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Introducere

Aceastã publicaþie a fost
editatã în cadrul proiectului “Creºterea
implicãrii sectorului neguvernamental
în adoptarea ºi implementarea acquisului comunitar de mediu în domeniul
“Creºterea
implicãrii
sectorului
Lavinia Andrei
neguvernamental în adoptarea ºi
TERRA
Mileniul III
implementarea acquis-ului comunitar
de mediu în domeniul “Calitatea
aerului ºi schimbãri climatice”, finanþat
prin - Programul Phare Societate Civilã 2001 - Componenta Access 4.2. ºi
implementat de fundaþia “TERRA Mileniul III" - coordonator al reþelei
regionale de ONG-uri "Climate Action Network for Central and Eastern
Europe", în perioada decembrie 2003 - august 2004.

Introducere

Pentru un observator atent al evoluþiei eforturilor de diminuare a
schimbãrilor climatice este evident faptul cã procedurile ºi abordãrile devin
din ce în ce mai tehnice ºi extrem de specializate. În acest context,
guvernele din Europa Centralã ºi de Est precum ºi ONG-urile se confruntã
în prezent cu o expertizã limitatã în domeniu. În acelaºi timp, creºterea
capacitãþii - inclusiv expertiza individualã, capacitatea instituþionalã ºi
accesul la finanþare - este una din sarcinile majore în vederea îndeplinirii
cerinþelor UNFCCC ºi ale Protocolului de la Kyoto.
La nivelul Uniunii Europene, schimbãrile climatice reprezintã una din cele
mai importante probleme, fiind prima în lista de prioritãþi din al ºaºelea Plan
de Acþiune de Mediu, elaborat de Comisia Europeanã - DG Environment în
2002.
De aceea, acest manual se adreseazã în principal activiºtilor de mediu ce
abordeazã probleme legate de schimbãrile climatice ºi este conceput ca un
instrument practic. Pe de o parte, manualul are drept scop prezentarea unor
informaþii de bazã pentru înþelegerea fenomenului schimbãrilor climatice ºi
a implicaþiilor sale (capitolul 1), precum ºi a eforturilor ºi angajamentelor
internaþionale de diminuare a emisiilor de gaze cu efect de serã (capitolele
2 ºi 3). Pe de altã parte, manualul prezintã o serie de instrumente ºi metode
folosite de ONG-uri în activitãþile lor (participare publicã - capitolul 4; lobby
ºi advocacy - capitolul 5). Exemplele de campanii prezentate în capitolul 6
sunt bazate pe experienþa din 2001 a membrilor reþelei internaþionale de
ONG-uri Climate Action Network.
Sper ca aceastã publicaþie sã fie de folos ONG-urilor din România care
sunt active în probleme de energie, transport, agriculturã, silviculturã,
biodiversitate. Pãtrunzând în problematica schimbãrilor climatice, activiºtii
din aceste domenii vor înþelege cã munca lor are ºi efecte globale,
contribuind la diminuarea schimbãrilor climatice; ei vor putea sã îºi
intensifice eforturile ºi cooperarea ºi sã îºi mãreascã expertiza în domeniul
schimbãrilor climatice.
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1. Principalele
elemente ale climei
Pãmântului

Capitolul 1

Schimbãrile climatice Fenomen ºi impact

Soarele este principalul
actor în sistemul climatic,
emiþând radiaþia solarã
care încãlzeºte Pãmântul.
Energia solarã este mai
puternicã în regiunile
Dr. Ing. Mihaela Dupleac
ecuatoriale, intensitatea
TERRA Mileniul III
radiaþiilor solare scãzând
cãtre poli. Acest fapt
determinã tipurile de circulaþie a vânturilor ºi a curenþilor oceanici, care
influenþeazã dezvoltarea sistemelor climatice.

Atmosfera acþioneazã ca o pãturã protectoare, menþinând o temperaturã
propice vieþii pe Pãmânt ºi ecranând razele dãunãtoare ale Soarelui.
Formatã din mai multe straturi
distincte (vezi figura 1),
atmosfera acþioneazã ca un
"depozit" pentru diverse gaze
ºi particule. Atât structura
atmosferei cât ºi modul în care
se realizeazã circulaþia aerului
au un efect considerabil
asupra climei ºi a sistemelor
climatice, inclusiv asupra
regimului precipitaþiilor.
Atmosfera Pãmântului este
formatã din 78% azot (N2),
21% oxigen (O2) ºi 1% alte
gaze. Dioxidul de carbon
(CO2) reprezintã 0,03-0,04%,
în timp ce vaporii de apã
(H2O) variazã între 0 ºi 2%.

Figura 1:
Sursa:

Stratificarea verticalã a atmosferei
DKRZ/MPI - Hamburg

Oceanele acoperã aproximativ trei sferturi din suprafaþa Pãmântului. Apa
se rãceºte ºi se încãlzeºte mai încet decât aerul, moderând în acest fel
climatul din zonele de coastã.
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Curenþii oceanici ajutã la distribuirea cãldurii pe glob, punând în miºcare
apele tropicale cãtre poli ºi apele mai reci cãtre ecuator; astfel, oceanele
influenþeazã puternic climatele regionale. Oceanele sunt ºi un depozit
important de carbon ºi joacã un rol deosebit în absorbþia unei pãrþi a
dioxidului de carbon antropogenic.

Apa, sub toate formele ei, are un rol important ºi complex în procesele
climatice. Cantitatea medie de precipitaþii (ploaie sau zãpadã) pe care o
primeºte o zonã este o componentã climaticã importantã. Apa ajutã la
rãcirea suprafeþei terestre (prin evaporare), reflectã energia solarã (apa sub
formã de nori sau straturi de gheaþã) ºi menþine Pãmântul cald (prin vaporii
de apã).
Structurile terestre ºi caracteristicile lor - de exemplu pãdurile, deºerturile ºi
munþii - pot influenþa atât clima globalã cât ºi pe cea regionalã. Solul se
încãlzeºte ºi se rãceºte mai repede decât apa, afectând cursul curenþilor de
aer ºi formarea sistemelor climatice. Tipul de suprafaþã terestrã influenþeazã
cantitatea de energie solarã care este reflectatã sau absorbitã de Pãmânt.
Zonele albe, precum cele înzãpezite, reflectã razele solare, în timp ce
zonele întunecate absorb mai multã cãldurã.
În figura 2 sunt descrise componentele sistemului climatic ºi interacþiunile lor.

Figura 2:
Sursa:

Sistemul climatic al Pãmântului ºi diferitele lui subsisteme
DKRZ/MPI - Hamburg

Observaþie: Cât timp energia intrã ºi iese în conturul reprezentat de Pãmânt ºi
atmosfera sa într-un ritm constant, sistemul climatic al Terrei rãmâne în echilibru ºi
temperaturile medii rãmân relativ constante. Dacã intervine o schimbare în ritmul în
care energia intrã sau iese din sistem, echilibrul este distorsionat: temperaturile
globale se vor schimba ºi alte elemente ale sistemului climatic se vor ajusta ºi ele
corespunzãtor.
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2. Efectul de serã natural
“Efectul de serã” este termenul popular folosit pentru a descrie modul în
care atmosfera Pãmântului asigurã o temperaturã propice vieþii pe planetã.
Aproximativ jumãtate din radiaþia solarã trece prin atmosferã. Restul este
reflectat de nori, este împrãºtiat de vaporii de apã ºi de particulele din
atmosferã sau este absorbit de aceasta.
O parte din radiaþia solarã care atinge Pãmântul este reflectatã înapoi în
spaþiu (în medie aproximativ o treime). Din ceea ce rãmâne, o parte e
absorbitã de atmosferã, însã majoritatea este absorbitã de sol ºi oceane.
Suprafaþa Pãmântului se încãlzeºte ºi, ca rezultat, emite radiaþie infraroºie
(cãldurã). O parte din aceastã radiaþie este trimisã în spaþiu, însã
majoritatea rãmâne în atmosferã. Unele gaze din atmosferã constituie un
strat izolator al Pãmântului ºi împiedicã cãldura sã iasã în spaþiu; acestea
sunt aºa-numitele gaze cu efect de serã (GES). Ele acþioneazã ca o pãturã,
absorbind cãldura ºi reflectând-o înapoi cãtre suprafaþa Pãmântului,
încãlzind atmosfera ºi provocând ceea ce este cunoscut sub numele de efect
de serã natural (vezi figura 3). Fãrã acest efect, Pãmântul ar fi mult mai rece
decât acum (temperatura sa medie globalã ar fi de cca -180 C, faþã de cea
actualã de cca +150 C) ºi neospitalier pentru viaþã.

Figura 3:
Sursa:

Efectul de serã
Vital Climate Change Graphics - The Impacts on Climate
Change, UNEP/GRID-Arendal
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3. Gazele cu efect de serã
Cinci gaze care apar în mod natural provoacã în principal efectul de serã:
vaporii de apã, dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot ºi ozonul.
Concentraþia în atmosferã a acestor gaze este influenþatã de activitãþile
umane. O altã categorie de gaze cu efect de serã este alcãtuitã din
componente chimice create de oameni (halocarburile).

Vaporii de apã (H2O) sunt cele mai cunoscute GES, contribuind cel mai mult
la efectul natural de serã. Cantitatea de vapori de apã din atmosferã creºte
odatã cu temperaturile de la suprafaþa Pãmântului, dat fiind cã temperaturi
mai ridicate mãresc atât evaporarea cât ºi capacitatea aerului de a îngloba
vapori de apa (vaporii de apã executã un ciclu complet prin atmosferã
destul de repede, aproximativ o datã la opt zile în medie). Astfel, chiar dacã
oamenii nu influenþeazã direct ºi semnificativ cantitatea de vapori de apã
din atmosferã, temperaturile în creºtere (datorate ºi activitãþilor umane) vor
determina mãrirea concentraþiei vaporilor de apã în atmosferã. Pe de altã
parte, trebuie þinut cont ºi de faptul cã suprafaþa norilor reflectã radiaþia
solarã înapoi în spaþiu. În acest sens, albedoul - reflectarea radiaþiilor solare
de cãtre sistemul Pãmânt plus atmosfera sa - creeazã dificultãþi în efectuarea
unor calcule exacte. Dacã, spre exemplu, calota glaciarã s-ar topi, albedoul
s-ar reduce semnificativ. Întinderile de apã ºi vaporii de apã absorb cãldura,
în timp ce gheaþa ºi zãpada o reflectã.
Dioxidul de carbon (CO2) este degajat în atmosferã prin procesul de
putrezire, procesele naturale ale vieþii vegetale ºi animale ºi prin arderea
combustibililor fosili ºi a altor materiale. El este parþial îndepãrtat din
atmosferã prin fotosinteza plantelor ºi prin absorbþia în oceane. Creºterea
concentraþiei de CO2 din atmosferã este consideratã determinantã pentru
tendinþa actualã de încãlzire.
Metanul (CH4) nu este la fel de abundent ca H2O sau CO2, însã este mai
eficient în procesul de reþinere a cãldurii, ceea ce îl face un GES foarte
puternic. Este degajat atunci când materia organicã putrezeºte într-un mediu
lipsit de oxigen. Principalele surse de metan sunt mlaºtinile, câmpurile de
orez, procesele digestive animale, extracþia de combustibili fosili ºi deºeurile
putrezite.
Protoxidul de azot (N2O) provine în principal din soluri ºi oceane. O parte
este degajatã de arderea combustibililor fosili ºi a materialului organic.
Cultivarea terenurilor ºi utilizarea îngrãºãmintelor contribuie la creºterea
cantitãþii de N2O din atmosferã. Este un GES puternic, prezent însã în
concentraþii foarte mici.
Ozonul (O3) existã în stare naturalã în atmosfera superioarã (stratosfera)
unde joacã un rol important în protejarea Pãmântului de razele ultraviolete
(UV), dãunãtoare, ale Soarelui.
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Cea mai mare parte a ozonului din atmosfera inferioarã (troposfera) este
rezultatul reacþiilor chimice implicând agenþi poluanþi. De fapt, ozonul este
produs prin reacþii fotochimice ce au loc între substanþe emise direct - aºa numiþii "precursori". Rolul sãu în schimbãrile climatice este semnificativ,
complex ºi dificil de cuantificat.

Halocarburile sunt un grup de substanþe chimice, produse de oameni, care
conþin halogeni (bromura, clorura sau fluorura) ºi carbon. Multe dintre ele
sunt GES foarte puternice (precum CFC-12, HCFC-22, CF4, SF6).
IMPORTANT! Fenomenul de subþiere a stratului de ozon (care filtreazã
radiaþiile nocive ultraviolete ale Soarelui) din stratosferã este deseori
asociat cu încãlzirea globalã. Legãtura între acestea este faptul cã ambele
fenomene sunt consecinþe ale activitãþii umane ºi cã substanþele care
provoacã gaura în stratul de ozon (de ex. clorofluorocarburile, CFC, folosite
la refrigerare) au ºi un însemnat efect de serã. Deºi producerea ºi utilizarea
CFC a fost opritã - în urma Protocolului de la Montreal din 1986 -, efectele
lor negative vor persista datoritã perioadei lor îndelungate de viaþa în
atmosferã, de 60 pânã la 120 de ani. Mai mult, generaþia urmãtoare de
substanþe refrigeratoare, conceputã astfel încât sã nu mai dãuneze stratului
de ozon are, din nefericire, un efect de serã încã pronunþat.
Observaþii
1) Procese de înlãturare: Toate GES, cu excepþia vaporilor de apã ºi a CO2, sunt
înlãturate în mare parte prin reacþii chimice sau fotochimice din atmosferã.
În schimb, CO2 circulã continuu între o serie de "rezervoare" sau depozite
temporare (ca atmosfera, plantele, solurile, apa oceanicã ºi sedimentele
oceanice).
2) Aerosolii sunt suspensii de particule mici în aer care influenþeazã climatul în
primul rând prin rolul lor de reflectare a unei pãrþi din energia solarã înapoi în
spaþiu (efect direct) ºi în reglarea într-o anume mãsurã a cantitãþii ºi a proprietãþilor
optice ale norilor (efect indirect). Aerosolii absorb ºi o parte din radiaþia infraroºie.
Aerosolii sunt produºi atât în mod natural, cât ºi prin activitatea umanã: aerosolii
naturali includ sarea de mare, praful ºi aerosolii vulcanici, în timp ce aerosolii
antropogenici sunt produºi, printre altele, prin arderea biomasei ºi a combustibililor
fosili.

4. Efectul de serã intensificat. Modificarea bilanþului radiativ
Efectul natural de serã regleazã temperatura Pãmântului, menþinând
condiþiile de viaþã. Totuºi, când cantitãþile de GES se modificã, capacitatea
atmosferei de a înmagazina cãldura este, ºi ea, afectatã. Activitãþile umane
determinã degajarea unor cantitãþi semnificative de GES, care rãmân în
atmosferã pe termen lung. Aceasta sporeºte efectul de serã natural ºi
11
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Modificarea bilanþului radiativ este schimbarea echilibrului dintre radiaþia
care intrã ºi cea care iese din conturul alcãtuit de Pãmânt ºi atmosfera sa.
O modificare pozitivã tinde sã încãlzeascã suprafaþa Pãmântului, iar una
negativã tinde sã o rãceascã. Figura 4 prezintã estimãrile modificãrii medii
a bilanþului radiativ (în W/m2) anuale ºi globale datorate schimbãrii
concentraþiilor GES ºi a aerosolilor din perioada preindustrialã pânã în
prezent ºi schimbãrilor naturale apãrute în regimul radiativ solar din 1850
pânã în prezent.
Notã: Modificarea bilanþului radiativ asociatã cu aerosolii stratosferici rezultaþi
din erupþiile vulcanice nu este ilustratã în figura 4, datoritã variabilitãþii sale foarte
pronunþate în aceastã perioadã de timp.

Figura 4:
Sursa:

Modificarea bilanþului radiativ
Vital Climate Change Graphics
- The Impact of Climate Change, UNEP/GRID-Arendal

Observaþie: Un GES este considerat cu atât mai puternic cu cât are un potenþial
de încãlzire globalã ("Global Warming Potential" - GWP) mai mare. Potenþialul de
încãlzire globalã este un indice definit ca fiind modificarea bilanþului radiativ
cumulatã între prezent ºi un orizont de timp ales (de ex.: 100 de ani) cauzatã de
o unitate de masã de gaz degajatã acum, exprimatã relativ la un gaz de referinþã
precum CO2. În tabelul 1 sunt date exemple de GES ºi potenþialele lor de încãlzire
globalã.
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Gaz cu efect de serã
Dioxid de carbon CO2

Potenþialul de încãlzire
globalã, GWP, pentru 100 ani
1

Metan, CH4

21*

Protoxid de azot, N2O

310

CFC-12

6200-7100**

HCFC-22

1300-1400**

CF4

6500

SF6

23900

Tabelul 1:
Sursa:

Gaze cu efect de serã ºi potenþialul lor de încãlzire globalã
Vital Climate Change Graphics - The Impacts of Climate Change,
UNEP/GRID-Arendal
* Include efectele indirecte ale producþiei troposferice de ozon
ºi ale producþiei stratosferice de vapori de apã
** Potenþialul net de încãlzire globalã (inclusiv efectul indirect
datorat reducerii stratului de ozon)

Cel mai important impact al activitãþilor umane moderne este degajarea
unor mari cantitãþi de dioxid de carbon ºi metan - în primul rând ca urmare
a utilizãrii combustibililor fosili - responsabilã de creºterea cu 50% a
concentraþiilor GES în atmosferã. Alte 20% din emisiile globale de GES
provin din industria chimicã, inclusiv CFC-urile, care sunt extrem de
rezistente. O altã sursã importantã este folosirea pe o scarã din ce în ce mai
largã a agriculturii intensive (sursa de CO2, CH4 ºi N2O), care este
responsabilã pentru 15% din emisiile GES. Distrugerea pãdurilor
genereazã alte 15 procente din totalul emisiilor de GES.
Dioxidul de carbon, mai abundent de aproximativ 200 de ori decât
metanul, absoarbe radiaþia infraroºie de 20 de ori mai puþin (a se vedea
potenþialul de încãlzire globalã a metanului, tabelul 1). CO2 rãmâne
aproximativ un secol în atmosferã, iar metanul 10 ani. Per total, contribuþia
CO2 la efectul de serã global este de trei ori mai mare decât cea a
metanului.
Emisiile de CO2 corespunzãtoare activitãþilor umane actuale se datoreazã:
35% producþiei ºi distribuþiei de energie (incluzând arderea combustibililor
fosili - cãrbune, gaz ºi petrol, cât ºi extragerea lor, rafinarea ºi transportul);
30% industriilor; 20% transporturilor; 15% sectorului rezidenþial ºi altor
activitãþi.
13
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Informaþiile extrase din datele referitoare la temperatura ºi la concentraþia
de CO2 din atmosferã din ultimii 400 000 de ani (sursa: Vital Climate
Graphics - The Impacts of Climate Change, UNEP/GRID-Arendal) aratã cã
existã o strânsã legãturã între conþinutul de dioxid de carbon din atmosferã
ºi temperaturã.
CO2 din atmosferã a crescut de la o concentraþie de aproximativ 280 ppmv
(ppmv = pãrþi pe milion din volum) în perioada preindustrialã la aproximativ
367 ppmv în prezent (conform mãsurãtorilor efectuate asupra blocurilor de
gheaþã în Antarctica ºi în cadrul Observatorului Mauna Loa, Hawaii).

Figura 5:
Sursa:

Figura 6:
Sursa:
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Variaþia concentraþiei de dioxid de carbon (în ultimii 1000 de
ani)
Canada's Perspective on Climate Change - Science, Impacts and
Adaptation, Government of Canada

Variaþia concentraþiei de metan (din 1600 e.n. pânã în prezent)
Canada's Perspective on Climate Change - Science, Impacts and
Adaptation, Government of Canada
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Figura 5 prezintã variaþia concentraþiei de dioxid de carbon în ultimii 1000
de ani, iar figura 6 ilustreazã variaþia concentraþiei de metan din 1600 e.n.
pânã în prezent. Se poate observa cã, începând cu revoluþia industrialã
(1860), concentraþiile de CO2 au crescut cu 30%, iar cele de CH4 cu 145%.
Începând cu secolul al XVIII-lea, omenirea a devenit din ce în ce mai
dependentã de combustibilii fosili pentru a obþine cãldurã ºi electricitate ºi
pentru a transporta bunuri ºi persoane. Extracþia combustibililor fosili
determinã apariþia emisiilor de metan ºi dioxid de carbon, în timp ce
arderea lor degajã în atmosferã dioxid de carbon ºi protoxid de azot.
Conþinutul de carbon al combustibililor fosili este oxidat la ardere ºi degajat
ca dioxid de carbon; fiecare tonã de carbon arsã produce 3,7 tone de
dioxid de carbon.
În figura 7 este ilustratã variaþia temperaturii medii globale în perioada
1860-1998. Se observã o creºtere relativ permanentã a temperaturii, în
special dupã anul 1900, cu cel mai mare salt dupã 1980. Din figurile 5-7
se poate observa o corelaþie între datele prezentate: concentraþiile de CO2
ºi CH4 cresc continuu pe perioada consideratã, la fel ºi temperatura;
creºterea cea mai rapidã a acestor mãrimi are loc dupã mijlocul secolului
al XX-lea.

Figura 7:
Sursa:

Modificarea temperaturii medii globale a Pãmântului între anii 1860
ºi 1998
Canada's Perspective on Climate Change - Science, Impacts and
Adaptation, Government of Canada and National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA)
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5. Schimbãrile climatice
Deºi creºterea temperaturii medii globale este numitã uneori “încãlzire
globalã”, schimbãrile climatice includ nu numai o modificare a temperaturii
medii, ci ºi schimbãri ale diverselor aspecte ale vremii, cum ar fi tipurile de
vânt, cantitatea ºi tipul de precipitaþii, cât ºi tipul ºi frecvenþa evenimentelor
meteorologice extreme. De fapt, termenul “schimbãri climatice globale”
descrie mai clar situaþia cu care ne confruntãm.
Întrucât atât forþele naturale cât ºi activitãþile umane contureazã climatul în
schimbare al Pãmântului, Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite asupra
Schimbãrilor Climatice (“United Framework Convention on Climate
Change” - UNFCCC) se preocupã totuºi de aportul activitãþilor umane.
UNFCCC defineºte schimbãrile climatice ca "schimbãri ale climei atribuite
direct sau indirect activitãþilor umane care duc la modificarea compoziþiei
atmosferei globale ºi care se adaugã variaþiei naturale a climei observatã
în perioade de timp comparabile".
Schimbãrile climatice reprezintã o problemã serioasã, întrucât atât sistemul
nostru natural cât ºi cel socio-economic sunt sensibile la schimbãri ale climei,
iar amploarea ºi viteza prognozate pentru acestea vor avea un impact
semnificativ, care va ameninþa durabilitatea acestor sisteme.
Ecosistemele, viaþa sãlbaticã ºi oamenii sunt capabili sã se adapteze
schimbãrilor climatice care apar de-a lungul unor perioade mari de timp.
Pânã acum, cercetãtorii nu au cãzut de acord în privinþa rapiditãþii cu care
vor avea loc schimbãrile. Totuºi, impactul activitãþilor umane asupra climei
va putea fi mãsurat peste câteva decenii, ºi nu secole sau milenii.
Motivaþia de a acþiona în legãturã cu schimbãrile climatice nu trebuie
neapãrat gãsitã în ceea ce omenirea a observat pânã acum, ci în ceea ce
anticipeazã modelele ºtiinþifice pentru viitorul apropiat. Dacã procesul de
încãlzire va continua în ritmul prognozat astãzi, lumea va intra într-o
perioadã de schimbãri climatice fãrã precedent în istoria umanitãþii.
6. Rolul ºtiinþei în dezvoltarea politicilor internaþionale
În 1988, Programul de mediu al Naþiunilor Unite ºi Organizaþia
Meteorologicã Mondialã au înfiinþat împreunã Comitetul interguvernamental de schimbãri climatice (“Intergovernmental Panel on Climate
Change” - IPCC), întrucât preocuparea referitoare la schimbãrile climatice
devenea o problemã politicã.
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Rolul IPCC este canalizat pe trei direcþii: evaluarea informaþiei ºtiinþifice
existente, evaluarea impactului potenþial ºi formularea strategiilor care sã se
adreseze schimbãrilor climatice.
IPCC este recunoscut ca fiind instituþia ºtiinþificã ºi tehnicã cu cea mai mare
autoritate în domeniul schimbãrilor climatice, iar evaluãrile sale influenþeazã
profund negocierile din cadrul Convenþiei UNFCCC. IPCC continuã sã
furnizeze guvernelor informaþii relevante din domeniile ºtiinþific, tehnic ºi
socio-economic pentru a evalua riscurile ºi a reacþiona la schimbãrile
climatice globale.
IPCC este organizat în trei grupuri de lucru ºi o comisie pentru inventarele
GES naþionale. Fiecare dintre aceste patru organisme are doi co-preºedinþi
(unul dintr-o þarã dezvoltatã ºi unul dintr-o þarã în curs de dezvoltare) ºi un
departament de suport tehnic. Aproximativ 400 de experþi din aproape
120 de þãri sunt implicaþi direct în elaborarea, verificarea ºi finalizarea
rapoartelor IPCC, în timp ce alþi 2500 de experþi participã la procesul de
revizuire. Autorii IPCC sunt nominalizaþi de guverne ºi de organizaþii
internaþionale, inclusiv ONG-uri.
7. Situaþia actualã
O prognozã realistã asupra schimbãrilor viitoare ale climei nu este fezabilã
în lipsa cunoºtinþelor despre istoria climaticã. Caracteristicile climei din
trecut sunt înscrise în sedimentele terestre ºi marine, în calotele glaciare
întinse din Antarctica ºi Groenlanda, cât ºi în înregistrãri biologice precum
cele din polen, inelele copacilor sau recifele de corali. În plus, omul a
consemnat în ultima vreme numeroase date privind clima.
Clima Pãmântului este variabilã în mod natural, tendinþele de încãlzire ºi
rãcire fiind un aspect normal al ciclurilor climatice. De aceea, este destul de
dificil sã distingem între fenomenele naturale ºi rezultatele activitãþilor
umane. Este recunoscut faptul cã Pãmântul trece în prezent printr-o perioadã
de încãlzire, dar nu este clar dacã forþele naturale contribuie la aceastã
tendinþã sau acþioneazã împotriva ei. Cu alte cuvinte, o tendinþã naturalã de
rãcire ar masca unele dintre efectele încãlzirii provocate de oameni; o
tendinþã naturalã de încãlzire ar amplifica efectele. Cercetãrile continuã
pentru a înþelege mai bine factorii care contribuie la tendinþele deja
identificate.
Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, clima a înregistrat o tendinþã de
încãlzire, însã aceastã fazã a fost precedatã de aºa-numita “micã
glaciaþiune” care a început în secolele XIII-XIV.
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Temperatura medie globalã la suprafaþa Pãmântului a crescut cu
aproximativ 0,3 pânã la 0,6 0C de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi cu
aproximativ 0,2 pânã la 0,3 0C în ultimii 40 de ani, aceasta din urmã
reprezentând perioada cu datele cele mai sigure.
Anul 1998 a reprezentat al douãzecilea an consecutiv în care temperatura
s-a ridicat peste limita normalã. ªapte din cei mai calzi zece ani au fost în
perioada 1990-2000. Toate continentele lumii au înregistrat temperaturi
peste medie în ultimii ani. Cea mai puternicã încãlzire a fost observatã în
ariile continentale aflate între 400 ºi 600 latitudine nordicã (între centrul
Spaniei ºi nordul Norvegiei), în timpul iernii ºi al primãverii. Încãlzirea este
evidentã prin valorile temperaturilor aerului atât pe suprafeþele oceanice cât
ºi terestre. Indicatori indirecþi precum micºorarea suprafeþei gheþarilor susþin
încãlzirea observatã. Zonele cu o tendinþã de creºtere a temperaturii se aflã
în nord-vestul Oceanului Atlantic ºi la latitudinile medii ale Oceanului Pacific
de Nord. O încãlzire generalã a întregii troposfere a fost evidenþiatã prin
analiza profilelor de temperaturã din atmosferã.
Precipitaþiile au crescut în Emisfera nordicã la altitudini mari, în special în
timpul sezonului rece. În zonele subtropicale ºi tropicale, din Africa pânã în
Indonezia, precipitaþiile au scãzut în trepte dupã 1960. Aceste schimbãri
sunt în concordanþã cu datele despre schimbãrile în sistemul de curenþi,
nivelul lacurilor ºi suprafaþa solurilor. Media precipitaþiilor la nivelul
uscatului a crescut de la începutul secolului XX pânã în jurul anului 1960,
scãzând apoi pânã în anul 1980. Lipsesc date despre precipitaþiile la
nivelul suprafeþelor oceanice. În ultimii 100 de ani, nivelul global al mãrii a
crescut cu 10 pânã la 25 de cm.
Încãlzirea globalã nu s-a produs în aceeaºi mãsurã peste tot. În unele
regiuni, precum nord-vestul Canadei, Siberia ºi în Alpi, creºterea
temperaturii a fost mult mai mare decât media globalã. În Alpi (Elveþia) s-a
înregistrat o creºtere de 1 0C, iar în anumite locaþii chiar de 2 0C. Cercetãri
din Austria ºi sudul Germaniei au dus la rezultate similare. Regiunile
montane joacã un rol important în ciclul hidrologic; datoritã pantelor
abrupte ºi a eroziunii puternice, munþii sunt foarte sensibili la variaþii
climatice. Gheþarii montani reacþioneazã mai repede la schimbãrile
climatice decât calotele întinse de gheaþã, fiind, din acest motiv, foarte buni
indicatori pentru modificarea bilanþului energetic. Nu numai gheþarii din
Alpi, ci ºi cei din Anzi ºi Munþii Stâncoºi s-au diminuat considerabil, în timp
ce unii gheþari din Norvegia au crescut masiv datoritã creºterii cantitãþii de
precipitaþii în timpul iernii. Între anii 1850 ºi 1970, în Alpi s-a redus
suprafaþa acoperitã de gheaþã cu o treime ºi masa gheþarilor la jumãtate.
Din 1980, alte 10 pânã la 20 de procente din suprafaþa acoperitã cu
gheaþã au fost pierdute.
18

Schimbãrile climatice - Fenomen ºi impact

O variaþie climaticã neregulatã ºi pe termen scurt este fenomenul El Niño,
care apare în medie o datã la ºapte ani ºi este cauzat în primul rând de
interacþiunile din sistemul climatic. Timp de un an sau doi, cât dureazã un
eveniment El Niño, se produce o încãlzire masivã a zonei tropicale din estul
Oceanului Pacific. Aceasta cauzeazã anomalii de circulaþie în atmosferã ºi
o serie de schimbãri climatice în multe regiuni tropicale, dar ºi temperate.
8. Prognoze
A prezice evoluþia climei în viitor este una dintre cele mai mari provocãri
pentru ºtiinþã. În acest scop s-au dezvoltat modele climatice globale care
simuleazã componentele esenþiale ale sistemului climatic. Datoritã
capacitãþii limitate a computerelor, simplificarea necesarã a modelelor
matematice a proceselor atmosferice ºi oceanice complexe produce erori
inevitabile.
O variabilã majorã în dezvoltarea prognozelor climatice este reprezentatã
de estimarea ratelor viitoare de emisii GES rezultate din activitãþi umane.
Tehnologii noi, aplicate în energie, transport ºi industrie, politici
guvernamentale de eficienþã energeticã, utilizarea solului ºi reîmpãdurire
pot avea influenþe importante asupra emisiilor de GES. În acelaºi timp, ritmul
de creºtere a populaþiei, respectiv economiei, sunt factori cruciali care vor
influenþa nivelul de emisii.

8.1. Schimbarea temperaturii globale a Terrei
Datele estimative oferite în
raportul IPCC din 1995
sugereazã cã este posibil ca
temperatura medie globalã sã
creascã cu 10 pânã la 3,5 0C în
secolul XXI (cu o ratã medie
acceptatã estimatã la 2 0C).
Estimãrile bazate pe modele
mai recente sugereazã cã rata
de creºtere ar putea fi mai mare.
Figura 8:
Evoluþia anomaliilor temperaturii aerului la suprafaþa Pãmântului
Climate of the 21st Century: Changes and Risks - Scientific Facts, 2001
Sursa:
Linia punctatã: Mãsurãtori
Linia continuã: Prognoza pentru urmãtorii 100 de ani, þinând cont de posibila
creºtere a concentraþiei de GES
Linia întreruptã: Prognoza pentru urmãtorii 50 de ani, þinând cont de creºterea
emisiilor de aerosoli sulfuroºi
19

Schimbãrile climatice - de la conºtientizare la acþiune

Figura 8 aratã modificarea posibilã a temperaturii globale medii, în
condiþiile în care GES sunt emise în ritmul actual ºi luând în calcul ºi aerosolii
sulfuroºi. Se pot observa pantele abrupte ale curbelor prognozei:
temperatura va creºte continuu ºi accelerat, conducând cãtre cel mai cald
climat pe care l-a cunoscut omenirea. Consecinþele pentru naturã ºi
societate sunt multiple ºi nu sunt încã cunoscute pe deplin.

8.2. Schimbãri ale temperaturii la nivel regional
Regiunile globului nu vor fi afectate în mod egal. Diferenþele se referã la
magnitudinea prognozatã a schimbãrilor climatice, ca ºi la vulnerabilitatea
ºi capacitatea de adaptare a regiunilor Terrei. Cercetãtorii prevãd cã
încãlzirea va fi mai accentuatã în regiunile polare decât în cele ecuatoriale.
Aceasta are implicaþii considerabile asupra ecosistemelor polare, asupra
vieþii sãlbatice din zonã ºi a locuitorilor.
În acelaºi timp, prognozele aratã cã în interiorul continentelor se va
produce o încãlzire mai puternicã decât în zonele costiere. Regiunile din
interiorul continentelor ar putea fi confruntate cu valuri de cãldurã mai
frecvente ºi mai intense.
Se presupune cã în prima parte a secolului XXI se va produce topirea foarte
acceleratã a gheþarilor din Alpi. Pânã în jurul anului 2035, jumãtate din
gheþarii existenþi ar putea dispãrea ºi, pânã la mijlocul secolului XXI,
pierderile ar putea ajunge la trei sferturi. În cazul unei încãlziri generale, în
Antarctica ar putea cãdea mai multã zãpadã, iar calota de gheaþã ar putea
creºte.

8.3. Creºterea nivelului mãrii
Temperaturile mai ridicate vor duce la expansiunea oceanelor ºi la topirea
gheþarilor ºi a calotei glaciare. Acestea vor determina creºterea volumului
de apã din oceanele lumii ºi a nivelului mãrii. Estimãri pe termen mediu
aratã cã nivelul mãrii va creºte cu o medie de 5 cm pe deceniu. Valorile
estimative cele mai mari sugereazã cã nivelul mãrii va creºte cu aproape un
metru pânã în 2100.
În zonele costiere se gãsesc nu numai ecosisteme valoroase, dar ºi peste
50% din populaþia globului. Acestea vor fi expuse la dezastre naturale
precum furtuni, inundaþii, eroziunea coastei ºi incursiuni ale apei sãrate. Nu
toate þãrile costiere ºi insulele vor putea sã îºi protejeze eficient zonele
costiere.
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8.4. Consecinþe asupra agriculturii
Dintre toate segmentele economiei, agricultura este cea mai sensibilã la
climã. Se estimeazã cã, dacã dioxidul de carbon atmosferic atinge
concentraþii duble faþã de cele preindustriale - ceea ce este aºteptat sã se
întâmple pânã la jumãtatea secolului XXI dacã nu sunt luate mãsuri de
prevenire -, media globalã de producþie a plantelor cultivate va rãmâne
aproximativ aceeaºi.
Totuºi, modificãrile în dispunerea zonelor climatice ºi de vegetaþie cãtre
latitudini ºi altitudini mai mari vor necesita adaptãri regionale considerabile,
în special în zonele de tranziþie.
În zonele aride ale Pãmântului, riscul de malnutriþie va creºte probabil, dat
fiind cã necesitãþile de adaptare, cum ar fi schimbarea culturilor, a irigaþiilor
ºi utilizãrii solului nu sunt întrunite.
Perioadele de creºtere pentru anumite culturi se vor scurta cu trei pânã la
patru sãptãmâni în unele zone, dar vor creºte în altele. Atât perioada de
recoltã cât ºi perioadele corespunzând stagiilor individuale ale dezvoltãrii
recoltelor se vor schimba.

8.5. Schimbãri globale ale vegetaþiei
Calculele au arãtat cã dublarea concentraþiei de dioxid de carbon din
atmosferã va determina deplasarea taigalei, a tundrei, a pãdurilor de
foioase din zonele calde ºi a pãdurilor de conifere din zona temperatã
caldã cu pânã la 600 de km cãtre poli (vezi figura 9). Pãdurea tropicalã ar
putea acoperi o zonã mai mare decât acum.

Figura 9:
Sursa:

Impactul asupra zonelor cu vegetaþie montanã.
Vital Climate Graphics - The Impacts of Climate Change, UNEP/GRIDArendal
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Dacã încãlzirea acceleratã cauzeazã o deplasare prea rapidã a zonelor
de vegetaþie, atunci plantele nu vor avea timp sã se adapteze, iar structura
comunitãþilor de plante se va schimba.
Structura ºi dispunerea multor ecosisteme se vor modifica, în funcþie de
modul de rãspuns al speciilor individuale la clima în schimbare, unele
ecosisteme devenind instabile pentru mai multe secole. Oamenii trebuie sã
acþioneze pentru a proteja habitatele, de pildã prin construirea unor
structuri fizice pentru a proteja zonele umede costiere, rezervarea unor
terenuri suplimentare, eventual la nordul celor existente, pentru migraþia
speciilor. De asemenea, se pot crea "coridoare de migraþie" care sã lege
zonele protejate pentru diverse specii de plante ºi animale.

8.6. Expansiunea deºerturilor
Viitoarele schimbãri ale climei vor accelera probabil extinderea deºerturilor,
datoritã creºterii temperaturii, ceea ce va antrena o scãdere a precipitaþiilor
în aceste zone. Pânã acum, datoritã în primul rând practicilor nepotrivite de
inginerie agricolã ºi irigaþii, o suprafaþã de circa 20 de milioane km2 a fost
transformatã în deºert.

8.7. Intensificarea ciclului hidrologic
Evaporarea ºi precipitaþiile vor creºte cu circa 3 pânã la 15%, ceea ce va
conduce la o intensificare considerabilã a ciclului hidrologic. Conform
rezultatelor modelelor utilizate, surplusul de precipitaþii va fi diferit în
diversele regiuni ale lumii. Creºterea precipitaþiilor este aºteptatã în
principal în zone tropicale ºi la latitudini înalte, unde se înregistreazã deja
cantitãþi considerabile de precipitaþii. În alte regiuni, precum unele zone
subtropicale aride, precipitaþiile vor scãdea, amplificând contrastul dintre
regiunile climatice aride ºi cele umede. Pe areale mari din Europa se vor
putea înregistra mai multe precipitaþii iarna ºi mai puþine vara. Frecvenþa
ploilor abundente ºi a zilelor fãrã precipitaþii va creºte, creând o tendinþã de
creºtere a frecvenþei fenomenelor meteorologice extreme.

8.8. Disponibilitatea ºi lipsa apei
Variaþiile alarmante ale climei globale vor influenþa rezervele de apã prin
modificarea regimului precipitaþiilor ºi a evapotranspiraþiei (evaporarea
solului plus cea provenitã din vegetaþie). Totuºi, consecinþele la nivel
regional nu pot fi încã prevãzute cu o precizie ridicatã.
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În unele pãrþi ale lumii, oamenii suferã deja de o lipsã acutã a apei,
fenomen care va fi intensificat de clima viitoare ºi care se va extinde cãtre
mai multe regiuni.

8.9. Influenþa asupra sãnãtãþii umane
Se aºteaptã ca schimbãrile climatice sã aibã consecinþe negative
semnificative asupra sãnãtãþii oamenilor. Valuri de cãldurã mai frecvente ºi
mai intense, în special în “insulele urbane de cãldurã” ale oraºelor mari,
împreunã cu alte fenomene meteorologice extreme, au fost deja identificate
drept o cauzã pentru creºterea mortalitãþii.
Transmiterea unor numeroase boli infecþioase este influenþatã de factorii
climatici. Agenþii infecþioºi ºi organismele purtãtoare sunt sensibili la factori
ca temperatura, apa de suprafaþã, umiditatea aerului ºi a solului ºi schimbãri
în distribuþia pãdurilor.
Malaria este un exemplu de astfel de boalã care se poate extinde pe arii
mai mari datoritã creºterii temperaturii ºi umiditãþii, în special în zonele din
sud-estul Asiei, America de Sud ºi anumite pãrþi din Africa. În þãrile tropicale,
boli ca malaria reprezintã deja o cauzã importantã de îmbolnãviri ºi
decese.

8.10. Consecinþe asupra economiei
În perioada 1990-2000, numãrul catastrofelor naturale a fost de trei ori mai
mare decât în anii 1960-1970. Marea majoritate a acestor dezastre ºi
daunele pe care le-au produs au fost cauzate de fenomene meteorologice
extreme. Existã semne cã încãlzirea globalã ºi consecinþele sale, creºterea
nivelului mãrii, intensificarea furtunilor ºi creºterea frecvenþei ploilor
puternice contribuie deja considerabil la catastrofe, pe lângã alþi factori
precum creºterea populaþiei, urbanizarea ºi vulnerabilitatea în creºtere.
Domeniile economice bazate pe resurse - cum ar fi industria energeticã,
turismul - pot întâmpina provocãri majore. Infrastructura urbanã actualã,
coridoarele de transport ºi de utilitãþi, sistemul public de sãnãtate ºi
capacitãþile de rãspuns la urgenþe pot necesita un proces de extindere ºi
actualizare pentru a putea face faþã efectelor provocate de schimbãrile
climatice.
Schimbãrile climatice ar putea conduce la probleme pentru mediul construit
existent (clãdirile, ºoselele, cãile ferate ºi alte structuri).
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Spre deosebire de fenomenele meteorologice extreme, caz în care daunele
sunt provocate în câteva secunde, minute sau zile, deteriorarea indusã de
elementele meteorologice ar putea deveni evidentã în câteva luni sau chiar
ani (ex.: deteriorarea acceleratã a cãrãmizilor ºi a materialelor de beton
armat).
Trebuie sã dezvoltãm deja acum acþiuni preventive pentru ca infrastructura
sã nu devinã mai vulnerabilã în viitorul apropiat.
În toate sectoarele economice majore trebuie elaborate studii de impact, de
analizã a riscurilor ºi oportunitãþilor ºi trebuie dezvoltatã conºtientizarea în
privinþa acestor probleme, în scopul planificãrii afacerilor, dezvoltãrii
politicilor, ca ºi pentru populaþie. Adaptarea la noile sisteme climatice va fi
dificilã ºi, în unele cazuri, foarte costisitoare.
Observaþie: Datele despre emisiile CO2 aratã cã þãrile industrializate au o mare
responsabilitate în privinþa emisiilor. Totuºi, din cauza intensei creºteri economice,
þãri în curs de dezvoltare, cum este China, devin mai responsabile pentru o paletã
largã de emisii (vezi figura 10). Cu toate acestea, existã o inegalitate încã în
creºtere în ceea ce priveºte relaþiile economice dintre þãrile industrializate ºi cele în
curs de dezvoltare, inegalitate care încurajeazã metode de management
nepotrivite din punct de vedere ecologic.

Figura 10:
Sursa:
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1. Interese naþionale,
perspective ºi grupuri de
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La sfârºitul anilor 1980,
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climatice s-a transformat dintro chestiune pur ºtiinþificã
într-una politicã. Statele au
început sã îºi evalueze
interesele, obiectivele ºi
motivele de îngrijorare,
precum ºi etapele ce trebuie
parcurse pentru a dezvolta o
reacþie internaþionalã.
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cooperarea internaþionalã în
acest sens sunt complexe.
O angajare masivã în reducerea GES ar putea avea implicaþii adânci în
interesele economice ºi politice ale þãrilor. Consumul energetic este strâns
legat de dezvoltarea economicã, iar ramurile industriale ce utilizeazã
combustibili fosili cuprind unele dintre cele mai mari ºi mai puternice industrii
din lume care genereazã GES.

În 1990, anul în care a fost acceptat primul raport al IPCC ºi au fost iniþiate
negocierile în privinþa unei convenþii, þãrile OECD, din “lumea bogatã”, erau
responsabile pentru mai mult de 50% din emisiile mondiale de CO2 cu
originea în combustibili fosili, iar þãrile Europei Centrale ºi de Est (ECE) inclusiv fosta URSS - pentru încã 20%. În plus, un sfert din populaþia lumii,
din þãrile industrializate, era responsabil pentru:
- aproximativ trei sferturi din emisiile de CO2 cu originea în combustibili
fosili;
- mai mult de jumãtate din emisiile mondiale de GES.
În consecinþã, accentul a fost pus pe trecerea la acþiune a acestor state; linia
de demarcaþie grosierã pentru desemnarea acestor state a fost ºi rãmâne
“axa nord-sud”.
Figura 11 ilustreazã distribuþia emisiilor mondiale de CO2 pe þãri ºi/sau
grupuri de þãri, luând în considerare trei indicatori majori: emisiile pe cap de
locuitor (înãlþimea fiecãrui bloc), populaþia (lãþimea fiecãrui bloc) ºi emisiile
totale (produsul dintre populaþie ºi emisii pe cap de locuitor, aria blocului).
Aceastã figurã ilustreazã mai multe dimensiuni ale dezbaterilor politice în
domeniu.
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Se observã cã emisiile pe cap de locuitor în þãrile industrializate sunt de
aproximativ zece ori mai mari decât media þãrilor în curs de dezvoltare, în
special din Africa ºi subcontinentul India.
Acesta este unul din motivele pentru care þãrile industrializate au acceptat
responsabilitatea de a conduce acþiunile de limitare a schimbãrilor
climatice: dacã aceste þãri nu îºi pot reduce emisiile, existã puþine speranþe
pentru micºorarea emisiilor în þãrile în curs de dezvoltare, ce pleacã de la
un nivel mult mai scãzut. De asemenea, existã mari diferenþe între statele
industrializate în sine: emisiile pe cap de locuitor din UE ºi Japonia se
situeazã la aproximativ jumãtate din cele ale Statelor Unite ºi Australiei.
În acelaºi timp, populaþia foarte mare a þãrilor în curs de dezvoltare indicã
un potenþial imens de creºtere a emisiilor globale, emisiile acestora
crescând spre nivelele din lumea industrializatã. Existã diferenþe mari ºi între
þãrile în curs de dezvoltare, unele economii industriale asiatice având în
prezent emisii pe cap de locuitor comparabile cu cele ale Europei ºi
Japoniei.

Figura 11:
Sursa:

Distribuþia la nivel global a emisiilor de CO2
M. Grubb, C. Vrolijk, D. Brack - The Kyoto Protocol, A Guide and
Assessment, The Royal Institute of International Affairs, Energy and
Environmental Programme, 1999

Statele lumii variazã ºi în ceea ce priveºte uºurinþa cu care îºi pot reduce
emisiile, date fiind eficienþa actualã, resursele financiare ºi capacitãþile
tehnologice, precum ºi rolul resurselor interne de combustibili fosili ºi accesul
la alte resurse decât combustibili fosili. De asemenea, statele diferã mult ca
putere economicã ºi capacitate de platã. În acelaºi timp, þãrile diferã foarte
mult din punct de vedere al vulnerabilitãþii la schimbãrile climatice: unele,
precum statele insulare sau statele din zonele semiaride, se pot aºtepta sã
se apropie ºi mai mult de limita supravieþuirii.
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Mai existã ºi alte diferenþe subtile între state în aceastã privinþã, datoritã
diverselor atitudini culturale ºi experienþelor legate de naturã, mediu ºi
tehnologie.

1.1. Uniunea Europeanã
Uniunea Europeanã a ocupat încã de la început o poziþie de frunte în
exercitarea de presiuni pentru realizarea unor acþiuni energice în domeniul
schimbãrilor climatice. Uniunea Europeanã reprezintã cea mai mare
entitate politicã din lumea industrializatã atât ca populaþie cât ºi ca produs
economic. Multe state membre ale UE (inclusiv Suedia, Austria ºi Finlanda þãri sensibile la tematica de mediu) au lansat un apel la acþiune în domeniul
schimbãrilor climatice de la apariþia acestei teme pe scena politicã. În
special þãrile Europei nordice au o perspectivã internaþionalã relativ
puternicã ºi un simþ al responsabilitãþii globale ºi de mediu, precum ºi o
înþelegere a poziþiei þãrilor în curs de dezvoltare.
Experienþa privind dobândirea unei mai mari importanþe a problemelor de
mediu în anii 1980 (ploile acide ºi subþierea stratului de ozon) a dus la
elaborarea unei politici de mediu bazate pe principiul prevenirii. Pânã în
1990, multe state europene adoptaserã obiective sugestive de limitare a
emisiilor de CO2 ºi au exercitat presiuni pentru astfel de reacþii în toatã
lumea industrializatã. Totuºi, Europa are propria ei dimensiune “nord-sud”,
iar þãrile mai sãrace nu vor sã suporte responsabilitatea pentru emisiile
anterioare ale þãrilor dezvoltate din UE; în acelaºi timp, ele privesc orice
constrângere relativã la consumul energetic ca pe un obstacol în calea
creºterii economice.

1.2. Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii (SUA) a un rol important, nu numai datoritã puterii
politice ºi economice, dar ºi datoritã nivelului sãu de emisii de GES, ce
reprezintã aproape 25% din totalul mondial. Spre deosebire de Europa,
SUA a avut o reacþie mai ezitantã în problema schimbãrilor climatice ºi a
fost mai interesat de consecinþele economice ale reducerii emisiilor de CO2.
La baza acestui comportament, pe lângã anumite circumstanþe politice, stã
istoria energeticã a SUA, caracterizatã de preþuri scãzute. SUA este cel mai
mare producãtor de cãrbune ºi al doilea producãtor de petrol ºi gaze
naturale din lume. Aceasta a permis creºterea economicã a SUA pe baza
resurselor interne ieftine de combustibili fosili. Deºi SUA a jucat un rol major
în înfiinþarea IPCC ºi a rãmas în vârful cercetãrii ºtiintifice în domeniu,
manifestã încã o mare rezistenþã în a recunoaºte schimbãrile climatice drept
o problemã globalã importantã ºi în a considera Protocolul de la Kyoto
viabil, respingând ratificarea acestuia.
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1.3. Japonia
Economia Japoniei este total dependentã de importurile de combustibili
fosili ºi are deja unul din cele mai eficiente sectoare energetic industriale din
lume. În acest context, constrângerile legate de CO2 sunt percepute ca o
oportunitate pentru Japonia sã îºi revitalizeze politica de conservare a
energiei ºi alte asemenea politici. Având în vedere cã în Japonia constituþia
nu permite ca þara sã contribuie la eforturile internaþionale de menþinere a
pãcii, la începutul anilor '90 Japonia a început sã ia în considerare
problemele de mediu drept un domeniu în care þara îºi poate asuma un rol
important, ca un partener internaþional matur ºi responsabil.

1.4. Alte þãri ale OECD
Canada ºi Australia au, ca ºi SUA, economii intens consumatoare de
energie precum ºi populaþie în creºtere. Însã, Canada are o lungã tradiþie în
interesul pentru probleme de mediu. Pe de cealaltã parte, Australia este
strict dependentã de industria carboniferã ºi industria grea, ce sunt orientate
spre export; Australia are în acelaºi timp vecini asiatici în cea mai mare
parte, care nu fac parte din grupul de state industrializate. De aceea,
guvernul australian are motive importante de îngrijorare privind potenþialele
efecte negative ale acþiunilor de limitare a emisiilor.
Norvegia ºi Elveþia se aflã printre þãrile cu cele mai mici emisii de CO2 dintre
statele OECD, datoritã procentului ridicat al energiei hidro în balanþa
energeticã; aceasta face în acelaºi timp foarte dificilã sarcina de reducere
a emisiilor.
Aproape toate þãrile OECD care nu sunt membre ale UE au în comun
dificultatea sporitã de a reduce emisiile sub nivelul anului 1990. De aceea,
aceste þãri au fost forþate sã formeze o alianþã - gupul JUSCANZ
(cuprinzând Japonia, Statele Unite ale Americii, Canada ºi Noua
Zeelandã), extinzându-se mai târziu în JUSSCANNZ (incluzând Elvetia ºi
Norvegia) - o contragreutate serioasã pentru UE în negocierile Protocolului
de la Kyoto.

1.5. Þãrile cu economie în tranziþie
Aproape toate statele Europei Centrale ºi de Est, inclusiv Rusia ºi mai multe
state din fosta Uniune Sovieticã, au în comun faptul cã pânã la sfârºitul
anilor ‘80 îºi dezvoltaserã economii relativ mari consumatoare de energie
ºi cã emisiile au scãzut datoritã tranziþiei economice. Majoritatea þãrilor
Europei Centrale ºi câteva din fosta URSS au devenit dependente de
importurile de energie, la preþuri în creºtere sau apropiate de cele ale pieþei
mondiale.
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Zece dintre aceste state urmeazã sã intre în UE în curând (mai 2004), iar
altele sperã sã facã acelaºi lucru ulterior. Aceste state au trecut printr-o fazã
de aliniere la poziþia UE.
Rusia, însã, rãmâne o þarã cu un consum imens ºi intens de resurse, care a
dezvoltat legãturi politice mai strânse cu SUA decât cu UE. Evoluþia
negocierilor Protocolului de la Kyoto au adus Rusia ºi SUA ºi mai aproape,
având un interes comun în domeniul schimbãrilor climatice (practic,
“cererea” de credite de emisii GES a SUA se completeazã foarte bine cu
“oferta” Rusiei).
Prin refuzul SUA de a ratifica Protocolul de la Kyoto, Rusia a devenit þara de
a cãrei ratificare a Protocolului de la Kyoto depinde ratificarea la nivel
global a acestui important tratat ºi intrarea lui în funcþiune. Din nefericire,
Rusia amânã luarea acestei decizii, fãcând sã treneze întregul proces de
limitare a emisiilor de GES la nivelul planetei.

1.6. România
România a ratificat Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile
climatice (Legea nr. 24/1994) ºi a fost prima þarã din Anexa 1 a Convenþiei
care a ratificat Protocolul de la Kyoto (Legea nr. 3/2001). Prin Protocol,
România s-a angajat sã-ºi reducã emisiile GES cu 8 % faþã de cele din anul
1989.

1.7. Þãrile în curs de dezvoltare ºi G77
Þãrile în curs de dezvoltare cautã sã se grupeze sub denumirea “G77 plus
China” (grupul numãra de fapt mai mult de 120 de þãri). Aceste þãri simt cã
singura lor sursã de putere derivã din numãrul ºi unitatea lor în confruntarea
cu forþa OECD.
Þãrile în curs de dezvoltare sunt unite în procesul de negociere pe schimbãri
climatice de principiul cã orice acþiune în acest domeniu trebuie condusã de
lumea industrializatã, având în vedere cã “þãrile dezvoltate au principala
responsabilitate pentru degradarea mediului la nivel global”.
Aceste þãri au ºi interese specifice, de pildã:
- Alianþa statelor insulare mici (AOSIS) - cuprinde state din Oceanele
Pacific, Indian ºi Atlantic, extrem de vulnerabile la impactul schimbãrilor
climatice, în special la creºterea nivelului mãrii;
- Organizaþia þãrilor exportatoare de petrol (OPEC) - reprezintã interesele
þãrilor în curs de dezvoltare exportatoare de petrol.
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2. Convenþia - cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile
climatice
Convenþia - cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice,
UNFCCC, a fost semnatã la Summit-ul Pãmântului de la Rio de Janeiro în
iunie 1992 de cãtre 154 de state. Ea a luat fiinþã în urma semnalãrii unor
motive de îngrijorare la sfârºitul anilor 1980 legate de creºterea gradului de
conºtientizare la nivel politic ºi public asupra problematicii de schimbãri
climatice.
Convenþia (vezi Anexa 1 a manualului de faþã) furnizeazã un cadru legal
internaþional ºi un set de principii acceptabil pentru aproape toate þãrile
implicate. Convenþia acceptã faptul cã schimbãrile climatice reprezintã o
problemã serioasã ºi asigurã þãrile în curs de dezvoltare cã abordarea
acesteia este în prezent responsabilitatea în primul rând a þãrilor
industrializate.
UNFCCC a intrat în vigoare în martie 1994 dupã ratificarea de cãtre 50 de
semnatari ºi a fost ratificatã de 181 de state, numite “Pãrþi ale Convenþiei”.
Statutul sãu de convenþie cadru înseamnã cã aºa-numite protocoluri pot fi
adãugate pentru a preciza obiectivele de reducere sau mãsuri speciale
pentru reducerea emisiilor de GES.
Articolul 2 al UNFCCC stabileºte obiectivul general al Convenþiei:
“Obiectivul fundamental al acestei Convenþii … este sã realizeze …
stabilizarea concentraþiilor de gaze cu efect de serã în atmosferã la un nivel
care sã previnã interferenþa antropogenicã periculoasã cu sistemul climatic.
Un astfel de nivel trebuie atins într-o perioadã de timp adecvatã pentru a
permite ecosistemelor sã se adapteze în mod natural la schimbãrile
climatice, sã asigure cã producþia alimentarã nu este ameninþatã ºi sã
permitã dezvoltarea economicã într-un mod durabil.”
UNFCCC se bazeazã pe patru principii majore:
1) Echitatea - modul echitabil de distribuire între state a sarcinii de reducere
a emisiilor de GES, având în vedere faptul cã, pânã acum, emisiile au
provenit, în principal, din statele industrializate ale Europei ºi Americii de
Nord;
2) Acþiunea preventivã - climatologia foloseºte prognoze ce presupun
anumite nivele de incertitudine. Pãrþile, însã, trebuie sã acþioneze acum
pentru a proteja clima ºi nu pot aºtepta pânã la apariþia unei dovezi
ºtiinþifice absolute asupra impactului schimbãrilor climatice.
3) Eficienþa - politicile ºi mãsurile de abordare a schimbãrilor climatice
trebuie sã fie eficiente în ceea ce priveºte costurile, pentru a asigura
beneficii globale la cel mai mic cost posibil.
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4) Dezvoltarea durabilã - definitã ca “dezvoltarea care satisface toate
necesitãþile prezentului fãrã a pune în pericol capacitatea generaþiilor
viitoare de a ºi le satisface pe ale lor.”
Convenþia presupune angajamentul tuturor Pãrþilor:
- sã dezvolte, sã aducã la zi periodic, sã publice ºi sã punã la dispoziþia
Conferinþei Pãrþilor inventare naþionale de surse ºi bazine de absorbþie de
emisii de GES;
- sã formuleze, sã implementeze, sã publice ºi sã aducã la zi în mod regulat
programele naþionale sau, acolo unde este cazul, regionale, conþinând
mãsuri de limitare a schimbãrilor climatice ºi de facilitare a adaptãrii
corespunzãtoare la schimbãrile climatice; sã promoveze managementul
durabil;
- sã promoveze ºi sã coopereze în dezvoltarea, aplicarea ºi difuzarea
problematicii de schimbãri climatice, inclusiv a transferului de tehnologii,
practici ºi procese, educaþie, instruire ºi conºtientizare publicã;
- sã coopereze în pregãtirea pentru adaptarea la impactul schimbãrilor
climatice; sã dezvolte ºi sã elaboreze planuri integrate corespunzãtoare
pentru managementul zonelor de coastã, al resurselor de apã ºi activitãþilor
agricole ºi pentru protecþia ºi reabilitarea ariilor afectate de secetã ºi
deºertificare, în special din Africa, precum ºi a celor afectate de inundaþii;
- sã transmitã Conferinþei Pãrþilor informaþii legate de implementare.
În plus, Convenþia angajeazã Pãrþile - þãri dezvoltate ºi alte Pãrþi incluse în
Anexa I sã ia mai multe mãsuri specifice, ºi anume sã adopte politici ºi
mãsuri care sã demonstreze cã statele dezvoltate sunt într-o poziþie de frunte
în modificarea tendinþelor pe termen lung ale emisiilor antropogenice,
conform obiectivului Convenþiei.
Convenþia stabileºte, de asemenea, responsabilitãþile financiare ale þãrilor
din Anexa II - în principal þãri ale OECD - pentru asistarea þãrilor în curs de
dezvoltare în respectarea obligaþiilor din cadrul Convenþiei ºi sprijinirea
þãrilor vulnerabile în mod deosebit, în adaptarea la schimbãrile climatice,
printre altele ºi prin transferul/accesul la tehnologii nepoluante ºi “knowhow”.
Organismul central înfiinþat prin Convenþie este Conferinþa Pãrþilor
(Conference of the Parties - CoP), ce se întruneºte anual. Secretariatul se
ocupã cu desfãºurarea de zi cu zi a activitãþilor Convenþiei ºi eforturile
asociate, transmiterea rapoartelor ºi pregãtirea pentru întâlnirile CoP.
Organismul subsidiar pentru consultanþã ºtiinþificã ºi tehnologicã
(“Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice” - SBSTA),
cuprinzând reprezentanþi guvernamentali cu competenþã în domeniile
relevante de expertizã, este un forum de negociere ce se întruneºte între
Conferinþele anuale.
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În paralel, Organismul subsidiar pentru implementare (“Subsidiary Body for
Implementation” - SBI) - cuprinzând în mod similar reprezentanþi
guvernamentali - asistã CoP în evaluãri ºi revizuiri.
Convenþia defineºte, de asemenea, un mecanism pentru asigurarea
resurselor financiare pe o bazã concesionalã sau de granturi, inclusiv
pentru transferul de tehnologii. Fondul Global de Mediu (“Global
Environmental Facility” - GEF), gãzduit de Banca Mondialã ºi supervizat în
comun cu Programul de mediu al Naþiunilor Unite a fost acceptat ca agenþie
“interimarã”.
Observaþie: Activiºtii de mediu au criticat Pãrþile UNFCCC pentru cã nu au
stabilit obligaþii legale ºi un cadru temporal pentru respectarea obiectivelor de
reducere a emisiilor de GES. Acest eºec este considerat a fi rezultatul în principal
al activitãþii de lobby a reprezentanþilor industriilor bazate pe combustibili fosili
(companii din domeniul petrolier, carbonifer ºi al construcþiei de autovehicule). În
plus, statele producãtoare de petrol (OPEC) s-au temut cã un tratat puternic pe
schimbãri climatice ar putea duce la scãderea veniturilor lor din vânzarea
petrolului ºi au cerut compensaþii. Se impunea, astfel, o acþiune ulterioarã care sã
îmbogãþeascã cadrul legal internaþional ºi aºa a apãrut Protocolul de la Kyoto.

3. Protocolul de la Kyoto
La prima Conferinþã a Pãrþilor, de la Berlin, 1995, Pãrþile au decis cã
angajamentele UNFCCC pentru Pãrþile din Anexa 1 nu erau
“corespunzãtoare” ºi au lansat o nouã rundã de discuþii pentru a se decide
asupra unor angajamente mai stricte ºi mai detaliate pentru acele þãri. Dupã
doi ani de negocieri, a fost adoptat Protocolul de la Kyoto, la CoP 3, în
decembrie 1997.
Conferinþa de la Kyoto a fost evenimentul cel mai mare ºi cu cel mai mare
impact asupra problematicii de mediu de dupã Summit-ul Pãmântului de la
Rio de Janeiro. Înfiinþat în contextul constrângerilor substanþiale ale
negocierilor globale, Protocolul de la Kyoto este o realizare remarcabilã.
Realizarea centralã a Protocolului este definirea unor constrângeri legale ºi
cuantificate a emisiilor de GES pentru fiecare þarã industrializatã.
Pentru a intra în vigoare, Protocolul trebuie ratificat de 55 de Pãrþi, inclusiv
Pãrþi din Anexa 1, responsabile pentru 55% din emisiile de CO2 în 1990.
Pânã în prezent (februarie 2003), 166 de state au semnat Protocolul ºi 188
l-au ratificat (responsabile pentru 44,2% din emisii). Mult aºteptata ratificare
de cãtre Rusia ar pune Protocolul în funcþiune.
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3.1. Instituþii
Protocolul include instituþiile Secretariatului Convenþiei, organismele
subsidiare ºi mecanismul financiar.

3.2. Principalele angajamente
Protocolul de la Kyoto defineºte emisiile de GES permise pentru fiecare
Parte - stat industrializat (38 de þãri industrializate, inclusiv 11 þãri din
Europa Centralã ºi de Est) în termeni de cantitãþi alocate pentru perioada
de angajament 2008-2012. Anexa A a Protocolului specificã gazele cu
efect de serã ºi sursele lor. Angajamentele se aplicã þãrilor industrializate
din Anexa 1 a Convenþiei, iar angajamentele numerice sunt specificate în
Anexa B a Protocolului. Angajamentele însumeazã o reducere de 5,2% faþã
de emisiile GES din anul 1990, iar angajamentul general este urmãtorul:
“Pãrþile incluse în Anexa 1 vor asigura, individual sau în comun, ca emisiile
lor antropogenice totale de dioxid de carbon echivalent (CO2e) pentru
gazele cu efect de serã specificate în Anexa A sã nu depãºeascã cantitãþile
alocate conform limitãrii cuantificate de emisii ºi angajamentelor de
reducere înscrise în Anexa B […], având în vedere reducerea emisiilor totale
ale acestor gaze cu cel puþin 5% faþã de nivelul anului 1990 în perioada
de angajament 2008-2012.”
Protocolul introduce trei mecanisme flexibile pentru transferul internaþional
(implementarea în comun, mecanismul de dezvoltare curatã, comerþul cu
credite de emisii), ce vor fi descrise în Capitolul 3. Dacã o þarã emite mai
mult decât cantitatea alocatã ei sub Protocol, ea poate folosi aceste
mecanisme pentru a achiziþiona fie unitãþi de cantitate alocatã ("Assigned
Amount Units" - AAU) prin comercializarea acestora, fie unitãþi de reducere
a emisiilor ("Emission Reduction Units" - ERU) obþinute în urma proiectelor
implementate în comun, fie reduceri certificate de emisii ("Certified Emission
Reductions - CER) prin mecanismul de dezvoltare curatã.
Protocolul face referire la o a doua perioadã de angajament ºi stipuleazã
cã negocierile pentru definirea acestor angajamente nu vor începe mai
târziu de 2005. Reducerile emisiilor obþinute în plus faþã de angajamentele
din prima perioadã pot fi reportate în angajamentele din perioada
urmãtoare.
Chestiunea rezervoarelor de absorbþie a GES a apãrut ca o problemã
importantã foarte controversatã. Rezervoarele sunt sisteme ce sechestreazã
GES (de exemplu, pãdurile ºi oceanele sunt astfel de rezervoare pentru
CO2).
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Totuºi, plantarea de arbori în locul reducerii emisiilor GES datorate
combustibililor fosili nu va salva clima. Stimulentele pentru proiectele legate
de rezervoarele de absorbþie pot încuraja tãierea pãdurilor pentru a crea
plantaþii. O plantaþie monoculturã poate sã absoarbã mai mult CO2 decât
o pãdure maturã, dar ar putea distruge biodiversitatea. În plus, carbonul
stocat în arbori este uºor eliberat înapoi în atmosferã prin incendii, boli,
schimbãri în managementul terenurilor ºi chiar drept consecinþã a
schimbãrilor climatice.
În consecinþã, multe ONG-uri de protecþie a mediului se opun guvernelor ce
se bazeazã mai mult pe absorbþia GES pentru a-ºi îndeplini angajamentele
din cadrul Protocolului de la Kyoto, decât pe mãsurile de reducere a
emisiilor.
Prevederea de tip “balon” (“bubble”) a Protocolului permite unui grup de
state ca, atunci când ratificã Protocolul, sã îºi redistribuie angajamentele de
emisii într-un mod în care emisiile grupului respectiv sã nu depãºeascã
angajamentul colectiv. De exemplu, UE a alocat reducerea sa de 8% în
mod diferit statelor sale membre (cunoscute sub denumirea de “balonul UE”
- “EU bubble”), ceea ce a dus la o gamã de obiective diferite pentru þãrile
respective.
Astfel, Germania ºi Danemarca trebuie sã îºi reducã emisiile cu 21% faþã de
nivelul anului 1990, Luxemburg cu 28%, în timp ce, la polul opus, Finlanda
ºi Franþa trebuie sã îºi reducã emisiile la nivelul anului 1990, iar Grecia ºi
Portugalia îºi pot mãri emisiile cu 25%, respectiv 27%.
Protocolul stipuleazã cã fiecare Parte inclusã în Anexa 1 va depune eforturi
pentru implementarea angajamentelor astfel încât sã minimizeze impactul
negativ social, de mediu ºi economic asupra Pãrþilor state în curs de
dezvoltare. Printre problemele ce trebuie luate în considerare se aflã
stabilirea surselor ºi modalitãþilor de finanþare, precum ºi asigurarea
transferului de tehnologie.
Protocolul pune accentul pe evaluarea conformãrii, subliniind în mod
repetat nevoia de responsabilitate ºi verificare. Protocolul furnizeazã, de
asemenea, un cadru pentru modalitatea în care Pãrþile sã alcãtuiascã ºi sã
implementeze metodologii, prin instituirea unor sisteme naþionale de
realizare a inventarelor de GES. Protocolul nu include însã, pânã în prezent,
sancþiuni pentru statele care nu se conformeazã.
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4. Planul de Acþiune Buenos Aires
Primul reper politic major dupã Kyoto a fost urmãtoarea Conferinþã a
Pãrþilor UNFCCC, CoP 4, desfãºuratã în noiembrie 1998 la Buenos Aires.
Rezultatul Conferinþei a fost “Planul de Acþiune” Buenos Aires, ce cuprinde
decizii în urmãtoarele domenii:
- Mecanismul financiar - Fondului Global de Mediu (GEF) i-a fost confirmatã
poziþia de “entitate responsabilã cu operarea mecanismelor financiare ale
Convenþiei”. Domeniul de finanþare GEF a fost extins în mod formal pentru
a include o gamã mai largã de sprijin pentru creºterea capacitãþii þãrilor în
curs de dezvoltare de a aborda probleme de schimbãri climatice.
- Dezvoltarea ºi transferul de tehnologii - Decizia a lansat un apel cãtre
Pãrþile din Anexa II a Protocolului de la Kyoto (þãrile OECD) sã înainteze o
listã cu tehnologiile cu impact scãzut asupra mediului din proprietatea
publicã, iar þãrilor în curs de dezvoltare sã înainteze o listã cu necesitãþile
tehnologice prioritare, în special legate de tehnologiile-cheie în abordarea
schimbãrilor climatice. Toate Pãrþile au fost îndemnate sã creeze un mediu
favorabil de stimulare a investiþiilor în sectorul privat ºi sã identifice
proiectele ºi programele de cooperare în transferul tehnologic.
- Abordarea necesitãþilor ºi preocupãrilor statelor în curs de dezvoltare,
inclusiv a minimizarii impactului negativ. Decizia a abordat cerinþa de “a
rezolva necesitãþile ºi preocupãrile Pãrþilor” (þãrile în curs de dezvoltare),
dupã cum a fost stabilit în Convenþie ºi cerinþele corespunzãtoare de
minimizare a impactului negativ asupra grupurilor vulnerabile.
- Mecanismele Protocolului de la Kyoto. Decizia a stabilit un program de
lucru, elaborat “cu prioritate acordatã CDM, pentru a se lua o decizie
finalã asupra mecanismului (JI, CDM ºi ET) la CoP 6”.
5. Acordul de la Marrakesh
A ºaptea Conferinþã a Pãrþilor (CoP 7) UNFCCC a avut loc la Marrakesh,
Maroc, în 2001 ºi s-a caracterizat prin realizarea unor progrese vizibile în
mai multe probleme cheie. Paºi importanþi au fost fãcuþi prin alegerea
Comitetului Executiv al CDM ºi acordul asupra demarãrii rapide a anumitor
proiecte CDM. Acordul de la Marrakesh stipuleazã o tranzacþionare
limitatã a unitãþilor generate de proiectele de creºtere a absorbþiei GES.
Au fost fãcute progrese semnificative ºi în privinþa conformãrii. Aceasta a
fost singura “problemã sensibilã” ce a fost rezolvatã la nivel tehnic, fapt ce
a fost foarte apreciat de cãtre observatori, care au fost plãcut surprinºi nu
numai de încheierea rapidã a negocierilor de conformare ci ºi de rezultatul
lor: adoptarea celei mai inovative ºi elaborate proceduri legate de
neconformare, dintre toate acordurile de mediu existente.
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Pãrþile au ajuns la un acord în privinþa pachetului de propuneri al UE,
inclusiv a pierderii eligibilitãþii (a þãrilor din Anexa I de a participa în
mecanisme) cauzate de eºecul în a înainta inventarul de emisii GES ºi
depãºirea limitelor specifice ale categoriilor de surse din Anexa A.
CoP 7 a stabilit ºi modalitãþile ºi liniile directoare pentru comerþul cu credite
de emisii.
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Pe lângã politicile ºi mãsurile
interne de care statele vor avea
nevoie pentru a-ºi îndeplini
obiectivele, Protocolul de la Kyoto
stabileºte urmãtoarele mecanisme
flexibile internaþionale, bazate pe
principiile pieþei:
- Implementarea în comun (“Joint
Implementation” - JI);
- Mecanismul de dezvoltare curatã
(“Clean Development Mechanism”
- CDM);
- Comerþul cu credite de emisii
(“Emissions Trading” - ET).

Capitolul 3

Mecanisme
de reducere
a emisiilor de gaze
cu efect de serã

Dr. Ing. Mihaela Dupleac
TERRA Mileniul III

Mecanismele flexibile au drept
scop sã asiste þãrile din Anexa 1 în
atingerea obiectivelor, permiþând
reducerea emisiilor acolo unde aceasta se face cu cel mai mic cost posibil.
În acelaºi timp, aceste mecanisme pot facilita transferul de tehnologii sau
fluxurile financiare spre þãrile în curs de dezvoltare sau cu economie în
tranziþie. Participarea în aceste mecanisme este voluntarã.
Cu alte cuvinte, prin aceste mecanisme, Protocolul creeazã stimulente
pentru þãrile industrializate sã investeascã în tehnologii curate, ecologice în
þãrile cu economie în tranziþie (“Economies in Transition” - EIT), precum ºi în
þãrile în curs de dezvoltare. JI ºi CDM sunt instrumente bazate pe proiecte.
Spre deosebire de ET, JI ºi CDM asigurã reduceri reale ale emisiilor prin
investiþii ºi, se sperã, inovaþii tehnologice ºi dezvoltare durabilã în þãrile în
curs de dezvoltare ºi economiile în tranziþie.
Observaþie: JI ºi ET vor fi acþiuni suplimentare celor interne, în timp ce creditele
obþinute în cadrul CDM pot contribui la satisfacerea unei pãrþi din angajamentele
þãrilor din Anexa 1.

1. Implementarea în comun

1.1. Introducere
Conform Articolului 6 al Protocolului de la Kyoto, implementarea în comun
(JI) este un mecanism proiectat astfel încât sã faciliteze transferul de
tehnologii ºi creºterea absorbþiei de carbon. Pãrþile din Anexa 1 pot
transfera cãtre sau achiziþiona de la alte Pãrþi din Anexa 1 unitãþi de
reducere a emisiilor (ERU) sau credite rezultate din activitãþile proiectelor de
JI ce reduc emisiile de GES sau mãresc absorbþia de GES în timpul primei
perioade de angajament (2008-2012).
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Avantajele JI sunt urmãtoarele:
- investitorii îºi pot micºora costurile reducerii emisiilor (este probabil ca
aceste costuri sã fie mai mici în þãrile mai puþin dezvoltate decât în cele
dezvoltate);
- existã posibilitatea de a transfera mai rapid tehnologiile noi, prin
intermediul proiectelor de JI;
- JI poate atrage investitori care în alte circumstanþe nu ar investi în þara
gazdã;
- spre deosebire de ET, JI presupune investiþii în proiecte concrete;
- JI are potenþialul de a limita utilizarea reducerilor de emisii în surplus
rezultate din declinul economic, în special în Ucraina ºi Rusia dupã 1990;
- în comparaþie cu CDM, statele au stimulente mai puternice pentru a
controla calitatea proiectelor ºi cantitatea de emisii ce va fi tranzacþionatã
cu investitorii.
Dezavantajele JI includ:
- JI derogã þãrile dezvoltate - responsabile pentru majoritatea emisiilor GES
- de rãspunderea privind eliminarea GES;
- un numãr de state-gazdã potenþiale au întâmpinat dificultãþi în
dezvoltarea mecanismelor de control corespunzãtoare; dacã aceste
mecanisme nu sunt operaþionale, va exista un risc mare de corupþie;
- JI poate diminua stimulentele pentru gãsirea modalitãþilor tehnice ºi a
altor modalitãþi de reducere a emisiilor în þãrile gazdã, fãcând reducerea
viitoare a emisiilor mai dificilã ºi mai costisitoare;
- proiectele pe termen lung pot pune þãrile-gazdã în situaþia în care nu îºi
mai pot respecta angajamentele (obiectivele viitoare putând fi mai mari),
trebuind sã continue sã transfere credite altor þãri în cadrul proiectelor pe
termen lung.

1.2. Noþiuni de bazã privind implementarea în comun
1.2.1 Adiþionalitatea ºi nivelul de bazã. Executare ºi înregistrarea
tranzacþiilor
Principiile majore ale JI ºi ale activitãþilor implementate în comun (“Activities
Implemented Jointly” - AIJ, faza pilot a JI demaratã în 1995) sunt:
- adiþionalitatea;
- nivelul de bazã.
Adiþionalitatea înseamnã cã proiectele JI/AIJ trebuie sã fie suplimentare din
punct de vedere al reducerii emisiilor GES, faþã de ceea ce s-ar întâmpla
fãrã ele.
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Urmãtoarele tipuri de adiþionalitate sunt deseori menþionate:
- adiþionalitate de mediu - proiecte ce depãºesc practicile standard de
mediu;
- adiþionalitatea tehnicã - proiectele trebuie sã promoveze tehnologii de
ultimã generaþie;
- adiþionalitate legalã - proiectele trebuie sã fie adiþionale la cerinþele
legale existente din þãrile-gazdã (adicã proiecte ce urmeazã sã fie
implementate pentru conformarea cu legislaþia naþionalã sau internaþionalã
nu trebuie sã primeascã credite de JI).
Pentru a cuantifica reducerile de emisii, trebuie pregãtit un nivel de bazã
(“baseline”) al proiectelor. Nivelul de bazã estimeazã cantitatea de emisii
în absenþa proiectului. Economiile sunt calculate ca fiind diferenþa dintre
nivelul de emisii cu ºi fãrã dezvoltarea proiectului ºi sunt cuantificate ca
unitãþi de reducere a emisiilor (ERU).
În mod evident, nivelele de bazã pot influenþa masiv rezultatele unui proiect
AIJ/JI. De aceea, în evaluarea unor astfel de proiecte, nivelul de bazã ºi
modalitatea de calculare a acestuia sunt foarte importante.
Nivelele de bazã pentru proiecte ar trebui sã fie dinamice ºi revizuite
periodic (la fiecare 3-5 ani), pentru a se verifica economiile preconizate cu
ajutorul inventarelor noi ºi mai detaliate ale þãrilor-gazdã.
Pãrþile UNFCCC nu au ajuns încã la un acord asupra criteriilor detaliate
pentru adiþionalitate ºi nici asupra regulilor ºi metodologiilor de calcul al
nivelelor de bazã. În prezent, metodologia de calcul a nivelelor de bazã
este stabilitã de la caz la caz.
De ce sunt importante adiþionalitatea, evaluarea nivelelor de bazã ºi modul
de transfer al ERU de la þara-gazdã la cea investitoare?
Dupã cum s-a menþionat, prin Protocolul de la Kyoto, fiecãrei þãri îi este
desemnatã o “cantitate alocatã” ce reprezintã cantitatea totalã de emisii de
GES pe care o þarã poate sã o emitã în perioada 2008-2012. Când un stat
transferã ERU rezultate dintr-un proiect de JI, aceste unitãþi sunt scãzute din
cantitatea alocatã acelui stat ºi se adaugã la cantitatea alocatã þãrii care a
investit în proiectul JI respectiv ºi care achiziþioneazã ERU rezultate în urma
implementãrii proiectului. De aceea, dacã ERU nu reprezintã reduceri reale,
adiþionale de emisii de GES (de exemplu în cazul în care cantitatea de ERU
transferatã depãºeºte cantitatea de emisii redusã), o þarã-gazdã JI poate
întâmpina dificultãþi în respectarea obligaþiilor sale sub Protocol. Astfel, este
în interesul guvernelor þãrilor-gazdã sã asigure cã proiectele sunt adiþionale,
cã nivelele de bazã sunt evaluate corect ºi cã este transferatã cantitatea
corespunzãtoare de ERU.
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Pentru aceasta, guvernele trebuie mai întâi sã se asigure cã numãrul de ERU
transferate reflectã cantitatea de reduceri de emisii generatã de proiect. În
al doilea rând, tranzacþia trebuie trecutã în sistemele de registre naþionale ºi
internaþionale conform Protocolului de la Kyoto. Aceste operaþii trebuie
efectuate de un organism guvernamental, ce poate fi un birou din cadrul
programului naþional de JI. Îndeplinirea acestor funcþii este necesarã pentru
ca guvernul gazdã sã îºi menþinã eligibilitatea pentru gãzduirea proiectelor
de JI ºi pentru a transfera ERU în care investitorii sã aibã încredere.
De asemenea, datoritã importanþei transferãrii unui numãr adecvat de ERU,
guvernele vor trebui sã fie implicate în negocierile de proiecte în faza de
repartizare a creditelor.

1.2.2 Integrarea investiþiilor JI în cadrul prioritãþilor naþionale
Nu existã îndoialã asupra faptului cã investitorii în proiecte de JI vor fi
interesaþi în primul rând de cantitatea ºi costul reducerii emisiilor generate
de proiecte. Atractivitatea JI pentru þãrile-gazdã derivã însã din potenþialul
sãu de a sprijini transferul de tehnologii ºi dezvoltarea naþionalã sau
îndeplinirea unor obiective de mediu. De aceea, valoarea JI va depinde de
modalitatea în care proiectele vor contribui la realizarea prioritãþilor
naþionale de dezvoltare durabilã. Pentru a transpune aceastã cerinþã în
practicã, programele de JI ar trebui sã dezvolte ºi sã implementeze în þãrilegazdã criterii de dezvoltare durabilã sau de mediu pentru analiza ºi
selecþia proiectelor.
Experienþa din Þãrile Europei Centrale ºi de Est (ECE)
Unele state-gazdã din ECE îºi definesc deja criterii de selecþie conform
obiectivelor naþionale de dezvoltare sau de mediu. De curând (decembrie
2003) ºi în România s-a pus la punct ºi s-a publicat un set de astfel de criterii
care se referã, în principal, la acceptarea proiectului, adiþionalitate,
dovedirea capacitãþilor proiectului, externalitãþile aferente, metodologia de
acceptare a proiectelor tip JI ºi domeniile preferenþiale pentru
implementarea de proiecte JI.
Observaþii:
1) Experienþa din þãrile ECE aratã o lipsã de coerenþã între prioritãþile naþionale
ºi proiectele de AIJ; un motiv ar fi faptul cã, în majoritatea cazurilor, de curând s-a
ajuns la un acord asupra criteriilor ºi statele încã îºi construiesc programele
naþionale de JI.
2) Pentru þãrile ECE, aderarea la UE stabileºte cerinþe specifice asupra
performanþelor economice ºi de mediu. Criteriile naþionale de selecþie JI pot
canaliza investiþiile în direcþia reducerii costurilor legate de pregãtirea pentru
aderare a statelor.
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1.2.3 Participarea publicã în proiectele de JI
Investiþiile în JI vor afecta, fãrã îndoialã, actorii locali. Acest fapt necesitã
adoptarea unor proceduri de consultare ºi publicare a informaþiilor. În
acelaºi timp, contribuþia participãrii publice la design-ul proiectelor ºi
aprobarea deciziilor va contribui, de asemenea, la alinierea investiþiilor JI la
obiectivele ºi prioritãþile naþionale de dezvoltare.
Regulile de transparenþã ºi responsabilitate ale sistemelor naþionale de JI vor
trebui sã se conformeze cu angajamentele internaþionale ale statelor
cuprinse în Convenþia de la Aarhus privind accesul la informaþie,
participarea publicã la procesul de luare a deciziilor ºi accesul la justiþie în
probleme de mediu (a se vedea Capitolul 4).
Statele ECE cuprinse în Anexa 1 sunt semnatare ale Convenþiei. România a
adoptat aceastã Convenþie prin Legea 86/2001.
Aplicarea principiilor de transparenþã, participare ºi þinerea evidenþei
proiectelor de JI ºi a performanþelor acestora va necesita ca guvernele sã
creeze canale pentru ONG-uri ºi alte pãrþi pentru:
- a avea acces la informaþie privind:
- criteriile ºi procedurile de selecþie;
- nivelul de bazã, adiþionalitatea ºi, unde este cazul, evaluarea
impactului asupra mediului;
- informaþii de monitorizare a proiectelor.
- a participa la elaborarea programelor naþionale de JI ºi a fi consultate în
procesele de selecþie ºi aprobare a proiectelor de JI. Societatea civilã ar
trebui sã fie consultatã ºi sã ofere comentarii asupra criteriilor de selecþie a
proiectelor, precum ºi a selecþiei concrete a proiectelor.
- a avea acces la informaþii despre proiectele de JI ºi performanþele lor.
În prezent, majoritatea þãrilor ECE nu asigurã informare sau consultare
publicã în proiectele de JI. În România s-au fãcut însã progrese vizibile în
acest sens în ultimii doi ani. Astfel, trei ONG-uri au statut de membri în
cadrul Comisiei naþionale de schimbãri climatice, participând la luarea
deciziilor privind proiectele de JI în þara noastrã.

1.2.4 Aprobarea guvernamentalã
Protocolul de la Kyoto cere guvernelor sã îºi asume responsabilitatea pentru
aprobarea proiectelor de JI. Þãrile ce nu au un set de proceduri
standardizate ºi predictibile de aprobare nu vor câºtiga încrederea
potenþialilor investitori în JI.
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Companiile - atât locale cât ºi strãine - au nevoie de îndrumãri clare asupra
procedurilor, criteriilor, autoritãþii ce ia deciziile, cerinþelor de monitorizare
ºi stipulãrilor de executare pentru a putea evalua riscurile ºi costurile
tranzacþiilor. Astfel de îndrumãri lipsesc în prezent.
În scopul reducerii costurilor pentru aprobarea proiectelor, guvernele þãrilor
interesate sã implementeze în comun proiecte de reducere a emisiilor GES,
încheie Memorandumuri de înþelegere (“Memorandum of Understanding”MoU). Existã deja mai multe astfel de MoU între þãrile cu economie în
tranziþie ºi alte þãri cuprinse în Anexa 1. MoU în general schiþeazã cerinþele
de bazã pentru proiecte, precum monitorizarea, verificarea independentã,
criteriile proiectelor ºi chiar rezolvarea disputelor. Deºi aceste acorduri nu
pot înlocui aprobarea guvernamentalã formalã necesarã proiectelor
individuale, ele furnizeazã un cadru pentru cooperarea între guverne ºi, în
consecinþã, reduc costul aprobãrii proiectelor, în special între state ce vor
desfãºura în comun mai multe proiecte.
România a încheiat astfel de MoU cu guvernele Olandei, Elveþiei,
Norvegiei, Danemarcei ºi Suediei. Companiile de consultanþã ºi de brokeraj
în domeniu situeazã þara noastrã pe primul loc - între þãrile ECE - din punct
de vedere al atractivitãþii pentru dezvoltarea de proiecte JI. De altfel, pânã
acum, în România s-au realizat deja proiecte de tip AIJ ºi au fost aprobate,
fiind în curs de desfãºurare, noi proiecte de tip JI. Domeniile principale de
realizare sunt producerea energiei electrice ºi termice ºi alimentarea
centralizatã cu cãldurã a populaþiei.

1.2.5 Menþinerea eligibilitãþii pentru JI
Eligibilitatea unui stat de a participa la proiecte de JI este probabil sã fie
condiþionatã de îndeplinirea unor alte obligaþii din Protocolul de la Kyoto.
Conform Protocolului de la Kyoto, dacã procesul de conformare al unei
Pãrþi ce transferã ERU prezintã nereguli, Partea ce achiziþioneazã acele ERU
nu le poate folosi pentru a-ºi îndeplini obligaþiile pânã la rezolvarea
problemei de conformare. Aceasta înseamnã cã investiþiile în proiectele de
JI sunt mult mai riscante în þãrile în care vor exista dificultãþi de conformare
cu obligaþiile asumate sub Protocolul de la Kyoto.
Angajamentele din Protocolul de la Kyoto cer þãrilor din Anexa 1 (între care
se situeazã ºi România) sã: dezvolte sisteme naþionale de mãsurare ºi
raportare a emisiilor (inclusiv absorbþia); sã elaboreze sisteme naþionale de
registre; sã raporteze la timp inventarele GES ºi comunicãrile naþionale; ºi,
în cele din urmã, sã atingã obiectivele naþionale de reducere a emisiilor
GES în perioada 2008-2012. Dacã investitorii vor considera cã o þarã nu
se poate conforma cu una sau mai multe din aceste obligaþii, aceasta va
reduce semnificativ atractivitatea investiþiilor în proiectele de JI.
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2. Mecanismul de dezvoltare curatã
Mecanismul de dezvoltare curatã (CDM) este principalul element al
Protocolului de la Kyoto ce face legãtura între lumea în curs de dezvoltare
ºi cea industrializatã.
Articolul 12 al Protocolului de la Kyoto specificã faptul cã CDM are drept
scop sprijinirea statelor în curs de dezvoltare ce nu sunt incluse în Anexa 1
în obþinerea unei dezvoltãri durabile ºi permiterea folosirii reducerilor de
emisii realizate în astfel de proiecte de cãtre Pãrþile din Anexa 1 pentru
conformarea cu angajamentele de reducere din Protocol.
Se aºteaptã ca proiectele CDM gãzduite de þãri în curs de dezvoltare (care
nu sunt cuprinse în Anexa 1) sã aducã aºa numitele reduceri certificate de
emisii (CER) pe care þãrile industrializate (din Anexa 1) sã le poatã folosi
pentru a-ºi îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor din Protocol.
Se aºteaptã, de asemenea, ca mecanismul sã genereze finanþare în
principal din sectorul privat ºi mai puþin din surse guvernamentale.
Persistã, însã, dezacorduri substanþiale între Pãrþi ºi observatorii interesaþi,
chiar ºi în privinþa caracteristicilor fundamentale de design al CDM.
Mecanismul va configura tipul de proiecte ce se vor desfãºura, distribuþia
geograficã a acestor proiecte, mãrimea CDM, dinamica puterii în
negocierile individuale de proiect ºi atractivitatea generalã a mecanismului
în comparaþie cu alte opþiuni disponibile þãrilor.
Proiectele CDM ar trebui sã treacã printr-un set comun de faze: idea iniþialã
de proiect, implementarea ºi certificarea periodicã a reducerii emisiilor. În
fig. 12 sunt descrise activitãþile din proiectele CDM.

Figura 12: Activitãþile din proiectele CDM
Sursa:
World Resources Institute
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Faza 1 a ciclului proiectului cuprinde dezvoltarea, design-ul, pregãtirea
finanþãrii, studiile de fezabilitate ºi de nivel de bazã, precum ºi obþinerea
aprobãrii guvernamentale pentru proiect.
Paºii ulteriori sunt validarea proiectului, monitorizarea ºi verificarea/
certificarea. Toate proiectele CDM trebuie sã fie supuse acestui set comun
de reguli pentru a genera CER. Înainte de implementarea proiectului, acesta
trebuie sã fie validat pentru a asigura faptul cã proiectul îndeplineºte toate
cerinþele pentru proiecte CDM stabilite de Pãrþi. Ulterior, în timpul
implementãrii, participanþii la proiect trebuie sã monitorizeze performanþele
proiectului într-o manierã transparentã ºi verificabilã. În sfârºit, pentru a
genera credite prin CDM, toate proiectele trebuie sã treacã prin verificarea
independentã a reducerilor de emisii revendicate.
3. Comerþul cu credite de emisii
Comerþul cu credite de emisii reprezintã abilitatea a douã entitãþi, care
trebuie sã-ºi reducã emisiile, de a tranzacþiona între ele o parte din creditele
de emisii. Acest concept a evoluat în principal într-un context intern, ca o
modalitate de control asupra emisiilor interne.
Deºi unii pun, în mod justificat, sub semnul îndoielii “dreptul” de a polua ºi
crearea unei pieþe de credite de poluare, comerþul cu credite de emisii este
ferm înscris în Protocolul de la Kyoto, în articolul 17. El permite oricãror
douã Pãrþi cu angajamente stipulate în Anexa B a Protocolului, sã
tranzacþioneze o parte din angajamentele de emisii, redistribuind, în
consecinþã, repartiþia de credite de emisii între ele, în orice moment.
Principiul comerþului cu emisii stã la baza faptului cã GES au efect la nivel
global, deci nu conteazã de unde provin aceste emisii ºi, în consecinþã, nu
conteazã nici unde se reduc. Astfel, efectul comerþului cu emisii asupra
climei este neutru, atât timp cât emisiile globale de GES sunt limitate la nivel
global de angajamentele Pãrþilor sub Protocolul de la Kyoto.
Statele ºi regiunile diferã în privinþa gradului de dependenþã de activitãþile
de producþie care emit GES, eficienþa cu care produc bunuri ºi servicii per
tona de GES emisã ºi uºurinþa relativã în a accesa surse de energie.
În consecinþã, statele ºi regiunile se confruntã cu costuri marginale diferite
de reducere a emisiilor GES.
Principiul câºtigului din comerþ enunþã faptul cã atunci când douã sau mai
multe entitãþi sunt obligate sã producã o cantitate fixã dintr-un bun sau
serviciu, iar costurile lor marginale de producþie diferã, ambele entitãþi pot
ieºi în câºtig dacã apeleazã la comerþ. Câºtigurile se pot realiza dacã
entitatea X, cu costurile marginale mai mari, îºi reduce producþia ºi plãteºte
entitatea Y, cu costurile marginale mai mici, sã îºi creascã producþia.
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Astfel, importantã este diferenþa dintre costurile marginale, ºi nu nivelul
absolut al costurilor. De aceea, reducerea emisiilor de GES ar fi mai puþin
costisitoare în general dacã acelor þãri/entitãþi care au costuri relativ
ridicate de reducere a emisiilor li s-ar permite sã “plãteascã” acelor þãri/
entitãþi care au costuri mai reduse de reducere a emisiilor, pentru ca acestea
din urmã sã realizeze o reducere mai mare a emisiilor. Aceste economii de
cost ar fi realizate dacã ar fi înfiinþate pieþe care sã permitã tranzacþionarea
creditelor/dreptului de a emite GES.
Atât costurile generale ale reducerii emisiilor cât ºi costurile nete ale
conformãrii vor fi mai mici decât dacã fiecare producãtor de GES ar realiza
reducerea emisiilor în mod independent. Mai exact, ideea este cã o þarã A
poate cumpãra credite de la o þarã B pentru a-ºi respecta angajamentul ºi
viceversa. Acest mecanism poate implica ºi companii private, care ar putea
efectua tranzacþii între ele.
Principiul nu poate totuºi rãspunde la întrebarea privind modul în care se
distribuie economiile realizate prin comerþ (cine plãteºte cui ºi cât). Existã
deja precedente în privinþa folosirii comerþului în scopuri de mediu (de ex. în
SUA - sistemul de comerþ cu credite de emisii de dioxid de sulf din cadrul
programului de ploi acide RECLAIM din zona Los Angeles; în Noua
Zeelandã - programul de comerþ cu licenþe de pescuit; Canada - schema de
comerþ pentru substanþele dãunãtoare stratului de ozon); schemele de
comerþ intern cu credite de emisii GES în Marea Britanie ºi Danemarca).
Douã state care ar putea avea credite de vânzare sunt Rusia ºi Ucraina, ale
cãror economii au intrat în recesiune din 1990. Mai simplu, aceste state au
acum mai puþine fabrici ºi ard, astfel, o cantitate mai micã de combustibili
fosili. Reducerea emisiilor GES datoratã scãderii economiei a primit
denumirea de “aer fierbinte”(“hot air”). Tranzacþionarea acestui “aer
fierbinte” ar putea submina serios credibilitatea comerþului cu emisii ca
instrument în viitor.
De asemenea, þãri în curs de dezvoltare, precum Argentina, de exemplu,
încep sã fie interesate de participarea în schema de comerþ. Totuºi, o astfel
de participare ar duce la apariþia aºa-numitului “aer fierbinte tropical”
- aceste state pot vinde reduceri fictive de emisii, inventarele lor de emisii
nefiind clare.
IMPORTANT ! Angajamentului susþinut al UE de a-ºi reduce emisiile de GES i se
subînscrie adoptarea, în octombrie 2003, a Directivei 2003/87/EC care
stabileºte o schemã de comerþ cu credite de emisii GES în interiorul Uniunii
Europene. De asemenea, existã o propunere de Directivã privind “legarea”
creditelor obþinute din proiecte de JI ºi CDM cu aceastã schemã de comerþ
europeanã.
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Ca þarã din Anexa 1 a UNFCCC, cu angajament stipulat în Anexa B a
Protocolului de la Kyoto, România ºi-a manifestat dorinþa de a participa la
comerþul internaþional cu credite de emisii. Faþã de obiectivul de a-ºi reduce
emisiile GES cu 8% faþã de cele din 1989, România produce în prezent
emisii GES aflate la nivelul a 60% din cele din 1989, datoritã tranziþiei
economiei. Prognozele aratã cã þara noastrã nu este în pericol de a nu-ºi
putea îndeplini angajamentul sub Protocolul de la Kyoto, pentru perioada
2008-2012. Probleme de conformare ar putea apãrea în cazul existenþei
unei perioade ulterioare de angajament, datoritã dezvoltãrii economiei.
Pânã atunci însã, România poate comercializa unitãþi de cantitate alocatã
(AAU) din totalul cantitãþii de emisii GES permise sub angajamentul þãrii
noastre în cadrul Protocolului de la Kyoto.
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Aceastã secþiune a manualului
încearcã sã explice de ce sunt
importante participarea publicã
ºi educaþia, mai întâi în general,
pentru protecþia mediului, ºi apoi
mai specific, în domeniul
schimbãrilor climatice. Sunt
prezentate condiþiile de bazã
ale participãrii publice ºi este
explicat modul în care UNFCCC
ºi Protocolul de la Kyoto asigurã
aceste condiþii. În final, este
explicat modul în care sunt
aplicate articolele orientate
cãtre participarea publicã ºi
educaþie ale UNFCCC ºi ale
Protocolului de la Kyoto.

Capitolul 4

Participare publicã
ºi educaþie

Lidija Zivcic
Coordonator CAN CEE

1. De ce este importantã participarea publicã?
Poþi face multe lucruri pentru a proteja mediul în care trãieºti. Eºti liber sã
decizi dacã vei folosi o maºinã sau vei merge pe jos. Poþi decide dacã vei
folosi pesticide pe câmpurile tale sau dacã vei lãsa recolta sã creascã fãrã
sã intervii. Poþi decide dacã vei folosi energie electricã sau energie solarã
pentru a-þi încãlzi apã. Dar dacã nu ai abilitatea de a participa la procesul
de luare a deciziilor, care merge mai departe de alegerea ta personalã ºi
se extinde în afara proprietãþii tale private, este posibil ca efortul tãu de a
proteja mediul sã fie ignorat. Dacã autoritãþile locale din zona ta decid cã
va fi construit un baraj pe râul din apropiere ºi tu nu ai participat la aceastã
decizie, mediul tãu va fi distrus în ciuda tuturor eforturilor tale de a-l proteja.
De aceea ai nevoie de dreptul de a participa la o asemenea decizie.
Aceasta înseamnã participare publicã.
Publicul este unul dintre sursele importante ale dezvoltãrii, ale implementãrii
legislaþiei de mediu ºi ale aplicãrii politicilor. Cetãþenii unei anume þãri o
cunosc mai bine decât orice guvern. Pentru cã sunt numeroºi, pot face mult
mai mult decât agenþiile guvernamentale ºi, pentru cã sunt interesaþi de
mediul în care trãiesc, sunt mai critici decât guvernul. Astfel, includerea
cetãþenilor, a publicului în procesul de luare a deciziilor în domeniul
protecþiei mediului este fundamentalã pentru stabilirea ºi implementarea
unui sistem de protecþie a mediului eficient ºi corect.
Un mediu sãnãtos trebuie sã fie responsabilitatea ºi grija oamenilor.
Participarea publicã este o modalitate sau un mecanism pentru exprimarea
grijii comune pentru mediu.
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Drepturile omului ºi protecþia mediului graviteazã cãtre acelaºi scop. Acest
fapt a fost recunoscut pentru prima datã în declaraþia adoptatã la
Conferinþa de la Stockholm, în 1972. “Dreptul la mediu” a fost pentru prima
datã exprimat în cadrul acestei conferinþe.
Deºi nu este încã recunoscut ca unul dintre drepturile fundamentale ale
omului, dreptul la mediu este încorporat în legislaþia multor þãri ºi în
numeroase declaraþii internaþionale. Noua Constituþie a României, adoptatã
în 2003, consfinþeºte acest drept.
2. Bazele ºi instrumentele participãrii publice
Dreptul la mediu poate fi structurat în jurul urmãtoarelor patru drepturi:
- Dreptul unui individ de a fi informat despre planurile sau proiectele care
ar putea ameninþa mediul sãu;
- Dreptul de a comenta ºi de a participa la procesul de decizie asupra
acestor planuri ºi proiecte;
- Dreptul de a declanºa proceduri legale ºi de a cere plata daunelor
asupra mediului;
- Dreptul de a participa.
Pentru a avea o bazã pentru toate drepturile prezentate mai sus, este
necesar ca publicul informat sã participe în procesul de formulare a
deciziilor. Pentru a decide dacã un anume proiect are impact asupra
mediului ºi care ar fi acesta, este necesar accesul la informaþii despre
proiect, despre mediul în care proiectul este plasat, despre actorii
proiectului etc. Ca urmare, o participare eficientã a cetãþenilor este posibilã
numai atunci când aceºtia au acces la informaþia necesarã. Cetãþenii
trebuie sã aibã ºi posibilitatea de a depune plângeri ºi acces la justiþie în
cazul în care opiniile lor sunt neglijate în procesul de luare a deciziilor.
De aceea, cele trei principii fundamentale ale participãrii publice sunt:
accesul la informaþie; dreptul de a participa; accesul la justiþie în probleme
de mediu.
Pentru a asigura participarea pot fi folosite urmãtoarele instrumente:
- Procesul de informare ºi de utilizare a comentariilor
Informaþia despre un anume proiect trebuie sã fie publicatã cu destul timp
înainte, astfel încât publicul sã aibã timp sã reacþioneaze ºi sã comenteze.
Comentariile ºi reacþiile care apar trebuie luate în considerare ºi, dacã nu,
trebuie oferitã o explicaþie potrivitã.
- Audieri publice
Uneori proiectele fac subiectul audierilor publice. În mod normal, acestea
sunt organizate de cãtre cel care dezvoltã proiectul.
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Prin deschiderea audierilor publice, acesta poate fie sã informeze publicul
despre proiect, fie sã ofere oportunitatea unei discuþii despre proiect.
A doua variantã este de preferat din perspectiva participãrii publice.
- Comitete consultative
Aceastã formã de participare publicã a devenit foarte utilizatã în ultimul
timp. Comitetele consultative înglobeazã în general reprezentanþi ai
miºcãrilor de mediu, însã una dintre condiþii pentru aceasta este ca miºcarea
sã fie destul de bine organizatã pentru a trimite un reprezentant calificat în
comitete. Alte douã condiþii sunt necesare pentru ca aceste comitete sã fie
eficace:
a) Întâlnirea trebuie sã fie deschisã publicului;
b) Toate opiniile trebuie notate în minutele întâlnirii.
- Acorduri internaþionale
Acordurile internaþionale sunt o formã specialã a participãrii publice. Având
în vedere cã ele sunt acceptate la nivel guvernamental, participarea
cetãþenilor este limitatã, însã existã destule posibilitãþi de implicare a
publicului (ex.: prin secretariatul acordului, prin procesul de acceptare a
acordului în þãrile semnatare).
- Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)
Pentru numeroase proiecte cu impact asupra mediului, trebuie sã fie fãcutã
o EIM în concordanþã cu legile naþionale. O parte a EIM este ºi garantarea
participãrii publice.
- Avocatul Poporului
Avocatul Poporului este o instituþie independentã de guvernare. Avocatul
Poporului poate fi contactat ºi informat despre comentariile cetãþenilor.
În afara acestor modalitãþi formale de participare publicã, existã ºi
modalitãþi informale precum: trimiterea de scrisori, demonstraþiile, petiþiile
etc.
Convenþia de la Aarhus
Participarea publicã este una dintre cele mai importante probleme pe care
se concentreazã legea internaþionalã. Unul dintre instrumentele
internaþionale folosite pentru a asigura participarea publicã este aºa-numita
Convenþie de la Aarhus, numitã oficial Convenþia privind accesul la
informaþie, participarea publicului în procesul de luare a deciziilor ºi accesul
la justiþie în probleme de mediu. Convenþia a fost adoptatã pe 26 iunie
1998 la Aarhus, Danemarca, în cadrul Celei de-a Patra Conferinþe
Ministeriale în procesul “Mediu pentru Europa”.
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Aceastã convenþie, cu cei trei piloni ai sãi, garanteazã aplicarea drepturilor
menþionate mai sus, care reprezintã condiþii pentru participarea publicã:
- accesul la informaþie;
- accesul la participare publicã în luarea deciziilor;
- accesul la justiþie în probleme de mediu.
Convenþia de la Aarhus face legãtura între drepturile de mediu ºi drepturile
omului. Convenþia recunoaºte cã avem o obligaþie faþã de generaþiile
viitoare ºi cã dezvoltarea durabilã poate fi atinsã numai prin implicarea
tuturor pãrþilor interesate de o problemã, inclusiv a publicului. Ea alãturã
responsabilitãþii guvernului protecþia mediului.
Dupã ce a fost ratificatã de 16 þãri, Convenþia a intrat în vigoare la 30
octombrie. Din 40 de participanþi, în total 22 de þãri au ratificat Convenþia,
printre care se aflã ºi optsprezece þãri din Europa Centralã ºi de Est:
Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bielorusia, Estonia, Georgia, Ungaria,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Polonia, Moldova, România,
Tadjikistan, Macedonia, Turkmenistan ºi Ucraina.
3. Educaþia
Sistemul de participare publicã nu opereazã spontan, ci sunt necesare
efortul ºi motivaþia. Guvernarea trebuie sã ia în considerare faptul cã nu toþi
cetãþenii sunt experþi în probleme specifice. Prin urmare, dacã guvernarea
doreºte sã implice cetãþenii în procesul de luare a deciziilor - ceea ce
reprezintã condiþia de bazã pentru crearea politicilor de mediu de succes guvernarea este responsabilã de educarea cetãþenilor. Pentru a garanta
implicarea eficientã a cetãþenilor, informaþia necesara trebuie sã fie
disponibilã ºi accesibilã rapid acestora. Cetãþenii trebuie sã fie informaþi
despre existenþa ºi disponibilitatea acestor informaþii ºi trebuie sã le fie
oferitã o explicaþie obiectivã a informaþiei, într-o formã accesibilã tuturor.
4. Participarea publicã ºi educaþia despre schimbãrile climatice
Pentru a aplica toate explicaþiile din acest capitol în problema schimbãrilor
climatice, trebuie spus cã participarea publicã ºi educaþia sunt
fundamentale în prevenirea ºi eliminarea schimbãrilor climatice. Este
important ca oamenii sã fie educaþi despre cauzele ºi efectele schimbãrilor
climatice. Oamenii trebuie sã ºtie cum afecteazã clima prin acþiunile lor ºi
cum schimbãrile de climã îi afecteazã pe ei. Însã cunoaºterea acestor
aspecte nu este suficientã. Oamenii trebuie sã aibã posibilitatea sã
participe activ în prevenirea ºi eliminarea acestei probleme. Ei trebuie sã
aibã posibilitatea sã participe la luarea deciziilor asupra proiectelor de
Implementare în Comun (JI - Joint Implementation Projects).
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Trebuie sã poatã transmite guvernelor cã nu doresc noi centrale electrice pe
cãrbune sau baraje imense. Trebuie sã aibã dreptul sã se plângã de
dezastrele care le distrug casele datoritã vieþii luxoase a altor oameni.
Atât în UNFCCC cât ºi în Protocolul de la Kyoto se abordeazã problema
importanþei educaþiei, a instruirii ºi a conºtientizãrii. Totuºi, în cele douã
instrumente internaþionale nu sunt introduse mecanisme de participare
publicã pentru prevenirea ºi eliminarea schimbãrilor climatice.
Sã examinãm mai atent articolele relevante din UNFCCC ºi din Protocolul
de la Kyoto.
5. Participarea publicã ºi educaþia în UNFCCC
Educaþia, instruirea ºi conºtientizarea publicã sunt toate esenþiale pentru
atragerea susþinerii publice în legãturã cu mãsuri de combatere a
schimbãrilor climatice. Un angajament important, care se aplicã tuturor
pãrþilor semnatare ale Convenþiei este promovarea educaþiei, a instruirii ºi a
conºtientizãrii publice asupra schimbãrilor climatice, exprimatã în Articolul
4 (i), în care toþi semnatarii UNFCCC se angajeazã sã promoveze ºi sã
coopereze în educaþie, instruire ºi conºtientizare publicã legate de
schimbãrile climatice ºi sã încurajeze cea mai largã participare în acest
proces, incluzând-o pe cea a organizaþiilor neguvernamentale (...).
Acest angajament este elaborat în continuare în Articolul 6 al Convenþiei,
care afirmã cã Pãrþile vor:

(a) Promova ºi facilita, la nivel naþional ºi, dacã este necesar, la nivel
subregional ºi regional, ºi în acord cu legile ºi regulamentele naþionale,
conform capacitãþilor lor:
(i) Dezvoltarea ºi implementarea programelor educaþionale ºi de
conºtientizare publicã despre schimbãrile climatice ºi efectele lor;
(ii) Accesul public la informaþia despre schimbãrile climatice ºi
efectele lor;
(iii) Participarea publicã în abordarea schimbãrilor climatice ºi a
efectelor lor ºi formularea unor rãspunsuri adecvate; ºi
(iv) Instruirea personalului ºtiinþific, tehnic ºi managerial.
(b) Coopera ºi promova, la nivel internaþional ºi, dacã este necesar,
folosind organismele existente:
(i) Dezvoltarea ºi schimbul de materiale educaþionale ºi de
conºtientizare publicã despre schimbãrile climatice ºi efectele lor; ºi
(ii) Dezvoltarea ºi implementarea unor programe educaþionale ºi de
instruire, inclusiv întãrirea instituþiilor naþionale ºi schimbul sau
asistarea personalului care sã instruiascã experþi în domeniu, în
special în þãrile în curs de dezvoltare.
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Articolele menþionate trateazã probleme de educaþie ºi participare publicã,
adicã Pãrþile Convenþiei sunt obligate sã susþinã educaþia, instruirea ºi
creºterea conºtientizãrii în domeniul schimbãrilor climatice. Articolele obligã
Pãrþile sã ofere acces la informaþie publicului ºi sã deschidã posibilitãþi de
participare publicã în domeniul schimbãrilor climatice.
6. Participarea publicã în Protocolul de la Kyoto
Conform articolului 10 (e) din Protocolul de la Kyoto, Pãrþile se angajeazã
sã:

Coopereze ºi sã promoveze la nivel internaþional ºi, dacã este nevoie,
folosind organismele existente, dezvoltarea ºi implementarea programelor
educaþionale ºi de instruire, incluzând întãrirea procesului naþional de
creare a capacitãþii, în special a celei instituþionale ºi umane ºi schimbul sau
asistarea personalului pentru a instrui experþi în acest domeniu, în special în
þãrile în curs de dezvoltare, ºi sã faciliteze la nivel naþional conºtientizarea
publicã ºi accesul la informaþii despre schimbãri climatice. Ar trebui
dezvoltate modalitãþi potrivite pentru a implementa aceste activitãþi prin
intermediul organismelor relevante ale Convenþiei, þinând cont de Articolul
6 al Convenþiei. Conform articolului menþionat, când Protocolul de la Kyoto
va intra în vigoare, Pãrþile sale sunt obligate sã susþinã educaþia ºi
participarea publicã.
În afara articolelor menþionate din Protocol, existã ºi Acordurile de la
Marrakesh, care se adreseazã focalizat acestor probleme. Acordurile
deschid accesul ONG-urilor de mediu la participarea în luarea deciziilor.
Prevederile legate de accesul ONG-urilor la trei mecanisme de flexibilitate
- Comerþul cu Emisii, JI ºi CDM sunt foarte importante. Spre exemplu, când
este pregãtitã documentaþia pentru un proiect JI, ea trebuie sã fie oferitã
publicului pentru a fi comentatã, iar observaþiile trebuie sã fie incluse în
documentaþia proiectului.
7. Articole - Realitatea
Deºi existã articole în UNFCCC ºi în Protocolul de la Kyoto care susþin
educaþia ºi participarea publicã, în realitate se întâmplã deseori ca publicul
vizat sã fie ignorat sau sã nu existe programe educaþionale despre
schimbãrile climatice. De aceea, este necesar sã cunoaºteþi bine prevederile
din UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto ºi, dacã guvernul vostru este
constrâns cel puþin de cãtre UNFCCC, sã cereþi implementarea prevederilor
despre educaþie ºi participare publicã. Dacã accesul vostru la educaþie sau
participare publicã este puternic limitat, puteþi declanºa un proces împotriva
organismelor care vã limiteazã accesul.
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8. Echitatea în schimbãrile climatice
În ultimul timp, termenul “echitate” poate fi auzit foarte des în dezbaterile
despre schimbãri climatice. Se referã la cum vom distribui în mod egal
emisiile de GES din trecut, prezent ºi viitor. Totuºi, problemele de echitate nu
sunt un subiect de discuþie complet nou în dezbaterile despre schimbãrile
climatice. Deja, UNFCCC vizeazã aceastã problemã în Articolul 3.1:
Pãrþile ar trebui sã protejeze sistemul climatic în folosul generaþiilor prezente
ºi viitoare, pe baza principiului echitãþii ºi în acord cu responsabilitãþile lor
comune însã diferite ºi cu capacitãþile fiecãreia. Conform acestora, þãrile
dezvoltate, Pãrþi ale Convenþiei, ar trebui sã conducã activitatea de
combatere a schimbãrilor climatice ºi efectele adverse pe care acestea le
provoacã. (UNFCCC)
Discuþia a apãrut din urmãtoarea problemã: pentru a reduce substanþial
emisiile de GES ºi pentru a le aduce la nivele durabile pentru a opri
schimbãrile climatice, nu numai þãrile industrializate vor trebui sã facã ceva
ci ºi cele în curs de dezvoltare.
În acestea din urmã, emisiile de GES cresc cu o ratã medie de 4,6%, ceea
ce înseamnã cã în curând vor ajunge din urmã ºi chiar depãºi lumea
industrializatã. Astfel, chiar dacã þãrile industrializate vor reduce emisiile, o
catastrofã climaticã nu va putea fi evitatã.
Problema a apãrut ca urmare a faptului cã þãrile în curs de dezvoltare nu
pot fi învinuite pentru situaþia dificilã actualã - nu emisiile lor sunt cele care
au creat problema schimbãrilor climatice, ci mai ales emisiile þãrilor
industrializate. Deci, concluzia este cã nu se poate rezolva problema
schimbãrilor climatice fãrã ajutorul þãrilor în curs de dezvoltare, însã acestea
nu sunt responsabile pentru crearea problemei climatice ºi cer þãrilor
industrializate sã gãseascã o soluþie.
Dimensiunile adiacente ale problemei sunt:
a) emisiile þãrilor în curs de dezvoltare, deºi în creºtere, sunt “emisii de
supravieþuire”, în timp ce emisiile þãrilor dezvoltate pot fi considerate “emisii
de lux”;
b) þãrile în curs de dezvoltare sunt mult mai vulnerabile la efectele
schimbãrilor climatice, în timp ce þãrile dezvoltate deþin destule resurse
financiare pentru a construi mecanisme de apãrare împotriva consecinþelor
schimbãrilor climatice;
c) diviziunea Nord-Sud: Nordul considerã cã este o problemã de ”alocare
a obiectivelor de reducere a emisiilor”, în timp ce Sudul vede o “discrepanþã
cu privire la responsabilitate, pe de o parte ºi în împãrþirea sarcinilor legate
de impactul asupra climei, pe de altã parte” (Müller, 2000).
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Echitatea poate fi astfel formulatã ca o chestiune despre “cum pot fi
distribuite corect sarcinile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serã”. Întrebarea este între cine ºi cine vor fi distribuite emisiile? Va fi o
împãrþire echitabilã a sarcinilor între generaþii, indivizi sau naþiuni? Mai
departe, va fi o alocare echitabilã a costurilor pentru prevenirea
schimbãrilor climatice (costuri de reducere), sau a costurilor de adaptare la
schimbãrile climatice (costuri de adaptare)?
Rãspunsul la aceste întrebãri este oferit parþial de diferite modele de
distribuþie egalã a emisiilor. Majoritatea modelelor stabilesc un buget
global de emisii care fixeazã o limitã generalã pentru emisiile provocate de
oameni, dupã care principiile de împãrþire echitabilã a sarcinilor sunt
stabilite de fiecare model.
Cel mai simplu ar fi sã calculãm emisiile per capita (pe persoanã) permise
ºi sã lãsãm comerþul cu emisii sã facã restul. Totuºi, nici aceastã distribuþie
nu ar fi foarte echitabilã (spre exemplu, cineva care trãieºte în Siberia are
nevoie de mai multã energie pentru încãlzire ºi, ca urmare, produce mai
multe emisii decât o persoanã care trãieºte într-un climat mai cald; sau, în
unele þãri, gazele naturale reprezintã resursã disponibilã ºi cauzeazã mai
multe emisii decât energia eolianã, care nu este disponibilã în þara
respectivã).
De aceea au fost dezvoltate diferite modele de împãrþire echitabilã a
emisiilor, iar mai jos sunt prezentate câteva dintre ele.
a) Limite mobile: este stabilitã o cotã per capita ºi aceasta trebuie sã scadã
gradual pânã când atinge un nivel durabil de emisii.
b) Modelul brazilian: þãrile industrializate, ca grup, ar trebui sã reducã
emisiile de GES cu 30% pânã în 2020 (în comparaþie cu 1990). Ele ar
putea distribui sarcinile conform pãrþii lor de contribuþie cumulativã la
creºterea temperaturii globale începând cu 1840. Fiecare þarã ar avea
astfel “o datorie climaticã” reprezentând toate emisiile acumulate, în afara
cantitãþii fixate în bazine de absorbþie antropice.
Deci, þãrile care au provocat cele mai multe emisii ar trebui sã le reducã cel
mai mult. Aceastã propunere are totuºi limite considerabile (spre exemplu,
conform propunerii, Marea Britanie, cu cele 10 tone per capita, ar trebui sã
reducã emisiile cu 60%, în timp ce Statele Unite, cu cele 20 de tone per
capita, ar trebui sã reducã emisiile cu puþin peste 20%).
c) Contracþie ºi convergenþã: ideea care susþine acest model este cã toate
þãrile ar trebui sã îºi reducã la acelaºi nivel emisiile per capita pânã în
2045, ceea ce înseamnã cã þãrile cu emisii mari per capita ar trebui sã le
reducã drastic, în timp ce þãrile cu emisii per capita reduse vor avea
posibilitatea sã îºi creascã emisiile.
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Aceastã parte este numitã convergenþã. La un moment dat, toate þãrile ar
trebui sã ajungã la acelaºi nivel de emisii per capita, apoi va începe partea
de contractare, plecând de la premiza cã toate þãrile vor trebui sã reducã
emisiile per capita cu aceeaºi ratã. Deºi este greu de presupus cã unele þãri
ar accepta reduceri de 80% pânã în 2045, propunerea tinde sã obþinã
suport politic din partea unor þãri ca India, China sau Uniunea Europeanã.
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1. Lobby

1.1. Specificul activitãþilor
de lobby

Capitolul 5

Lobby ºi advocacy

Orice societate liberã conþine în
interiorul ei grupuri de interese.
Grupurile de interese pot juca un rol
pozitiv într-o societate democraticã ºi
Adrian
pluraristã, ele indicând modul ºi felul
Bãdilã
în care politicile guvernamentale
Asociaþia Alma-Ro
afecteazã viaþa, activitatea, aspiraþiile
ºi aºteptãrile unui grup sau altul, unei
comunitãþi sau alta. Pentru a avea însã
o voce care sã se poatã face auzitã, grupurile au nevoie de strategii
speciale ºi, mai ales, de tehnici speciale de influenþare a factorilor politici de
decizie.
Este important sã identificãm o anumitã problemã, sã atragem sprijin pentru
susþinerea unui anumit punct de vedere vizând rezolvarea problemei
identificate, dar este esenþial sã putem influenþa factorii politici de decizie în
adoptarea unor hotãrâri care sã rezolve problema în modul dorit de grupul
de interes constituit pentru a o susþine.
Cu alte cuvinte, este nevoie de lobby, adicã de un proces profesional
structurat de a influenþa factorii de decizie politici.
La baza activitãþii de lobby stã constatarea cã atunci când mai mulþi
indivizi/organizaþii îºi unesc eforturile pentru a-ºi promova interesele ºi
dezvolta strategii care vizeazã influenþarea deciziilor guvernamentale, ei îºi
mãresc practic influenþa în cadrul sistemului politic.
Activitatea de lobby trebuie însã privitã ca o profesie specificã, ce are
nevoie de profesioniºti - oameni specializaþi în lobby - dar ºi de un cadru
legal adecvat. Fãrã un cadru legal care sã defineascã activitatea de lobby,
sã instituie distincþia între lobby ºi alte modalitãþi de influenþare a deciziei
politice, existã pericolul de a asimila activitãþi de lobby care þin mai
degrabã de tentative de a corupe ºi nu de a influenþa.
Definirea legalã a activitãþii de lobby instituie ºi legitimarea activitãþii prin
clarificare, concizie ºi distincþie între ceea ce este ºi ceea ce nu este lobby,
între nevoia legitimã a unor grupuri de interes de a-ºi face auzitã vocea ºi
a-ºi proteja interesele care nu se opun tendinþei generale a societãþii de
creºtere economicã ºi democratizare, ºi dorinþa unor grupuri de a influenþa
decizia politicã, chiar dacã aceasta devine contrarie nevoilor generale ale
societãþii.
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Pe de altã parte, cei care au puterea de decizie politicã se confruntã
permanent cu o avalanºã informaþionalã, informaþiile venind pe diferite
canale oficiale sau neoficiale, guvernamentale, neguvernamentale sau prin
partidul politic al cãrui membru este.
Coagularea diferitelor grupuri de interes în jurul unei probleme specifice
este foarte importantã pentru a creºte capacitatea de influenþare a factorilor
de decizie.
Orice formã de lobby eficient este secondat de o campanie de advocacy
adecvatã.
La nivelul comunitãþilor existã probleme specifice unei anumite comunitãþi,
dar pot fi identificate ºi alte probleme care se regãsesc în mai multe
comunitãþi sau chiar în toate ºi care au fost provocate de o anumitã decizie
politicã. Se doreºte influenþarea acelei decizii, dar mai întâi trebuie
exprimatã problema, identificat impactul rezolvãrii sau nerezolvãrii
problemei, potenþialii aliaþi, ºi apoi începe încercarea de influenþare a
deciziei politice.
Toate deciziile politice sunt conjuncturale, se iau într-un anumit context
economic, social ºi politic ºi rãspund unor nevoi estimate în acel context.
Prin advocacy ºi lobby, politicienii beneficiazã de un sistem mult mai rapid
de informare, sunt în comunicare directã cu grupurile de interes, au deci
convingerea cã decizia lor este mult mai aproape de nevoile ºi prioritãþile
celor pe care îi reprezintã, din punct de vedere legislativ.
Lobby este ºi o sanºã de a intra în legãturã cu foruri de decizie la care nu
toþi sau chiar majoritatea dintre cetãþeni nu au acces. Fiind membru al unui
grup de interes, îþi poþi face auzitã vocea în comunitate ºi, prin sistemul de
reprezentare al grupului, chiar în faþa factorilor de decizie.
Pentru comunitãþile mici, acest lucru este deosebit de important, tendinþa
general umanã fiind cea de a le ignora pentru cã numãrul de voturi nu este
semnificativ sau este puþin semnificativ. Comunitatea are însã nevoie sã fie
auzitã ca voce, sã îºi promoveze interesele ºi sã fie reprezentatã nu doar
legislativ, ci ºi ca grup de interes.
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1.2. Lobby ºi procesul de lobby
Procesul de lobby este o extindere a dreptului cetãþeanului de a se face
auzit prin efortul de a influenþa legislaþia specificã ºi un exerciþiu de
democraþie.
Lobby mai reprezintã ºi orice încercare individualã sau a grupurilor de
interes private de influenþare a voturilor parlamentarilor în holul de lângã
camerele legislative.
Este de remarcat cã activitatea de lobby este inevitabilã în orice sistem
politic, la aceastã orã fiind dezvoltate softuri cu care se pot identifica rapid
funcþionarii cheie, parlamentari ºi guvernamentali ce pot genera diverse
forme oficiale de presiune politicã.
Nu sunt considerate activitãþi de lobby analizele nonpartizane, studii sau
cercetãri, examinãri sau discuþii despre probleme economice ºi sociale ºi
declaraþii sau comentarii la lege.
Activitatea de lobby poate fi desfãºuratã de lobby-iºti, firme de lobby, sau
salariaþii lobby-iºti.
Lobby-istul este un individ care este implicat pentru bani sau din alte
considerente, sau autorizat sã cheltuie bani de un alt individ, organizaþie,
sistem de educaþie universitarã, în scopul de a influenþa legislativul,
executivul, sau autoritãþile locale prin comunicare sau convingând pe alþii sã
comunice cu oficiali publici la nivel naþional sau local.
Coaliþiile de instituþii sau organizaþii, multe cu proprii lobby-iºti, influenþeazã
politicile publice atât la nivel local cât ºi naþional. O coaliþie de lobby
reprezintã un grup de mai mulþi indivizi sau entitãþi care îºi pun fondurile în
comun pentru a salariza lobby-iºti sau firmele specializate.
Principalele obligaþii ale lobbyiºtilor în acest proces sunt: sã înþeleagã
procesul, sã nu clasifice oamenii, sã se poarte frumos ºi sã recunoascã
eforturile altora. Identificarea þelurilor legislative presupune identificarea
problemei, contextului, recomandãrilor ºi costurilor. Lucrul în coaliþii
presupune identificarea problemei, formarea coaliþiei, desfãºurarea acþiunii
ºi aducerea de mulþumiri. Pentru începerea unei acþiuni de lobby, trebuie
dezvoltatã o reþea prin determinarea zonei vizate, recrutarea membrilor,
elaborarea planurilor iniþiale ºi dezvoltarea reþelelor telefonice.
Integritatea ºi profesionalismul sunt de bazã pentru procesul legislativ;
lobby-iºtii profesioniºti au o mare responsabilitate asupra modului cum sunt
percepuþi de opinia publicã ºi cum respectã standardele de eticã specifice
unei societãþi libere ºi morale.
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Este de remarcat cã lobby-iºtii trebuie sã aibã suficientã experienþã sã fie
capabili sã prezinte punctele de vedere, sã evite conflicte de interese ºi sã
aibã abilitãþi de lucru cu legislaþia specificã procesului de lobby ºi cu
funcþionari publici ºi demnitari.
În general, în þãrile cu legislaþie în domeniu, lobby-iºtii semneazã
angajamente prin care se angajeazã sã fie statornici cu spiritul de eticã în
scrisori ºi în campaniile de finanþare, sã-ºi þinã promisiunea de a spune
adevãrul când comunicã cu oficialii publici sau cu tribunalul legislativ, sã
notifice clienþii când apare un conflict de interese, sã refuze sã participe la
aranjamente cu oficialii publici ºi sã separe serviciul public de jocul privat ºi
sã demonstreze respect pentru oficiali.
Tehnicile obiºnuite de lobby:

TELEGRAME
BIROU DE RELAÞII CU PRESA

ÎNTÂLNIRI PERSONALE
CAMPANIE FELICITÃRI

APELURI TELEFONICE

SCRISORI

PETIÞII
TEHNICI DE LOBBY

SIMPOZIOANE
RALIURI

CONFERINÞÃ DE PRESÃ

CREARE EVENIMENTE

CONFERINÞE

DEMONSTRAÞII
MARªURI
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1.3. Comunicarea mesajului
Mesajul trebuie:
- sã convingã oamenii cã acesta va aduce îmbunãtãþiri reale în viaþa lor;
- sã dea oamenilor sentimentul propriei lor puteri;
- întãrirea organizaþiei pentru realizarea schimbãrilor în viitor;
În timpul procesului de lobby/advocacy, se pot aplica diferite tactici. Este
nevoie de abilitãþi specifice pentru comunicarea mesajului cãtre membrii
organizaþiei, aliaþi ºi public, folosind:
- convorbiri telefonice;
- scrisori;
- fluturaºi;
- petiþii;
- baza de date computerizatã;
- note de mulþumire.

1.4. Elementele unei reprezentãri eficiente
- Cunoaºterea procedurii legislative ºi a modului în care respectiva
procedurã este importantã pentru administraþia publicã localã;
- Cunoaºterea procedurilor interne ale procesului legislativ, cunoaºterea
persoanelor oficiale din agenþiile de stat ºi din Parlament, care influenþeazã
chestiunea în discuþie;
- Cunoaºterea modului de prezentare a argumentelor convingãtoare ºi
încrederea sincerã în tehnica promovatã;
- A fi concis ºi la obiect mãreºte sanºele de reuºitã;
- A fi pregãtit de negocieri cu oficiali de stat;
- Includerea membrilor în convingerea legislatorilor asupra punctului de
vedere al administraþiei publice locale;
- Realizarea coaliþiilor cu alte organizaþii cu interese comune pentru o
anumitã tematicã;
- Deþinerea ºi dezvoltarea unor calitãþi precum: încrederea, precizia,
siguranþa ºi alte calitãþi esenþiale pentru cei care îi reprezintã;
- Deþinerea unui simþ al evoluþiei în timp - unii ani prezintã ocazii mai bune
decât alþii pentru anumite tipuri de schimbãri;
- Abþinerea de la încheierea relaþiilor cu un membru al Parlamentului care a
acþionat împotriva unei anumite chestiuni. Acelaºi membru parlamentar
poate sprijini administraþia publicã localã într-o altã chestiune.
- Recunoaºterea valorii schimbãrilor mici - schimbãrile mici se pot cumula în
beneficii în decursul timpului.
Primul pas necesar pentru un lobby eficient este dezvoltarea agendei
politice a asociaþiei care reprezintã prioritãþile organizaþiei. Este important
în dezvoltarea acestei agende sã fie concentratã, de o lungime flexibilã ºi
sã reprezinte interesele cheie ale membrilor.
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2. Advocacy

2.1. Ce reprezintã advocacy?
Adocacy reprezintã un serviciu pentru comunitate ºi este un proces de
implicare a cetãþenilor ce fac eforturi de a influenþa politicile publice ºi
implicit de a promova schimbãrile sociale.
A apãrut þinând cont cã oamenii au drepturi ºi acestea trebuie sã fie
apãrate.
Este un proces de informare ºi asistare a factorilor de decizie, în condiþiile
în care numai cu informaþii bune se pot lua decizii bune.
Principalele obiective ale procesului de advocacy sunt:
- influenþarea politicilor publice;
- informarea politicienilor;
- stabilirea legãturilor cu alte organizaþii implicate în proces.
Procesul de advocacy oferã oportunitãþi oamenilor din comunitate sã se
cunoascã mai bine, sã acþioneze împreunã, sã-ºi dezvolte abilitãþile de
organizare ºi de gândire strategicã, sã atragã resurse ºi sã construiascã
relaþii cu diferite organizaþii.
În practicã, activitatea de advocacy este desfãºuratã de organizaþii
neguvernamentale cu misiune bazatã pe comunitate ºi care au resursele ºi
puterea pe care o pot folosi la afectarea politicilor în comunitate, dacã
membrii acesteia înþeleg acest proces.
Este un domeniu sensibil, care poate induce o anumitã teamã organizaþiilor
sã facã advocacy, ceea ce face ca în general aceastã activitate sã fie doar
o complementare a altor activitãþi de bazã. Existã o tendinþã a organizaþiilor
de a sta în afara luptei pentru a-ºi pãstra credibilitatea, deºi activitatea de
advocay pe lângã riscuri oferã ºi foarte multe oportunitãþi.
Scopurile generale ale organizaþiilor de advocacy sunt: furnizarea de
servicii, conducerea ºi coordonarea de acþiuni legislative, încurajarea
profesionismului ºi furnizarea de ºanse pentru creºterea profesionalã ºi
educaþie.
Principalele þeluri ale unei campanii de advocacy sunt crearea unui mediu
pentru creºterea continuã a calitãþii serviciilor, investiþia în sistemul de
resurse umane ºi dezvoltarea parteneriatului.
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O activitate de succes de advocacy a unei organizaþii presupune
calcularea tuturor factorilor care determinã ca o temã aleasã sã fie
câºtigãtoare ºi dacã membrii organizatiei au experientþã în acest domeniu.
Trebuie luat în calcul câþi oameni vor fi afectaþi de propunere, câþi vor suferi
ºi câþi vor fi ajutaþi ºi ce factori de decizie potenþial favorabili pot fi
identificaþi.
Persoanele implicate în acest proces se numesc activiºti de advocacy.
Pentru o campanie de succes, activiºtii de advocacy trebuie sã
îndeplineascã câteva condiþii:
- sã cunoascã legislaþia,
- procesul legislativ ºi
- factorii de decizie,
- sã se concentreze pe probleme nu pe persoane,
- sã fie cooperanþi, realiºti, practici, bine informaþi ºi pregãtiþi,
- sã se ofere sã asiste ºi sã furnizeze servicii în timpul luãrii deciziilor ºi în
timpul procesului legislativ ºi
- sã fie credibili.

2.2. Cum se realizeazã o campanie de advocacy?
Prima etapã a campaniei de advocacy o reprezintã alegerea temei ce
urmeazã a fi abordatã de cãtre organizaþie ºi în jurul cãreia comunitatea
poate fi mobilizatã.
O altã problemã specificã pentru ca o temã sã fie consideratã bunã pentru
o campanie de advocacy este datã de faptul cã trebuie sã aibã o susþinere
puternicã, sã fie suficient de specificã pentru a i se evidenþia impactul
imediat ºi sã fie realizabilã în timp.
În general, o organizaþie de advocacy face o listã cu problemele ce
urmeazã sã fie abordate în urmãtoarea legislaturã (la nivel naþional sau
local) ºi stabileºte prioritãþile în funcþie ºi de problemele pentru care
grupurile locale sunt de acord sã le monitorizeze ºi sã-ºi facã auzitã vocea.
Dupã alegerea problemei specifice, aceasta este cercetatã în context,
þinând cont de legislaþie, dacã organizaþia ºi comunitatea pot fi afectate în
mod tangibil, dacã se oferã ºanse pentru întãrirea organizaþiei prin
diversificarea activitãþii ºi prin construirea de relaþii cu noi aliaþi.
Documentarea asupra problemei se face ºi prin implicarea comunitãþii prin
interviuri ºi posibile sondaje de opinie cu lideri ai comunitãþii, rezidenþi,
vecini, furnizori ºi utilizatori de servicii …
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2.3. Advocacy - lobby delimitare de concepte
Campania de advocacy este procesul de definire ºi apãrare a unui drept ce
îºi gãseºte corespondentul în Carta Drepturilor Omului, iar procesul de
lobby este procesul de promovare a campaniei de advocacy.
Campania de advocacy presupune sensibilizarea oamenilor ºi implicarea
acestora funcþie de disponibilitate ºi abilitãþi într-o problemã curentã pe care
o pot rezolva în interesul propriei comunitãþi ºi este desfãºuratã de activiºti
în advocacy sau organizaþii.
Lobby-istul este persoana profesionistã care comunicã direct cu
parlamentarii, aleºii locali sau judeþeni ºi care acþioneazã pentru un grup de
interes special ºi care încearcã sã influenþeze legislaþia sau hotãrârile
factorilor de decizie.

2.4. Advocacy pentru politici publice
Politicile publice sunt planuri, principii, proceduri, legi ºi acþiuni care sunt
adoptate de factori de decizie pentru “a rezolva o problemã din societate,
a se opune unei ameninþãri sau a urmãri un obiectiv”.
Politicile publice nu sunt elaborate numai de guvern ci de orice factor de
decizie (Consiliu Local, Consiliu de Administraþie).
În sens larg, politicile publice pot sã:
- interzicã comportamente ce pun societatea în primejdie (de ex.
pedepsesc crima ºi corupþia);
- protejeze activitãþi, cetãþeni sau lucruri (de ex. protejarea minoritãþilor sau
a monumentelor):
- promoveze (de ex. încurajeazã agroturismul prin micºorarea impozitelor)
- furnizeze beneficii directe cetãþenilor (de ex. ºcolarizarea ºi asistenþa
medicalã gratuitã).

2.5. Þinte
Urmãtorul pas este indentificarea þintei pentru campania de advocacy ºi a
opþiunilor de rezolvare a problemei. Pentru aceasta se face o analizã a
balanþei de putere în comunitate, a grupurilor de interes ºi a climatului
general economic, social ºi politic.
Orice campanie de advocacy trebuie sã aibã o þintã. Þinta este întotdeauna
o persoanã, ºi anume persoana care are puterea de a oferi ceea ce dvs. ºi
asociaþia dvs. doriþi.
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c O þintã este întotdeauna o persoanã ºi nu o instituþie. Chiar dacã aveþi
în plan sã schimbaþi o lege ºi aveþi nevoie de votul majoritãþii parlamentare,
trebuie sã vã individualizaþi þinta în aºa fel încât aceasta sã fie o singurã
persoanã. Þintiþi un singur parlamentar într-un anumit moment.
c În cazul în care vã invidualizaþi þinta, va fi mult mai uºor pentru membrii
ºi voluntarii dvs. sã înþeleagã ºi sã se implice în acþiune.
c Pentru fiecare problemã specificã existã mai mult decât o singurã þintã.
Folosiþi la un moment dat þinta care poate aduce cele mai multe beneficii
pentru campania dvs., de asemenea, puteþi alterna þintele pe parcursul
campaniei.
c Fiecare din tacticile pe care le puneþi în aplicare pe parcursul campaniei
trebuie îndreptatã cãtre una din þintele pe care le-aþi ales. O tacticã ce se
îndreaptã spre toate þintele în acelaºi timp se va dispersa ºi, în concluzie, nu
va avea destulã forþã.

2.6. Grupurile de interes
Grupurile de interes reprezintã parte integrantã a oricãrei societãþi ºi au
influenþã directã sau indirectã asupra politicilor publice; pot avea influenþã
fastã sau nefastã funcþie de problematica abordatã ºi de calitatea liderilor
de opinie, dar ele întreþin plurarismul ºi democraþia.
Grupurile de interes au roluri multiple în societate ºi anume:
- de reprezentare a oamenilor în faþa guvernanþilor la nivel local ºi naþional,
- de participare la acþiunile politice, de educare a membrilor sãi,
- de completare a agendei de probleme ºi de monitorizare a programelor.
Într-o societate sunt trei mari tipuri de grupuri de interese: economic, public
ºi guvernamental, a cãror eficienþã depinde de resursele acestora.
De-a lungul întregului proces, foarte importantã este implicarea mass media
în campania de advocacy; pentru aceasta, asociaþia trebuie sã dea atenþie
presei, sã-ºi planifice o strategie de comunicare, sã organizeze conferinþe
de presã ºi sã genereze evenimente de presã.

65

Schimbãrile climatice - de la conºtientizare la acþiune

2.7. Strategii
Organizaþia îºi poate face o prezentare generalã în cadrul comunitãþii prin
diverse acþiuni specifice diverselor strategii folosite.
De asemenea, pot fi implicaþi liderii acesteia în discuþii interactive ºi training,
poate împãrþi informaþiile deþinute ºi lucreazã cu ei pentru organizarea
rezidenþilor ºi grupurilor comunitãþii în domeniul ales ºi a schimbãrii
sistemului.
Se pot identifica urmãtoarele tipuri de strategii:
- strategia de informare
- strategia de colaborare
- strategia de confruntare
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Acest capitol conþine
exemple de campanii derulate
în ultimii ani în scopul limitãrii
schimbãrilor climatice globale
de cãtre membrii din Reþeaua de
Acþiune pentru Climã (Climate
Action Network). Câteva dintre
aceste campanii sunt din
specificul celor de lobby, altele
fiind campanii orientate în
direcþia conºtientizãrii publice.

Capitolul 6

Campanii
în scopul limitãrii
schimbãrilor climatice

În urma informaþiilor obþinute în
Lavinia Andrei
capitolele 4 ºi 5, cititorul va fi
TERRA Mileniul III
capabil sã identifice uºor
metodele aplicate în exemplele
urmãtoare. În consecinþã, el/ea
va reuºi sã punã în practicã principiile evidenþiate în aceste exemple, în
proiectarea unor campanii proprii.
Despre ce este vorba în acordarea premiului “Fosila Zilei”?

Premiile "Fosila Zilei" modelate în chip de
brichete de cãrbune de calitate superioarã
germanã la SB-12, sunt prezentate aici de Roda
Verheyen, Prietenii Pãmântului (Friends of the
Earth).
Sursa: IISD/ENB Leila Mead

În loc de brichete nemþeºti, au fost acordaþi saci
de nisip statelor participante la CoP 6, Den
Haag. Sacii de nisip pentru împiedicarea
creºterii nivelului mãrii vor fi necesari pentru
cazuri de urgentã, în condiþiile în care
comportamente distrugãtoare ale câºtigãtorilor
premiilor “Fosila Zilei” sunt perpetuate.
Sursa: IISD/ENB Leila Mead
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În timpul negocierilor la nivel mondial pe schimbãri climatice, membrii
reþelei internaþionale de protecþie a climei “Climate Action Network” pot
vota pentru ca un anumit stat sã fie judecat drept cel care a avut contribuþia
cea mai slabã/proastã la negocieri.
Cei trei “învingãtori” sunt apoi premiaþi cu trofeul “Fosila Zilei”.
Organizarea acestui eveniment este în mare parte realizatã de cãtre o
organizaþie localã, membrã a CAN, precum Forumul ONG German, atunci
când Conferinþele au avut loc la Bonn. În fiecare zi a negocierilor la ora 6
PM are loc la centrul de conferinþe ceremonia de acordare a premiului
“Fosila Zilei”. Rezultatele sunt prezentate mai târziu pe pagina web.
La negocierile de la Bonn, Germania, primul câºtigãtor a fost rãsplãtit cu
marele premiu: trei brichete nemþeºti din cãrbune de calitate superioarã.
La Lyon, Franþa, în septembrie 2000, ceremonia zilnicã de acordare a
premiilor s-a realizat cu asistenþa popularilor pãpuºari din Lyon, Guignol.
Pãpuºa prezentatã rezuma ºi parodia în acelaºi timp negocierile. La CoP 6
din Den Haag din noiembrie 2000, sacii de nisip erau depozitãþi în dreptul
drapelului naþional al fiecãrui stat în parte. Prin adunarea premiilor zilnice,
este determinat câºtigãtorul general al sesiunilor de negociere.
La CoP 6, Canada a luat cele mai multe premii “Fosila Zilei”, fapt care a
determinat, printre altele, ca un canadian sã-ºi ardã paºaportul în semn de
protest la intervenþiile jenante/penibile ale propriei þãri. În afarã de premiile
obiºnuite “Fosila Zilei” acordate statelor participante, premii speciale sunt
acordate diferitelor instituþii sau persoane. Ceremonia de acordare a
premiilor ”Fosila Zilei” a devenit un eveniment aºteptat ºi recunoscut la
negocierile internaþionale, unde statele însele cer reþelei internaþionale CAN
sã acorde câte un astfel de premiu altui/altor state sau insistã a nu fi ele
însele nominalizate la câºtigarea trofeului.
Premiul pentru realizãrile obþinute în timpul vieþii
a fost înmânat la Den Haag lui Mohammed al
Sabban pentru contribuþia consistentã în
blocarea/împiedicarea
procesului
de
negociere dar ºi pentru contribuþia la
dezvoltarea marilor afaceri globale cu
combustibili fosili.
Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Jan Pronk a primit Premiul special pentru
oferirea de “cadouri gratuite” grupului
umbrelã, precum autorizaþii de poluare în
cadrul CDM, nelimitarea emisiilor în privinþa
“aerului cald” ºi credite fictive pentru bazinele
de absorbþie pentru CO2. Cu aceastã ocazie s-a formulat urmãtoarea
afirmaþie: “CoP 6 a fost Pronk-boicotat”.
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Alte câteva fotografii …

Sursa: IISD/ENB Leila
Mead

O savoare specialã o împrumutã acestor premii
Hans Brinker, bãieþelul olandez din poveste, care a
salvat oraºul Haarlem de la potop prin acoperirea
cu degetul a unei spãrturi din digul de protecþie.
În trei acvarii improvizate, pãpuºi de mãrimea lui
Hans Brinker creau impresia cã respirau cu
dificultate pe mãsurã ce digurile ce scufundau,
înghiþite fiind de apã. În primul acvariu ce servea
drept premiu, pãpuºa Hans pãrea cã se îneacã în
timp ce susþinea drapelul guvernului celui mai
refractar. (Text pus la dispoziþie de Jennifer Morrow; 2000 The
Earth Times)

Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Anunþarea câºtigãtorului premiului
“Fosila Zilei” la CoP 6. Den Haag,
noiembrie 2000.

Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Jospin primind Premiul Special
pentru slaba politicã francezã de
transport. Lyon, 2000.

Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Brichetele de cãrbune de calitate
superioarã germane pentru
“câºtigãtorii” de la CoP 5 ºi SB-12.
Cu aceastã ocazie, Arabia Sauditã
a condus detaºat.

Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Participanþi la Conferinþa pe
Schimbãri Climatice urmãrind
ceremonia de acordare a premiului
“Fosila Zilei”. Lyon, 2000.
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Secvenþe din spectacolul de
pãpuºi Guignol/ “Fosila Zilei”
la SB-13 din Lyon: “o lume în
pragul înecului”

Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Sursa: IISD/ENB Leila Mead
Sursa: IISD/ENB Leila Mead

Statele Unite, premiate
“Fosila Zilei” planând în
sens invers în balonul
“Aerul Cald”. Lyon,
2000.

“Aþi scufundat lumea!” În Den Haag, în
noiembrie 2000, oameni din toatã Europa
s-au adunat pentru a construi un dig de jur
împrejurul locului de desfãºurare a
conferinþelor. Acest zid a arãtat ce se poate
întâmpla dacã nu se vor lua mãsuri serioase
de limitare a schimbãrilor climatice ºi a
simbolizat pericolele la care suntem expuºi,
precum creºterea nivelului mãrii. Digul “s-a
dãrmat” în ultima zi a negocierilor,
demonstrând faptul cã nu s-a putut ajunge la
nici o înþelegere, lãsând protecþia climei în
continuare fãrã nici o bazã politicã la nivel
internaþional.

Pentru contact:
Luãm în considerare orice sugestie ºi comentarii critice atât în spiritul
premiului “Fosila Zilei”.
Astfel, pentru sugestii cu privire la premiile “Fosila Zilei”, contactaþi
webmaster@fossil-of-the-day.org;
Vã mulþumim pentru contribuþia dumneavoastrã!
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3000 de persoane la Bonn pentru a construi ambarcaþiunea

Mai jos, puteþi gãsi câteva imagini despre acþiunea “Barca de Salvare”
(Lifeboat) din 21 iulie, din Bonn, Germania, din timpul discuþiilor pe
schimbãri climatice.
3.000 de oameni au venit pentru a construi o ambarcaþiune de 30 m
lungime, denumitã “Barca de Salvare”, pentru a atrage atenþia asupra
climei.
Ei ºi-au supus mesajele atenþiei conducãtorilor lumii, fiind scrise pe scânduri
de lemn aduse de peste tot din lume.
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GREENPEACE închide ESSO
Activiºtii GREENPEACE au blocat o staþie ESSO, din Esch, Luxemburg
Vineri, 25 octombrie 2002, LUXEMBURG/Luxemburg

În timp ce statele lumii stãteau la discuþii despre
Protocolul de la Kyoto ºi despre cum vor stopa
schimbãrile climatice la o conferinþã din India,
GREENPEACE a trecut la acþiune pentru a opri
criminalul mondial nr. 1 în privinþa climei.
Noi declarãm statul Luxemburg - cunoscut ca fiind
pompa de combustibil a Europei - o zonã liberã de
influenþa ESSO. Mai mult de 600 de voluntari,
oameni obiºnuiþi din 31 de þãri au venit la
Luxemburg pentru a lua cu asalt cea mai mare
companie mondialã de petrol, contestând ºi
protestând împotriva interferenþei continue ºi gãlãgioase a acesteia în
politica climaticã internaþionalã. Toate cele 28 de staþii ESSO din
Luxemburg au fost blocate prin proteste paºnice, astfel încât nici o picãturã
de combustibil ESSO nu a mai curs din pompe o zi întreagã. Staþiile au fost
blocate prin benzi de avertisment cu menþiunea “Închis” ºi de diferiþi
voluntari care erau legaþi cu lanþuri de pompe sau de-a lungul intrãrilor.
Potrivit unui activist GREENPEACE, “90% din oamenii care treceau ne-au
susþinut, salutându-ne ºi ridicând degetul mare”.
Cu aceastã ocazie s-a raportat un accident al unui director de staþie de
combustibili care a intenþionat sã-ºi conducã maºina printr-o pancartã a
protestatarilor, dar în rest, nu au avut loc evenimente violente. Nu au fost
raportate cazuri de arestãri, deºi un activist dintr-o staþie de combustibili din
Larochette a relatat urmãtoarea conversaþie avutã cu un ofiþer de poliþie:
"(El) ne-a spus cã directorul a reclamat situaþia, dar cã el nu are nici un ordin
pentru a ne îndepãrta. El ne-a întrebat: 'Dacã vã forþez sã plecaþi, voi vã veþi
întoarce, nu-i aºa?' Noi i-am rãspuns cã da ºi ne-a lãsat în pace. În cursul
zilei, mai târziu, în timp ce protestul se apropia de final, ESSO se pare cã a
înaintat o reclamaþie scrisã împotriva GREENPEACE în care solicita
încheierea protestului. Gerd Leipold, director executiv al GREENPEACE
International, ºi-a fãcut aparitia la Wasserbillig, cea mai mare staþie de
combustibili din lume, în costum de tigru, mascota EXXON. El a declarat în
faþa tuturor care au fost martori la acþiune: noi am fost capabili sã explicãm
foarte bine cã am avut toate motivele pentru a bloca ESSO".
“Când vine vorba de modificãrile climatice globale, toate companiile de
petrol sunt rele, dar ESSO, cunoscutã ºi ca EXXONMOBIL sau doar MOBIL,
este cea mai rea companie dintre cele mai rele.
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Nu numai cã este cea mai puternicã companie, dar îºi utilizeazã resursele
financiare ºi influenþa pentru a continua sã polueze atmosfera cu gaze cu
efect de serã fãrã nici o limitã. ESSO a fost un actor cheie în influenþarea
deciziei Statelor Unite de a nu ratifica Protocolul de la Kyoto - unica
înþelegere la nivel internaþional care pledeazã pentru controlul emisiilor de
gaze cu efect de serã care afecteazã clima. ESSO neagã faptul cã
schimbãrile climatice reprezintã o problemã realã, mai mult, nu investeºte
nici un cent în energie regenerabilã. Ca atare, Luxemburg este renumit
pentru “turismul petrolier”. Pune la dispoziþie automobiliºtilor în trecere din
toatã Europa combustibil ieftin, pentru a-ºi face plinul.”
Turiºtii petrolului care se opresc astãzi la ESSO în Luxembourg, vor fi
întâmpinaþi de voluntari legaþi de pompe, cu pancarte: “ESSO: criminalul
climatic nr. 1”. Afacerile de bazã ale ESSO alimenteazã schimbãrile
climatice, iar compania face tot ce îi stã în puteri pentru a se asigura cã nu
îºi schimbã status-quo-ul. Compania a încercat, de asemenea, sã saboteze
dezbaterile la nivel înalt pe schimbãri climatice, utilizând grupuri de acþiune
frontalã, promovând ºi bazându-se pe o cercetare ºtiinþificã eronatã, având
o contribuþie politicã puternicã prin refuzul de a cheltui din miliardele sale
pentru energie curatã, regenerabilã.
Demonstraþia din Luxemburg vrea sã arate companiei petroliere gradul de
nemulþumire publicã faþã de acþiunile de auto-bunãstare în obstrucþionarea
mãsurilor de protecþie a climei. Participanþii la protest au provenit din
urmãtoarele þãri: Australia, Austria, Belgia, Canada, Republica Cehã,
Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia,
Japonia, Kenya, Liban, Noua Zeelandã, Norvegia, Mexic, Portugalia,
Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveþia, Olanda, Marea Britanie, Statele
Unite, Turcia ºi Iugoslavia.
SB-16 la Bonn, iunie 2002
- 7 iunie: ECO nr. 1 - O problemã exportatã
- 10 iunie: ECO nr. 2 - Problema Montreal
- 10 iunie: ECO ediþie specialã - Comisia executivã a CDM
- 10 iunie: ECO ediþie specialã - Al treilea raport de evaluare
IPCC
- 12 iunie: ECO nr. 3 - Problema credibilitãþii
Pentru mai multe informaþii despre SB-16, adresaþi-vã CAN Europe.
CoP 8 la New Delhi, octombrie 2002
Miercuri, 23 octombrie: ECO nr. 1: Problema trezirii
ECO nr. 1: Ediþie premierã

73

Schimbãrile climatice - de la conºtientizare la acþiune

KYOTO PROTOCOL
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DG Environment
“Promoting CEE NGOs involvement to avert the threat of global warming”
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Pãrþile la prezenta Convenþie,
conºtiente cã schimbãrile climei
planetei ºi efectele lor nefaste
sunt un motiv de îngrijorare
pentru întreaga omenire,
Preocupate de faptul cã
activitatea omeneascã a fãcut
sã creascã sensibil concentraþiile
de gaze cu efect de serã în
atmosferã, cã aceastã creºtere
intensificã efectul de serã
natural ºi cã va rezulta, în
medie, o încãlzire suplimentarã
a suprafeþei terestre, pe care
riscã sã o suporte ecosistemele
naturale ºi omenirea,

Anexa 1

Convenþia-cadru a Naþiunilor
Unite asupra schimbãrilor
climatice, semnatã la Rio de
Janeiro la 5 iunie 1992
Legea nr. 24 publicatã în Monitorul Oficial
nr. 119 din data: 05.12.1994

Notând cã cea mai mare parte
a gazelor cu efect de serã emise
în lume, în trecut ºi în momentul
de faþã, îºi au originea în þãrile
dezvoltate, cã emisiile pe locuitor în þãrile în curs de dezvoltare sunt încã relativ slabe, iar
cã partea emisiilor totale imputabilã þãrilor în curs de dezvoltare va fi în creºtere pentru a
le putea permite satisfacerea nevoilor lor sociale ºi de dezvoltare,
Conºtiente de rolul ºi importanþa absorbanþilor ºi rezervoarelor de gaze cu efect de serã în
ecosistemele terestre ºi marine,
Notând cã prognoza schimbãrilor climatice este afectatã de un mare numãr de
incertitudini, mai ales în ceea ce priveºte derularea lor în timp, amploarea ºi caracteristicile
lor regionale,
Conºtiente de caracterul global al schimbãrilor climatice, care cere ca toate þãrile sã
coopereze ºi sã participe la o acþiune internaþionalã, eficace ºi corespunzãtoare, potrivit
responsabilitãþilor lor comune, dar diferenþiatã în funcþie de capacitatea ºi situaþia lor
socialã ºi economicã,
Reamintind dispoziþiile pertinente ale Declaraþiei Conferinþei Naþiunilor Unite asupra
mediului, adoptatã la Stockholm la 16 iunie 1972,
Reamintind cã, în conformitate cu Carta Naþiunilor Unite ºi principiile de drept internaþional,
statele care au dreptul suveran de a exploata propriile lor resurse, potrivit propriei lor
politici de mediu ºi dezvoltare, au ºi datoria de a face astfel ca activitãþile exercitate, în
limitele jurisdicþiei lor sau sub controlul lor, sã nu cauzeze daune mediului în alte state sau
regiuni care nu depind de nici o jurisdicþie naþionalã,
Reafirmând cã principiul suveranitãþii statelor trebuie sã se afle la baza cooperãrii
internaþionale destinate sã facã faþã schimbãrilor climatice,
Considerând cã este dreptul statelor sã adopte o legislaþie eficace în materie de mediu, cã
normele, obiectivele de gospodãrire ºi prioritãþile ecologice trebuie sã reflecte condiþiile de
mediu ºi dezvoltare în care ele se înscriu ºi cã normele aplicate de unele þãri riscã sã fie
nepotrivite ºi prea costisitoare pe plan economic ºi social pentru alte þãri, în special pentru
þãrile în curs de dezvoltare,
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Reamintind dispoziþiile Rezoluþiei nr. 44/228 a Adunãrii generale din 22 decembrie 1989
referitoare la Conferinþa Naþiunilor Unite asupra mediului ºi dezvoltãrii, ºi rezoluþiile sale nr.
43/53 din 6 decembrie 1988, 44/207 din 22 decembrie 1989, 45/212 din 21
decembrie 1990 ºi 46/169 din 19 decembrie 1991 asupra protecþiei climei mondiale
pentru generaþiile prezente ºi viitoare,
Reamintind, deopotrivã, dispoziþiile Rezoluþiei nr. 44/206 a Adunãrii generale din 22
decembrie 1989 asupra eventualelor efecte nefaste ale unei creºteri a nivelului mãrilor faþã
de insule ºi de zonele de coastã, mai ales faþã de zonele de coastã puþin înalte, precum ºi
dispoziþiile pertinente ale Rezoluþiei sale nr. 44/172 din 19 decembrie 1989 privind
aplicarea planului de acþiune pentru combaterea deºertificãrii,
Reamintind, în plus, Convenþia de la Viena din 1985 privind protecþia stratului de ozon ºi
Protocolul de la Montreal din 1987 privind substanþele care epuizeazã stratul de ozon,
adoptat ºi modificat la 29 iunie 1990,
Luând notã de declaraþia ministerialã a celei de-a doua Conferinþe mondiale asupra climei,
adoptatã la 7 noiembrie 1990,
Conºtiente de valoarea lucrãrilor de analizã efectuate de numeroase state asupra
schimbãrilor climatice ºi de contribuþiile importante aduse de Organizaþia Meteorologicã
Mondialã, Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu ºi alte organe, organizaþi ºi organisme
ale Naþiunilor Unite, precum ºi alte organisme internaþionale ºi interguvernamentale, în
schimbul de rezultate ale cercetãrilor ºtiinþifice ºi în coordonarea cercetãrii,
Conºtiente cã mãsurile care permit sã se înþeleagã schimbãrile climatice ºi sã se facã faþã
acestora au o eficacitate pentru mediu ºi o eficacitate socialã ºi economicã maxime, dacã
ele se bazeazã pe consideraþii ºtiinþifice, tehnice ºi economice corespunzãtoare ºi dacã ele
sunt constant reevaluate în lumina noilor progrese realizate în aceste domenii,
ªtiind cã diferite mãsuri luate pentru a face faþã schimbãrilor climatice îºi pot gãsi în ele
însele justificarea economicã ºi pot, de asemenea, sã contribuie la rezolvarea altor
probleme de mediu,
ªtiind, în egalã mãsurã, cã þãrile dezvoltate trebuie sã acþioneze imediat ºi cu supleþe, pe
baza unor prioritãþi clar definite, ceea ce va constitui o primã etapã spre strategii de
ansamblu la nivel mondial, naþional ºi, eventual, regional, aceste strategii de ripostã
trebuind sã þinã cont de toate gazele cu efect de serã ºi sã ia în consideraþie, aºa cum se
cuvine, rolul fiecãruia în intensificarea efectului de serã,
ªtiind, în plus, cã þãrile situate la o înãlþime micã faþã de nivelul mãrii ºi alte þãri insulare
mici, þãrile având zone de coastã puþin înalte, zone aride sau semiaride sau zone supuse
inundaþiilor, secetei ºi deºertificãrii, precum ºi þãrile în curs de dezvoltare având ecosisteme
muntoase fragile sunt deosebit de vulnerabile la efectele nefaste ale schimbãrilor climatice,
Conºtiente de deficultãþile deosebite pe care le vor cunoaºte þãrile, în special þãrile în curs
de dezvoltare a cãror economie este deosebit de tributarã producþiei, utilizãrii ºi exportului
de combustibili fosili, în urma mãsurilor luate pentru a limita emisiile de gaze cu efect de
serã,
Afirmând cã mãsurile luate pentru a evita schimbãrile climatice trebuie sã fie strâns
coordonate cu dezvoltarea socialã ºi economicã, pentru a evita orice incidentã nefastã
asupra acesteia din urmã, þinând cont de nevoile prioritare legitime ale þãrilor în curs de
dezvoltare, ºi anume o creºtere economicã durabilã ºi eradicarea sãrãciei,
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Conºtiente cã toate þãrile ºi, mai ales, þãrile în curs de dezvoltare trebuie sã poatã avea
acces la resursele necesare unei dezvoltãri sociale ºi economice durabile ºi cã, pentru a
avansa spre acest obiectiv, þãrile în curs de dezvoltare trebuie sã sporeascã consumul lor
de energie, nepierzând din vedere cã este posibil sã se ajungã la un mai bun randament
energetic ºi sã se controleze emisiile de gaze cu efect de serã într-un mod general ºi, mai
ales, aplicând tehnologii noi în condiþii avantajoase din punct de vedere economic ºi
social,
Hotãrâte sã ocroteascã sistemul climatic pentru generaþiile prezente ºi viitoare,
Au convenit ceea ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
Definiþii
În spiritul prezentei convenþii, se înþelege prin:
1. Efecte nefaste ale schimbãrilor climatice: modificãrile mediului fizic sau ale fiinþelor vii
datorate schimbãrilor climatice ºi care exercitã efecte nocive semnificative asupra
compoziþiei, stabilitãþii sau productivitãþii ecosistemelor naturale ºi amenajate, asupra
funcþionãrii sistemelor socio-economice sau asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii omului;
2. Schimbãri climatice: schimbãri de climat care sunt atribuite direct sau indirect unei
activitãþi omeneºti care altereazã compoziþia atmosferei la nivel global ºi care se adaugã
variabilitãþii naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile;
3. Sistem climatic: un ansamblu care înglobeazã atmosfera, hidrosfera, biosfera ºi
geosfera, precum ºi interacþiunile lor;
4. Emisii: eliberarea în atmosferã de gaze cu efect de serã sau de precursori ai unor
asemenea gaze dintr-o anumitã zonã ºi în cursul unei perioade date;
5. Gaze cu efect de serã: constituenþi gazoºi ai atmosferei, atât naturali cât ºi antropici,
care absorb ºi reemit radiaþia infraroºie;
6. Organizaþie regionalã de integrare economicã: o organizaþie constituitã din state
suverane ale unei regiuni date, care are competenþã în domeniile determinate de prezenta
Convenþie sau de protocoalele sale ºi care a fost autorizatã, potrivit procedurilor sale
interne, sã semneze, sã ratifice, sã accepte sau sã aprobe prin sus-numitele instrumente sau
sã adere la acestea;
7. Rezervor: unul sau mai mulþi constituenþi ai sistemului climatic care reþin un gaz cu efect
de serã sau un precursor de gaz cu efect de serã;
8. Absorbant: orice proces, orice activitate sau orice mecanism natural sau artificial, care
conduce la dispariþia din atmosferã a unui gaz cu efect de serã, a unui aerosol sau a unui
precursor de gaz cu efect de serã;
9. Sursã: orice proces sau activitate care elibereazã în atmosferã un gaz cu efect de serã,
un aerosol sau un precursor de gaz cu efect de serã.
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ARTICOLUL 2
Obiective
Obiectivul final al prezentei convenþii ºi al tuturor instrumentelor juridice conexe pe care
Conferinþa Pãrþilor le-ar putea adopta este de a stabiliza, conform dispoziþiilor pertinente
ale Convenþiei, concentraþiile de gaze cu efect de serã în atmosferã la un nivel care sã
împiedice orice perturbare antropicã periculoasã a sistemului climatic. Se va conveni sã se
atingã acest obiectiv într-un interval de timp suficient pentru ca ecosistemele sã se poatã
adapta natural la schimbãrile climatice, pentru ca producþia alimentarã sã nu fie
ameninþatã, iar dezvoltarea economicã sã se poatã desfãºura în mod durabil.
ARTICOLUL 3
Principii
În mãsurile pe care le vor lua pentru a atinge obiectivul Convenþiei ºi a aplica dispoziþiile
acesteia, Pãrþile vor fi îndrumate de ceea ce urmeazã:
1. Revine în sarcina Pãrþilor sã ocroteascã sistemul climatic în interesul generaþiilor prezente
ºi viitoare, pe baza echitãþii ºi în funcþie de responsabilitãþile lor comune, dar diferenþiate ºi
de capacitãþile lor. În consecinþã, revine în sarcina þãrilor dezvoltate-Pãrþi sã fie în
avangarda luptei împotriva schimbãrilor climatice ºi a efectelor lor nefaste.
2. Se cuvine sã se þinã cont de nevoile specifice ºi de situaþia specialã a þãrilor în curs de
dezvoltare-Pãrþi, mai ales a celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele nefaste ale
schimbãrilor climatice, precum ºi Pãrþilor, mai ales þãrilor în curs de dezvoltare-Pãrþi, cãrora
convenþia le-ar impune o sarcinã disproporþionatã sau anormalã.
3. Revine în sarcina Pãrþilor sã ia mãsuri de precauþie pentru a prevedea, a preveni sau a
atenua cauzele schimbãrilor climatice ºi a limita efectele nefaste ale acestora. Când existã
riscul unor perturbãri grave sau ireversibile, absenþa certitudinii ºtiinþifice absolute nu
trebuie sã serveascã drept pretext pentru a amâna adoptarea unor asemenea mãsuri, fiind
stabilit cã politicile ºi mãsurile pe care le atrag schimbãrile climatice reclamã un bun raport
cost-eficacitate, încât sã garanteze avantaje globale la costul cel mai scãzut cu putinþã.
Pentru a atinge acest scop, se cuvine ca aceste politici ºi mãsuri sã þinã seama de
diversitatea contextelor socio-economice, sã fie globale, sã se extindã la toate sursele, la
toþi absorbanþii ºi la toate rezervoarele de gaze cu efect de serã, asupra cãrora s-a
convenit sã cuprindã mãsuri de adaptare ºi sã se aplice tuturor sectoarelor economice.
Iniþiativele care vizeazã sã facã faþã schimbãrilor climatice vor putea face obiectul unei
acþiuni concentrate a Pãrþilor interesate.
4. Pãrþile au dreptul sã acþioneze pentru o dezvoltare durabilã ºi trebuie sã se ocupe efectiv
de aceasta. Este necesar ca politicile ºi mãsurile destinate protejãrii sistemului climatic
împotriva schimbãrilor provocate de om sã fie adaptate la situaþia proprie a fiecãrei Pãrþi
ºi sã fie integrate în programe naþionale de dezvoltare, dezvoltarea economicã fiind
indispensabilã pentru adoptarea unor mãsuri destinate sã facã faþã schimbãrilor climatice.
5. Revine în sarcina Pãrþilor sã lucreze în comun acord la un sistem economic internaþional
deschis care sã conducã la o creºtere economicã ºi la o dezvoltare durabilã a tuturor
Pãrþilor, în special a þãrilor în curs de dezvoltare-Pãrþi, pentru a le permite sã studieze mai
bine problemele puse de schimbãrile climatice. Trebuie sã se evite ca mãsurile luate pentru
a lupta împotriva schimbãrilor climatice, inclusiv mãsurile unilaterale, sã constituie un mijloc
de impunere a unor discriminãri arbitrare sau nejustificate pe planul comerþului internaþional
sau a unor obstacole deghizate în calea acestui comerþ.
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ARTICOLUL 4
Angajamente
1. Toate Pãrþile, þinând cont de responsabilitãþile lor comune, dar diferenþiate, ºi de
specificitatea prioritãþilor lor naþionale ºi regionale de dezvoltare, de obiectivele ºi de
situaþia lor:
a) Stabilesc, aduc la zi periodic, publicã ºi pun la dispoziþia conferinþei Pãrþilor, conform
art. 12, inventarele naþionale ale emisiilor antropice, pe baza surselor acestora ºi ale
absorbanþilor tuturor gazelor cu efect de serã, nereglementate de Protocolul de la
Montreal, recurgând la metode comparabile care vor fi aprobate de Conferinþa Pãrþilor;
b) Stabilesc, realizeazã, publicã ºi aduc la zi, în mod regulat, programe naþionale ºi, dacã
este cazul, regionale, care conþin mãsuri vizând atenuarea schimbãrilor climatice, þinând
cont de emisiile antropice ºi de diminuarea de cãtre absorbanþi a gazelor cu efect de serã,
nereglementate de Protocolul de la Montreal, precum ºi de mãsuri vizând facilitarea
adaptãrii corespunzãtoare la schimbãrile climatice;
c) Încurajeazã ºi susþin, prin cooperarea lor, punerea la punct, aplicarea ºi difuzarea - în
special pe calea transferului - de tehnologii, practici ºi procedee care permit sã controleze,
sã reducã sau sã previnã emisiile antropice de gaze cu efect de serã, nereglementate de
Protocolul de la Montreal, în toate sectoarele pertinente, inclusiv cele privind energia,
transporturile, industria, agricultura, pãdurile ºi gospodãrirea deºeurilor;
d) Încurajeazã gospodãrirea durabilã, încurajeazã ºi susþin, prin cooperarea lor,
conservarea ºi, dacã este cazul, consolidarea absorbanþilor ºi rezervoarelor tuturor
gazelor cu efect de serã, nereglementate de Protocolul de la Montreal, mai ales biomasa,
pãdurile, oceanele, ca ºi celelalte ecosisteme terestre, de coastã ºi marine;
e) Pregãtesc, în cooperare, adaptarea la impactul schimbãrilor climatice, concep ºi pun la
punct planuri corespunzãtoare ºi integrate pentru gospodãrirea zonelor de coastã, pentru
resursele de apã ºi agriculturã ºi pentru protecþia ºi refacerea zonelor afectate de secetã ºi
deºertificare, în special din Africa, ºi afectate de inundaþii;
f) În politicile ºi acþiunile lor sociale, economice ºi de mediu þin cont, în mãsura posibilului,
de consideraþii legate de schimbãrile climatice ºi utilizeazã metode corespunzãtoare, de
exemplu studii de impact, formulate ºi definite pe plan naþional pentru a reduce la minimum
efectele - dãunãtoare economiei, sãnãtãþii publice ºi calitãþii mediului - proiectelor sau ale
mãsurilor pe care ele le întreprind în vederea atenuãrii schimbãrilor climatice sau adaptãrii
la acestea;
g) Încurajeazã ºi susþin, prin cooperarea lor, lucrãrile de cercetare ºtiinþificã, tehnologicã,
socio-economicã ºi altele, observaþia sistematicã ºi constituirea de arhive de date asupra
sistemului climatic, care permit sã se înþeleagã mai bine cauzele, efectele, amploarea ºi
eºalonarea în timp a schimbãrilor climatice, precum ºi consecinþele economice ºi sociale
ale diverselor strategii de rãspuns, sã se reducã ºi sã se risipeascã incertitudinile care existã
în aceastã privintã;
h) Încurajeazã ºi susþin, prin cooperarea lor, schimbul de date ºtiinþifice, tehnologice,
tehnice, socio-economice ºi juridice asupra sistemului climatic, precum ºi asupra
consecinþelor economice ºi sociale ale diferitelor strategii de rãspuns, aceste date trebuind
sã fie schimbate, în integralitatea lor, liber ºi prompt;
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i) Încurajeazã ºi susþin, prin cooperarea lor, educaþia, formarea ºi sensibilizarea publicului
în domeniul schimbãrilor climatice ºi încurajeazã participarea cea mai largã la acest
proces, mai ales cea a organizaþiilor neguvernamentale;
j) Comunicã Conferinþei Pãrþilor informaþii privind aplicarea, conform art. 12.
2. Þãrile dezvoltate-Pãrþi ºi alte Pãrþi care figureazã în anexa nr. I îºi iau angajamentele
specifice prevãzute mai jos:
a) Fiecare dintre aceste Pãrþi adoptã politici naþionale 1) ºi ia, în consecinþã, mãsurile
necesare pentru atenuarea schimburilor climatice, limitând emisiile sale antropice de gaze
cu efect de serã, protejând ºi consolidând absorbanþii ºi rezervoarele sale de gaze cu efect
de serã. Aceste politici ºi mãsuri demonstreazã cã þãrile dezvoltate iau iniþiativa modificãrii
tendinþelor pe termen lung a emisiilor antropice, conform obiectivului Convenþiei,
recunoscând cã reîntoarcerea, pânã la sfârºitul acestui deceniu, la nivelurile anterioare de
emisii antropice de dioxid de carbon ºi alte gaze cu efect de serã, nereglementate de
Protocolul de la Montreal, ar contribui la o astfel de modificare ºi þinând cont de diferenþele
dintre aceste Pãrþi în ceea ce priveºte punctul lor de plecare, abordarea lor, structura lor
economicã ºi baza lor de resurse, de necesitatea de a menþine o creºtere economicã
puternicã ºi durabilã, de tehnologii disponibile ºi de alte circumstanþe proprii fiecãrui caz,
precum ºi de necesitatea, pentru fiecare dintre aceste Pãrþi, de a contribui în mod
corespunzãtor ºi echitabil la efortul întreprins la scarã mondialã pentru a atinge acest
obiectiv. Aceste Pãrþi pot aplica astfel de politici ºi mãsuri în asociaþie cu alte Pãrþi ºi pot
ajuta alte Pãrþi sã contribuie la obiectivul Convenþiei, în special la cel al prezentului alineat;
b) În scopul de a favoriza progresul în aceastã direcþie, fiecare dintre aceste Pãrþi va
comunica, în termen de 6 luni de la intrarea Convenþiei ºi dupã aceea periodic, în
conformitate cu art. 12, informaþii detaliate privind politicile ºi mãsurile la care se referã
alin. a), precum ºi previziunile care rezultã din acestea în ceea ce priveºte emisiile
antropice, pe surse, ºi absorbþia, prin absorbanþi, a gazelor cu efect de serã,
nereglementate prin Protocolul de la Montreal, pentru perioada prevãzutã la alin. a), în
vederea revenirii, individual sau în comun, a emisiilor antropice de dioxid de carbon ºi de
alte gaze cu efect de serã, nereglementate prin Protocolul de la Montreal, la nivelurile din
1990. Conferinþa Pãrþilor va trece în revistã aceste informaþii la prima sa sesiune, apoi la
intervale periodice, conform art. 7;
c) Este necesar ca, în spiritul alin. b) calcularea cantitãþilor de gaze cu efect de serã, emise
de surse ºi diminuate de absorbanþi de gaze cu efect de serã, sã se efectueze pe baza
celor mai bune cunoºtinþe ºtiinþifice disponibile, mai ales în ceea ce priveºte capacitatea
efectivã a absorbanþilor ºi contribuþia fiecãruia dintre gaze la schimbãrile climatice.
Conferinþa Pãrþilor va examina ºi va adopta metodele ce vor trebui utilizate pentru acest
calcul la prima sa sesiune ºi, ulterior, le va trece în revistã, la intervale regulate;
d) Conferinta Pãrþilor, la prima sa sesiune, va examina alin. a) ºi b), pentru a vedea dacã
sunt adecvate. Ea o va face în lumina datelor ºtiinþifice ºi a evaluãrilor cele mai sigure
privind schimbãrile climatice ºi impactul lor, precum ºi a datelor tehnice, sociale ºi
economice pertinente. Pe baza acestui examen, Conferinþa Pãrþilor va lua mãsurile
necesare care vor putea permite adoptarea de amendamente la angajamentele vizate la
alin. a) ºi b). La prima sa sesiune, ea va lua, de asemenea, hotãrâri în privinþa criteriilor
care determinã o aplicare comunã, dupã cum se indicã la alin. a). Ea va proceda la o a
doua examinare a alin. a) ºi b) cel mai târziu pânã la 31 decembrie 1998, apoi la intervale
regulate, pe care tot ea le va hotãrî, pânã când obiectivul Convenþiei va fi atins;
e) fiecare dintre aceste Pãrti:
84

Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice

(i) coordoneazã, dupã caz, cu celelalte Pãrþi vizate, instrumentele economice ºi
administrative corespunzãtoare, elaborate în spiritul obiectivului Convenþiei;
(ii) identificã ºi revizuieºte periodic politicile ºi practicile care încurajeazã activitãþi ce
conduc la creºterea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de serã, nereglementate
de Protocolul de la Montreal, care ar apãrea în caz contrar;
f) Conferinþa Pãrþilor va trece în revistã, cel mai târziu pânã la 31 decembrie 1998,
informaþiile disponibile, cu scopul de a decide asupra modificãrilor pe care le va aduce
listelor care figureazã la anexele nr. I ºi II, cu acordul Pãrþii interesate;
g) Orice parte care nu figureazã în anexa nr. I va putea, în instrumentul sãu de ratificare,
de acceptare, de aprobare sau de aderare, sau în orice moment ulterior, sã notifice
depozitarului intenþia sa de a fi angajat prin dispoziþiile de la alin. a) ºi b). Depozitarul va
informa pe ceilalþi semnatari ºi Pãrþi despre orice notificare în acest sens.
3. Þãrile dezvoltate-Pãrþi ºi celelalte Pãrþi dezvoltate care figureazã în anexa nr. II
furnizeazã resurse financiare noi ºi adiþionale pentru a acoperi totalitatea costurilor
convenite pe care le suportã þãrile în curs de dezvoltare-Pãrþi ca urmare a îndeplinirii
obligaþiilor lor ce decurg din art. 12 paragraful I. Ele furnizeazã, de asemenea, þãrilor în
curs de dezvoltare-Pãrþi, în special în scopul transferului de tehnologie, resursele financiare
în discuþie care le sunt necesare pentru a acoperi totalitatea costurilor suplimentare
convenite, determinate de aplicarea mãsurilor vizate la paragraful I al prezentului articol
ºi asupra cãrora o þarã în curs de dezvoltare va conveni cu o entitate sau cu entitãþile
internaþionale vizate la art. 11, conform articolului amintit. Îndeplinirea acestor
angajamente þine cont de faptul cã aporturile de fonduri trebuie sã fie adecvate ºi
previzibile, precum ºi de importanþa unei împãrþiri corespunzãtoare a sarcinii între þãrile
dezvoltate-Pãrþi.
4. Þãrile dezvoltate-Pãrþi ºi celelalte Pãrþi dezvoltate care figureazã în anexa nr. II ajutã, de
asemenea, þãrile în curs de dezvoltare-Pãrþi, deosebit de vulnerabile la efectele nefaste ale
schimbãrilor climatice, sã facã faþã la costul adaptãrii lor la efectele amintite.
5. Þãrile dezvoltate-Pãrþi ºi celelalte Pãrþi dezvoltate care figureazã în anexa nr. II iau toate
mãsurile posibile în vederea încurajãrii, facilitãrii ºi finanþãrii, potrivit nevoilor, a transferului
sau accesului la tehnologii ºi experientã ecologic raþionale al celorlalte Pãrþi ºi, în mod
deosebit, al þãrilor în curs de dezvoltare, cu scopul de a le permite aplicarea dispoziþiilor
Convenþiei. În acest proces, þãrile dezvoltate-Pãrþi susþin dezvoltarea ºi consolidarea
capacitãþilor ºi tehnologiilor nepoluante în þãrile în curs de dezvoltare-Pãrþi. Celelalte Pãrþi
ºi organizaþii care sunt în mãsurã sã o facã, pot, de asemenea, sã faciliteze transferul
acestor tehnologii.
6. Conferinþa Pãrþilor acordã Pãrþilor care figureazã la anexa nr. I, care sunt în tranzacþie
cãtre economia de piaþã, pentru a le pune în situaþia de a face faþã mai bine schimbãrilor
climatice, un anumit grad de flexibilitate în îndeplinirea angajamentelor lor de la paragraful
2, mai ales în ceea ce priveºte nivelul istoric, care va fi ales ca referinþã, al emisiilor
antropice de gaze cu efect de serã, nereglementate de Protocolul de la Montreal.
7. Mãsura în care þãrile în curs de dezvoltare se vor achita efectiv de angajamentele lor din
conventie va depinde de îndeplinirea eficace, de cãtre þãrile dezvoltate-Pãrþi, a propriilor
lor angajamente în ceea ce priveºte resursele financiare ºi transferul de tehnologii ºi va þine
cont de faptul cã dezvoltarea economicã ºi socialã ºi eradicarea sãrãciei sunt prioritãþi
esenþiale ale þãrilor în curs de dezvoltare-Pãrþi.
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8. În scopul îndeplinirii angajamentelor enunþate în prezentul articol, Pãrþile studiazã mãsuri
privind mai ales finanþarea, asigurarea ºi transferul de tehnologii - care trebuie luate în
cadrul Convenþiei pentru a rãspunde nevoilor ºi preocupãrilor specifice ale þãrilor în curs
de dezvoltare-Pãrþi în faþa efectelor nefaste ale schimbãrilor climatice ºi ale impactului
mãsurilor de ripostã, în special în þãrile urmãtoare:
a) mici þãri insulare;
b) þãri care au zone de coastã situate puþin deasupra nivelului mãrii;
c) þãri care au zone aride sau semiaride, zone de pãduri ºi zone supuse degradãrii
pãdurilor;
d) þãri care au zone supuse catastrofelor naturale;
e) þãri cu zone supuse secetei ºi deºertificãrii;
f) þãri care au zone cu o puternicã poluare a atmosferei urbane;
g) þãri care au ecosisteme fragile, în special ecosisteme montane;
h) þãri a cãror economie este puternic tributarã fie veniturilor obþinute din producþia,
transformarea ºi exportul de combustibili fosili ºi de produse înrudite cu o mare putere
energeticã, fie consumului combustibililor ºi produselor menþionate;
i) þãri fãrã litoral ºi þãri de tranzit.
Conferinþa Pãrþilor poate sã ia mãsurile necesare, dupã caz, cu privire la prezentul
paragraf.
9. Pãrþile þin cont, în acþiunea lor privind finanþarea ºi transferul de tehnologii, de nevoile
deosebite ºi de situaþia specialã a þãrilor mai puþin avansate.
10. În îndeplinirea angajamentelor care decurg din Convenþie, Pãrþile þin cont, conform
art. 10, de situaþia acelora dintre ele, mai ales a þãrilor în curs de dezvoltare, a cãror
economie este vulnerabilã la efectele nefaste ale mãsurilor de ripostã la schimbãrile
climatice. Acesta este, în special, cazul Pãrþilor a cãror economie este deosebit de tributarã
fie veniturilor obþinute din producþia, transformarea ºi exportul de combustibili fosili ºi ale
produselor înrudite, fie consumului acestor combustibili ºi produse, fie utilizãrii de
combustibili fosili, greu de înlocuit de cãtre aceste Pãrþi cu produse de substituþie.
ARTICOLUL 5
Cercetare ºi observare sistematicã
Pentru îndeplinirea angajamentelor lor în virtutea art. 4 paragraful 1 alin. g), Pãrþile:
a) Susþin ºi, dupã caz, dezvoltã mai mult organizaþiile sau programele ºi reþelele
internaþionale ºi interguvernamentale al cãror scop este de a defini, realiza, evalua ºi
finanþa lucrãrile de cercetare, colectare a datelor ºi de observare sistematicã, þinând cont
de necesitatea de a limita cât mai mult posibil dublele utilizãri;
b) Susþin eforturile desfãºurate la niveluri internaþionale ºi interguvernamentale pentru a
întãri observarea sistematicã ºi capacitãþile ºi mijloacele naþionale de cercetare ºtiinþificã ºi
tehnicã, mai ales în þãrile în curs de dezvoltare, ºi pentru a încuraja accesul la datele care
provin din zone ce nu depind de jurisdicþia naþionalã, ºi la analiza acestor date, precum ºi
pentru a promova schimbul acestora;
c) Iau în considerare preocupãrile ºi nevoile deosebite ale þãrilor în curs de dezvoltare-Pãrþi
ºi coopereazã pentru îmbunãtãþirea mijloacelor ºi capacitãþilor lor endogene de
participare la eforturile vizate la alin. a) ºi b).
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ARTICOLUL 6
Educaþia, formarea ºi sensibilizarea publicului
Pentru îndeplinirea angajamentelor lor, în virtutea art. 4 paragraful 1 alin. i), Pãrþile:
a) Se angajeazã sã încurajeze ºi sã faciliteze la nivel naþional ºi, dacã este cazul,
subregional ºi regional, conform legilor ºi reglementãrilor lor ºi potrivit capacitãþilor lor:
(i) elaborarea ºi aplicarea de programe de educaþie ºi de sensibilizare a publicului asupra
schimbãrilor climatice ºi a efectelor acestora;
(ii) accesul publicului la informaþiile privind schimbãrile climatice ºi efectele lor;
(iii) participarea publicului la examinarea schimbãrilor climatice ºi a efectelor lor ºi punerea
la punct de mãsuri corespunzãtoare pentru a face faþã acestora; ºi
(iv) formarea de personal ºtiinþific, tehnic ºi administrativ.
b) Susþin prin cooperarea lor ºi încurajeazã la nivel internaþional, recurgând, dacã este
cazul, la organismele existente:
(i) punerea la punct ºi schimbul de material educativ ºi de material destinat sensibilizãrii
publicului la schimbãrile climatice ºi la efectele acestora; ºi
(ii) punerea la punct ºi realizarea de programe de educaþie ºi formare, inclusiv prin
consolidarea organismelor naþionale ºi prin schimbul sau detaºarea de personal însãrcinat
sã formeze experþi în materie, mai ales pentru þãrile în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 7
Conferinþa Pãrþilor
1. A fost creatã o conferinþã a Pãþilor.
2. În calitate de organ suprem al prezentei convenþii, Conferinþa Pãrþilor face cu regularitate
bilanþul aplicãrii Convenþiei ºi a celorlalte instrumente juridice conexe pe care ea le poate
adopta ºi ia, în limitele mandatului sãu, hotãrârile necesare pentru a favoriza aplicarea
efectivã a Convenþiei. În acest scop, Conferinþa Pãrþilor:
a) Examineazã periodic obligaþiile Pãrþilor ºi dispoziþiile instituþionale care decurg din
Convenþie, în funcþie de obiectivul Convenþiei, de experienþa dobânditã în momentul
aplicãrii sale ºi de evoluþia cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi tehnice;
b) Încurajeazã ºi faciliteazã schimbul de informaþii asupra mãsurilor adoptate de Pãrþi
pentru a face faþã schimbãrilor climatice ºi efectelor acestora, þinând cont de diversitatea
situaþiilor, de responsabilitãþile ºi mijloacele Pãrþilor, precum ºi de angajamentele lor în
baza Convenþiei;
c) Faciliteazã, la cererea a douã sau mai multe Pãrþi, coordonarea mãsurilor adoptate de
ele pentru a face faþã schimbãrilor climatice ºi efectelor lor, þinând cont de diversitatea
situaþiilor, a responsabilitãþilor ºi mijloacelor Pãrþilor, precum ºi de angajamentele lor în
baza Convenþiei;
d) Încurajeazã ºi îndrumã, conform obiectivului ºi dispoziþiilor Convenþiei, elaborarea ºi
perfecþionarea periodicã de metode comparabile asupra cãrora aceasta va conveni,
vizând, mai ales, inventarierea emisiilor de gaze cu efect de serã (în funcþie de surse) ºi
reducerea lor cu ajutorul absorbanþilor, precum ºi evaluarea eficacitãþii mãsurilor luate
pentru a limita aceste emisii ºi a accentua absorbþia acestor gaze;
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e) Evalueazã, pe baza tuturor informaþiilor care îi sunt comunicate, conform dispoziþiilor
Convenþiei, aplicarea Convenþiei de cãtre Pãrþi, efectele de ansamblu ale mãsurilor luate în
aplicarea acesteia, mai ales efectele ambientale, economice ºi sociale ºi incidentele lor
cumulate, ºi progresele obþinute în realizarea obiectivului Convenþiei;
f) Examineazã ºi adoptã rapoarte periodice asupra aplicãrii Convenþiei ºi asigurã
publicarea acestora;
g) Face recomandãri privind toate problemele necesare aplicãrii Convenþiei;
h) Se strãduieste sã mobilizeze resursele financiare, conform art. 4 paragrafele 3, 4 ºi 5 ºi
art. 11;
i) Creazã organele subsidiare considerate necesare aplicãrii Convenþiei;
j) Examineazã rapoartele acestor organe, cãrora ea le dã directive;
k) Hotãrãºte ºi adoptã, prin consens, reglementãrile interioare ºi regulile de gospodãrire
financiarã pentru ea însãºi ºi pentru toate organele subsidiare;
l) Dacã este cazul, solicitã ºi utilizeazã serviciile ºi concursul organizaþiilor internaþionale ºi
al organismelor interguvernamentale ºi neguvernamentale competente, ca ºi informaþiile pe
care acestea i le furnizeazã;
m) Exercitã ºi alte funcþii necesare pentru atingerea obiectivului Convenþiei, precum ºi toate
celelalte funcþii care îi sunt conferite de aceasta.
3. Conferinþa Pãrþilor adoptã, la prima sa sesiune, propriul sãu regulament interior ºi pe
cele ale organismelor subsidiare create prin aplicarea Convenþiei; reglementãrile
respective cuprind procedura de luare de decizii aplicabilã problemelor pentru care
Convenþia nu prevede încã o procedurã. Aceastã procedurã poate preciza majoritatea
necesarã pentru adoptarea unor hotãrâri.
4. Prima sesiune a Conferinþei Pãrþilor va fi convocatã de secretariatul provizoriu vizat la
art. 21 ºi se va þine un an mai târziu dupã intrarea în vigoare a Convenþiei. Mai târziu,
Conferinþa Pãrþilor, numai dacã nu hotãrãºte altfel, îºi va þine sesiunile ordinare o datã pe
an.
5. Conferinþa Pãrþilor þine sesiuni extraordinare în orice alt moment pe care îl considerã
necesar, sau dacã o parte face o cerere în scris, cu condiþia ca aceastã cerere sã fie
sprijinitã de cel puþin o treime din Pãrþi, în urmãtoarele 6 luni dupã comunicarea fãcutã de
secretariatul Pãrþilor.
6. Organizaþia Naþiunilor Unite, instituþiile specializate ale Naþiunilor Unite ºi Agenþia
Internaþionalã de Energie Atomicã, precum ºi toate statele membre ale uneia dintre aceste
organizaþii sau observatori pe lângã una dintre aceste organizaþii care nu sunt Pãrþi la
Convenþie, pot fi reprezentate la sesiunile Conferinþei Pãrþilor în calitate de observatori.
Orice organ sau organism naþional sau internaþional, guvernamental sau neguvernamental
competent în domeniile vizate de Convenþie, care a fãcut cunoscut secretariatului cã
doreºte sã fie reprezentat la o sesiune a conferinþei Pãrþilor, poate fi admis în aceastã
calitate, dacã cel puþin o treime din Pãrþile prezentate la aceasta nu fac obiecþie. Admiterea
ºi participarea observatorilor sunt determinate de regulamentul interior adoptat de
Conferinþa Pãrþilor.
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ARTICOLUL 8
Secretariat
1. A fost creat un secretariat.
2. Funcþiile secretariatului sunt urmãtoarele:
a) Sã organizeze sesiunile Conferinþei Pãrtilor ºi organelor subsidiare ale acesteia create
în virtutea Convenþiei ºi sã le furnizeze serviciile necesare;
b) Sã sintetizeze ºi sã difuzeze rapoartele pe care le primeºte;
c) La cerere, sã ajute Pãrþile ºi, în special printre acestea, þãrile în curs de dezvoltare, sã
sintetizeze ºi sã difuzeze informaþiile cerute de Convenþie;
d) Sã stabileascã rapoartele asupra activitãþilor ºi sã le supunã Conferinþei Pãrþilor;
e) Sã asigure coordonarea necesarã cu secretariatele altor organe internaþionale
competente;
f) Sã ia, sub supervizarea Conferinþei Pãrþilor, dispoziþiile administrative ºi contractuale care
necesitã îndeplinirea eficace a funcþiilor sale; ºi
g) Sã exercite celelalte funcþii de secretariat care îi revin în baza Convenþiei sau a unuia
dintre protocoalele sale ºi orice alte funcþii pe care Conferinþa Pãrþilor poate sã i le atribuie.
3. La prima sa sesiune, Conferinþa Pãrþilor va desemna un secretariat permanent ºi va da
dispoziþiile necesare pentru funcþionarea sa.
ARTICOLUL 9
Organ subsidiar de asistare ºtiinþificã ºi tehnologicã
1. A fost creat un organ subsidiar de asistare ºtiinþificã ºi tehnologicã, însãrcinat sã
furnizeze în timp util Conferinþei Pãrþilor ºi, dacã este cazul, celorlalte organe subsidiare,
informaþii ºi recomandãri privind aspectele ºtiinþifice ºi tehnologice ale Convenþiei. Acest
organ, deschis participãrii tuturor Pãrþilor, este multidisciplinar. El este compus din
reprezentanþi ai guvernelor care se bucurã de autoritate în domeniul lor de competenþã.
El raporteazã cu regularitate Conferinþei Pãrþilor asupra tuturor aspectelor privind
activitatea sa.
2. Organul, care acþioneazã sub autoritatea Conferinþei Pãrþilor ºi care se sprijinã pe
dezbaterile organelor internaþionale competente, are ca funcþii:
a) De a determina cunoºtinþele stiinþifice asupra schimbãrilor climatice ºi a efectelor
acestora;
b) De a determina, pe plan ºtiinþific, efectele mãsurilor luate în aplicarea Convenþiei;
c) De a recenza tehnologiile ºi experienþa de vârf novatoare ºi performante ºi de a indica
mijloacele de încurajare a dezvoltãrii acestora ºi de asigurare a transferului lor;
d) De a furniza avize asupra programelor ºtiinþifice, asupra cooperãrii internaþionale ºi a
cercetãrii ºi dezvoltãrii în materie de schimbãri climatice ºi asupra mijloacelor de a ajuta
þãrile în curs de dezvoltare sã se doteze cu o capacitate proprie;
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e) De a rãspunde la întrebãrile ºtiinþifice, tehnologice ºi metodologice pe care Conferinþa
Pãrþilor ºi organelor sale subsidiare i le vor putea pune.
3. Funcþiile ºi mandatul organului vor putea fi precizate mai înainte de Conferinþa Pãrþilor.
ARTICOLUL 10
Organ subsidiar de implementare
1. Se creeazã un organ subsidiar de implementare însãrcinat sã ajute Conferinþa Pãrþilor la
asigurarea aplicãrii ºi urmãririi implementãrii Convenþiei. Acest organ, deschis participãrii
tuturor Pãrþilor, este compus din reprezentanþii guvernelor, experþi în domeniul schimbãrilor
climatice. El raporteazã cu regularitate Conferinþei Pãrþilor toate aspectele privind
activitãþile sale.
2. Organul, acþionând sub autoritatea Conferinþei Pãrþilor, are ca funcþii:
a) De a examina informaþiile comunicate conform art. 12 paragraful 1, pentru a evalua
efectul global conjugat al mãsurilor luate de Pãrþi în lumina evaluãrilor ºtiinþifice cele mai
recente ale schimbãrilor climatice;
b) De a examina informaþiile comunicate conform art. 12 paragraful 2, pentru a ajuta
Conferinþa Pãrþilor sã efectueze examinãrile prevãzute la art. 4 paragraful 2 alin. d);
c) De a ajuta Conferinþa Pãrþilor, potrivit necesitãþilor, sã pregãteascã ºi sã execute
hotãrârile sale.
ARTICOLUL 11
Mecanism financiar
1. Un mecanism însãrcinat sã furnizeze resurse financiare sub formã de donaþii sau în
condiþii favorabile, mai ales pentru transferul de tehnologii, este definit aici. Acest mecanism
depinde de Conferinþa Pãrþilor, în faþa cãreia este rãspunzãtor ºi care îi defineºte politicile,
prioritãþile propriului program ºi criteriile de eligibilitate legate de Convenþie. Funcþionarea
sa este încredinþatã uneia sau mai multor entitãþi internaþionale existente.
2. Mecanismul financiar este constituit pe baza unei reprezentãri echitabile ºi echilibrate a
tuturor Pãrþilor, în cadrul unui sistem de gospodãrire transparent.
3. Conferinþa Pãrþilor ºi entitatea sau entitãþile însãrcinate sã asigure funcþionarea
mecanismului financiar stabilesc acorduri necesare pentru a da efect paragrafelor de mai
sus, printre care ar trebui sã figureze:
a) Modalitãþi destinate sã asigure cã proiectele finanþate în domeniul schimbãrilor climatice
sunt conforme cu politicile, prioritãþile de program ºi criteriile de aprobare definite de
Conferinþa Pãrþilor;
b) Modalitãþile potrivit cãrora o decizie de finanþare va putea fi revãzutã în lumina acestor
politici, prioritãþi de program ºi criterii;
c) Prezentarea regulatã de cãtre entitate sau entitãþi, la Conferinþa Pãrþilor, de rapoarte
asupra operaþiunilor sale de finanþare, conform principiului responsabilitãþii acesteia definit
la paragraful 1;
d) determinarea, sub o formã previzibilã ºi identificabilã, a sumei totale de mijloace
financiare necesare ºi disponibile pentru aplicarea prezentei convenþii ºi modul în care
aceastã sumã totalã va fi revãzutã periodic.
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4. La prima sa sesiune, Conferinþa Pãrþilor va face ceea ce este necesar pentru a da efect
dispoziþiilor de mai sus, examinând ºi luând în consideraþie dispoziþiile provizorii vizate la
art. 21 paragraful 3 ºi va decide asupra eventualei menþineri a acestor dispoziþii. Apoi, în
urmãtorii 4 ani, va evalua funcþionarea mecanismului ºi va lua mãsurile corespunzãtoare.
5. Þãrile dezvoltate-Pãrþi vor putea, de asemenea, sã furnizeze, iar þãrile în curs de
dezvoltare-Pãrþi vor putea obþine resurse financiare pe cale bilateralã, regionalã sau
multilateralã, în scopul aplicãrii Convenþiei.
ARTICOLUL 12
Comunicare de informaþii privind aplicarea
1. Conform art. 4 paragraful 1, fiecare Parte comunicã Conferinþei Pãrþilor, prin intermediul
secretariatului, elementele de informare de mai jos:
a) Un inventar naþional al emisiilor antropice, pe surse, ºi al absorbþiei, prin absorbanþi
pentru toate gazele cu efect de serã, nereglementate prin Protocolul de la Montreal, în
mãsura în care mijloacele îi permit aceasta, utilizând metode comparabile asupra cãrora
Conferinþa Pãrþilor cade de acord ºi a cãror utilizare o va încuraja;
b) O descriere generalã a mãsurilor pe care aceasta le ia sau intenþioneazã sã le ia pentru
a aplica convenþia;
c) Orice altã informaþie pe care partea o considerã utilã pentru a atinge obiectivul
Convenþiei ºi potrivitã pentru a exprima în comunicarea sa, în mãsura posibilului, date utile
determinãrii tendinþelor emisiilor antropice în lume.
2. Fiecare þarã dezvoltatã-parte ºi fiecare altã Parte înscrisã în anexa nr. I vor include în
comunicarea lor urmãtoarele elemente de informare:
a) Descrierea detaliatã a politicilor ºi mãsurilor pe care le-au adoptat pentru a se conforma
angajamentului subscris la art. 4 paragraful 2 alin. a) ºi b);
b) Estimarea precisã a efectelor pe care politicile ºi mãsurile vizate la alin. a) le vor avea
asupra emisiilor antropice de gaze cu efect de serã de la surse ºi asupra absorbþiei prin
absorbanþi în timpul perioadei vizate la art. 4 paragraful 2 alin. a)
3. În plus, fiecare þarã dezvoltatã-parte ºi fiecare altã parte dezvoltatã, care figureazã la
anexa nr. II, dau detalii asupra mãsurilor luate, conform art. 4 paragrafele 3-5.
4. Þãrile în curs de dezvoltare-Pãrþi vor putea sã propunã, pe o bazã voluntarã, proiecte
de finanþare precizând tehnologiile, materialele, echipamentul, tehnicile sau practicile
specifice necesare pentru a le executa ºi dând, dacã este posibil, o estimare a tuturor
costurilor suplimentare ale acestor proiecte, a progreselor scontate în reducerea emisiilor
ºi a absorbþiei gazelor cu efect de serã, precum ºi o estimare a avantajelor pe care se
poate conta.
5. Fiecare þarã dezvoltatã-parte ºi fiecare altã parte înscrisã în anexa nr. I vor prezenta
comunicarea lor iniþialã în urmãtoarele 6 luni dupã intrarea în vigoare a Convenþiei în ceea
ce le priveºte. Fiecare dintre Pãrþile care nu figureazã pe aceastã listã va prezenta
comunicarea sa iniþialã în urmãtorii 3 ani dupã intrarea în vigoare a Convenþiei, în ceea ce
o priveºte, sau dupã disponibilizarea resurselor financiare, conform art. 4 paragraful 3.
Pãrþile care se numãrã printre þãrile puþin avansate vor fi libere sã aleagã data comunicãrii
lor iniþiale. Apoi, frecvenþa comunicãrii tuturor Pãrþilor va fi fixatã de Conferinþa Pãrþilor,
care va þine cont de diferenþele de scadenþã indicate în prezentul paragraf.
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6. Informaþiile comunicate de Pãrþi în aplicarea prezentului articol vor putea fi transmise în
cel mai scurt timp de secretariat Conferinþei Pãrþilor ºi organelor subsidiare competente.
Conferinþa Pãrþilor va putea, la nevoie, sã revadã procedurile de transmitere a informaþiilor.
7. Începând de la prima sa sesiune, Conferinþa Pãrþilor va dispune asigurarea furnizãrii unui
ajutor tehnic ºi financiar þãrilor în curs de dezvoltare-Pãrþi, la cererea acestora, care sã le
ajute sã reuneascã ºi sã comunice informaþiile cerute în prezentul articol ºi sã recenzeze
mijloacele tehnice ºi financiare necesare executãrii proiectelor propuse ºi mãsurilor de
ripostã luate în baza art. 4. Acest ajutor va putea fi furnizat de alte Pãrþi, prin organizaþii
internaþionale competente ºi prin secretariat, dupã caz.
8. Orice grupare de Pãrþi poate, sub rezerva de a se conforma directivelor Conferinþei
Pãrþilor ºi de a o aviza în prealabil pe aceasta, sã se achite de obligaþiile enunþate în
prezentul articol, prezentând o comunicare comunã, cu condiþia de a include în aceasta o
informaþie asupra modului în care fiecare parte s-a achitat de obligaþiile individuale care îi
revin din Convenþie.
9. Informaþiile primite de secretariat ºi despre care partea care le furnizeazã va indica cã
sunt confidenþiale, dupã criterii pe care Conferinþa Pãrþilor le va stabili, vor fi compilate de
secretariat, astfel încât sã pãstreze acest caracter înainte de a fi transmise unuia dintre
organele chemate sã le primeascã ºi sã le examineze.
10. Sub rezerva paragrafului 9 ºi fãrã a renunþa la posibilitatea, pentru orice parte, de a
face comunicarea sa publicã oricând, comunicãrile prezentate de Pãrþi în aplicarea
prezentului articol sunt puse de secretariat la dispoziþia publicului concomitent cu
supunerea lor Conferinþei Pãrþilor.
ARTICOLUL 13
Reglementarea problemelor privind aplicarea
Conferinþa Pãrþilor va studia, la prima sa sesiune, realizarea unui proces consultativ
multilateral, la dispoziþia Pãrþilor, la cererea acestora, pentru reglementarea problemelor
referitoare la aplicarea Convenþiei.
ARTICOLUL 14
Reglementarea diferendelor
1. În caz de diferend între douã sau mai mult de douã Pãrþi privind interpretarea sau
aplicarea Convenþiei, Pãrþile interesate se strãduiesc sã îl regleze pe calea negocierii sau
prin orice alt mijloc paºnic la alegerea lor.
2. Când ratificã, acceptã sau aprobã Convenþia sau aderã la aceasta sau în orice moment
care urmeazã acestora, o parte care nu este o organizaþie regionalã de integrare
economicã poate declara, printr-un instrument scris depus depozitarului, cã faþã de orice
diferend legat de interpretarea sau aplicarea Convenþiei, ea recunoaºte ca obligatoriu de
drept ºi în afara unei înþelegeri speciale referitoare la orice parte care acceptã aceeaºi
obligaþie:
a) Supunerea diferendului Curþii Internaþionale de Justiþie;
b) Arbitrajul, conform procedurii pe care o va adopta imediat ce va fi posibil Conferinþa
Pãrþilor printr-o anexã consacratã arbitrajului.
O parte care este o organizaþie regionalã de integrare economicã poate face, în materie
de arbitraj, o declaraþie în acest sens, conform procedurii vizate la alin. b)
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3. Declaraþia fãcutã în aplicarea paragrafului 2 rãmâne în vigoare la expirarea sa conform
prevederilor sale sau pânã la expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care
notificarea scrisã a revocãrii acestei declaraþii a fost depusã la depozitar.
4. Depunerea unei noi declaraþii, notificarea revocãrii unei declaraþii sau expirarea unei
declaraþii nu afecteazã cu nimic o procedurã începutã la Curtea Internaþionalã de Justiþie
sau la tribunalul arbitral, cu condiþia ca Pãrþile la diferend sã nu convinã altfel.
5. Sub rezerva paragrafului 2, dacã la expirarea termenului de 12 luni de la data la care
o parte a notificat unei alte Pãrþi existenþa unui diferend între ele, Pãrþile interesate nu au
ajuns la rezolvarea diferendului dintre ele folosind mijloacele descrise la paragraful 1,
diferendul, la cererea uneia dintre Pãrþile la diferend, este supus concilierii.
6. O comisie de conciliere a fost creatã la cererea oricãreia dintre Pãrþile la diferend.
Comisia este compusã din membri desemnaþi, în numãr egal, de fiecare parte interesatã ºi
dintr-un preºedinte ales de comun acord de membrii desemnaþi de Pãrþi. Comisia prezintã
o recomandare pe care Pãrþile o examineazã cu bunã-credinþã.
7. Conferinþa Pãrþilor va adopta, de îndatã ce va fi posibil, o procedurã complementarã de
conciliere într-o anexã consacratã concilierii.
8. Dispoziþiile prezentului articol se aplicã oricãrui instrument juridic conex pe care
Conferinþa Pãrþilor îl poate adopta, cu condiþia ca instrumentul sã nu dispunã altfel.
ARTICOLUL 15
Amendamente la Convenþie
1. Orice parte poate propune amendamente la Convenþie.
2. Amendamentele la Convenþie sunt adoptate la o sesiune ordinarã a Conferinþei Pãrþilor.
Textul oricãrei propuneri de amendament la Convenþie este comunicat Pãrþilor de cãtre
secretariat, cu cel puþin 6 luni înainte de reuniunea la care acesta este propus spre
adoptare. Secretariatul comunicã, de asemenea, propunerile de amendament semnatarilor
Convenþiei ºi, pentru informare, depozitarului.
3. Pãrþile nu precupeþesc nici un efort pentru a ajunge la un acord prin consens asupra
oricãrei propuneri de amendament la Convenþie. Dacã orice efort în acest sens se
dovedeºte inutil ºi nu intervine nici un acord, amendamentul este adoptat printr-un vot care
sã întruneascã trei sferturi din majoritatea Pãrþilor prezente ºi votante. Amendamentul
adoptat este comunicat de cãtre secretariat depozitarului, care îl transmite tuturor Pãrþilor,
pentru acceptare.
4. Instrumentele de acceptare a amendamentelor sunt depuse la depozitar. Orice
amendament, adoptat conform paragrafului 3, intrã în vigoare, pentru Pãrþile care l-au
acceptat, la 90 de zile de la data primirii de cãtre depozitar a instrumentelor de acceptare
a cel puþin trei sferturi din Pãrþile la Convenþie.
5. Amendamentul intrã în vigoare pentru oricare dintre celelalte Pãrþi la 90 de zile de la
data depunerii, de cãtre aceastã parte, la depozitar, a instrumentului sãu de acceptare a
respectivului amendament.
6. În spiritul prezentului articol, prin expresia Pãrþi prezente ºi votante se înþelege Pãrþile
care sunt prezente ºi care voteazã 'pentru' sau 'împotrivã'.
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ARTICOLUL 16
Adoptarea ºi amendarea anexelor Convenþiei
1. Anexele Convenþiei fac parte integrantã din aceasta ºi, cu excepþia dispoziþiei contrar
exprimate, orice referinþã la Convenþie constituie o referinþã la anexele sale. Fãrã a
prejudicia dispozitiile art. 14 paragraful 2 alin. b) ºi paragraful 7, anexele se limiteazã la
liste, formule ºi alte documente descriptive cu caracter ºtiinþific, tehnic, procedural ºi
administrativ.
2. Anexele Convenþiei sunt propuse ºi adoptate potrivit procedurii descrise la art. 15
paragrafele 2, 3 ºi 4.
3. Orice anexã adoptatã în aplicarea paragrafului 2 intrã în vigoare, pentru toate Pãrþile
la Convenþie, la 6 luni dupã data la care depozitarul le-a notificat adoptarea, excepþie
fãcând Pãrþile care, în acelaºi interval, notificã în scris depozitarului cã ele nu acceptã
aceastã anexã. Faþã de Pãrþile care retrag aceastã notificare de neacceptare, anexa intrã
în vigoare dupã 90 de zile de la primirea de cãtre depozitar a notificãrii acestei retrageri.
4. Pentru propunerea, adoptarea ºi intrarea în vigoare de amendamente la anexele
Convenþiei, procedura este aceeaºi ca pentru propunerea, adoptarea ºi intrarea în vigoare
a anexelor, conform paragrafelor 2 ºi 3.
5. Dacã adoptarea unei anexe sau a unui amendament la o anexã necesitã un
amendament la Convenþie, aceastã anexã sau acest amendament nu intrã în vigoare decât
atunci când amendamentul la Convenþie intrã el însuºi în vigoare.
ARTICOLUL 17
Protocoale
1. Conferinþa Pãrþilor poate, la oricare dintre sesiunile sale ordinare, sã adopte protocoale
la Convenþie.
2. Textul oricãrui protocol propus este comunicat Pãrþilor, de cãtre secretariat, cu cel puþin
6 luni înainte de sesiune.
3. Regulile care determinã intrarea în vigoare a oricãrui protocol sunt definite de protocolul
însuºi.
4. Numai Pãrþile la Convenþie pot fi Pãrþi la un protocol.
5. Numai Pãrþile la un protocol iau decizii în virtutea respectivului protocol.
ARTICOLUL 18
Drept de vot
1. Fiecare Parte la Convenþie dispune de un vot, sub rezerva dispoziþiilor paragrafului 2 de
mai jos.
2. În domeniile competenþei lor, organizaþiile de integrare economicã regionalã dispun,
pentru a-ºi exercita dreptul lor de vot, de un numãr de voturi egal cu numãrul statelor
membre care sunt Pãrþi la Convenþie. Aceste organizaþii nu exercitã dreptul lor de vot dacã
unul dintre statele membre îl exercitã pe al sãu ºi invers.
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ARTICOLUL 19
Depozitarul
Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite este depozitarul Convenþiei ºi al
protocoalelor adoptate conform art. 17.
ARTICOLUL 20
Semnarea
Prezenþa Convenþie este deschisã semnãrii de cãtre statele membre ale Organizaþiei
Naþiunilor Unite sau membre ale unei instituþii specializate a Naþiunilor Unite, Pãrþi la
Statutul Curþii Internaþionale de Justiþie, precum ºi la organizaþiile de integrare economicã
regionalã, la Rio de Janeiro, în timpul Conferinþei Naþiunilor Unite asupra mediului ºi
dezvoltãrii, apoi la sediul Organizaþiei Naþiunilor Unite, la New York, de la 20 iunie 1992
la 19 iunie 1993.
ARTICOLUL 21
Dispoziþii tranzitorii
1. Pânã la sfârºitul primei sesiuni a Conferinþei Pãrþilor, funcþiile de secretariat vizate la
art. 8 vor fi exercitate provizoriu de cãtre secretariatul creat de Adunarea generalã a
Naþiunilor Unite prin Rezoluþia sa nr. 45/212 din 21 decembrie 1990.
2. ªeful secretariatului provizoriu vizat la paragraful 1 de mai sus va colabora strâns cu
grupul interguvernamental de experþi pentru studierea schimbãrii climei, astfel încât acesta
sã poatã rãspunde nevoilor obiective de aviz ºtiinþific ºi tehnic obiectiv. Vor putea fi
consultate alte organe ºtiinþifice competente.
3. Fondul Global pentru Mediu al Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, al
Programului Naþiunilor Unite pentru Mediu ºi al Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare va fi entitatea internaþionalã însãrcinatã sã asigure, cu titlu provizoriu,
funcþionarea mecanismului financiar vizat la art. 11. Ar trebui, în aceastã privinþã, ca fondul
sã fie reorganizat în mod corespunzãtor, iar componenþa membrilor sãi sã devinã
universalã, pentru a putea rãspunde la exigentele prevederilor art. 11.
ARTICOLUL 22
Ratificare, acceptare, aprobare sau aderare
1. Convenþia este supusã ratificãrii, acceptãrii, aprobãrii sau aderãrii statelor ºi
organizaþiilor de integrare economicã regionalã. Ea va fi deschisã aderãrii a doua zi dupã
ce va înceta sã fie deschisã semnãrii. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare sunt depuse la depozitar.
2. Orice organizaþie de integrare economicã regionalã care devine parte la Convenþie,
fãrã ca unul dintre statele sale membre sã fie parte la aceasta, este legatã prin toate
obligaþiile care decurg din Convenþie. Când unul sau mai multe state membre ale unei
asemenea organizaþii sunt Pãrþi la Convenþie, aceastã organizaþie ºi statele sale membre
cad de acord asupra responsabilitãþilor lor în executarea obligaþiilor pe care i le impune
Convenþia. În caz asemãnãtor, organizaþia ºi statele sale membre nu sunt abilitate sã
exercite concomitent drepturile care decurg din Convenþie.
3. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
organizaþiile de integrare economicã regionalã indicã gradul lor de competenþã faþã de
problemele determinate de Convenþie. În plus, aceste organizaþii informeazã depozitarul,
care informeazã, la rândul sãu, Pãrþile despre orice modificare deosebitã a gradului
competenþei lor.
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ARTICOLUL 23
Intrarea în vigoare
1. Convenþia va intra în vigoare dupã 90 de zile de la data depunerii celui de-al
cincizecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat sau organizaþie de integrare economicã regionalã care ratificã,
acceptã sau aprobã Convenþia sau aderã la ea dupã depunerea celui de-al cincizecilea
instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, Convenþia va intra în
vigoare dupã 90 de zile de la data depunerii de cãtre acest stat sau de cãtre aceastã
organizaþie a instrumentului sãu de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
3. În spiritul paragrafelor 1 ºi 2, instrumentul depus de o organizaþie de integrare
economicã regionalã nu este considerat în plus faþã de cele depuse de statele sale
membre.
ARTICOLUL 24
Clauze restrictive
Nici o rezervã nu poate fi fãcutã la prezenþa Convenþie.
ARTICOLUL 25
Denunþare
1. La expirarea termenului de 3 ani de la data intrãrii în vigoare a Convenþiei pentru o
parte, aceasta va putea sã o denunþe printr-o notificare scrisã la depozitar.
2. Aceastã denunþare va avea efect la expirarea termenului de un an de la data la care
depozitarul a primit notificarea sau la orice datã ulterioarã specificatã în respectiva
notificare.
3. Orice parte care a denunþat Convenþia va fi consideratã ca având denunþat ºi orice
protocol la care ea este parte.
ARTICOLUL 26
Texte autentice
Originalul prezentei Convenþii, ale cãrei texte în limbile englezã, arabã, chinezã, spaniolã,
francezã ºi rusã sunt în egalã mãsurã autentice, va fi depus la Secretarul general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite.
În baza acestuia, subsemnaþii, legal autorizaþi în acest scop, au semnat prezenta
Convenþie.
Fãcutã la New York la data de 9 mai 1992.
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ANEXA Nr. I
Australia
Austria
Belarus*
Belgia
Bulgaria*
Canada
Cehoslovacia*
Danemarca
Comunitatea Europeanã
Estonia*
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Ungaria*
Islanda
Irlanda
Italia
Japonia
Letonia*
Lituania*
Luxemburg
Olanda
Noua Zeelandã
Norvegia
Polonia*
Portugalia
România*
Federaþia Rusã*
Spania
Suedia
Elveþia
Turcia
Ucraina*
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord
Statele Unite ale Americii

ANEXA Nr. II
Australia
Austria
Belgia
Danemarca
Comunitatea Europeanã
Finlanda
Franta
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Luxemburg
Olanda
Noua Zeelandã
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Turcia
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord
Statele Unite ale Americii
Japonia

* Þãri în tranziþie spre o economie de piaþã
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Protocolul de la Kyoto

Parlamentul României adoptã
prezenta lege.
Articol unic. - Se ratificã
Protocolul de la Kyoto la Convenþiacadru a Naþiunilor Unite asupra
schimbãrilor climatice, referitor la
respectarea angajamentelor de
limitare cantitativã ºi reducere a
emisiei de gaze cu efect de serã faþã
de nivelul anului 1989, în perioada
obligatorie 2008-2012, adoptat la
11 decembrie 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de
Senat în ºedinþa din 23 octombrie
2000, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

Anexa 2

Protocolul de la Kyoto,
adoptat la
11 decembrie 1997
Legea nr. 3 publicatã în Monitorul Oficial
februarie 2001

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Aceastã lege a fost adoptatã de
Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18
ianuarie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 2 februarie 2001

Nr. 3. Protocol din 11 decembrie 1997
la Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice*)
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 81 din 16 februarie 2001
Pãrþile la acest Protocol, fiind Pãrþi la Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra
schimbãrilor climatice, denumitã în continuare Convenþia, în conformitate cu obiectivul final
al Convenþiei, astfel cum a fost stabilit în art. 2, conform prevederilor Convenþiei, þinând
seama de prevederile art. 3 din Convenþie, urmãrind Mandatul de la Berlin adoptat prin
Decizia nr. 1/CP.1 a Conferinþei Pãrþilor la Convenþie în prima sa sesiune, au convenit
urmãtoarele:
*) Traducere
ARTICOLUL 1
Pentru scopurile acestui Protocol, definiþiile cuprinse în art. 1 din Convenþie vor fi aplicate.
În plus:
1. Conferinþa Pãrþilor înseamnã Conferinþa Pãrþilor la Convenþie;
2. Convenþie înseamnã Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice,
adoptatã la New York la 9 mai 1992;
3. Comisia Interguvernamentalã pentru Schimbãrile Climatice înseamnã Comisia
Interguvernamentalã pentru Schimbãrile Climatice stabilitã în anul 1988 de Organizaþia
Meteorologicã Mondialã împreunã cu Programul de mediu al Naþiunilor Unite;
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4. Protocolul de la Montreal înseamnã Protocolul de la Montreal privind substanþele care
epuizeazã stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, cu toate
completãrile ulterioare;
5. Pãrþile prezente ºi cu drept de vot înseamnã Pãrþile prezente ºi care au exprimat un vot
afirmativ sau negativ;
6. Parte înseamnã, în afarã de cazul în care contextul indicã altceva, parte la acest
Protocol;
7. Parte inclusã în anexa nr. I înseamnã parte inclusã în anexa nr. I la Convenþie, anexã
care poate fi amendatã, sau o parte care a fãcut o notificare conform prevederilor art. 4
paragraful 2g) din Convenþie.
ARTICOLUL 2
1. Fiecare Parte inclusã în anexa nr. I, pentru a-ºi îndeplini angajamentele privind limitarea
cantitativã ºi reducerea emisiilor, menþionate în art. 3, ºi în scopul promovãrii unei
dezvoltãri durabile, va trebui:
a) Sã aplice ºi/sau sã elaboreze politici ºi mãsuri în concordanþã cu circumstanþele sale
naþionale, cum ar fi:
(i) Mãrirea eficienþei energetice în sectoarele semnificative ale economiei naþionale;
(ii) Protecþia ºi sporirea mijloacelor de absorbþie ºi a rezervoarelor de acumulare a gazelor
cu efect de serã, care nu sunt reglementate de Protocolul de la Montreal, luând în
considerare angajamentele rezultate din acorduri de mediu internaþionale relevante,
promovarea practicilor de gospodãrire durabilã a pãdurilor, împãdurirea ºi reîmpãdurirea;
(iii) Promovarea unor forme durabile de agriculturã în lumina consideraþiilor privind
schimbãrile climatice;
(iv) Cercetarea, promovarea, valorificarea ºi folosirea crescândã a formelor noi de energie
regenerabilã, a tehnologiilor de reþinere a bioxidului de carbon ºi a tehnologiilor noi,
avansate, favorabile protecþiei mediului;
(v) Reducerea progresivã sau eliminarea gradatã a imperfecþiunilor pieþei, stimularea
fiscalã, reducerea de taxe ºi de subvenþii în toate sectoarele producãtoare de gaze cu efect
de serã ºi care acþioneazã, în vederea îndeplinirii obiectivelor Convenþiei, precum ºi
aplicarea instrumentelor de piaþã;
(vi) Încurajarea reformelor adecvate în sectoarele semnificative vizate în promovarea
politicilor ºi mãsurilor care limiteazã ºi reduc emisiile de gaze cu efect de serã,
nereglementate de Protocolul de la Montreal;
(vii) Mãsuri de limitare ºi/sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã,
nereglementate de Protocolul de la Montreal, în sectorul de transport;
(viii) Limitarea ºi/sau reducerea emisiilor de metan prin recuperare ºi folosire în
managementul deºeurilor, precum ºi în producerea, transportul ºi distribuþia energiei;
b) Sã coopereze cu alte Pãrþi similare pentru mãrirea eficienþei individuale ºi combinate a
politicii ºi mãsurilor adoptate în baza acestui articol, în conformitate cu art. 4 paragraful
2e)(i) din Convenþie. În acest scop aceste Pãrþi vor lua mãsuri pentru a-ºi împãrtãºi
experienþa ºi vor schimba informaþii asupra politicilor ºi mãsurilor adoptate ºi pentru
dezvoltarea mijloacelor de îmbunãtãþire a posibilitãþilor de comparare, a transparenþei ºi
eficienþei. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va trebui
sã ia în considerare la prima sa sesiune sau cât mai repede posibil dupã aceea modalitãþile
de cooperare, având în vedere toate informaþiile relevante.
100

2. Pãrþile incluse în anexa nr. I vor continua limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serã, nereglementate de Protocolul de la Montreal, provenite din depozitele de
combustibil din aviaþie ºi marinã, lucrând direct cu Organizaþia Internaþionalã a Aviaþiei
Civile ºi, respectiv, cu Organizaþia Maritimã Internaþionalã.
3. Pãrþile incluse în anexa nr. I se vor strãdui sã aplice politicile ºi mãsurile prevãzute în
acest articol în aºa fel încât sã reducã la minimum efectele adverse, inclusiv efectele
adverse ale schimbãrilor climatice, efectele asupra comerþului internaþional ºi impactul
asupra factorilor sociali, de mediu ºi economici care ar putea afecta alte Pãrþi, în mod
deosebit þãrile în curs de dezvoltare care sunt Pãrþi ºi, în particular, acele þãri menþionate la
art. 4 paragrafele 8 ºi 9 din Convenþie, având în vedere art. 3 din aceasta. Conferinþa
Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol poate acþiona în continuare în
mod corespunzãtor pentru promovarea implementãrii prevederilor acestui paragraf.
4. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol, dacã decide cã
ar fi benefic sã coordoneze oricare dintre politicile ºi mãsurile prevãzute în paragraful 1a),
luând în considerare diferitele circumstanþe naþionale ºi efectele potenþiale, va trebui sã
aibã în vedere metode ºi cãi de coordonare a unor astfel de politici ºi mãsuri.
ARTICOLUL 3
1. Pãrtile incluse în anexa nr. I vor asigura, individual sau în comun, ca totalul emisiilor
antropice de gaze cu efect de serã, exprimate în bioxid de carbon echivalent, cuprinse în
anexa A, sã nu depãºeascã cantitãþile atribuite, calculate ca urmare a angajamentelor de
limitare cantitativã ºi de reducere a emisiei, înscrise în anexa B, ºi în concordanþã cu
prevederile acestui articol, în scopul reducerii emisiilor globale de astfel de gaze cu cel
puþin 5% faþã de nivelul anului 1990 în perioada de angajare 2008-2012.
2. Fiecare Parte inclusã în anexa nr. I va trebui ca pânã în anul 2005 sã facã progrese
demonstrabile în îndeplinirea obligaþiilor ce îi revin din prezentul Protocol.
3. Pentru a respecta obligaþiile care rezultã din acest articol fiecare Parte inclusã în anexa
nr. I va trebui sã evalueze, pentru fiecare perioadã la care se referã, schimbãrile survenite
în stocurile de carbon, ca mãsurã verificabilã a schimbãrilor nete în emisiile de gaze cu
efect de serã, adicã diferenþa dintre emisie ºi reþinere ca urmare a activitãþilor umane legate
de schimbarea folosinþei terenurilor ºi de exploatãrile forestiere limitate în împãduriri,
reîmpãduriri ºi despãduriri, începând cu anul 1990. Emisiile de gaze cu efect de serã,
evidenþiind sursele ºi reþinerile legate de aceste activitãþi, vor trebui sã fie raportate într-o
manierã transparentã ºi verificabilã ºi sã fie trecute în revistã conform art. 7 ºi 8.
4. Anterior primei sesiuni a Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest
Protocol, fiecare Parte inclusã în anexa nr. I va furniza, pentru examinarea de cãtre
Organul Auxiliar pentru Consultanþã ªtiinþificã ºi Tehnologicã, date care sã permitã
determinarea nivelului stocurilor de carbon în anul 1990 ºi o estimare a schimbãrilor în
stocurile de carbon în anii ulteriori. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la
acest protocol va decide, în prima sa sesiune sau cât mai curând posibil dupã aceea,
modalitãþile, regulile ºi liniile directoare de aplicat, care sã arate care activitãþi umane
suplimentare ce determinã schimbãri ale emisiilor de la surse ºi de absorbþie a gazelor cu
efect de serã prin receptoare în soluri agricole, schimbãri datorate folosirii pãmântului ºi
exploatãrilor forestiere, trebuie adãugate la sau scoase din cantitatea atribuitã Pãrþilor
incluse în anexa nr. I, luându-se în considerare incertitudinile, transparenþa în raportare,
verificabilitatea, munca metodologicã a Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbãrile
Climatice, ºi orientãrile oferite de Organul Auxiliar pentru Consultanþã ªtiinþificã ºi
Tehnologicã, în conformitate cu art. 5 ºi cu deciziile Conferinþei Pãrþilor. O astfel de decizie
va trebui sã se aplice în a doua perioadã de obligaþii ºi în urmãtoarele perioade de
obligaþii.
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Una dintre Pãrþi poate alege aplicarea unei astfel de decizii privind activitãþile umane
suplimentare care sunt induse în prima perioadã de obligaþii, avându-se în vedere cã
aceste activitãþi au început sã se desfãºoare în anul 1990.
5. Pãrþile incluse în anexa nr. I, care sunt în curs de tranziþie la o economie de piaþã, cele
pentru care anul sau perioada de referinþã a fost stabilitã ca urmare a Deciziei nr. 9/CP.2
a Conferinþei Pãrþilor, adoptatã la cea de-a doua sa sesiune, vor folosi acel an sau acea
perioadã de referinþã pentru implemetarea obligaþiilor lor în baza acestui articol. Orice
altã parte inclusã în anexa nr. I, care este în curs de tranziþie la o economie de piaþã ºi care
nu ºi-a prezentat prima Comunicare Naþionalã stipulatã la art. 12 din Convenþie, poate, de
asemenea, sã notifice Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol
despre intenþia sa de a folosi ca an sau ca perioadã de referinþã alta decât anul 1990,
pentru implementarea obligaþiilor sale ce rezultã din aplicarea acestui articol. Conferinþa
Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va trebui sã decidã dacã
acceptã o astfel de notificare.
6. Luând în considerare prevederile art. 4 paragraful 6 din Convenþie, în implementarea
obligaþiilor ce le revin din acest Protocol, altele decât cele cuprinse în acest articol, poate
fi permis un anumit grad de flexibilitate de cãtre Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune
a Pãrþilor la acest Protocol Pãrþilor incluse în anexa nr. I, care sunt în curs de tranziþie spre
o economie de piaþã.
7. În prima perioadã a angajamentului de limitare cantitativã ºi de reducere a emisiilor,
2008-2012, cantitatea atribuitã fiecãrei Pãrþi incluse în anexa nr. I va fi egalã cu procentul
înscris pentru ea în anexa B din totalul emisiilor antropogenice echivalente de bioxid de
carbon listate în anexa A pentru 1990 sau în anul ori în perioada de referinþã determinatã
în concordanþã cu paragraful 5, multiplicat cu 5. Acele Pãrþi incluse în anexa nr. I, pentru
care schimbãrile în utilizarea terenurilor ºi în silviculturã constituie o sursã netã de emisii de
gaze cu efect de serã în anul 1990, vor include în anul sau în perioada de referinþã 1990
totalul emisiilor antropogenice în echivalent bioxid de carbon provenit din surse minus
reþinerea prin absorbþie în anul 1990 provenitã din schimbãrile intervenite în utilizarea
terenurilor, în scopul calculãrii cantitãþilor atribuite pentru ele.
8. Orice parte inclusã în anexa nr. I poate folosi anul 1995 ca an sau ca perioadã de
referinþã pentru hidrofluorocarburi, perfluorocarburi ºi hexafluorura de sulf, în scopul
efectuãrii calculelor la care se face referire în paragraful 7.
9. Angajamentele Pãrþilor incluse în anexa nr. 1 pentru perioadele ulterioare vor trebui
stabilite în amendamente la anexa B la acest protocol, care vor trebui sã fie adoptate în
concordanþã cu prevederile art. 21 paragraful 7. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune
a Pãrþilor la acest Protocol va iniþia luarea în considerare a acestor angajamente cu cel
puþin 7 ani înainte de sfârºitul primei perioade de obligaþie la care se referã paragraful 1.
10. Orice unitãþi de reducere a emisiilor sau orice parte dintr-o cantitate atribuitã, pe care
o Parte o achiziþioneazã de la altã Parte în concordanþã cu prevederile art. 17, trebuie sã
fie adãugatã la cantitatea atribuitã þãrii Parte care achiziþioneazã.
11. Orice unitãþi de reducere a emisiilor sau orice parte dintr-o cantitate atribuitã, pe care
o Parte o transferã altei Pãrþi în concordanþã cu prevederile art. 6 sau art. 17 trebuie sã fie
extrasã din cantitatea atribuitã Pãrþii care transferã.
12. Orice reduceri de emisii care au fost omologate, în care o Parte achiziþioneazp de la
altã Parte în conformitate cu prevederile art. 12, vor trebui adãugate cantitãþii alocate Pãrþii
care achiziþioneazã.
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13. Dacã emisiile unei Pãrþi incluse în anexa nr. I în perioada obligatorie sunt mai mici decât
cantitatea atribuitã în baza acestui articol, aceastã diferenþã va fi adaugatã, pe baza
cererii acelei Pãrþi, cantitãþii atribuite acelei Pãrþi în perioadele obligatorii urmãtoare.
14. Fiecare Pãrte inclusã în anexa nr. I se va strãdui sã implementeze angajamentele
menþionate în paragraful 1 în aºa fel încât sã minimizeze impactul social, de mediu ºi
economic la þãrile Pãrþi în curs de dezvoltare, în mod particular la cele menþionate în art. 4
paragrafele 8 ºi 9 din Convenþie. În acord cu deciziile semnificative ale Conferinþei Pãrþilor
privind implementarea acestor paragrafe, Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a
Pãrþilor la acest Protocol va aproba, în prima sa sesiune, acþiunile necesare pentru a
minimiza efectele negative ale schimbãrilor climatice ºi/sau impactul mãsurilor de rãspuns
asupra Pãrþilor la care se face referire în acele paragrafe. Printre problemele ce urmeazã
sã fie luate în considerare vor fi stabilirea de finanþãri, asigurãri ºi transferul de tehnologie.
ARTICOLUL 4
1. Oricare dintre Pãrþile incluse în anexa nr. I, care a ajuns la o înþelegere privind
îndeplinirea în comun a obligaþiilor ce le revin în baza art. 3, va aprecia dacã îºi poate
onora acele obligaþii, dacã bioxidul de carbon total echivalent din emisiile de gaze cu
efect de serã, enumerate în anexa A, nu depãºeºte cantitãþile atribuite, calculate ca urmare
a angajamentelor de limitare cantitativã ºi de reducere a emisiilor, înscrise în anexa B, ºi în
concordanþã cu prevederile art. 3. Nivelul respectiv al emisiei alocat fiecãrei Pãrþi la
acordul de înþelegere trebuie stipulat în aceastã înþelegere.
2. La orice acord Pãrþile vor trebui sã notifice secretariatului termenii acordului, data
depunerii instrumentelor de ratificare, acceptarea ºi aprobarea acestui Protocol sau stadiul
de promovare pânã la data respectivã. Secretariatul va trebui la rândul sãu sã informeze
Pãrþile ºi semnatarii Convenþiei despre termenii acordului.
3. Orice astfel de înþelegere rãmâne valabilã pe perioada de obligaþii specificatã în art. 3
paragraful 7.
4. Dacã Pãrþile acþioneazã în comun, în cadrul sau împreunã cu o organizaþie regionalã
de integrare economicã, orice modificare în componenþa organizaþiei dupã adoptarea
acestui Protocol nu va afecta existenþa obligaþiilor stipulate de acesta. Orice modificare în
componenþa organizaþiei va opera doar pentru scopurile acelor obligaþii stipulate în art. 3,
care au fost adoptate ulterior acestei modificãri.
5. În eventualitatea unui eºec al Pãrþilor la o astfel de înþelegere, pentru a atinge nivelul total
combinat al reducerii emisiilor fiecare Parte la înþelegere va trebui sã rãspundã pentru
nivelul propriu de emisii stipulat în înþelegere.
6. Dacã Pãrþile acþioneazã în comun, în cadrul ºi împreunã cu o organizaþie de integrare
economicã regionalã, care este ea însãºi Parte la acest Protocol, în eventualitatea
neîndeplinirii nivelului total combinat de reducere a emisiilor, fiecare stat membru al acelei
organizaþii de integrare economicã regionalã, individual ºi împreunã cu acea organizaþie,
acþionând în concordanþã cu prevederile art. 24, va trebui sã rãspundã pentru nivelul
propriu de emisii care a fost notificat în conformitate cu acest articol.
ARTICOLUL 5
1. Fiecare Parte inclusã în anexa nr. 1 va avea, nu mai târziu de un an înainte de începutul
primei perioade de obligaþii, un sistem naþional pentru estimarea emisiilor antropogenice
rezultate din surse sau din reþinerea prin absorbþie a tuturor gazelor cu efect de serã,
nereglementate de Protocolul de la Montreal.
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Liniile directoare pentru astfel de sisteme naþionale care vor încorpora metodologii
specificate în paragraful 2, vor fi decise de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a
Pãrþilor la acest Protocol în prima sa sesiune.
2. Metodologiile pentru estimarea emisiilor rezultate din activitatea umanã de la surse ºi
din eliminãrile prin rezervoare a tuturor gazelor cu efect de serã, nereglementate de
Protocolul de la Montreal, vor trebui sã fie cele acceptate de Comisia Interguvernamentalã
pentru Schimbãrile Climatice ºi agreate de Conferinþa Pãrþilor la cea de-a treia sesiune.
Acolo unde nu se utilizeazã astfel de metodologii se vor face modificãri corespunzãtoare
în concordanþã cu metodologiile agreate de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a
Pãrþilor la Protocol în prima sa sesiune. Bazatã pe munca, printre altele, a Comisiei
Interguvernamentale pentru Schimbãrile Climatice ºi pe sugestiile furnizate de Organul
Auxiliar pentru Consultanþã ªtiinþificã ºi Tehnologicã, Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca
reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va trece în revistã în mod regulat ºi, dacã este cazul,
va revizui acele metodologii ºi modificãri luând în considerare în totalitate orice decizii
relevante ale Conferinþei Pãrþilor. Orice revizuire a metodologiilor sau orice modificãri vor
trebui sã fie folosite doar în scopul stabilirii legãturii cu obligaþiile de conformare prevãzute
la art. 3, cu respectarea oricãrei perioade de obligaþii adoptate ulterior acelei modificari.
3. Potenþialele de încãlzire globalã folosite pentru a calcula emisiile antropogenice
echivalente de bioxid de carbon provenite de la surse sau de la eliminarea prin receptoare
a gazelor cu efect de serã, listate în anexa A, vor trebui sã fie cele acceptate de Comisia
Interguvernamentalã pentru Schimbãrile Climatice ºi agreate dupã aceea de Conferinþa
Pãrþilor la cea de-a treia sa sesiune. În baza, inter alia, activitãþii Comisiei
Interguvernamentale pentru Schimbãrile Climatice ºi sugestiilor furnizate de Organul
Auxiliar pentru Consultanþã ªtiinþificã ºi Tehnologicã Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca
reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va revedea cu regularitate ºi, dacã este oportun, va
revizui potenþialul de încãlzire globalã al fiecãrui gaz cu efect de serã, luând în
considerare orice decizii relevante ale Conferinþei Pãrþilor. Orice revizuire a potenþialului
de încãlzire globalã va fi pusã în aplicare doar la acele obligaþii stipulate în art. 3, cu
respectarea oricãrei perioade de obligaþii adoptate ulterior acelei modificãri.
ARTICOLUL 6
1. Pentru a-ºi îndeplini obligaþiile ce îi revin din art. 3 orice Parte inclusã în anexa nr. I poate
transfera cãtre sau achiziþiona de la orice altã parte unitãþi de reducere a emisiilor rezultate
din proiecte ce au ca scop reducerea emisiilor rezultate din activitatea umanã de la surse
sau intensificarea absorbþiilor de gaze cu efect de serã în orice sector al economiei,
asigurându-se cã:
a) Orice astfel de proiect are aprobarea Pãrþilor implicate;
b) Orice astfel de proiect are ca scop o reducere a emisiilor de la surse sau creºterea
absorbþiilor, suplimentar faþã de ceea ce rezultã din proiectul iniþial;
c) Nu se achiziþioneazã nici o unitate de reducere a emisiilor, dacã nu se respectã
obligaþiile prevãzute la art. 5 ºi 7; ºi
d) Achiziþionarea de unitãþi de reducere a emisiilor va fi suplimentatã cu acþiuni interne în
scopul îndeplinirii angajamentelor din art. 3.
2. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol poate, în prima
sa sesiune sau cât mai curând posibil dupã aceea, sã elaboreze linii directoare pentru
implementarea prevederilor acestui articol, incluzând verificarea ºi raportarea.
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3. O Parte inclusã în anexa nr. I poate autoriza entitãþi legale sã participe, asumându-ºi
responsabilitatea, la acþiuni legate de generarea, transferul sau achiziþia unitãþilor de
reducere a emisiilor în conformitate cu prevederile acestui articol.
4. Dacã o problemã de implementare a unei Pãrþi incluse în anexa nr. I, a cererilor la care
se face referire în acest articol, este identificatã în concordanþã cu prevederile relevante ale
art. 8, transferãrile ºi achiziþiile de unitãþi de reducere a emisiilor pot continua sã fie fãcute
dupã ce problema a fost identificatã, fãcând astfel posibil ca nici una dintre aceste unitãþi
sã nu poatã fi folositã de vreuna dintre Pãrþi pentru a-ºi îndeplini obligaþiile cuprinse în
art. 3 pânã când orice problemã de conformare va fi rezolvatã.
ARTICOLUL 7
1. Fiecare Parte inclusã în anexa nr. I va încorpora în inventarul sãu anual pentru emisiile
rezultate din activitatea umanã, provenite de la surse ºi din reþinerea prin absorbþie a
gazelor cu efect de serã, necontrolate de Protocolul de la Montreal, prezentate în
concordanþã cu deciziile relevante ale Conferinþei Pãrþilor, informaþiile suplimentare
necesare pentru scopurile asigurãrii conformitãþii cu prevederile art. 3, în concordanþã cu
paragraful 4 de mai jos.
2. Fiecare Parte inclusã în anexa nr. I va încorpora în comunicarea sa naþionalã, transmisã
în conformitate cu art. 12 din Convenþie, informaþii suplimentare necesare pentru a
demonstra conformarea cu angajamentele prezentului Protocol, în conformitate cu
paragraful 4.
3. Fiecare Parte inclusã în anexa nr. I va furniza anual informaþiile cerute prin paragraful 1,
începând cu primul inventar fãcut sub auspiciile Convenþiei pentru primul an al perioadei
de obligaþii dupã ce acest Protocol intrã în vigoare. Fiecare astfel de Parte va furniza
informaþiile cerute prin paragraful 2, ca Parte a primei Comunicãri Naþionale sub auspiciile
Convenþiei, dupã ce prezentul Protocol va intra în vigoare ºi dupã adoptarea liniilor
directoare pentru paragraful 4. Frecvenþa furnizãrii ulterioare a informaþiilor cerute în acest
articol va fi determinata de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest
Protocol, luându-se în considerare orice calendar pentru prezentarea Comunicãrilor
Naþionale, decis de Conferinþa Pãrþilor.
4. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va adopta în prima
sa sesiune ºi va revizui în mod periodic dupã aceea liniile directoare pentru pregãtirea
informaþiilor cerute de acest articol, luând în considerare liniile directoare pentru pregãtirea
Comunicãrilor Naþionale ale Pãrþilor incluse în anexa nr. I, adoptatã de Conferinþa Pãrþilor.
Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va decide, de
asemenea, anterior primei perioade obligatorii, modalitãþile de calcul al cantitãþilor
atribuite.
ARTICOLUL 8
1. Informaþiile transmise în baza art. 7 de fiecare Parte inclusã în anexa nr. I vor fi trecute
în revistã de cãtre echipe de specialiºti, urmãrind deciziile relevante ale Conferinþei Pãrþilor
ºi în concordanþã cu liniile directoare adoptate în acest scop de Conferinþa Pãrþilor ce
serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol, în baza paragrafului 4. Informaþiile
transmise conform art. 7 paragraful 1 de fiecare Parte inclusã în anexa nr. I vor fi trecute
în revistã în cadrul compilãrii anuale ºi în conformitate cu inventarele emisiilor ºi cantitãþilor
atribuite. Suplimentar, informaþiile transmise în baza art. 7 paragraful 1 de fiecare Parte
inclusã în anexa nr. I vor fi studiate în cadrul analizei comunicãrilor.
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2. Echipele de experþi care examineazã comunicãrile vor fi coordonate de secretariat ºi vor
fi compuse din experþi selectaþi dintre cei nominalizaþi de Pãrþile la Convenþie ºi, dacã este
cazul, de organizaþiile interguvernamentale, în concordanþã cu liniile directoare furnizate
în acest scop de Conferinþa Pãrþilor.
3. Procesul de trecere în revistã va trebui sã prevadã o evaluare tehnicã completã ºi
comprehensivã a tuturor aspectelor privind implementarea acestui Protocol de cãtre o
Parte. Echipele de experþi ce fac trecerea în revistã vor pregãti un raport Conferinþei Pãrþilor
ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol, evaluând implementarea
angajamentelor Pãrþii ºi identificând problemele potenþiale ºi factorii de influenþã, precum
ºi îndeplinirea obligaþiilor. Astfel de rapoarte vor fi distribuite de secretariat tuturor Pãrþilor
la Convenþie. Secretariatul va lista acele probleme de implementare indicate în astfel de
rapoarte pentru a fi luate în considerare în viitor de cãtre Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca
reuniune a Pãrþilor la acest Protocol.
4. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol va trebui sã
adopte la prima sa sesiune ºi va trebui sã revizuiascã în mod periodic dupã aceea liniile
directoare pentru trecerea în revistã a implementãrii protocolului de cãtre echipele de
experþi, luând în considerare deciziile relevante ale Conferinþei Pãrþilor.
5. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol, cu asistenþa
Organului Auxiliar pentru Implementare ºi, dacã este cazul, a Organului Auxiliar pentru
Consultanþã ªtiinþificã ºi Tehnologicã, va lua în considerare:
a) Informaþiile transmise de Pãrþi în baza art. 7 ºi rapoartele experþilor, care trec în revistã
Comunicãrile Pãrþilor în baza acestui articol; ºi
b) Acele probleme ale implementãrii, listate de secretariat în baza paragrafului 3, precum
ºi orice probleme ridicate de Pãrþi.
6. Având în vedere consideraþiile privind informaþiile la care se face referire în paragraful
5, Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol va lua decizii
în orice probleme pentru implementarea acestuia.
ARTICOLUL 9
1. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va revedea
periodic Protocolul în lumina celei mai bune informaþii ºtiinþifice disponibile ºi a evaluãrilor
privind schimbãrile climatice ºi impactul acestora, precum ºi a informaþiilor semnificative
tehnice, sociale ºi economice. O asemenea revedere va fi coordonatã cu revederi
pertinente sub auspiciile Convenþiei, în particular cele cerute de art. 4 paragraful 2d) ºi de
art. 7 paragraful 2a) din Convenþie. În baza acestor revederi Conferinþa Pãrþilor ce serveºte
ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va lua mãsurile potrivite.
2. Prima revizuire va avea loc la cea de-a doua sesiune a Conferinþei Pãrþilor ce serveºte
ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol. Viitoarea revizuire se va face la intervale regulate
sau convenite.
ARTICOLUL 10
Toate Pãrþile, luând în considerare responsabilitãþile lor comune, dar diferenþiate, ºi
prioritãþile naþionale specifice ºi de dezvoltare regionalã, obiectivele ºi circumstanþele, fãrã
introducerea nici unor noi obligaþii pentru Pãrþile neincluse în anexa nr. I, dar reafirmând
angajamentele existente în art. 4 paragraful 1 din Convenþie, ºi continuând sã avanseze cu
implementarea acestor angajamente în vederea atingerii unei dezvoltãri durabile, þinând
seama de art. 4 paragrafele 3, 5 ºi 7 din Convenþie, vor trebui:
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a) Sã formuleze acolo unde se justificã ºi pe cât posibil programe naþionale ºi acolo unde
se potriveºte programei regionale eficiente din punct de vedere economic, destinatã sã
îmbunãtãþeascã calitatea factorilor de emisie locali, date asupra activitãþii ºi/sau modelelor
care reflectã condiþiile social-economice ale fiecãrei Pãrþi pentru pregãtirea ºi
reactualizarea periodicã a inventarelor naþionale de emisii antropice de la surse ºi
diminuarea prin absorbþie a tuturor gazelor cu efect de serã, nereglementate de Protocolul
de la Montreal, utilizând metodologii ce vor fi adoptate dupã Conferinþa Pãrþilor ºi în
concordanþã cu liniile directoare pentru pregãtirea comunicãrilor naþionale adoptate de
Conferinþa Pãrþilor;
b) Sã formuleze, sã implementeze, sã publice ºi sã reactualizeze în mod regulat programe
naþionale ºi, acolo unde este oportun, programe regionale conþinând mãsuri de minimizare
a schimbãrilor climatice ºi mãsuri pentru a facilita adaptarea adecvatã la schimbãrile
climatice:
(i) Astfel de programe s-ar putea referi, printre altele, la sectoarele economice: energie,
transport ºi industrie, dar ºi la agriculturã, silviculturã ºi gestionarea deºeurilor. În plus,
adaptarea tehnologiilor ºi metodelor de perfecþionare a planificãrii teritoriului ar putea
îmbunãtãþi situaþia în legãturã cu schimbãrile climatice; ºi
(ii) Pãrþile incluse în anexa nr. I vor transmite informaþii privind acþiunile întreprinse în baza
acestui Protocol, inclusiv programe naþionale în concordanþã cu art. 7; ºi alte Pãrþi vor
acþiona pentru a include în comunicãrile lor naþionale, dacã este cazul, informaþii privind
programele care conþin mãsuri despre care o parte crede cã pot sã se refere la schimbãrile
climatice ºi la impactul lor, inclusiv mãsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
serã ºi de sporire a absorbanþilor, formarea unei suprastructuri specifice (personal
specializat ºi instituþii) ºi mãsuri de adaptare;
c) Sã coopereze pentru promovarea unor modalitãþi efective de dezvoltare, aplicare ºi
difuzare a lor ºi sã întreprindã toate mãsurile potrivite pentru promovarea, dacã este cazul,
transferul sau accesul la tehnologiile eficiente din punct de vedere al protecþiei mediului,
know-how, practici ºi procese pertinente pentru schimbãrile climatice, în particular pentru
þãrile în curs de dezvoltare, inclusiv formularea unor politici ºi programe pentru transferul
efectiv al tehnologiilor eficiente de mediu, care sunt proprietate publicã sau de domeniu
public, ºi pentru crearea unui mediu propice sectorului privat, în scopul promovãrii ºi
dezvoltãrii transferului, deci ºi al accesului la tehnologii eficiente din punct de vedere al
protecþiei mediului;
d) Sã coopereze în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnice ºi sã promoveze susþinerea ºi
dezvoltarea sistemelor de observare sistematicã ºi a bazei de date pentru a reduce
incertitudinile legate de sistemul climatic, impactul negativ al schimbãrilor climatice ºi
consecinþele economice ºi sociale ale diferitelor strategii de rãspuns, precum ºi sã
promoveze dezvoltarea ºi întãrirea capacitãþilor indigene ºi a capabilitãþii de a participa
în cadrul eforturilor internaþionale ºi interguvernamentale, programelor ºi comunicãrilor,
observaþiilor sistematice ºi de cercetare, luând în considerare art. 5 din Convenþie;
e) Sã coopereze ºi sã promoveze la nivel internaþional ºi, dacã este cazul, folosind
organismele existente, la dezvoltarea ºi implementarea unor programe de educaþie ºi
instruire, inclusiv la întãrirea capacitãþii naþionale, în particular a capacitãþilor umane ºi
instituþionale, ºi la schimbul sau pregãtirea personalului care sã pregãteascã experþi în
acest domeniu, în special pentru þãrile în curs de dezvoltare, ºi sã faciliteze la nivel naþional
conºtientizarea publicului ºi accesul acestuia la informaþia despre schimbãrile climatice.
Mijloace potrivite trebuie dezvoltate pentru implementarea acestor activitãþi prin
organismele relevante ale Convenþiei, luând în considerare art. 6 din Convenþie;
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f) Sã includã în Comunicãrile lor Naþionale informaþii despre programe ºi activitãþi
întreprinse în baza acestui articol, în conformitate cu deciziile relevante ale Conferinþei
Pãrþilor; ºi
g) Sã acorde întreaga consideraþie în implementarea în art. 4 paragraful 8 din Convenþie
a angajamentelor cuprinse în acest articol.
ARTICOLUL 11
1. În implementarea art. 10 Pãrþile vor lua în considerare prevederile art. 4 paragrafele 4,
5, 7, 8 ºi 9 din Convenþie.
2. În contextul implementãrii art. 4 paragraful 1 din Convenþie în concordanþã cu
prevederile art. 4 paragraful 3 ºi ale art. 11 din Convenþie ºi prin capacitatea de operare
a mecanismului financiar al entitãþii sau entitãþilor Convenþiei, þãrile Pãrþi dezvoltate ºi alte
Pãrþi dezvoltate incluse în anexa nr. II la Convenþie vor trebui:
a) Sã prevadã resurse financiare noi ºi suplimentare pentru a acoperi costurile totale ale
þãrilor Pãrþi în curs de dezvoltare în promovarea implementãrii angajamentelor existente în
art. 4 paragraful 1a) din Convenþie, care sunt cuprinse în art. 10 lit. a); ºi
b) Sã prevadã, de asemenea, acele resurse financiare, inclusiv pentru transferul de
tehnologie, necesare þãrilor Pãrþi în curs de dezvoltare în scopul realizãrii costurilor totale
suplimentare pentru promovarea implementãrii angajamentelor asumate în art. 4
paragraful 1 din Convenþie, care sunt cuprinse în art. 10 ºi care sunt acorduri între o þarã
Parte în curs de dezvoltare ºi entitatea sau entitãþile internaþionale la care se face referire
în art. 11 din Convenþie, în concordanþã cu acel articol. Implementarea angajamentelor
existente va trebui sã þinã seama de necesitatea circulaþiei adecvate ºi previzibile a
fondurilor ºi de importanþa distribuþiei corespunzãtoare pe þãri Pãrþi dezvoltate. Liniile
directoare ale entitãþii sau entitãþilor cu rol în operarea mecanismului financiar al
Convenþiei, inclusiv cele agreate înaintea adoptãrii prezentului Protocol, se vor aplica
mutatis mutandis prevederilor acestui paragraf.
3. Þãrile Pãrþi dezvoltate ºi alte Pãrþi dezvoltate menþionate în anexa nr. II la Convenþie pot,
de asemenea, furniza ºi þãrile Pãrþi în curs de dezvoltare pot profita de resurse financiare
pentru implementarea art. 10 prin canale bilaterale, regionale ºi multilaterale.
ARTICOLUL 12
1. Prin prezenta se defineºte un mecanism de dezvoltare nepoluantã.
2. Scopul acestui mecanism de dezvoltare nepoluantã va fi de asistare a Pãrþilor neincluse
în anexa nr. 1 în realizarea dezvoltãrii durabile, de a contribui la îndeplinirea obiectivelor
finale ale Convenþiei ºi de a acorda asistenþã Pãrþilor incluse în anexa nr. I în realizarea
conformitãþii cu angajamentele de limitare cuantificatã ºi de reducere a emisiilor stipulate
în art. 3.
3. În legãturã cu mecanismul de dezvoltare nepoluantã:
a) Pãrþile neincluse în anexa nr. I vor beneficia de activitãþile proiectului, având ca rezultat
certificarea reducerilor de emisii cuantificate; ºi
b) Pãrþile incluse în anexa nr. I pot folosi reducerile omologate de emisii din acele activitãþi
ale proiectului ce contribuie la conformarea cu o parte a angajamentelor de limitare
cantitativã ºi de reducere a emisiilor sub nivelul prevãzut în art. 3, astfel cum au fost
determinate de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol.
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4. Mecanismul de dezvoltare nepoluantã va trebui sã fie supus autoritãþii ºi conducerii
Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol ºi sã fie supervizat
de un comitet executiv al mecanismului de dezvoltare nepoluantã.
5. Reducerile de emisii rezultate din activitatea fiecãrui proiect vor fi omologate de entitãþi
operaþionale desemnate de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest
Protocol, pe bazã de:
a) Participare voluntarã aprobatã de fiecare parte implicatã;
b) Beneficii reale, mãsurabile ºi pe termen lung, în legãturã cu minimizarea efectelor
schimbãrii climatice; ºi
c) Reduceri ale emisiilor care sunt suplimentare celor care pot surveni în absenþa activitãþii
omologate a proiectului.
6. Mecanismul dezvoltãrii nepoluante va ajuta la aranjamentele financiare necesare ale
activitãþilor omologate ale proiectului.
7. Conferinþa Pãrþilor serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va trebui sã elaboreze
în prima sa sesiune modalitãþi ºi proceduri în scopul asigurãrii transparenþei ºi eficienþei, al
justificãrii prin bilanþ independent ºi al verificãrii activitãþilor proiectului.
8. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va trebui sã asigure
ca o parte din profitul provenit din activitãþile omologate ale proiectului sã fie folositã
pentru acoperirea cheltuielilor administrative, precum ºi la asistarea þãrilor Pãrþi în curs de
dezvoltare, care sunt în mod particular vulnerabile la efectele negative ale schimbãrilor
climatice, pentru realizarea costurilor adaptãrii.
9. Participarea în cadrul mecanismului dezvoltãrii nepoluante incluse în activitãþile
menþionate în paragraful 3a) ºi în achiziþia de reduceri omologate ale emisiilor poate
implica entitãþile private ºi/sau publice, urmând sã constituie subiectul oricãrui ghid
metodologic ce poate fi prevãzut de cãtre comitetul executiv al mecanismului dezvoltãrii
nepoluante.
10. Reducerile omologate de emisii obþinute în perioada începând cu anul 2000 ºi pânã
la începutul primei perioade de obligaþii pot fi luate în considerare în realizarea
angajamentelor în prima perioadã de obligaþii.
ARTICOLUL 13
1. Conferinþa Pãrþilor, organul suprem al Convenþiei, va trebui sã serveascã drept reuniune
a Pãrþilor la acest Protocol.
2. Pãrþile la Convenþie care nu sunt Pãrþi la prezentul Protocol pot participa ca observatori
la dezbaterile oricãrei sesiuni a Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la
acest Protocol. Atunci când Conferinþa Pãrþilor serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul
Protocol deciziile luate sub auspiciile acestuia trebuie sã fie luate doar de cei care sunt Pãrþi
la Protocol.
3. Când Conferinþa Pãrþilor serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol orice
membru al Biroului Conferinþei Pãrþilor reprezentând o Parte la Convenþie, dar, la acea
vreme, nereprezentând o Parte la Protocol, va fi înlocuit de un membru suplimentar ales de
ºi dintre Pãrþile la Protocol.
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4. Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol va trebui sã
aibã în vedere revizuirea periodicã a implementãrii acestuia ºi sã ia în timpul mandatului
sau deciziile necesare pentru promovarea implementãrii efective. Ea îºi va îndeplini funcþiile
asumate la prezentul Protocol ºi va trebui:
a) Sã evalueze, pe baza tuturor informaþiilor disponibile ce i s-au pus la dispoziþie în
concordanþã cu prevederile prezentului Protocol, implementarea acestuia de cãtre Pãrþi,
efectele globale ale mãsurilor adoptate în urma acestui Protocol, în particular efectele de
mediu, economice ºi sociale, precum ºi impactul lor cumulativ ºi mãsura în care s-a
progresat în realizarea obiectivului Convenþiei;
b) Sã examineze în mod periodic obligaþiile Pãrþilor la acest Protocol, acordând întreaga
atenþie oricãrei treceri în revistã cerute de art. 4 paragraful 2d) ºi de art. 7 paragraful 2
din Convenþie, în lumina obiectivului Convenþiei, experienþei obþinute în implementarea sa
ºi evoluþiei cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi tehnologice, ºi, în consecinþã, sã considere ºi sã adopte
rapoarte periodice privind implementarea acestui Protocol;
c) Sã promoveze ºi sã faciliteze schimbul de informaþii privind mãsurile adoptate de Pãrþi
cu privire la schimbãrile climatice ºi la efectele acestora, luând în considerare diferitele
circumstanþe, responsabilitãþi ºi capacitãþi ale Pãrþilor ºi, respectiv, obligaþiile ce le revin din
prezentul Protocol;
d) Sã faciliteze, la cererea a douã sau mai multe Pãrþi, coordonarea mãsurilor adoptate de
cãtre acestea cu privire la schimbãrile climatice ºi efectele acestora, luând în considerare
diferitele circumstanþe, responsabilitãþi ºi capacitãþi ale Pãrþilor ºi, respectiv, obligaþiile ce le
revin din acest Protocol;
e) Sã promoveze ºi sã ghideze, în concordanþã cu obiectivul Convenþiei ºi cu prevederile
prezentului Protocol, luând în totalitate în considerare deciziile relevante ale Conferinþei
Pãrþilor, dezvoltarea ºi perfecþionarea periodicã a metodologiilor comparabile pentru
implementarea efectivã a Protocolului, care sã fie agreate de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte
ca reuniune a Pãrþilor la Protocol;
f) Sã formuleze recomandãri pentru orice chestiune necesarã în vederea implementãrii
acestui Protocol;
g) Sã caute sã mobilizeze resurse financiare suplimentare în concordanþã cu art. 11
paragraful 2;
h) Sã stabileascã acele organe auxiliare care sunt necesare pentru implementarea acestui
Protocol;
i) Sã caute ºi sã utilizeze, dacã este potrivit, serviciile, cooperarea ºi informarea, furnizate
de organizaþii internaþionale competente ºi de comisiile interguvernamenale ºi
neguvernamentale; ºi
j) Sã exercite acele alte funcþiuni care pot fi cerute pentru implementarea acestui Protocol
ºi sã ia în considerare orice sarcinã rezultând dintr-o decizie a Conferinþei Pãrþilor.
5. Regulile de procedurã ale Conferinþei Pãrþilor ºi procedurile financiare ale Convenþiei
trebuie aplicate mutatis mutandis în cadrul acestui Protocol, excepþie fãcând cele decise
prin consens de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul Protocol.
6. Prima sesiune a Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol
va fi convocatã de secretariat cu ocazia primei sesiuni a Conferinþei Pãrþilor care este
programata dupa data intrarii în vigoare a acestuia.
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Sesiunile ordinare ulterioare ale Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la
prezentul Protocol se vor þine în fiecare an ºi simultan cu sesiunile ordinare ale Conferinþei
Pãrþilor, mai puþin cele decise de Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la
prezentul Protocol.
7. Sesiunile extraordinare ale Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la
prezentul Protocol vor fi þinute ori de câte ori se considerã necesar de cãtre aceasta sau la
cererea scrisã a uneia dintre Pãrþi, specificând ca timp de 6 luni de când secretariatul a
comunicat solicitarea cãtre Pãrþi aceasta este sprijinitã de cel puþin o treime din numãrul lor.
8. Naþiunile Unite, agenþiile sale specializate ºi Agenþia Internaþionalã pentru Energie
Atomicã, precum ºi orice stat membru de acum încolo sau observatori care nu sunt Pãrþi la
Convenþie pot fi reprezentaþi la sesiunile Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a
Pãrþilor la acest Protocol ca observatori. Orice organizaþie sau agenþie, naþionalã sau
internaþionalã, guvernamentalã sau neguvernamentalã, care este calificatã în problemele
acoperite de acest Protocol ºi care a informat secretariatul despre intenþia sa de a fi
reprezentatã ca observator la o sesiune a Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a
Pãrþilor la prezentul Protocol, poate sã fie admisã doar cu acordul a cel puþin o treime din
numãrul de voturi al Pãrþilor. Admiterea ºi participarea observatorilor trebuie sã se supunã
regulilor de procedurã, astfel cum este specificat în paragraful 5 de mai sus.
ARTICOLUL 14
1. Secretariatul stabilit prin art. 8 din Convenþie va funcþiona ca secretariat al acestui
Protocol.
2. Paragraful 2 al art. 8 din Convenþie, privind funcþiile secretariatului, ºi paragraful 3 al
art. 8 din Convenþie, privind aranjamentele fãcute pentru funcþionarea secretariatului,
trebuie aplicate mutatis mutandis în prezentul Protocol. În plus, secretariatul trebuie sã îºi
exercite funcþiile asumate în Protocol.
ARTICOLUL 15
1. Organul Auxiliar pentru Consultanþã ªtiinþificã ºi Tehnologicã ºi Organul Auxiliar pentru
Implementare, stabilite prin art. 9 ºi 10 din Convenþie, vor servi ca organ auxiliar pentru
consultanþã ºtiinþificã ºi tehnologicã ºi, respectiv, ca organ auxiliar pentru implementarea
acestui Protocol. Prevederile în legãturã cu funcþionarea acestor douã organe în cadrul
Convenþiei trebuie aplicate mutatis mutandis în acest Protocol.
Sesiunile reuniunilor organului auxiliar pentru implementarea prezentului Protocol coincid
cu reuniunile Organului Auxiliar pentru Consultanþa ªtiinþificã ºi Tehnologicã ºi cele ale
organului auxiliar pentru implementarea acestui Protocol coincid cu reuniunile Organului
Auxiliar pentru Consultanþã ªtiinþificã ºi Tehnologicã ºi, respectiv, ale Organului Auxiliar
pentru Implementare ale Convenþiei.
2. Pãrþile la Convenþie, care nu sunt Pãrþi la prezentul Protocol, pot participa ca observatori
la dezbaterile oricãrei sesiuni a organelor auxiliare. Atunci când organele auxiliare servesc
ca organe auxiliare pentru acest Protocol deciziile cuprinse în acesta trebuie luate numai
de cei care sunt Pãrþi la Protocol.
3. Atunci când organele auxiliare stabilite prin art. 9 ºi 10 din Convenþie îºi exercitã funcþiile
cu privire la problemele referitoare la acest Protocol, orice membru al Biroului acestor
organe auxiliare reprezentând o parte la Convenþie, dar la acea vreme nefiind Parte la
Protocol, va fi înlocuit de un membru suplimentar ales de ºi dintre Pãrþile la acesta.
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ARTICOLUL 16
Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va lua în considerare,
cât mai curând posibil, aplicarea acestuia ºi va modifica, dacã este cazul, procesul
consultativ multilateral la care se face referire în art. 13 din Convenþie, în lumina oricãror
decizii relevante care pot fi luate de Conferinþa Pãrþilor. Orice proces consultativ multilateral
care poate fi aplicat prezentului Protocol trebuie aplicat fãrã sã prejudicieze procedurile ºi
mecanismele stabilite în concordanþã cu art. 18.
ARTICOLUL 17
Conferinþa Pãrþilor va defini principiile relevante, modalitãþile, regulile ºi liniile directoare, în
special pentru verificarea, raportarea ºi contabilizarea comercializãrii emisiilor. Pãrþile
incluse în anexa B pot participa la comercializarea emisiilor pentru scopurile îndeplinirii
angajamentelor în baza art. 33 din Convenþie. Orice asemenea comercializare va fi
suplimentarã acþiunilor interne care au ca scop îndeplinirea angajamentelor de limitare
cantitativã ºi de reducere a emisiilor în baza acestui articol.
ARTICOLUL 18
Conferinþa Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol va aproba în prima
sa sesiune mecanisme ºi proceduri potrivite ºi efective pentru a determina ºi a se adresa
cazurilor de neconformare la prevederile prezentului Protocol, inclusiv prin întocmirea unei
liste indicatoare de consecinþe, þinându-se seama de cauza, tipul, gradul ºi frecvenþa
neconformãrii. Orice proceduri ºi mecanisme aprobate în baza prezentului articol, care ar
putea genera consecinþe, vor fi adoptate pe calea unui amendament la prezentul Protocol.
ARTICOLUL 19
Prevederile art. 14 din Convenþie privind rezolvarea disputelor trebuie aplicate mutatis
mutandis la prezentul Protocol.
ARTICOLUL 20
1. Orice Parte poate propune amendamente la prezentul Protocol.
2. Amendamentele la prezentul Protocol vor fi adoptate la orice sesiune ordinarã a
Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la acest Protocol. Textul oricãrui
amendament propus la acest Protocol va fi comunicat Pãrþilor de cãtre secretariat cu cel
puþin 6 luni înaintea reuniunii pentru care a fost propus spre adoptare. Secretariatul va
comunica, de asemenea, textul oricãror amendamente propuse Pãrþilor ºi semnatarilor
Convenþiei ºi, spre informare, depozitarului.
3. Pãrþile vor face orice efort pentru a ajunge la o înþelegere prin consens referitoare la
orice amendament propus la prezentul Protocol. Dacã au fost epuizate toate eforturile
pentru realizarea consensului ºi dacã nu s-a ajuns la o înþelegere, amendamentul va trebui
adoptat cu o majoritate de cel puþin trei pãtrimi din totalul voturilor Pãrþilor prezente ºi cu
drept de vot care participã la reuniune. Amendamentul adoptat va fi comunicat de
secretariat depozitarului, care îl va transmite tuturor Pãrþilor pentru acceptare.
4. Instrumentele de acceptare în legãturã cu un amendament vor trebui sã fie depuse la
depozitar. Un amendament adoptat în concordanþã cu paragraful 3 de mai sus trebuie sã
intre în vigoare, pentru acele Pãrþi care l-au acceptat, în termen de 90 de zile de la data
înregistrãrii la depozitar a unui instrument de acceptare de cãtre cel puþin trei pãtrimi din
numãrul Pãrþilor la prezentul Protocol.
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ARTICOLUL 21
1. Anexele la prezentul Protocol fac parte integrantã din acesta ºi, cu excepþia cazurilor în
care este în mod expres menþionat, o referire la acest Protocol constituie în acelaºi timp o
referire la orice anexã. Orice anexã adoptatã dupã intrarea în vigoare a acestui Protocol
va fi limitatã la liste, forme ºi la orice alte materiale de naturã descriptivã, care au caracter
ºtiinþific, tehnic, procedural sau administrativ.
2. Orice Parte poate face propuneri pentru o anexã la prezentul Protocol ºi poate propune
amendamente la anexele la acesta.
3. Anexele la prezentul Protocol ºi amendamentele la anexele la acesta trebuie adoptate
într-o ºedinþã ordinarã a Conferinþei Pãrþilor ce serveºte ca reuniune a Pãrþilor la prezentul
Protocol. Textul oricãrei anexe propuse sau al amendamentului la o anexã trebuie
comunicat Pãrþilor de cãtre secretariat cu cel puþin 6 luni înaintea întâlnirii la care a fost
propus spre adoptare. Secretariatul trebuie, de asemenea, sã comunice textul oricãrei
anexe propuse sau al amendamentului la o anexã Pãrþilor ºi semnatarilor la Convenþie ºi,
spre informare, depozitarului.
4. Pãrþile vor trebui sã depunã toate eforturile pentru a ajunge la consens în ceea ce
priveºte orice anexã propusã sau amendament la o anexã. Dacã toate eforturile pentru
realizarea consensului au fost epuizate ºi nu s-a ajuns la o înþelegere, anexã sau
amendamentul la anexã va fi adoptãt, ca ultimã modalitate, cu o majoritate de trei pãtrimi
din numãrul voturilor Pãrþilor prezente la întâlnire ºi cu drept de vot. Anexa sau
amendamentul la anexã adoptat va fi comunicat depozitarului de cãtre secretariat, care îl
va transmite tuturor Pãrþilor pentru a obþine acceptul acestora.
5. O anexã sau un amendament la o anexã, alta decât anexa A sau B, care a fost adoptat
în concordanþã cu paragrafele 3 ºi 4 de mai sus, va intra în vigoare pentru toate Pãrþile la
prezentul Protocol în termen de 6 luni de la data comunicãrii de cãtre depozitar acelor Pãrþi
spre adoptare sau amendare a anexei, cu excepþia acelor Pãrþi care au notificat
depozitarului, în scris, în acea perioadã, neacceptarea anexei sau amendamentului la
anexã. Anexa sau amendamentul la anexã va intra în vigoare pentru Pãrþile care îºi retrag
notificarea de neacceptare în termen de 90 de zile de la data la care retractarea acestei
notificãri a fost primitã de cãtre depozitar.
6. Dacã adoptarea unei anexe sau a unui amendament la o anexã implicã un
amendament la prezentul Protocol, acea anexã sau amendament la anexã nu va intra în
vigoare pânã când amendamentul respectiv la prezentul Protocol nu intrã în vigoare.
7. Amendamentele la anexele A ºi B la prezentul Protocol trebuie sã fie adoptate ºi sã intre
în vigoare în concordanþã cu procedura prezentatã în art. 20, care prevede cã orice
amendamente la anexa B trebuie sã fie adoptate doar prin acordul scris al Pãrþii implicate.
ARTICOLUL 22
1. Fiecare Parte va avea dreptul la un vot, cu excepþia prevederilor paragrafului 2 de mai
jos.
2. Organizaþiile regionale de integrare economicã, în mãsura competenþei lor, trebuie sã
îºi exercite dreptul la vot cu un numãr de voturi egal cu numãrul statelor membre care sunt
Pãrþi la prezentul Protocol. O astfel de organizaþie nu trebuie sã îºi exercite dreptul la vot
dacã vreunul dintre statele membre îºi exercitã acest drept ºi viceversa.
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ARTICOLUL 23
Secretarul general al Naþiunilor Unite va trebui sã fie depozitarul prezentului Protocol.
ARTICOLUL 24
1. Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare ºi va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau
aprobãrii statelor ºi organizaþiilor regionale de integrare economicã, care sunt Pãrþi la
Convenþie. El va trebui sã fie deschis spre semnare la sediul Naþiunilor Unite din New York
de la 16 martie 1998 pânã la 15 martie 1999. Prezentul Protocol va fi deschis pentru
aderare începând cu a doua zi de la data închiderii semnãrii. Instrumentele de ratificare,
de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitar.
2. Orice organizaþie regionalã de integrare economicã care devine parte la prezentul
Protocol, în care nici un membru component nu este parte, va trebui sã se supunã tuturor
obligaþiilor cuprinse în prezentul Protocol. În cazul unor astfel de organizaþii, dacã unul sau
mai multe state membre sunt Pãrþi la Protocol, organizaþia ºi statele membre trebuie sã
decidã responsabilitãþile ce le revin pentru îndeplinirea obligaþiilor cuprinse în prezentul
Protocol. În acest caz organizaþia ºi statele sale membre nu sunt îndreptãþite sã îºi exercite
concomitent drepturile ce le revin din prezentul Protocol.
3. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare
organizaþiile regionale de integrare economicã trebuie sã declare limitele de competenþã
în acord cu principiile ce guverneazã acest Protocol. Aceste organizaþii vor trebui, de
asemenea, sã informeze depozitarul, care va informa pe rând Pãrþile cu privire la orice
modificare substanþialã în limita competenþei lor.
ARTICOLUL 25
1. Prezentul Protocol intrã în vigoare în a 90-a zi dupã data la care nu mai puþin de 55 de
Pãrþi la Convenþie, încorporând ºi Pãrþile incluse în anexa nr. I care reprezintã în total cel
puþin 55% din emisiile totale de bioxid de carbon pentru anul 1990 ale Pãrþilor incluse în
anexa nr. I, ºi-au depus instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare.
2. Pentru scopurile acestui articol emisiile totale de bioxid de carbon pentru anul 1990 ale
Pãrþilor incluse în anexa nr. I înseamnã cantitatea comunicatã la sau dupã data adoptãrii
prezentului Protocol de cãtre Pãrþile incluse în anexa nr. I la primele lor comunicãri
naþionale, în conformitate cu art. 12 din Convenþie.
3. Pentru fiecare stat sau organizaþie regionalã de integrare economicã ce ratificã, aderã
sau aprobã prezentul Protocol sau care aderã de aici încolo dupã ce condiþiile stipulate în
paragraful 1 de mai sus pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite prezentul Protocol
intrã în vigoare în a 90-a zi dupã data depunerii instrumentelor sale de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
4. Pentru scopurile prezentului articol nici un instrument depus de o organizaþie regionalã
de integrare economicã nu trebuie sã fie considerat ca suplimentar faþã de cele depuse de
statele membre ale organizaþiei.
ARTICOLUL 26
Nu se admit rezerve la prezentul Protocol.
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ARTICOLUL 27
1. Oricând, dupã 3 ani de la data la care prezentul Protocol a intrat în vigoare pentru o
Parte, acea Parte poate sã se retragã din acesta, adresând o notificare scrisã
depozitarului.
2. Orice astfel de retragere va trebui sã aibã efect dupã expirarea unui an de la data
înregistrãrii de cãtre depozitar a notificãrii retragerii sau mai târziu, la data specificatã în
notificarea de retragere.
3. Orice parte care se retrage din Convenþie trebuie consideratã, de asemenea, ca fiind
retrasã ºi din prezentul Protocol.
ARTICOLUL 28
Originalul acestui Protocol, al cãrui text în limbile arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã
ºi spaniolã este în egalã mãsurã autentic, trebuie depus la secretarul general al Naþiunilor
Unite. Adoptat la Kyoto la 11 decembrie 1997.
Ca mãrturie, subsemnaþii, fiind pe deplin autorizaþi, au semnat prezentul Protocol la datele
indicate.

ANEXA A
Gaze cu efect de serã:
Bioxid de carbon (CO2)
Metan (CH4)
Oxid azotos (N2O)
Hidrofluorocarburi (HFCs)
Perfluorocarburi (PFCs)
Hexafluorura de sulf (SF6)
Sectoare/categorii de surse
Energie:
Arderea combustibililor
Industrii energetice
Industrii producatoare ºi construcþii
Transport
Alte sectoare
Altele
Scapãri de emisii de la combustibili
Combustibili solizi
Pãcurã ºi gaze naturale
Altele
Procese industriale:
Produse minerale
Industria chimicã
Producþia metalelor
Alte producþii
Producere de halocarburi ºi hexafluorura de sulf
Altele
Solvenþi ºi alte produse
Agriculturã:
Fermentaþie entericã
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Gestionarea îngrãºãmintelor naturale
Cultivarea orezului
Soluri agricole
Savane prescrise pentru a fi arse
Arderea reziduurilor agricole în câmp
Altele
Deºeuri:
Depozitarea deºeurilor solide în teren
Manipularea apei uzate
Incinerarea deºeurilor
Altele

ANEXA B
Statul parte Angajament de limitare cantitativã sau de reducere (procentaj din anul sau
perioada de referinþã)
Australia 108
Austria 92
Belgia 92
Bulgaria*) 92
Canada 94
Croaþia*) 95
Republica Cehã*) 92
Danemarca 92
Estonia*) 92
Comunitatea Europeanã 92
Finlanda 92
Franþa 92
Germania 92
Grecia 92
Ungaria*) 94
Islanda 110
Irlanda 92
Italia 92
Japonia 94
Letonia*) 92
Liechtenstein 92
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Lituania*) 92
Luxemburg 92
Monaco 92
Olanda 92
Noua Zeelandã 100
Norvegia 101
Polonia*) 94
Portugalia 92
România*) 92
Federaþia Rusã*) 100
Slovacia*) 92
Slovenia*) 92
Spania 92
Suedia 92
Elveþia 92
Ucraina*) 100
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord 92
Statele Unite ale Americii 93
_________
*) Þarã în curs de tranziþie spre o economie de piaþã

Absorbþia/ sechestrarea carbonului
Stocarea pe termen lung a carbonului sau a dioxidului
de carbon în pãduri, soluri, oceane, mine de cãrbune,
saline, denumite "bazine/ rezervoare de absorbþie".
Se referã la: a) separarea ºi stocarea dioxidului de
carbon din gazele de ardere sau procesarea
combustibililor fosili în scopul producerii de hidrogen ºi
fracþiuni bogate în carbon ºi b) extragerea directã a
dioxidului de carbon din atmosferã prin managementul
terenurilor ºi activitãþi silvice (împãdurire, reîmpãdurire)
ºi agricole (creºterea concentraþiei de carbon în soluri).

Anexa 3

Glosar

Activitãþi ARD
Se referã la împãdurire ("Afforestation"), reîmpãdurire ("Reforestation"), despãdurire
("Deforestation") [vezi definiþiile] În Anexa 3.3 a Protocolului de la Kyoto sunt incluse aceste
trei activitãþi privind schimbarea modului de utilizare a terenului ºi silviculturã. Modificãrile
nete rezultate din aceste activitãþi pot fi utilizate de cãtre Pãrþi în respectarea obligaþiilor din
cadrul Protocolului în prima perioadã de angajament. Aceste activitãþi sunt subiectul
Raportului Special IPCC asupra LULUCF.
Activitãþi implementate în comun ("Activities Implemented Jointly" - AIJ)
Este faza pilot a implementãrii în comun, definitã în Articolul 4.2(a) a UNFCCC, ce permite
desfãºurarea unor proiecte între þãrile dezvoltate (ºi companiile din acestea) ºi între þãri
dezvoltate ºi þãri în curs de dezvoltare (ºi companiile din acestea). Scopul AIJ este ca Pãrþile
UNFCCC sã acumuleze experienþa în proiectele implementate în comun. Nu sunt eliberate
credite pentru activitãþile AIJ în timpul fazei pilot.
Adaptare
Ajustarea sistemelor naturale sau umane la un mediu nou sau în schimbare. Adaptarea la
schimbãrile climatice se referã la ajustarea sistemelor naturale sau umane drept rãspuns la
stimuli climatici prezenþi sau preconizaþi, fapt care modereazã impactul negativ sau
exploateazã oportunitãþile pozitive.
Adiþionalitate
Conform Protocolului de la Kyoto, certificatele din cadrul JI ºi CDM vor fi acordate doar
activitãþilor bazate pe proiect în care reducerile de emisii sunt "adiþionale celor ce ar avea
loc altfel". Problema trebuie studiatã în continuare de cãtre Pãrþile Protocolului de la Kyoto
pe baza experienþelor practice.
Aer fierbinte
Credite obþinute datoritã colapsului economic sau descreºterii producþiei ºi care nu sunt
legate direct de eforturile internaþionale de diminuare a emisiilor.
Aerosoli
Particule solide în suspensie în atmosferã.
Alocare directa ("Grandfathering")
Metodã de alocare a creditelor de emisii, de obicei fãrã taxe, companiilor care emit
poluanþi, pe baza emisiilor istorice.
Balon ("Bubble")
Este un concept de reglementare prin care douã sau mai multe surse de emisie sunt tratate
ca ºi cum ar fi o singurã sursã de emisie.
Biocombustibil
Un combustibil produs din materie organicã uscatã sau uleiuri combustibile produse de
plante. Exemplele de biocombustibili includ alcoolul (provenind din zahãr fermentat),
produsul secundar lichid obþinut în procesul de producþie al hârtiei, lemnul ºi uleiul de soia.
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Biomasã
Materia organicã uscatã totalã sau conþinutul energetic al organismelor vii. Biomasa poate
fi folositã drept combustibil direct prin ardere (ex. lemnul), indirect prin transformarea prin
fermentare în alcool (ex. zahãrul) sau extragerea uleiurilor combustibile (ex. soia).
Cantitate alocata ("Assigned Amount")
Cantitatea alocatã este cantitatea totalã de emisii de gaze cu efect de serã care este
permisã fiecãrei þãri din Anexa B în prima perioadã de angajament (vezi Perioada de
angajament) a Protocolului de la Kyoto.
Certificare
Procesul de certificare este faza unui proiect CDM sau JI în care sunt emise creditele
corespunzãtoare de emisii pe baza reducerilor de emisii calculate ºi de verificare, posibil
de cãtre o terþã parte.
Ciclul carbonului
Sintagma folositã pentru a descrie schimbul carbonului (în diverse forme) între atmosferã,
oceanul planetar, biosfera terestrã ºi depozitele geologice.
Ciclu combinat
Tehnologie "curatã" de producere a energiei electrice ºi, eventual, termice, prin
combinarea ciclului unei turbine cu gaze cu cel al unei turbine cu abur, în scopul creºterii
randamentului global ºi al micºorãrii impactului asupra mediului.
Clima
Starea medie a elementelor meteorologice de pe o suprafaþã întinsã ºi pe un interval mare
de timp (mai multe zeci de ani).
Clorofluorocarburi (CFC)
Gaze cu efect de serã, cuprinse în Protocolul de la Montreal din 1987, folosite pentru
refrigerare, la instalaþii de aer condiþionat, ambalare, izolaþii, solvenþi sau pentru propulsia
amestecurilor din spray-uri. Nefiind distruse în stratele inferioare ale atmosferei,
clorofluorocarburile ajung în atmosfera superioarã, unde, în anumite condiþii, distrug
ozonul.
Cogenerare
Producerea combinatã ºi simultanã a energiei electrice ºi termice în cadrul aceleiaºi
instalaþii.
Combustibili fosili
Combustibilii care conþin carbon: carbunii, petrolul ºi gazele naturale.
Comerþ cu emisii/ credite de emisii
Transferul internaþional al creditelor de emisii care pot fi de tip unitãþi de cantitate alocatã
(AAU), unitãþi de reducere a emisiilor (ERU) sau reduceri certificate ale emisiilor (CER).
Conferinþa Pãrþilor (CoP)
Organismul suprem al Convenþiei-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice
(UNFCCC).
Consiliul executiv al Mecanismului de dezvoltare curatã
Raporteazã Conferinþei Pãrþilor la Protocolul de la Kyoto. Înregistreazã activitãþile de
proiect validate drept proiecte CDM.
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Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice (UNFCCC)
A fost adoptatã în 1992 la Summit-ul Pãmântului de la Rio de Janeiro. Reprezintã cadrul
general pentru negocierile climatice internaþionale. Obiectivul sãu principal este
"stabilizarea concentraþiilor atmosferice ale gazelor cu efect de serã la un nivel care sã
previnã interferenþa antropogenã periculoasã cu sistemul climatic".
Cost marginal
Costul de reducere a emisiilor cu o unitate adiþionalã.
Credit de emisii ("Permit")
Denumirea genericã utilizatã pentru a desemna unitãþile de emisii GES care pot fi
tranzacþionate conform Protocolului de la Kyoto, respectiv AAU, ERU sau CER.
Despãdurire
Defriºarea prin tãiere ºi/sau ardere pentru a furniza teren agricol, pentru construcþii,
industrie, drumuri etc. sau pentru folosirea lemnului ca material de construcþie ori
combustibil.
Deºertificare
Distrugerea sau degradarea progresivã a cuverturii vegetale, în special în regiunile aride
sau semiaride de la marginea deºerturilor existente. Factorii principali implicaþi în acest
proces sunt supra-pãºunarea câmpiilor, defriºarea masivã, seceta, incendierea unor
suprafeþe mari, intervenþia antropicã în regimul hidrologic al unor cursuri de apã ºi
schimbãrile climatice.
Dezvoltare durabilã
Procesul de dezvoltare ce acoperã necesitãþile actuale fãrã a periclita capacitatea
generaþiilor viitoare de a ºi le acoperi pe ale lor.
Dioxid de carbon (CO2)
Principalul gaz cu efect de serã inclus în Protocolul de la Kyoto, cu o duratã de viaþã
ridicatã în atmosferã, de cca 100 ani. CO2 existã în naturã ºi, în plus, provine ºi din
procesele de ardere a combustibililor fosili.
Echivalent de dioxid de carbon (CO2e)
Unitate de mãsurã folositã pentru a indica potenþialul de încãlzire globalã al unui gaz cu
efect de serã pe un anumit interval de timp (de ex. 100 de ani), faþã de un gaz de referinþã
(CO2).
Efect de serã
Reþinerea cãldurii în atmosferã de cãtre gaze din naturã (vaporii de apã, dioxidul de
carbon, protoxidul de azot, metanul ºi ozonul), fapt care menþine temperatura medie cu
aproximativ 30 °C mai mare decât dacã aceste gaze nu ar exista, permiþând viaþa pe
Pãmânt.
Emisii (definiþia UNFCCC)
Eliberarea în atmosferã a gazelor cu efect de serã ºi/sau a precursorilor lor într-o anumitã
zonã ºi pe o perioadã determinaþã de timp.
Emisii antropogenice
Emisii de gaze cu efect de serã datorate activitãþilor umane precum: arderea
combustibililor fosili pentru producerea de energie, despãduririle ºi schimbarea modului de
utilizare a terenului.
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Energie alternativã
Energie obþinutã din alte surse decât combustibili fosili.
Feedback climatic
Interacþiunile dintre gazele cu efect de serã ºi mecanismele climatice importante, precum
vegetaþia, vaporii de apã, întinderea de gheaþã, norii, oceanul planetar etc. Aceste
interacþiuni pot creºte, descreºte sau neutraliza încãlzirea produsã de concentraþiile mãrite
de gaze cu efect de serã.
Fondul global de mediu ("Global Environment Facility" - GEF)
Un program cu finanþare în parteneriat înfiinþat de statele dezvoltate pentru a-ºi respecta
obligaþiile din cadrul unor diverse tratate internaþionale de mediu. GEF funcþioneazã drept
mecanismul financiar interimar pentru UNFCCC, în special pentru a acoperi costurile
activitãþilor de raportare a statelor ce nu sunt cuprinse în Anexa I. Furnizeazã fonduri pentru
completarea asistenþei obiºnuite pentru dezvoltare, acoperind "costurile suplimentare
convenite" - ale unor state ce nu sunt cuprinse în Anexa I - din cadrul unor proiecte de
dezvoltare naþionalã, regionalã sau globalã care care ating ºi obiective globale de mediu
(de ex. cele din domeniul biodiversitãþii).
Gaze cu efect de serã (GES)
Gaze ce regleazã fluxurile energetice din atmosfera Pãmântului, absorbind radiaþia
infraroºie emisã de Pãmânt ºi trimiþând-o înapoi spre suprafaþa terestrã. Unele GES apar în
mod natural în atmosferã, iar altele rezultã din activitãþile umane. În Protocolul de la Kyoto
sunt cuprinse ºase GES: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot
(N2O), hidrofluorocarburile (HFC), perfluorocarburile (PFC) ºi hexafluorura de sulf (SF6).
Grupul 77 plus China
Este un grup de state în curs de dezvoltare din cadrul negocierilor climatice cuprinzând
peste 130 de state în curs de dezvoltare.
Implementare în comun
Mecanism de transfer al creditelor de emisii (ERU) generate pe baza proiectelor de
reducere a emisiilor de GES, dintr-un stat cuprins în Anexa B a Protocolului de la Kyoto
cãtre altul.
Intensitate de carbon
Emisiile de dioxid de carbon pe unitatea de energie obþinutã sau pe unitatea de produs
intern.
Împãdurire
Plantarea unui teren care nu a mai fost domeniu silvic în trecutul relativ recent.
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Împrumut
Protocolul de la Kyoto nu permite împrumutul unor credite sau unitãþi de emisii din
perioadele viitoare de angajament (de ex. de dupã 2012) pentru a-ºi îndeplini obligaþiile
din prima perioada de angajament (2008-2012). În schimb, reportarea creditelor în exces
din prima perioadã de angajament cãtre una ulterioarã este permisã.
Încãlzire globalã
Punctul de vedere conform cãruia creºterea temperaturii Pãmântului se datoreazã, în parte,
emisiilor de GES provenite din activitãþile umane, precum: arderea combustibililor fosili, a
biomasei, producerea de ciment, zootehnie, despãduriri ºi alte schimbãri ale modului de
utilizare a terenului.
Mecanismul de dezvoltare curatã ("Clean Development Mechanism" - CDM)
Mecanism de reducere a emisiilor pe bazã de proiecte în þãrile în curs de dezvoltare. Astfel
de proiecte genereazã reduceri certificate de emisii (CER).
Metan (CH4)
Gaz cu efect de serã inclus în Protocolul de la Kyoto, cu o duratã de viaþã relativ scurtã în
atmosferã, de cca 10 ani. Principalele surse de metan sunt gropile de depozitare a
deºeurilor, minele de cãrbune, orezãriile, sistemele de transport al gazelor naturale ºi
zootehnia. Are un potenþial de încãlzire globalã de 21 pentru o perioadã de 100 de ani.
Model climatic
Reprezentare, bazatã pe ecuaþii matematice, a proceselor fizice ce guverneazã sistemul
atmosferic terestru.
Modificarea bilanþului radiativ
O schimbare a bilanþului dintre radiaþia solarã intratã în conturul alcãtuit din Pãmânt ºi
atmosferã sã ºi - radiaþia infraroºie care iese din acest contur. Fãrã vreo modificare a
bilanþului radiativ, radiaþia solarã absorbitã de Pãmânt ar continua sã fie aproximativ egalã
cu radiaþia infraroºie emisã de Pãmânt. Cantitãþile în creºtere de gazele cu efect de serã
absorb însã o proporþie din ce în ce mai mare din radiaþia infraroºie din atmosferã,
reflectând-o cãtre Pãmânt ºi ducând, astfel, la încãlzirea acestuia.
Modul de utilizare a terenului, schimbarea modului de utilizare a terenului
ºi silvicultura (LULUCF)
Sectorul LULUCF a fost inclus în Protocolul de la Kyoto pentru a se lua în considerare
anumite activitãþi antropice ce sechestreazã gazele cu efect de serã din atmosferã,
cunoscute ºi sub denumirea de "bazine de absorbþie". În timp ce Articolul 3.3 se limiteazã
la împãdurire, reîmpãdurire ºi despãdurire, Articolul 3.4 specificã faptul cã activitãþile
antropice adiþionale legate de solurile agricole ºi categoriile LULUCF pot fi folosite de
Pãrþile din Anexa I pentru respectarea obiectivelor lor de reducere a emisiilor de GES.
Nivelul de bazã ºi Scenariul de nivel de bazã
Nivelul de bazã reprezintã emisiile prognozate conform unui scenariu de continuare în
acelaºi mod al activitãþilor ("business-as-usual"), menþionat deseori drept "scenariu de nivel
de bazã", adicã emisiile prognozate pentru situaþia în care nu s-ar realiza activitãþi de
reducere a emisiilor.
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Perioada de Angajament
Perioada de 5 ani, 2008-2012, stabilitã de Protocolul de la Kyoto pentru reducerea
emisiilor globale de GES cu 5% faþã de cele din anul de referinþã (considerat, în
majoritatea þãrilor, ca fiind 1990).
Plafon al emisiilor
Constrângere mandatatã, pentru o anumitã perioadã de timp, care stabileºte o limitã
superioarã pentru cantitatea totalã de gaze cu efect de serã (GES) de origine antropicã.
Protocolul de la Kyoto mandateazã limitarea emisiilor de GES ale Pãrþilor cuprinse în
Anexa B (þãri dezvoltate).
Plan naþional de acþiune
Plan înaintat Conferinþei Pãrþilor de cãtre fiecare Parte, ce contureazã mãsurile adoptate
pentru limitarea emisiilor de GES de origine antropicã. Statele trebuie sã înainteze aceste
planuri ca o condiþie a participãrii la UNFCCC ºi ulterior trebuie sã comunice Conferinþei
Pãrþilor progresele în mod regulat. Planurile naþionale de acþiune constituie o parte a
Comunicãrilor Naþionale, ce includ inventarul naþional de surse de GES ºi de bazine de
absorbþie.
Politici ºi mãsuri
În limbajul UNFCCC, politicile sunt acþiuni ce pot fi întreprinse ºi/sau mandatate de cãtre
un guvern - adesea împreunã cu sectorul de afaceri ºi industrial pe teritoriul statului
respectiv, precum ºi cu alte þãri - pentru a accelera aplicarea ºi utilizarea cu succes a
mãsurilor de reducere a emisiilor de GES. Mãsurile sunt tehnologii, procese ºi practici
folosite pentru implementarea politicilor care ar reduce emisiile de GES sub nivelele
viitoare anticipate. Aici sunt incluse taxa pe carbon sau alte taxe energetice, standarde de
eficienþã a combustibililor, standarde pentru automobile etc. Politicile "comune ºi
coordonate" sau "armonizate" se referã la acele politici adoptate în comun de cãtre Pãrþi.
(Aceasta se poate face la nivel regional, ca de exemplu la nivelul Uniunii Europene, sau al
unor þãri cuprinse într-o clasificare, de exemplu, statele cuprinse în Anexa I).
Potenþialul de încãlzire globalã ("Global Warming Potential" - GWP)
Indicator definit drept modificarea cumulativã a bilanþului radiativ între momentul de faþã ºi
un orizont de timp ales (de ex. 100 de ani) cauzatã de unitate de masã de gaz emisã în
prezent ºi exprimatã relativ la un gaz de referinþã (dioxidul de carbon).
Protocolul de la Kyoto
Protocolul de la Kyoto a luat naºtere la CoP 3 a UNFCCC, din Kyoto, Japonia, în 1997.
El specificã obligaþiile de reducere a emisiilor de GES ale statelor cuprinse în Anexa B ºi
defineºte aºa-zisele mecanisme Kyoto: implementare în comun, mecanismul de dezvoltare
curatã ºi comerþul cu emisii.
Protocolul de la Montreal
Este protocolul care limiteazã producþia ºi consumul substantelor dãunãtoare stratului de
ozon din stratosferã, adoptat la Montreal în 1987 ºi ulterior adaptat ºi amendat la Londra
(1990), Copenhaga (1992), Viena (1995), Montreal (1997) ºi Beijing (1999).
Protoxid de azot (N2O)
Gaz cu efect de serã inclus în Protocolul de la Kyoto, generat prin arderea combustibililor
fosili ºi producerea îngrãºãmintelor. Are un potenþial de încãlzire globalã de 310 pe o
perioadã de 100 de ani.
Reduceri certificate de emisii (CER)
Credite de emisii generate în cadrul proiectelor de tip CDM.
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Reîmpãdurire
Activitatea sau procesul de reinstalare a vegetaþiei forestiere pe un teren ce a fost
despãdurit într-o perioadã relativ recentã.
Reportare ("Banking")
Pãrþile Protocolului de la Kyoto pot reporta credite de emisii din prima perioadã de
angajament într-una ulterioarã.
Schimbarea combustibilului
Se referã la acþiuni de reducere a emisiilor de CO2 în cadrul unitãþilor de producere a
energiei electrice, comutând de la cãrbune la gaze naturale.
Schimbãri climatice (conform UNFCCC)
Schimbãrile climatice atribuite direct sau indirect activitãþilor umane ce duc la modificarea
compoziþiei atmosferei globale ºi care se adaugã variabilitãþii climatice naturale pe
perioade comparabile de timp.
Sistem de tip "plafonare ºi comercializare" ("Cap and Trade")
Sistem de comercializare a creditelor de emisii în care cantitatea totalã de emisii este
limitatã. Protocolul de la Kyoto este un astfel de sistem, în sensul ca emisiile þãrilor din
Anexa B sunt limitate iar creditele în exces pot fi tranzacþionate.
Stat gazdã
O þarã în care are loc un proiect de tip JI sau CDM.
State cuprinse în Anexa B
Anexa B a Protocolului de la Kyoto cuprinde acele þãri dezvoltate ce au convenit asupra
unui obiectiv de reducere a emisiilor lor de gaze cu efect de serã, inclusiv statele OECD,
din Europa Centralã ºi de Est ºi Federaþia Rusã. Este o listã diferitã de cea a þãrilor din
Anexa I a UNFCCC (vezi mai jos), care include ºi Turcia ºi Bielorusia, în timp ce Anexa B
include Croaþia, Monaco, Liechtenstein ºi Slovenia.
State cuprinse în Anexa I
Anexa I a UNFCCC cuprinde statele ce erau membre ale OECD în 1992, 11 þãri cu
economie în tranziþie ºi þãrile Comunitãþii Economice Europene. Pãrþile Anexei I s-au angajat
sã adopte politici naþionale ºi sã ia mãsuri în privinþa schimbãrilor climatice.
State cuprinse în Anexa II
Grup de state incluse în Anexa II a UNFCCC ce include toate þãrile dezvoltate din OECD.
Conform articolului 4.2 (g) al Convenþiei, aceste þãri furnizeazã resurse financiare pentru a
asista statele în curs de dezvoltare în îndeplinirea obligaþiilor precum redactarea
rapoartelor naþionale; de asemenea, vor promova tranferul de tehnologii "verzi" în þãrile în
curs de dezvoltare.
Sursa (definiþia UNFCCC)
Orice proces sau activitate ce elibereazã în atmosferã un gaz cu efect de serã sau un
precursor.
Surse regenerabile de energie
Surse de energie care se regenereazã în mod constant prin procese naturale. Acestea
cuprind tehnologiile non-carbon, precum cele legate de energia solarã, eolianã, energia
hidro, precum ºi tehnologiile bazate pe biomasã.
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Taxã pe carbon
Taxa pe emisiile de carbon, bazatã pe conþinutul de carbon al combustibililor.
Þãri cu economie în tranziþie
State aflate într-un proces de tranziþie de la o economie centralizatã la economia de piaþã,
adicã statele Europei Centrale ºi de Est, Rusia ºi fostele republici sovietice.
Unitate de cantitate alocatã ("Assigned Amount Unit" - AAU)
O unitate din cantitatea alocatã unei þãri din Anexa B a Protocolului de la Kyoto, pentru
prima perioadã de angajament.
Unitate de Reducere a Emisilor (ERU)
Autorizaþii obþinute în cadrul unui proiect de JI.

Abrevieri
CDM -

Clean Development Mechanism/Mecanismul de Dezvoltare
Curatã
CoP Conference of the Parties/Conferinþa Pãrþilor
ECE Europa Centralã ºi de Est
EIT Economies in Transition/State cu Economie în Tranziþie
ERU Emission Reduction Unit/Unitate de Reducere a Emisiilor
ET Emission Trading/Comerþ cu Emisii
FDI Foreign Direct Investment/investiþii strãine directe
GEF Global Environmental Facility/Fondul Global de Mediu
GES Gaze cu Efect de Serã
GWP Global Warming Potential/potenþial de încãlzire globalã
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change/Comitetul
Interguvernamental de Schimbãri Climatice
JI Joint Implementation/Implementare în Comun
LUCF Land Use Change and Forestry/Modul de Utilizare a
Terenului ºi Silviculturã
MoU Memorandum of Understanding/Memorandum de Înþelegere
OECD Organization for Economic Cooperation and
Development/Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã
ONG Organizaþie Neguvernamentalã
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries/Organizaþia
Þãrilor Exportatoare de Petrol
UNEP United Nations Environmental Programme/Programul de
Mediu al Naþiunilor Unite
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change/
Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite asupra Schimbãrilor
Climatice
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