν έχουν εκλείψει.
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Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 7 Δεκεμβρίου 2009, σ.
11.
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