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ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ #36 
Περίοδοσ: 7/12-13/12/2013 

Θ Ελλθνικι Εταιρεία Διεκνοφσ Δικαίου και Διεκνϊν χζςεων ςασ προςκαλεί ςτο  
ετιςιο ςυνζδριο τθσ με κζμα: «Η Ελλάδα και θ Ευρώπθ ςτισ μεγάλεσ κρίςεισ τθσ 
εποχισ πριν τθν Ελλθνικι Προεδρία ςτθν ΕΕ». Σο ςυνζδριο κα πραγματοποιθκεί 

ςτισ 19-21 Δεκεμβρίου 2013, ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:http://hesilir2013.wordpress.com/  

Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο περιορίηει τισ αλιευτικζσ πρακτικζσ 

http://www.enn.com/wildlife/article/46777 

Νζο Πρωτόκολλο ΕΕ-Μαρόκου για τθν αλιεία 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?
item_id=13304 

Θ αποκατάςταςθ των ποταμϊν τθσ Ευρϊπθσ. Ζνα πετυχθμζνο εγχείρθμα 

http://e360.yale.edu/feature/a_successful_push_to_restore_europes_long-abused_rivers/2718/  

Καταπολζμθςθ παράνομθσ αλιείασ με τθ χριςθ  

κινθτϊν τθλεφϊνων ςτθ Δυτικι Αφρικι 

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/west-africa-pirate-fishing-cell-

phones-monitoring-ejf/ 

το δζλτα του ποταμοφ Ηαμβζηθ 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=82361 

Επαναπροςδιοριςμόσ των εξωτερικών ορίων τθσ 

υφαλοκρθπίδασ του Καναδά ςτθν περιοχι τθσ 

Αρκτικισ, για περαιτζρω εκμετάλλευςθ  

των φυςικών πόρων 

 http://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/canada-
north-pole-claim?CMP=EMCNEWEML6619I2 

υμφωνία για τθν κατανομι των υδάτινων πόρων ςτθ Μζςθ Ανατολι και καταςκευι μονάδασ αφαλάτωςθσ 

http://www.trust.org/item/20131209231120-kd1qy/  
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Καλφτερθ εκτίμθςθ των επιπτώςεων του μαφρου άνκρακα 

ςτθν υγεία μζςω τθσ αναβάκμιςθσ των δικτφων μετριςεων 

του, υποςτθρίηει ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ 

ςε νζα ζκκεςθ 

http://www.eea.europa.eu/highlights/black-carbon-better-monitoring-
needed?&utm_campaign=black-carbon-better-monitoring-needed&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions  

Εξαγωγζσ άνκρακα από τθ Νότια Αφρικι 

http://e360.yale.edu/feature/
in_south_africa_renewables_vie_with_the_political_power_of_coal/2719/ 

Αυξθμζνεσ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ ςτθν Αραβικι 

περιφζρεια, ςφμφωνα με νζα ζκκεςθ 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?

DocumentID=2756&ArticleID=10678&l=en 

Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων και Peacebuilding 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=46711&Cr=environment&Cr1=#.UqnbpNJdWaU 

Αποτίμθςθ τθσ αξίασ των δαςϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Δαςϊν 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2756&ArticleID=10679&l=en 

“Weather Info Project” με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 

προςαρμογισ των  

Αφρικανϊν αγροτϊν 

http://www.trust.org/

item/20131213115309-u2rxt/ 

Νζα πλατφόρμα για τθ 

διαχείριςθ κινδφνων που 

ςχετίηονται με τθ γεωργία 

https://www.devex.com/en/news/agriculture-development-a-risky-business/82484?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonvK3BcO%
2FhmjTEU5z17%2BwvUK60iokz2EFye%2BLIHETpodcMTcJiMrjYDBceEJhqyQJxPr3DJNUN0ddxRhbkDQ%3D%3D  

Ορεινοί πλθκυςμοί ςε «επιςιτιςτικι επιςφάλεια» 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46716&Cr=mountain&Cr1=#.UqnbotJdWaU 

Αφξθςθ των εκροϊν  

χρθμάτων από τισ αναπτυς-

ςόμενεσ χϊρεσ  

http://www.trust.org/

item/20131211124449-16ktr/?

source=hpagehead 

Παρά τθν αποτελεςματικότθτα του Πρωτοκόλλου του 

Μόντρεαλ, οι διακυμάνςεισ τθσ τρφπασ του όηοντοσ 

πρόκειται να ςυνεχιςτοφν ζωσ το 2070, λζνε οι επιςτιμονεσ 

http://thinkprogress.org/climate/2013/12/13/3059811/ozone-hole-2070-

recovery/ 
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Σο χζδιο Κανονιςμοφ τθσ ΕΕ ςε ςχζςθ με τθν πρόςβαςθ ςτουσ γενετικοφσ πόρουσ, αλλά 

και τθν κατανομι των ωφελθμάτων που προκφπτουν από τθ χριςθ τουσ εντόσ τθσ 

Ζνωςθσ: Ζνα κετικό βιμα για τθ Βιοποικιλότθτα; 

 

 «το οικονομικό ςφςτθμα τθσ φφςθσ το ςυνάλλαγμα δεν αποτελείται από το χρθματικό αντίτιμο, 

αλλά από τθν ίδια τθ ηωι»1. Σο ηιτθμα τθσ κατανομισ των ωφελθμάτων που απορρζουν από τθν εκμε-

τάλλευςθ των γενετικϊν πόρων αποτζλεςε για πρϊτθ φορά αντικείμενο ρφκμιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ φμ-

βαςθσ για τθ Βιολογικι Ποικιλότθτα, ζνα από τα hard law κείμενα που υιοκετικθκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ 

υνδιάςκεψθσ του Ρίο για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ (1992). Θ φμβαςθ, ωςτόςο, ζκεςε ζνα γενι-

κό περίγραμμα κατευκφνςεων χωρίσ να προςδιορίηει με λεπτομζρεια ςυγκεκριμζνα μζτρα και εργαλεία 

δράςθσ για τθν επίτευξθ του τρίτου ςτόχου τθσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ γενετικοφσ πόρουσ. Για το λόγο 

αυτό και κατόπιν πιζςεων που αςκικθκαν κυρίωσ από τθν πλευρά του αναπτυςςόμενου Νότου υιοκετι-

κθκε το 2010 το Πρωτόκολλο τθσ Ναγκόγια ςε ςχζςθ με τθν πρόςβαςθ ςτουσ γενετικοφσ πόρουσ, αλλά 

και το δίκαιο επιμεριςμό των πλεονεκτθμάτων, που απορρζουν από τθ χριςθ τουσ, το οποίο, ωςτόςο, 

παρά τουσ φιλόδοξουσ ςτόχουσ του δεν ζχει τεκεί ακόμα ςε ιςχφ. 

Θ ΕΕ, θ οποία αποτελεί ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ φμβαςθσ, κατανοϊντασ τθ ςθμαςία του ηθτιμα-

τοσ αυτοφ, ωσ ίςωσ κι ενόσ ενδεχόμενου αποτελεςματικοφ εργαλείου κατά τθσ εξάπλωςθσ τθσ βιοπειρα-

τείασ, προχϊρθςε ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςχεδίου Κανονιςμοφ ςε ςχζςθ με τθν πρόςβαςθ ςτουσ γενετι-

κοφσ πόρουσ, αλλά και τθν κατανομι των ωφελθμάτων που προκφπτουν από τθ χριςθ τουσ εντόσ τθσ 

Ζνωςθσ. Σο χζδιο καταρτίςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τζκθκε ωσ πρόταςθ ςτο υμβοφλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο με ςτόχο τθν εφαρμογι του το 2014. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 24 από τα 

28 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν ιδθ υπογράψει το Πρωτόκολλο, ενϊ κανζνα από αυτά δεν το ζχει επικυρϊ-

ςει μζχρι ςτιγμισ. 

Ο Κανονιςμόσ δεν κεςπίηει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ πρόςβαςθσ ςτουσ γενετικοφσ πόρουσ, αλλά 

δθμιουργεί ζνα πλαίςιο νομικισ ςυμμόρφωςθσ των χρθςτϊν (users) ςε ςυνάρτθςθ με τθν τιρθςθ των 

δφο βαςικϊν πυλϊνων του Πρωτοκόλλου τθσ Ναγκόγια, τθν εξαςφάλιςθ δθλαδι τθσ προθγοφμενθσ ςυ-

ναίνεςθσ (Prior Informed Consent) τθσ χϊρασ προζλευςθσ (provider), αλλά και τθν παροχι αποδείξεων, 

ότι θ εκμετάλλευςθ πραγματοποιείται ςτθ βάςθ αμοιβαία ςυμφωνθκζντων όρων (Μutually Αgreed 

Σerms). Επίςθσ, προβλζπει τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ αξιόπιςτων ςυλλογϊν, το οποίο κα μειϊνει 

το ρίςκο παράνομθσ απόκτθςθσ γενετικϊν πόρων εντόσ τθσ Ζνωςθσ, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ 

χριςτεσ να εξαςφαλίςουν τθν επίςθμθ αναγνϊριςθ βζλτιςτων πρακτικϊν πρόςβαςθσ και καταμεριςμοφ 

των οφελϊν. Ωσ βαςικι επιδίωξθ τθσ  ΕΕ, εντοπίηεται θ μεγιςτοποίθςθ των δυνατοτιτων ζρευνασ και  

Γνϊμεσ Νζων Επιςτθμόνων 
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογι Ειδιςεων: Γεωργία Βελδζκθ 

Επιμζλεια: ταφροσ Μαυρογζνθσ 

E-mail επικοινωνίασ: info@ekepek.gr 

ανάπτυξθσ νζων καινοτομιϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ που προζρχονται από τθ χριςθ των γενετικϊν 

πόρων, αλλά και θ οικοδόμθςθ ενόσ ευνοϊκοφ κλίματοσ ςυνεργαςίασ με τα αναπτυςςόμενα κράτθ, τα 

οποία και κατζχουν το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ βιοποικιλότθτασ.  

Παρά το περιοριςμζνο πεδίο αναφοράσ του, ο Κανονιςμόσ κα αποτελζςει μία ςθμαντικι ϊκθςθ 

για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ςυμβατικοφ πλαιςίου για τθ βιοποικιλότθτα, ιδιαίτερα αν ςυνο-

δευτεί με τθν ταυτόχρονθ επικφρωςθ του Πρωτοκόλλου τθσ Ναγκόγια από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ, 

ϊςτε να μπορζςει να τεκεί ςε ιςχφ μζχρι και τθν επόμενθ υνδιάςκεψθ των Μερϊν, θ οποία πρόκειται 

να λάβει χϊρα τον Οκτϊβριο του 2014, ςτθν Κορζα. Ζνα άλλο ερϊτθμα που προκφπτει επίςθσ, είναι θ 

αντίδραςθ των ΘΠΑ ςε ζνα τζτοιο ενδεχόμενο, αφοφ όπωσ είναι γνωςτό, αν και αποτελοφν το μεγαλφτε-

ρο χριςτθ γενετικϊν πόρων, δεν αποτελοφν ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ φμβαςθσ και ςυμμετζχουν μόνο 

ωσ παρατθρθτζσ.   

1Φράςθ τθσ Vandana Shiva. 

Φωτεινακοποφλου Αναςταςία, ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ, Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιςτημίου 

Δείτε επίςθσ: 

 Ομιλία του Θωμά Δοξιάδθ ςτθν Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ  

τθν Σρίτθ 17 Δεκεμβρίου 

http://www.eepf.gr/ekdromes/2013-12-17-omilia-thoma-doksiadi-17-12-2013-okto-simeiakes-fr  
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