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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #97 
Περίοδος: 2/2/2016-15/2/2016 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης σας προσκαλεί στην ομιλία της Ρούλας 
Τρίγκου, με τίτλο: «Προστασία χωρίς σύνορα για τη Νανόχηνα, από τον Αρκτικό Κύ-
κλο ως τη Μεσόγειο» , τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου2016, στις 7 μ.μ., στα γραφεία 

της (Νίκης 20, Σύνταγμα).  

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Διακήρυξη των Αθηνών. Η 19η σύνοδος της Σύμβασης της Βαρκελώνης ολοκληρώθηκε στην Αθήνα με 
επιτυχία και ψηφίστηκε από τις χώρες η «Διακήρυξη των Αθηνών». Στη διακήρυξη όλες οι μεσογειακές 
χώρες ανανεώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Βαρκελώνης, ενώ σαφής αναφορά γίνεται 
και στο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από σκουπίδια, 
με στόχο να έχει περιοριστεί δραστικά έως το 2024. Στη 
σύνοδο της Αθήνας ανακοινώθηκαν και δύο ενδιαφέρου-
σες πρωτοβουλίες. Η Γαλλία, το Μονακό και το Μαρόκο 
δημιούργησαν ένα κοινό «Ταμείο για τη Μεσόγειο», για 
την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ η Τουρκία ανα-
κοίνωσε τη θέσπιση βραβείου για τη φιλικότερη προς το 
περιβάλλον πόλη, με στόχο την ανάδειξη των «καλών πα-
ραδειγμάτων». Περισσότερα εδώ κι εδώ 

Περίπου 0,04% είναι το μερίδιο των νησιών Φίτζι στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

όμως ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η διάβρωση των ακτών και μεγάλης κλί-

μακας πλημμύρες. Το ηφαιστειακό αρχιπέλαγος που αποτελείται πάνω από 300 νησιά, έγινε η πρώτη 

χώρα που επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού. Περισσότερα εδώ 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικύρωσε επισήμως τη διεθνή συνθήκη σχετικά με τα μέτρα του κράτος λιμένα 

για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει και άλλες χώρες να 

την υπογράψουν. Η διεθνής συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2009, αλλά απαιτεί 

την επικύρωση από τουλάχιστον 25 χώρες για να τεθεί σε ισχύ. Περισσότερα εδώ 

Ξενικά είδη. Η εισβολή ξενικών θαλάσσιων ειδών από τη ναυτιλία, κυρίως μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, 
ειδικά μετά την τελευταία μεγέθυνση του καναλιού τον περασμένο Αύγουστο, βάζει σε κίνδυνο τη μονα-
δική βιοποικιλότητα της Μεσογείου, πλήττοντας την αλιεία με κίνδυνο να απειλήσει και τη δημόσια υ-
γεία. Το 1976 έγινε η πρώτη καταγραφή της μέδουσας Rhopilema nomadica στη Μεσόγειο, της οποίας το 

τσίμπημα είναι επώδυνο και η παρουσία της σή-
μερα είναι έντονη στις ακτές του Ισραήλ, φράζο-
ντας τους αγωγούς που διοχετεύουν νερό για την 
ψύξη των σταθμών παραγωγής ενέργειας και για 
τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης. Σήμε-
ρα, πάνω από 1.000 ξενικά είδη βρίσκονται στη 
Μεσόγειο θάλασσα, σύμφωνα με πρόσφατη κα-
ταγραφή που πραγματοποιήθηκε.  Περισσότερα εδώ  

http://eepf.gr/el/trip/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%B7%CE%BD%C
http://www.kathimerini.gr/849292/article/epikairothta/perivallon/desmeysh-gia-prostasia-ths-mesogeioy
http://www.unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=199
http://www.climatechangenews.com/2016/02/15/fiji-first-to-ratify-paris-climate-change-pact/
http://www.newsroomamerica.com/story/549491.html
http://www.kathimerini.gr/848552/article/epikairothta/perivallon/eisvoleis-apo-to-soyez-kyrieyoyn-th-mesogeio
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Περισσότερα εδώ  

Ο υποθαλάσσιος θόρυβος που προέρχεται από τη 
λειτουργία των διερχόμενων πλοίων μπορεί να επη-
ρεάσει τα θαλάσσια θηλαστικά όπως οι φάλαινες 
δολοφόνοι και τα δελφίνια, πολύ περισσότερο από 
ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα και να «εισβάλλει» 
στις δραστηριότητες τους. Ιδιαίτερα σημαντικός για 
τα θαλάσσια θηλαστικά, ο ήχος χρησιμοποιείται για 
την αναγνώριση αντικειμένων στη θάλασσα, θηρα-
μάτων, αλλά και του θαλασσίου περιβάλλοντος.  
Περισσότερα εδώ  

«Οι 17 στόχοι αντιπροσωπεύουν ένα αδιαίρετο μωσαϊκό σκέψης και δράσης που ισχύει σε κάθε κοινό-
τητα, παντού στον κόσμο», όπως τονίζει Ειδικός Σύμβουλος των ΗΕ. «Αν και παρουσιάζονται ως επιμέ-
ρους στόχοι, αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα ένα συνολικό πλέγμα δράσης που έχει σημασία 
για τον κάθε άνθρωπο, παντού.» Οι SDGs περιλαμβάνουν τα πάντα, από τη φτώχεια, την πείνα, την υ-

γεία, την ποιότητα της εκπαίδευ-
σης, την ισότητα των φύλων, το 
καθαρό νερό και την αποχέτευση, 
την καθαρή ενέργεια, την αξιο-
πρεπή εργασία και την οικονομι-
κή ανάπτυξη, την καινοτομία, τη 
μείωση των ανισοτήτων, τις βιώ-
σιμες πόλεις, την υπεύθυνη κατα-
νάλωση, τη δράση για το κλίμα, 
τους ωκεανούς. Περισσότερα εδώ  

Tα δάση και οι SDGs. Περισσότερα εδώ  

Το 1966, οι ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών ενώθηκαν για την καταπολέμηση της φτώχειας, και το UNDP 

άρχισε τη λειτουργία του. Το UNDP έχει σημαντικά συμβάλλει στην εξάλειψη ασθενειών, στη μείωση της 

πείνας, την ενδυνάμωση των γυναικών, τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, την προστασία του περι-

βάλλοντος. Φέτος γιορτάζει 50 χρόνια έργου, ανανεώνοντας τη δέσμευση του για το μέλλον.  

Περισσότερα εδώ  

Πόσο γρήγορα θερμαίνεται η γη και πόση επιπλέον ενέργεια προστίθεται στην ατμόσφαιρα εξαιτίας των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων; Οι ωκεανοί απορροφούν σημαντικό ποσοστό της επιπλέον θερμότητας, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται μέσω δορυφόρων, κατάλληλων συσκευών και μέσω κλιμα-
τικών μοντέλων. Στον πλανήτη προστίθεται συνεχώς ενέργεια μέσω των αέριων του θερμοκηπίου, αλλά 
και των φυσικών διακυμάνσεων που προκαλούν ροές ενέργειας, όπως για παράδειγμα, οι ηφαιστειακές 

εκρήξεις, αλλά και φαινομένων, όπως το Ελ Νίνιο. Περισσότερα εδώ  

Μέσα σε 15 χρόνια, επιπλέον 115.000 τόνοι ψαριών θα χρειαστούν κατά μήκος του Ειρηνικού ώστε να 
παρέχουν στις κοινότητες τα προς το ζην και να ικανοποιήσουν τη ζήτηση της βιομηχανικής παράκτιας 
αλιείας. Πόσο έχει συμβάλλει το πρώτο περιφερειακό πρόγραμμα για τον τόνο της WWF στη βελτίωση 
της κατάστασης στην περιοχή; Περισσότερα εδώ  

Παγκόσμια πρωτοβουλία στοχεύει να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των αεροπλάνων. 
Τα πρότυπα που προτείνονται θα ισχύουν για όλα τα νέα εμπορικά και επιχειρηματικά αεροσκάφη που 
θα παραδοθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2028. Οι προτάσεις θα τεθούν στις χώρες για επίσημη έγκριση 

το επόμενο έτος. Περισσότερα εδώ  

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/02/ships-noise-is-serious-problem-for-killer-whales-and-dolphins-report-finds
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53106#.VrJqb7KLTIW
http://www.iied.org/seeds-post-capitalist-forest
http://50.undp.org/en/
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/feb/03/measuring-ocean-heating-is-fundamentally-important-to-track-global-warming
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/16/overfishing-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-it-is-to-our-oceans
https://www.environmentalleader.com/2016/02/12/does-the-aircraft-emissions-standard-fall-short/
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Η Γερμανία έχει ξεπεράσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο ρυθμό ε-
γκατάστασης ανεμογεννητριών στη θάλασσα. Σε παγκόσμιο επί-
πεδο, οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 25% 
το 2014, φθάνοντας το ορόσημο 62.000 MW ισχύος. Τρεις είναι 
οι κύριες υπεράκτιες δυνάμεις στην Ευρώπη, η Γερμανία, το Η-

νωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Περισσότερα εδώ 

Βόρειο Πέρασμα. Για τα μεγάλα φορτηγά πλοία που συνδέουν 

την Κίνα και τη βόρεια Ευρώπη μέσω του Αρκτικού Ωκεανού, θα περάσουν δεκαετίες για να πραγματο-

ποιήσουν αυτό το ταξίδι. Οι ρωσικές αρχές προσδοκούν σε ένα λαμπρό μέλλον για τη ναυτιλία κατά μή-

κος της βόρειας ακτογραμμής τους, αλλά δεν προσβλέπουν στη δημιουργία ενός διεθνή πολυσύχναστου 

διαύλου ναυτιλίας. Πέρυσι 00.000 τόνοι μεταφέρθηκαν μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μέσω της διαδρομής 

σε αντίθεση με 1,3 τόνους το 2013. Περισσότερα εδώ 

Πάνω από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαί-
νουν πρόωρα κάθε χρόνο εξαιτίας και της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης. Περισσότεροι από τους 
μισούς θανάτους συμβαίνουν σε δύο από τις 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κό-
σμο, την Κίνα και την Ινδία. Περισσότερα εδώ 

Η κυβέρνηση του Δελχί σχεδιάζει νέο γύρο σκληρών 
μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης των ιδιωτικών 

αυτοκινήτων, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας σε μια από τις πιο βεβαρημένες πόλεις 

του κόσμου. Από τις 15 Απριλίου, για δύο εβδομά-
δες, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπονται μόνο σε εναλ-

λασσόμενες ημέρες, ανάλογα τις πινακίδες κυκλοφο-
ρίας. Ο κανόνας θα ισχύσει για περισσότερα από 2,6 
εκατομμύρια αυτοκίνητα στην πόλη των 11 ε-

κατομμυρίων κατοίκων.  
Περισσότερα εδώ  

Για εκτεταμένη ξηρασία στη νότια Αφρική η οποία θα 
έχει «καταστροφικές» επιπτώσεις στην παραγωγή τρο-

φίμων εξαιτίας του Ελ Νίνιο, προειδοποιεί ο FAO. Στη 
Ζιμπάμπουε, το Μαλάουι, τη Ζάμπια, τη Ν. Αφρική, τη 
Μοζαμβίκη, τη Μποτσουάνα αλλά και το νησί της Μα-
δαγασκάρης, η φετινή εποχή ήταν η πιο ξηρή των τε-

λευταίων 35 ετών. Περισσότερα εδώ  

Η ανάγκη πρόσβασης των αγροτών, ιδιαίτερα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε γεωργικές βιο-

τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν τις δραστη-
ριότητες τους πιο παραγωγικές και βιώσιμές 

απέναντι σε προκλήσεις, όπως η κλιματική αλ-
λαγή και η αύξηση του πληθυσμού.  

Περισσότερα εδώ  

Το 2014, η αξία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος εκτιμήθη-
κε σε 125 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι υπηρεσίες του οικοσυ-
στήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγή τρο-
φίμων και την αντιμετώπιση της φτώχειας και της πείνας. Ποιοι 

είναι οι τέσσερις τύποι υπηρεσιών των οικοσυστημάτων του 
πλανήτη;  

Περισσότερα εδώ  

Το πρώτο περιστατικό παράνομης διακίνησης πουλιών στον Έβρο καταγράφηκε πριν από περίπου έναν 

χρόνο σε αυτοκίνητο που προερχόταν από την Τουρκία, με τελικό προορισμό την Αγγλία, εντοπίζοντας 

μια αετογερακίνα χωρίς έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή της. Περιστατικά διακίνησης 

διαφόρων άγριων ειδών, ή τμημάτων τους, έχουν καταγραφεί σε πολλά σημεία εισόδου - εξόδου της χώ-

ρας τα τελευταία χρόνια. Το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής αποτελεί μια κερδοφόρα επιχείρηση που 

εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Κάθε χρόνο, διακινούνται παρανόμως περί τα 10 εκατομμύρια φυτά 

και ζώα. Ο παγκόσμιος τζίρος από τη δραστηριότητα υπολογίζεται σε περίπου 22 δις δολάρια, καθιστώ-

ντας το εμπόριο άγριας ζωής ως το τέταρτο πιο επικερδές παράνομο εμπόριο στον κόσμο. Περισσότερα εδώ  

http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/02/germany-
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/09/arctic-shipping-passage-still-decades-away
http://www.enn.com/pollution/article/49364
http://news.trust.org/item/20160211122636-abb66/?source=fiOtherNews3
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500057983
http://www.fao.org/news/story/en/item/383082/icode/
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/382025/
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500057719
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Γνώμες Νέων Επιστημών 

«Η έννοια της διαφοροποιημένης μεταχείρισης  

μέσα από την εξέλιξη του διεθνώς καθεστώτος  για την κλιματική αλλαγή»  
  

Στο πλαίσιο του διεθνούς συμβατικού καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή, η έννοια της δια-

φοροποιημένης μεταχείρισης προς όφελος των αναπτυσσόμενων κρατών εκφράζεται μέσα από την αρχή 

της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης (common but differentiated responsibility – CBDR). Η εν λό-

γω αρχή (εφεξής CBDR) συνιστά ένα από τα θεμελιώδη προσδιοριστικά στοιχεία του διεθνούς δικαίου 

περιβάλλοντος, η οποία αποτελούσε πάντοτε κεντρικό σημείο αναφοράς των διαπραγματεύσεων για την 

κλιματική αλλαγή. Μέσα από τη θεσμοθετημένη διαφοροποίηση των συμβαλλόμενων μερών σε δύο βα-

σικές κατηγορίες, «ανεπτυγμένους» και «αναπτυσσόμενους», εκπορεύεται η σημαντικότητα δύο βασι-

κών ζητημάτων. Ο τρόπος ερμηνείας και εφαρμογής της CBDR, καθώς και  ο ρόλος των αναπτυσσόμενων 

κρατών και κυρίως των μείζονων ρυπαινόντων του Νότου (π.χ. Κίνα, Ινδία) στη λειτουργία του καθεστώ-

τος και στην εν γένει προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Ήδη, μέσα 

από την ενδελεχή μελέτη της εξέλιξης του καθεστώτος από το 1992 έως και την πρόσφατη Συνδιάσκεψη 

του Παρισιού (COP 21), αναδεικνύεται μία τάση αναπροσαρμογής και αναδιαμόρφωσης της διαφορο-

ποιημένης προσέγγισης αναφορικά με τις υποχρεώσεις των μερών στο πεδίο του μετριασμού των εκπο-

μπών.  

Τα βασικά νομικά εργαλεία του καθεστώτος τα οποία υιοθετήθηκαν τη δεκαετία του 1990, η 

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (1992) και το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), ενσωματώνουν 

την αρχή CBDR, διαφοροποιώντας τις καθεστωτικές υποχρεώσεις των κρατών που αφορούν στη μείωση 

των θερμοκηπιακών εκπομπών με γνώμονα δύο βασικές παραμέτρους. Την ιστορική και ηθική ευθύνη 

των ανεπτυγμένων κρατών για τη συσσώρευση θερμοκηπιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα, και την οικο-

νομική και τεχνολογική δυνατότητά τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, στο 

άρθρο 3 παρ. 1  της Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή αποτυπώνεται υποδειγματικά η διασύν-

δεση της CBDR  με την υποχρέωση προστασίας του κλιματικού συστήματος. Επιπροσθέτως, στη βάση 

του άρθρου 4 καθιερώνονται γενικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 

τα ανεπτυγμένα κράτη και κάποιες συμβολικές για τα αναπτυσσόμενα. Μάλιστα, η εκπλήρωση  των υπο-

χρεώσεων για τους αναπτυσσόμενους συνδέθηκε με την οικονομική και τεχνολογική ενίσχυση από την 

πλευρά των ανεπτυγμένων. Στη συνέχεια, το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), ενισχύει την εφαρμοστική 

βάση της CBDR στον πυρήνα του ρυθμιστικού του πλαισίου. Το Πρωτόκολλο αποτελεί το πλέον υποδειγ-

ματικό παράδειγμα πολυμερούς περιβαλλοντικής συμφωνίας όπου προβλέπονται απόλυτοι, νομικά δε-

σμευτικοί ποσοτικοποιημένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών για τα ανεπτυγμένα κράτη, απαλλάσσοντας 

τα αναπτυσσόμενα κράτη-μέρη (δηλαδή τα κράτη εκτός-Παραρτήματος Ι της Σύμβασης) από την  
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ανάληψη οποιουδήποτε τύπου δέσμευσης. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύθηκε η διαφοροποίηση των κρα-

τών-μερών του καθεστώτος στη βάση δύο βασικών ομάδων: από τη μία πλευρά τις βιομηχανικές και από 

την άλλη τις αναπτυσσόμενες. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η εξαίρεση των αναπτυσσόμενων κρατών από 

την εφαρμογή αυστηρών μέτρων μείωσης των εκπομπών, στη βάση της CBDR, αποτέλεσε έναν από του 

βασικούς λόγους για τον οποίο οι ΗΠΑ το 2001 αποχώρησαν από τη θεσμική αρχιτεκτονική του Πρωτο-

κόλλου του Κιότο, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα του καθε-

στώτος.  

Το κρίσιμο ζήτημα της θεσμοθετημένης διαφοροποίησης των κρατών σε «ανεπτυγμένους» και 

«αναπτυσσόμενους» τέθηκε σε νέα βάση την περίοδο 2007 - 2010, στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας για τον επαναπροσδιορισμό του καθεστώτος μετά το 2012. Στο Πλάνο Δράσης του Μπαλί 

(Bali Action Plan-2007) για πρώτη φορά αποτυπώνεται η ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής («meaningful 

participation») των χωρών του αναπτυσσόμενου Νότου στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπο-

μπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από την υιοθέτηση «εθνικώς κατάλληλων δράσεων μετριασμού 

των εκπομπών» («Nationally appropriate mitigation actions»). Αργότερα, το 2010, μέσα από τις Συμφωνί-

ες του Κανκούν, τα αναπτυσσόμενα κράτη καλούνται να αναλάβουν δράση ούτως ώστε να επιτύχουν 

μέχρι το 2020  «την παρέκκλιση από την προβλεπόμενη αύξηση των συνολικών εκπομπών, σύμφωνα με 

ένα business-as-usual σενάριο». Μία βασική καινοτομία που εισήχθη για πρώτη φορά, αποτελεί η ανα-

φορά, μέσα από τις Συμφωνίες του Κανκούν, σε εθελοντικού τύπου δεσμεύσεις μετριασμού των εκπο-

μπών για όλα τα συμβαλλομένα μερη στη βάση μιας «bottom-up» προσέγγισης. 

Από το 2011, η έννοια της θεσμοθετημένης διαφοροποίησης εισέρχεται πλέον σε μία νέα φάση 

αναπροσαρμογής και αναδιαμόρφωσης. Στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας (Durban 

Platform on Enhanced Action), η οποία ξεκίνησε από τη Συνδιάσκεψη του Ντέρμπαν (2011) με σκοπό την 

επίτευξη μιας νέας παγκόσμιας και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στη Συνδιάσκεψη του Παρισιού 

(2015), το θέμα του επαναπροσδιορισμού της αρχής της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης αποτέ-

λεσε βασική προτεραιότητα για τα ανεπτυγμένα συμβαλλόμενα-μέρη. Οι ΗΠΑ συνέδεσαν τη μελλοντική 

συμμετοχή τους στη συμφωνία που θα προέκυπτε με την αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων από την 

πλευρά των μείζονων ρυπαινόντων του Νότου, υποστηρίζοντας ότι η CBDR θα πρέπει να ερμηνευθεί όχι 

μόνο στη βάση της ιστορικής ευθύνης των κρατών αλλά και με γνώμονα τις σύγχρονες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες των κρατών. Στο ίδιο πλαίσιο, και η ΕΕ υποστήριξε την ανάγκη συμμετοχής των οι-

κονομικά ισχυρών αναπτυσσόμενων κρατών στη νέα συμφωνία μέσα από την υιοθέτηση 

«αποτελεσματικών» δράσεων.  

 Με τη Συμφωνία του Παρισιού (2015), η έννοια της διαφοροποιημένης μεταχείρισης απέκτησε 

μια διαφορετική διάσταση.  Για πρώτη φορά στην ιστορία του διεθνούς κλιματικού καθεστώτος, μέσα 

από ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο υιοθετείται μία διαφορετική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή της  
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 
Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

CBDR. Όλα πλέον τα κράτη, ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα, καλούνται να αναλάβουν μέτρα ή 

δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα, τα οποία και έχουν επιλέξει στη βάση μιας bottom-up προσέγγισης, με 

απώτερο στόχο τη μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών. Αναμφισβήτητα, με τη νέα συμφωνία καταρ-

γείται σταδιακά ο κλασσικός θεσμικός διαχωρισμός ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων στη βάση της 

ιστορικής ευθύνης. Παράλληλα, οι δύο κατηγορίες κρατών καλούνται να αναλάβουν καθεστωτικές δρά-

σεις εθελοντικού χαρακτήρα, οι οποίες αποκτούν την ίδια νομική  φύση. 

Η έννοια της διαφοροποίησης των θεσμικών υποχρεώσεων των κρατών έχει πλέον εισέλθει σε 

μία νέα τροχιά στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή. Ο κλασσικός θεσμικός 

διαχωρισμός ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αρχίζει σταδιακά να καταργείται και η αρχή της κοι-

νής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στη βάση των σύγχρονων κοινωνικό

-οικονομικών συνθηκών. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη αποκτούν μία ευελιξία ως προς την εφαρμο-

γή μέτρων μετριασμού των εκπομπών (μη δεσμευτικότητα των μέτρων και επιλογή των δράσεων). Η νέα 

αυτή προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της συμμετοχικής βάσης του καθεστώτος, με την 

ενεργό συμμετοχή μείζονων ρυπαινόντων, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Παρ ’όλα αυτά, απομένει να αποδει-

χθεί στην πράξη κατά πόσο η κατάργηση του θεσμικού διαχωρισμού ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμε-

νων σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών από τα ίδια τα συμβαλλό-

μενα μέρη, θα επηρεάσει την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του καθεστώτος μετά το 2020.  
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