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क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल हा एक आं तरराष्ट्रीय करार होता, ज्याने 1992 च्या हवामान बदलावरील युनायटे ड नेशन्स फ्रेमवकक
कन्व्हेन्व्शनचा ववस्तार केला जो राज्य पक्ांना हररतगृह वायू उत्सजकन कमी करण्यासाठी वचनबद्ध करतो. क्योटो प्रोटोकॉलचे
उविष्ट् काबकन डाय ऑक्साईड उत्सजकन आवि वातावरिातील हररतगृह वायूंची (GHG) उपस्थिती कमी करिे आहे. औद्योवगक
राष्ट्रांनी त्ांच्या उत्सजकनाची संख्या कमी करिे हा क्योटो प्रोटोकॉलचा अत्ावश्यक ववश्वास होता. क्योटो प्रोटोकॉल 11 वडसेंबर
1997 रोजी स्वीकारण्यात आला, 16 फेब्रुवारी 2005 रोजी अंमलात आला आवि सध्या, क्योटो प्रोटोकॉलचे 192 पक् आहेत.
क्योटो प्रोटोकॉल हा MPSC Exam साठी अत्ंत महत्त्वपूिक घटक आहे. आजच्या या लेखात आपि या ववषयीची संपूिक मावहती
घेिार आहोत. तुम्ही याची पीडीएफ दे खील डाऊनलोड करू शकतात.
क्योटो प्रोटोकॉल म्हणजे काय?
क्योटो प्रोटोकॉल हा एक आं तरराष्ट्रीय करार आहे , जो युनायटे ड नेशन्स फ्रेमवकक कन्व्हेन्व्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC)
कायाकस्ित करतो. UNFCCC लागू करण्यासाठी तयार केलेला हा आं तरराष्ट्रीय वनयमां चा पवहला संच आहे .
• UNFCCC हा एक बहुपक्ीय पयाक वरि करार आहे , जो 21 माचक 1994 रोजी, 1992 मध्ये, न्यूयॉकक वसटीच्या पृथ्वी
वशखर (Earth Summit) पररषदे त, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी अंमलात आला.
• वातावरिातील हररतगृ ह वायू (greenhouse gas concentrations) अशा पातळीवर कमी करून ग्लोबल वावमिंगशी
लढा दे िे ही त्ाची भूवमका आहे , ज्यामुळे हवामान प्रिालीमध्ये धोकादायक मानववंशीय हस्तक्ेप टाळता येईल.
• क्योटो प्रोटोकॉल हा अवधवेशनाच्या तत्त्वां वर आवि तरतुदींवर आधाररत आहे आवि त्ाच्या annex-based
structure चे अनुसरि करतो. हे केवळ ववकवसत दे शांना बांधून ठे वते आवि 'common but differentiated
responsibility and respective capabilities' या तत्त्वाखाली त्ां च्यावर अवधक भार टाकते, कारि ते ओळखते
की वातावरिातील GHG उत्सजकनाच्या सध्याच्या उच्च पातळीसाठी ते मोठ्या प्रमािावर जबाबदार आहे त.
• क्योटो प्रोटोकॉलने हररतगृ ह वायूचे प्रमाि कमी करून ग्लोबल वावमिंगशी लढण्यासाठी UNFCCC चे उविष्ट् लागू
केले. आजपयिंत, क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये 192 पक् आहेत.
क्योटो प्रोटोकॉलचा मू ळ आणण इणिहास (Origin and History)
•

•

1997 मध्ये, UNFCCC राष्ट्राची वतसरी बैठक (युनायटे ड नेशन्स फ्रेमवकक कन्व्हेन्व्शन ऑन क्लायमेट चेंज) जपानमध्ये
झाली, वजिे क्योटो प्रोटोकॉल तयार करण्यात आला. क्योटो प्रोटोकॉल 11 वडसेंबर 1997 रोजी स्वीकारण्यात आला.
रवशयाने मान्यता वदल्यानंतर 16 फेब्रुवारी 2005 रोजी तो अंमलात आला.
क्योटो हे जपानी शहराचे नाव आहे , ज्यामध्ये प्रोटोकॉलची वाटाघाटी करण्यात आली होती, परं तु आता सामान्यतः
प्रोटोकॉलचा संदभक घेण्यासाठी हवामान बदलाच्या चचेमध्ये वापरला जातो.

क्योटो प्रोटोकॉलची ित्त्वे (Principles)
क्योटो प्रोटोकॉल 'Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)' या तत्त्वावर आधाररत आहे. वातावरिातील
हररतगृह वायूंच्या वतकमान पातळीसाठी ते ऐवतहावसकदृष्ट्या जबाबदार आहेत या आधारावर ववकवसत दे शांवर सध्याचे
उत्सजकन कमी करण्याचे बंधन घालते .
CBDR नुसार, क्योटो प्रोटोकॉल वेगवेगळ्या दे शांच्या जबाबदाऱ्या दोन प्रकारे ववभावजत करतो:
1.Historical Polluters (Developed countries)
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ऐवतहावसकदृष्ट्या, औद्योवगक क्ांतीनंतर सवाकत जास्त प्रदू षि करिारे ववकवसत दे श पृथ्वीला प्रदू वषत करत आहेत. या दे शांचा
समावेश होतो- यूएस, यू के, फ्रान्स, जपान, रवशया इ. CBDR अंतगकत, यूएस, यूके, रवशया इत्ादी ववकवसत दे शां नी GHG कमी
करण्याच्या मागािंच्या अंमलबजाविीसाठी अवधक योगदान वदले पावहजे. त्ांनी असे केले पावहजे :
• GHG उत्सजकनावर काही बं धनकारक मयाक दा स्वीकारिे .
• ववकसनशील आवि अल्प ववकवसत दे शां मध्ये GHG उत्सजकन कमी करण्यासाठी वनधीचे योगदान.
2. Recent Polluters (Developing countries)
अलीकडे प्रदू षि करिारे ववकसनशील दे श म्हिजे 1950 पासून प्रदू षि करिारे दे श. यामध्ये चीन, भारत, ब्राझील इत्ादी
दे शांचा समावेश आहे. अशा दे शांनी त्ांचे GHG उत्सजकन कमी करण्यासाठी शक्य ते सवक प्रयत्न केले पावहजेत. परं तु हे दे श
बंधनकारक नाहीत आवि या दे शांनी घेतलेला प्रत्ेक पुढाकार ऐस्िक आहे .
क्योटो प्रोटोकॉलच्या जबाबदाऱ्या आणण लक्ष्ये (Responsibilities and Targets)
क्योटो प्रोटोकॉल हा दे शांना हवामान बदलाच्या प्रवतकूल पररिामां शी जुळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी तयार करण्यात
आला आहे. हे तंत्ांचा ववकास आवि अंमलबजाविी सुलभ करते जे हवामान बदलाच्या प्रभावांना लववचकता वाढववण्यात
मदत करू शकते.
• क्योटो प्रोटोकॉलचे एक प्रमु ख वैवशष्ट्य म्हिजे ते 37 औद्योवगक दे शां साठी आवि युरोपीय समुदायासाठी हररतगृह
वायू (GHG) उत्सजकन कमी करण्यासाठी अवनवायक लक्ष्य वनवित करते .
• ज्या ववकवसत दे शां नी समस्या वनमाक ि केली आहे त्ां नी ती साफ करण्यासाठी प्रिम पावले उचलली पावहजेत या
तत्त्वावर प्रोटोकॉल ववकसनशील दे शांसाठी कपात लक्ष्य वनधाकररत करत नाही.
• तिावप, चीन आवि भारतासारख्या वेगाने ववकवसत होिाऱ्या अिकव्यवथिां चा भववष्यात GHG उत्सजकनावर मोठा
पररिाम होईल. युनायटे ड स्टे ट्सने क्योटोला मान्यता दे ण्यास नकार दे ण्याचे एक कारि ववकसनशील दे शांच्या
वचनबद्धतेचा अभाव आहे .
• करार आवि त्ाची व्यापक स्वीकृती (184 दे शां नी याला मान्यता वदली आहे ) हवामान बदलावरील कारवाईसाठी
महत्त्वपूिक आं तरराष्ट्रीय गती प्रदान करते.
या प्रोटोकॉल अंतगकत लस्क्ष्यत वायू खालीलप्रमािे आहे त:
1. काबकन डायऑक्साइड (CO2)
2. वमिेन (CH4)
3. नायटर स ऑक्साईड (N2O)
4. सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6)
5. हायडर ोफ्लोरोकाबकन्स (HFCs)
6. परफ्लुरोकाबकन्स (PFCs)
क्योटो प्रोटोकॉल अं िर्ग ि पक्ष (Parties Under the Kyoto Protocol)
क्योटो प्रोटोकॉल अंतगकत पक् खालील प्रकारे ववभागले गेले आहे त:
परिणिष्ट I:
• ववकवसत दे श [यूएस, यू के, रवशया इ.]
• संक्मिातील अिकव्यवथिा (EIT) [युक्ेन, तुकी, काही पू वक युरोपीय दे श इ.]
परिणिष्ट II:
• ·ववकवसत दे श (अनेक्स II हा पररवशष्ट् I चा उपसंच आहे ).
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·EITs आवि ववकसनशील दे शांना त्ांचे हररतगृह वायू उत्सजकन कमी करण्यात मदत करण्यासाठी आविकक आवि
तांवत्क सहाय्य प्रदान करिे आवश्यक आहे .
परिणिष्ट B:
• क्योटो हररतगृह वायू उत्सजक न लक्ष्यां सह पवहल्या वकंवा दु सऱ्या फेरीतील पररवशष्ट् I पक्.
• पवहल्या फेरीतील लक्ष्ये 2008-2012 वषािं मध्ये लागू होतात आवि दु सऱ्या फेरीतील क्योटो लक्ष्ये , 2013 ते 2020 पयिंत
लागू होतात.
• अवनवायक बंधनकारक लक्ष्य GHG उत्सजकन कमी करतात.
Non-Annex I:
• UNFCCC चे पक् कन्व्हेन्व्शनच्या पररवशष्ट् I मध्ये सूचीबद्ध नाहीत (बहुधा कमी उत्पन्न असले ले ववकसनशील दे श).
• GHG उत्सजकन कमी करण्यासाठी कोितेही बंधनकारक लक्ष्य नाहीत.
LDCs
• सवाक त कमी ववकवसत दे श
• GHG उत्सजकन कमी करण्यासाठी कोितेही बंधनकारक लक्ष्य नाहीत.
•

क्योटो यं त्र णा (Kyoto Mechanisms)
क्योटो यंत्िा अवधक वकफायतशीर असलेल्या स्पष्ट् दीघककालीन फायद्यांसह, नवीन, स्वि पायाभूत सुववधा आवि
प्रिालींसाठी जुन्या, तंत्ज्ञानाचा वापर वगळण्याची शक्यता सुधारते. क्योटो उविष्ट्ांशी बां धील असलेल्या दे शांना दे शांतगकत
कृतीद्वारे , म्हिजे, वकनायाकवरील उत्सजकन कमी करून त्ांची पूतकता करावी लागेल. परं तु ते क्योटो मेकॅवनझम नावाच्या तीन
'बाजार-आधाररत यंत्िे'द्वारे त्ांच्या लक्ष्याचा काही भाग पूिक करू शकतात.
क्योटो फ्लेस्क्सबल माकेट प्रोटोकॉल मेकॅवनझममध्ये हे समाववष्ट् आहे :
स्वच्छ णिकास यंत्रणा (CDM)
ववकवसत दे श जास्त उत्सजकन करतात आवि काबकन क्ेवडट गमावतात. ते ववकसनशील आवि कमी ववकवसत दे शांना स्वि
ऊजाक (सौर, पवन ऊजाक , इ.) वनमाकि करण्यासाठी आविकक सहाय्य प्रदान करतात आवि काही काबकन क्ेवडट् स वमळवतात
ज्यामुळे त्ांचे क्योटो कोटा (क्योटो युवनट् स) उत्सजकनाचे उल्लंघन न करता पूिक होते .
उत्सजगन टर े ण ं र्
उत्सजकन व्यापार दे शांना न वापरलेले उत्सजकन युवनट् स त्ांचे लक्ष्य ओलांडलेल्या दे शांना ववकण्याची परवानगी दे ते . काबकनचा
मागोवा घेतला जातो आवि "काबकन माकेट" मधील इतर वस्तूंप्रमािेच व्यापार केला जातो.
संयुक्त अंमलबजािणी (JI)
ही यंत्िा क्योटो प्रोटोकॉल (अॅनेक्स बी पाटी) अंतगकत उत्सजकन कमी करण्याची वचनबद्धता असलेल्या दे शाला दु सऱ्या एनेक्स
बी पाटीमधील उत्सजकन-कपात प्रकल्पातून उत्सजकन कमी युवनट् स (ERUs) वमळववण्याची परवानगी दे ते, प्रत्ेक एक टन CO2
च्या समतुल्य, जे असू शकते. त्ाचे क्योटो लक्ष्य पूिक करण्यासाठी मोजले जाते. संयुक्त अंमलबजाविी पक्ांना त्ांच्या क्योटो
वचनबद्धतेचा एक भाग पूिक करण्याचे लववचक आवि वकफायतशीर माध्यम दे ते, तर यजमान पक्ाला परदे शी गुंतविूक
आवि तंत्ज्ञान हस्तांतरिाचा फायदा होतो.
दोहा दु रुस्ती (Doha Amendment)
दोहा, कतारमध्ये, 8 वडसेंबर 2012 रोजी, क्योटो प्रोटोकॉलमधील दोहा दु रुस्ती दु सऱ्या वचनबद्धतेच्या कालावधीसाठी
स्वीकारण्यात आली, 2013 मध्ये सुरू झाली आवि 2020 पयिंत वटकली.
• 28 ऑक्टोबर 2020 पयिंत, 147 पक्ां नी त्ां च्या स्वीकृतीचे साधन जमा केले , त्ामुळे थ्रेशोल्ड दोहा दु रुस्तीच्या
अंमलात येण्यासाठी स्वीकृतीची 144 साधने साध्य झाली.
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•
•

•

ही दु रुस्ती 31 वडसेंबर 2020 रोजी लागू झाली.
पवहल्या वचनबद्धतेच्या कालावधीत, 37 औद्योवगक दे श आवि अिकव्यवथिा संक्मिाच्या अवथिेत होत्ा आवि
युरोवपयन समुदायाने 1990 च्या पातळीच्या तुलनेत GHG उत्सजकन सरासरी पाच टक्के कमी करण्यासाठी वचनबद्ध
केले.
दु सऱ्या वचनबद्धतेच्या काळात, पक्ांनी 2013 ते 2020 या आठ वषािंच्या कालावधीत 1990 च्या पातळीपेक्ा कमीत
कमी 18 टक्कक्यांनी GHG उत्सजकन कमी करण्यासाठी वचनबद्ध केले ; तिावप, दु सऱ्या बांवधलकी कालावधीतील
पक्ांची रचना पवहल्यापेक्ा वेगळी आहे .

