ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας τον απολογισμό του 10ου Διεπιστημονικού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε
στα Κύθηρα 26 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2014.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #64
Περίοδος: 15/11/2014-21/11/2014

Έως 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια υποσχέθηκαν τα κράτη
δωρητές την Πέμπτη στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα του
ΟΗΕ ώστε να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να
προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο κλίμα
με επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας. Το Πράσινο
Ταμείο για το Κλίμα του ΟΗΕ είναι ένα σημαντικό μέρος
του

σχεδίου

που

συμφωνήθηκε το 2009, σύμφωνα με το οποίο οι ανεπτυγμένες χώρες
συμφώνησαν να δώσουν 100 δις δολάρια το χρόνο, τόσο από δημόσιες
και ιδιωτικές πηγές από το 2020 στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Μεγαλύτερος δωρητής ως τώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν
ήδη δεσμευθεί για την παραχώρηση 3 δις δολαρίων. Περισσότερα εδώ

Gap Report 2014. Η πέμπτη κατά σειρά έκθεση που εξετάζει κατά πόσον οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι
χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του διεθνούς συμφωνημένου κάτω των 2 ° C στόχο.
Παράγεται από 38 κορυφαίους επιστήμονες από 22 ερευνητικές ομάδες σε 14 χώρες. Περισσότερα εδώ

«Κάτι δεν πάει καλά».. Μέρος του κόσμου υποφέρει από την πείνα και άλλα μέρη παρουσιάζουν
επίπεδα παχυσαρκίας τόσο διαδεδομένα ώστε να μειώνεται το προσδόκιμο ζωής. Περισσότερα εδώ
Υπουργοί και ανώτατοι αξιωματούχοι από περισσότερες από 170 χώρες ενέκριναν την πολιτική
διακήρυξη και το πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση της πείνας και της παχυσαρκίας στο Δεύτερο
Διεθνές Συνέδριο για τη Διατροφή. Περισσότερα εδώ
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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση ορόσημο υπέρ της υπόθεσης της
«ClientEarth» κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποτυχία του να
αντιμετωπίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση σχετικά
με την επίδραση της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα της ΕΕ. Η απόφαση έχει
ανοίξει το δρόμο για μελλοντικές νομικές ενέργειες για την επιβολή άλλων στόχων της
ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές και την ενεργειακή απόδοση. Περισσότερα εδώ
Εννέα φυγάδες-μεταξύ άλλων ο αρχηγός του λαθρεμπόριου ελεφαντόδοντου στην Κένυα-διώκονται σε
μια παγκόσμια επιχείρηση των Η.Ε και της INTERPOL με στόχο άτομα που καταζητούνται για σοβαρά
περιβαλλοντικά εγκλήματα. Περισσότερα εδώ
Polar Code.Μόλις 4 πλοία είχαν πλοηγηθεί στη Βόρεια Θάλασσα πάνω
από τη Ρωσία το 2010, αλλά μέχρι το 2013 ο αριθμός είχε φτάσει 71. Ο
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός υιοθετεί μέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος της περιοχής. Περισσότερα εδώ
Ο πλανήτης διανύει κατά πάσα πιθανότητα τη θερμότερη χρονιά στην πρόσφατη ιστορία του. Η Εθνική
Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) ανακοίνωσε ότι, σε παγκόσμια κλίμακα, ο
περασμένος μήνας είναι ο θερμότερος μήνας από τον Οκτώβριο του 2003, με 14,7 βαθμούς Κελσίου.
Περισσότερα εδώ

Σήμερα, στη IUCN Red List βρίσκονται 22.413 είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. 310 νέα είδη
προστέθηκαν από την τελευταία ενημέρωση το καλοκαίρι. Περισσότερα εδώ
Στην δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του κόσμου. Στο Δελχί με τους 25 εκατομμύρια κατοίκους
κάθε μέρα δημιουργούνται περίπου 10.000 τόνοι σκουπίδια. Οι τοπικές αρχές διαχειρίζονται τα
απόβλητα με τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή εκτός του χώρου. Όμως, η πόλη έχει
μια ταραγμένη ιστορία με την τεχνολογία αποτέφρωσης… Περισσότερα εδώ

Rosetta. Η συνέχεια του ταξιδιού. Περισσότερα εδώ

Ε.Ε. Τέλος στις πλαστικές σακούλες με τους
εκπρόσωπους 28 κυβερνήσεων να υπογράφουν τη
σχετική συμφωνία, την οποία είχε προετοιμάσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις αρχές της
εβδομάδας.
Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Το νέο πρόγραμμα της Ιαπωνίας για το «κυνήγι» φαλαινών

Την Τρίτη, η ιαπωνική κυβέρνηση δημοσίευσε ένα σχέδιο για τη θανάτωση 333 ρυγχοφαλαινών στο Νότιο
Ωκεανό το επόμενο έτος, ως μέρος της προσπάθειάς της να επαναλάβει τη φαλαινοθηρία, μετά κι από τη νομική
οπισθοδρόμηση που υποκινήθηκε από την Αυστραλία. Το νέο σχέδιο της Ιαπωνίας, που ονομάζεται Newrep-Α,
αντικαθιστά το πρόγραμμα Jarpa ΙΙ. Το σχέδιο, καθορίζει ένα δωδεκαετές πρόγραμμα που θα οδηγήσει στη σφαγή
συνολικά 3.996 φαλαινών. Οι φάλαινες θα αλιεύονται στα νερά της Ανταρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των
ωκεανών. Ο ετήσιος αριθμός των 333 φαλαινών είναι μια απότομη μείωση της ποσόστωσης του περασμένου
έτους, όταν η χώρα προσπάθησε να αλιεύσει 855 ρυγχοφάλαινες, 50 φάλαινες και 10 πτεροφάλαινες. Η Ιαπωνία
κατέληξε με πολύ λιγότερες φάλαινες από τον αριθμό αυτό, ωστόσο, αυτό συνέβη λόγω και της διασπαστικής
τακτικής των ακτιβιστών της Sea Shepherd.
Η Ιαπωνία ανέστειλε το ετήσιο κυνήγι φαλαινών μετά από τη δυσμενή απόφαση στο Διεθνές Δικαστήριο
τον Μάρτιο. Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ICJ) απεφάνθη ότι το πρόγραμμα φαλαινοθηρίας της Ιαπωνίας
δεν πληροί τα επιστημονικά κριτήρια που η χώρα ισχυρίστηκε. Η υπόθεση ξεκίνησε από την Αυστραλία και
υποστηρίζεται κι από τη Νέα Ζηλανδία, που υποστήριξε με επιτυχία ότι το πρόγραμμα της Ιαπωνίας δεν ήταν
επιστημονικό και ήταν απλώς μια πρόφαση για την εμπορική φαλαινοθηρία. Ωστόσο, η Ιαπωνία έχει δεσμευθεί
να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα φαλαινοθηρίας στο Νότιο Ωκεανό, στο τέλος του 2015. Αυτό έρχεται σε αντίθεση
και με τη μη δεσμευτική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, στη συνεδρίαση της Διεθνούς
Επιτροπής Φαλαινοθηρίας, η οποία απαίτησε αυστηρά όρια στις δραστηριότητες φαλαινοθηρίας της Ιαπωνίας.
Κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου ο υπουργός περιβάλλοντος της Αυστραλίας, δήλωσε την αντίθεση
της χώρας του για τη φαλαινοθηρία. ‘Όπως επισήμανε: «Η Αυστραλία εξακολουθεί να αντιτίθεται σε όλες τις
μορφές της εμπορικής φαλαινοθηρίας και πιστεύει ότι η σύγχρονη διατήρηση και διαχείριση των φαλαινών
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μη θανατηφόρων μεθόδων. Ήρθε η ώρα για την Ιαπωνία να σταματήσει
επιτέλους τις ξεπερασμένες, σκληρές και αντιεπιστημονικές δολοφονίες των φαλαινών». Η Αυστραλιανή
κυβέρνηση υπόσχεται να εξετάσει το νέο ιαπωνικό πρόγραμμα ενδελεχώς αλλά δεν δίνει καμία δέσμευση για
απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και η θέση του σε ισχύ: Μία σημαντική εξέλιξη για τη Βιοποικιλότητα;

Στις 12 Οκτωβρίου 2014, στο πλαίσιο της τελευταίας Συνδιάσκεψης των Μέρων για τη Σύμβαση της
Βιοποικιλότητας τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του
τρίτου στόχου της Σύμβασης αναφορικά με την ισότιμη κατανομή των ωφελημάτων που προκύπτουν από την
εκμετάλλευση των γενετικών πόρων. Η θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου αποτελεί υλοποίηση του 16 ου Στόχου Aichi
και σηματοδοτεί το επίκεντρο της προσπάθειας να τεθεί το ζήτημα της βιοποικιλότητας ως μία από τις κεντρικές
θεματικές των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals), οι οποίοι πρόκειται να
αντικαταστήσουν τους Στόχους της Χιλιετίας μετά το 2015.
Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης νομικής σαφήνειας και διαφάνειας,
αναφορικά με τα μέτρα που καλούνται να λάβουν και να εφαρμόσουν τόσο οι χρήστες (users), όσο και οι
προμηθευτές (providers) των γενετικών πόρων προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενη κατάχρηση κατά τη
διαδικασία της εκμετάλλευσης των πόρων, αλλά και την ενδυνάμωση των ευκαιριών που απορρέουν από την
κατανομή των ωφελημάτων από τη χρήση τους. Η σημασία της έννοιας της χρήσης λαμβάνει μία διαφορετική
χροιά στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου, αφού ενσωματώνει τη συνιστώσα της έρευνας και της ανάπτυξης σε σχέση
με τη σύσταση των γενετικών πόρων, καθώς και την εμπορευματοποίησή τους. Οι συναλλαγές θα πρέπει να
στηρίζονται σε αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, (mutually agreed terms), αλλά και προηγούμενη συναίνεση του
κράτους προέλευσης, ενώ τα ενδεχόμενα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των πόρων μπορεί να μην είναι
αποκλειστικά και μόνο οικονομικά.
Ως ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο μηχανισμός του Access and
Benefit-Sharing Clearing House, μία πλατφόρμα διακίνησης πληροφοριών σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσβασης
και λειτουργίας του συστήματος κατανομής των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών
πόρων. Ο ρόλος του μηχανισμού αυτού ήταν μέχρι στιγμής πιλοτικού χαρακτήρα, ενώ τώρα αποκτά διαχειριστικό
περιεχόμενο. Οι πληροφορίες που πρόκειται να είναι διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού αυτού αφορούν κυρίως
εθνικά κομβικά σημεία εστίασης, τις οριζόμενες αρμόδιες εθνικές διαχειριστικές αρχές κάθε κράτους, τα σημεία
ελέγχου, καθώς και τα συναφή νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, αλλά και τις πολιτικές που θεσπίζονται από τα
κράτη σε συνάρτηση με τους τρόπους και τις δυνατότητες πρόσβασης στους πόρους, καθώς και το ποσοστό
συμμετοχής στα προσδοκώμενα οφέλη.
Τα ενδεχόμενα ζητήματα που χρίζουν περαιτέρω διευκρίνισης εντοπίζονται στον τρόπο λειτουργίας του
Παγκόσμιου Μηχανισμού για την Κατανομή του Οφέλους (Άρθρο 10), ο οποίος επιφορτίζεται κυρίως με τη
επίλυση διασυνοριακών διαφορών, αλλά και το επίπεδο της συμμετοχής των αυτοχθόνων πληθυσμών τόσο σε
σχέση με τη διαδικασία εξασφάλισης προηγούμενης συναίνεσης, όσο και σε συνάρτηση με το επίπεδο της
συμμετοχής τους στα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα
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εντοπίζεται στην εξέταση της σχέσης του Πρωτοκόλλου με άλλη συναφή διεθνή κείμενα, όπως για
παράδειγμα η Διεθνής Σύμβαση σε σχέση με τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία, η
οποία υιοθετήθηκε από το FAO το Νοέμβριο του 2001, αλλά και η Συμφωνία TRIPS, αναφορικά με τα πνευματικά
δικαιώματα, η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του ΠΟΕ το 1994. Ειδικά, το ζήτημα της εξέτασης της σχέσης
ανάμεσα στη Συμφωνία TRIPS και τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, αλλά και η τροποποίηση της Συμφωνίας
TRIPS αποτελεί πάγιο αίτημα των αναπτυσσόμενων κρατών εδώ και αρκετά χρόνια και έχει καταγραφεί σε μία
σειρά soft law κειμένων που αποτέλεσαν τον προάγγελο της υιοθέτησης του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια το 2010.
H θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα για τη ρύθμιση
σημαντικών ζητημάτων σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, ωστόσο η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του
κειμένου μακροπρόθεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση των κρατών, αλλά και τη
διάθεση ανάπτυξης ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Νατάσσα Φωτεινακοπούλου, Υπ. Διδ Παντείου Πανεπιστημίου, Ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Υπεύθυνη Έκδοσης : Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης
Τηλέμαχος Μπούρτζης

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

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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