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1. Przepisy prawa miêdzynarodowego
1.1. Konwencja Klimatyczna (1992 rok)

Historia regulacji prawnych maj¹cych na celu ochronê klimatu, choæ nie nale¿y do najd³u¿szych, owocuje
wieloma aktami. Pocz¹tek debaty datowaæ nale¿y na lata
siedemdziesi¹te XX wieku. Przejawia³a siê ona organizacj¹ spotkañ o charakterze technicznym, na których
nakrelano po raz pierwszy negatywne skutki wzrostu
stê¿enia dwutlenku wêgla w atmosferze. Debata nabra³a tempa pod koniec lat osiemdziesi¹tych. Wtedy to powsta³ i zosta³ podpisany, uznany za jeden z najskuteczniejszych w przedmiotowej dziedzinie, akt prawa  Protokó³ Montrealski, reguluj¹cy ograniczenie emisji gazów niszcz¹cych warstwê ozonow¹ (Dz. U. nr 98, 1992).
Dokument ten sta³ siê dowodem na to, ¿e spo³ecznoæ
wiatowa nie tylko obserwuje antropogeniczne zmiany
klimatyczne, ale podejmuje równie¿ dzia³ania w celu
przeciwstawienia siê im. Jednak¿e akcja, której rezultatem by³aby regulacja ochrony rodowiska w zakresie
globalnym wydawa³a siê byæ znacznie trudniejsza, choæby z tego powodu, i¿ obejmowa³aby w³aciwie ka¿dego
mieszkañca Ziemi. W tym celu wiatowa Organizacja
Meteorologiczna (WMO) i Program rodowiskowy Na-

rodów Zjednoczonych powo³a³ do ¿ycia w 1989 roku
Zespó³ ds. Zmian Klimatu (IPCC  Intergovernmental
Panel of Climate Change). Pomimo ogromnych problemów, w oparciu o prace badawcze naukowców z ca³ego
wiata, w tym na posiadaj¹cym olbrzymi rozg³os pierwszym raporcie IPCC, dosz³o w czerwcu 1992 roku, w
Rio de Janeiro podczas Szczytu Ziemi, do podpisania
Konwencji Klimatycznej (UNFCCC)  Schreiner, 2004.
Wesz³a ona w ¿ycie dwa lata póniej po ratyfikacji przez
50 pañstw. Konwencja ta stanowi jeden z najwa¿niejszych, a zarazem najwiêkszych podmiotowo, aktów prawa ekologicznego. Obecnie Konwencjê Klimatyczn¹
ratyfikowa³o ponad 180 pañstw ca³ego wiata, w tym
Polska (ratyfikacja z dnia 16 czerwca 1994 roku), a fakt
doprowadzenia do kompromisu tak wielu krajów, o jak¿e
ró¿nych interesach gospodarczych, jest olbrzymim sukcesem miêdzynarodowej dyplomacji. Podstawowym
celem tej umowy miêdzynarodowej jest  osi¹gniêcie
stabilizacji stê¿enia w atmosferze gazów cieplarnianych
na takim poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym
antropogenicznym oddzia³ywaniom na system klimatyczny. Innym celem jest równie¿ ustabilizowanie emisji
gazów w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mog³y siê przystosowaæ do zmian klimatu. W tre95

ci Konwencji wskazuje siê na fakt, i¿ kroki podejmowane dla osi¹gniêcia tych celów nie mog¹ zagra¿aæ produkcji ¿ywnoci, ani byæ sprzeczne ze zrównowa¿onym
rozwojem. UNFCCC zak³ada, i¿ za zmiany klimatu najbardziej odpowiedzialne s¹ bogate, wysoko uprzemys³owione i rozwiniête kraje, natomiast pañstwa biedne,
tzw. rozwijaj¹ce siê z tego powodu cierpi¹. W zwi¹zku
z tym Konwencja nak³ada na kraje rozwiniête obowi¹zek pierwszeñstwa podjêcia dzia³añ i redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Do ich podstawowych dzia³añ
zakrelonych przez UNFCCC nale¿¹:
 zapewnianie funduszy i pomocy technologicznej
koniecznych do wspierania krajów rozwijaj¹cych siê
w ograniczaniu iloci emitowanych przez nie gazów
cieplarnianych,
 udzielanie pomocy krajom, które s¹ szczególnie nara¿one na niekorzystne efekty zmian klimatu, by podo³a³y kosztom przystosowywania siê,
 tworzenie technologii przyjaznych rodowisku i
wspierania postêpu technicznego w pañstwach rozwijaj¹cych siê.
Inn¹ grupê stanowi¹ pañstwa o gospodarkach w okresie przejciowym. W sk³ad jej wchodz¹ kraje wschodniej i rodkowej Europy oraz by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Na nich ci¹¿y zobowi¹zanie do opracowania planów zmniejszenia emisji oraz do ochrony lasów i oceanów, które mog¹ poch³aniaæ gazy cieplarniane z atmosfery.
Zadaniami ogólnymi, które na³o¿one zosta³y na obie
grupy pañstw s¹:
 gromadzenie informacji dotycz¹cych iloci emitowanego dwutlenku wêgla oraz stopnia, w jakim jest
on wychwytywany przez oceany i lasy,
 dostarczanie informacji o krokach podejmowanych
w celu ograniczenia emisji i adaptacji do maj¹cych
nast¹piæ zmian klimatu,
 ochrona zbiorników poch³aniaj¹cych gazy cieplarniane (takie jak oceany i lasy),
 wspó³praca przy opracowywaniu planów przeciwdzia³ania skutkom zmian klimatu na terenach nadbrze¿nych, wodononych oraz w rolnictwie,
 wspó³praca przy ochronie terenów zagro¿onych powodziami lub susz¹, szczególnie w Afryce,
 informowanie opinii publicznej o zmianach klimatu
i mo¿liwych jego skutkach.
Kraje te s¹ tak¿e zobligowane do wspierania miêdzynarodowego systemu ekonomicznego, który mia³by
prowadziæ do zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego i rozwoju we wszystkich pañstwach, szczególnie w
krajach rozwijaj¹cych siê.
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Szybko okaza³o siê jednak, ¿e postanowienia Konwencji Klimatycznej nie s¹ wystarczaj¹ce dla unormowania sytuacji klimatycznej na wiecie, dlatego siêgniêto
po inne, bardziej radykalne rozwi¹zania.
1.2. Protokó³ z Kioto (1998 rok)
Konwencja Klimatyczna z 1992 roku i jej przepisy
dotycz¹ce ustabilizowania emisji gazów cieplarnianych
na poziomie roku 1990 nie zatrzyma³y zmian klimatycznych (Karaczun i in., 2000). Pojawi³a siê potrzeba nowych regulacji, które w bardziej zdecydowany sposób
wp³ynê³yby na stan rodowiska naturalnego na wiecie.
Proces wprowadzania takich zmian nie móg³ byæ jednak ³atwy g³ównie ze wzglêdu na ró¿nice w polityce
gospodarczej poszczególnych pañstw, które po raz
pierwszy da³y o sobie znaæ podczas negocjacji przed
podpisaniem UNFCCC. Unia Europejska stanê³a na stanowisku, ¿e konieczne jest przyjêcie porozumienia
umo¿liwiaj¹cego dalsze negocjacje na temat redukcji
emisji o okrelon¹ wielkoæ w okrelonym czasie. Rezultatem tego stanowiska oraz nacisków w³adz Republiki Federalnej Niemiec osi¹gniêto kompromis w postaci tzw. Mandatu Berliñskiego (Berlin Mandate), który sta³ siê furtk¹ dla negocjacji dotycz¹cych zaostrzenia
dotychczasowych wymagañ Konwencji Klimatycznej
(Decyzja 1/COP1, 1997). Efektem prac nad bardziej restrykcyjn¹ form¹ aktu prawnego reguluj¹cego obowi¹zek ochrony powietrza jest przyjêty w dniu 15 sierpnia
1998 roku, w trakcie Trzeciej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej  Protokó³ z Kioto.
Protokó³ (1999) jest prawnie wi¹¿¹cym porozumieniem pañstw, w ramach którego kraje uprzemys³owione s¹ zobowi¹zane do redukcji ogólnej emisji gazów
cieplarnianych o 5,2% w okresie 2008-2012, w porównaniu do roku 1990. Do gazów przyczyniaj¹cych siê do
powstawania efektu cieplarnianego Protokó³ zalicza:
dwutlenek wêgla, metan, tlenek azotu, HCF i PCF. Wskazaæ nale¿y, ¿e drog¹ kompromisu przyjêto ró¿ny poziom
wymaganej redukcji dla poszczególnych krajów. W pocz¹tkowych fazach negocjacji UE przedstawia³a koniecznoæ redukcji emisji dwutlenku wêgla, tlenku azotu i metanu o 15% do 2010 roku, kraje po³o¿one na
wyspach o redukcji siêgaj¹cej 20%, Stany Zjednoczone za sta³y na stanowisku, ¿e ¿adne z postanowieñ Protoko³u nie powinno mieæ mocy wi¹¿¹cej. Ostatecznie
redukcja emisji przez poszczególne pañstwa uk³ada siê
w nastêpuj¹cy sposób:
 pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej  8%,
 Stany Zjednoczone  7%,

 Japonia, Kanada, Polska, Wêgry  6%,
 Chorwacja 5%,
 Nowa Zelandia, Rosja, Ukraina  stabilizacja emisji
na poziomie roku bazowego,
 wzrost emisji: Norwegia (1%), Australia (8%), Islandia (10%).
Protokó³ z Kioto, poza przepisami zwi¹zanymi z redukcj¹ emisji gazów cieplarnianych, na³o¿y³ na sygnatariuszy tak¿e inne obowi¹zki. I tak do podstawowych
zobowi¹zañ nale¿y wdra¿anie odpowiednich polityk do
sektora energetycznego w postaci promocji i wdra¿ania
technologii opartych na odnawialnych ród³ach energii, poprawy efektywnoci energetycznej, wprowadzanie rozwi¹zañ ekonomicznych s³u¿¹cych u³atwianiu redukcji emisji (np. ulgi podatkowe), czy te¿ wdra¿anie
reform sprzyjaj¹cych redukcji emisji. Innymi, rekomendowanymi przez Protokó³ dzia³aniami s¹:
 promowanie zrównowa¿onej gospodarki lenej,
 promowanie zrównowa¿onych form rolnictwa,
 podejmowanie dzia³añ prowadz¹cych do ograniczenia emisji w transporcie,
 prowadzenie badañ i zwiêkszanie wiadomoci spo³ecznej.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê tak¿e na problemy, jakie napotyka Protokó³ z Kioto. Przede wszystkim istniej¹ znacz¹ce ró¿nice pomiêdzy krajami w kwestii roli
przepisów Protoko³u. Do najwiêkszych jej zwolenników
poza UE nale¿¹ równie¿ kraje Pacyfiku, przed którymi
rozci¹ga siê wizja zatopienia przez ocean w razie dalszego podnoszenia siê poziomu wód spowodowanego
efektem cieplarnianym. Przeciwnikami regulacji s¹ Australia, a przede wszystkim Stany Zjednoczone AP, których najwiêksze w¹tpliwoci budzi ³agodne potraktowanie Chin, które pomimo zajmowania drugiej pozycji
w rankingu najwiêkszych emitentów gazów cieplarnianych na wiecie, niemal¿e wy³¹czono z wymagañ Protoko³u.
Te wszystkie kontrowersje powodowa³y, ¿e Protokó³ podpisany w sierpniu 1998 roku przez niemal¿e
osiem lat nie wszed³ w ¿ycie. Dopiero realizacja zasady
2 razy 55  minimum 55 krajów ratyfikuj¹cych Konwencjê, wytwarzaj¹cych minimum 55% wiatowej emisji dwutlenku wêgla, doprowadzi³a w lutym 2005 roku
do wejcia Protoko³u w ¿ycie. Krajem, którego ratyfikacja przewa¿y³a, by³a Rosja. Polska natomiast ratyfikowa³a Protokó³ w 4 lata po jego podpisaniu  w dniu
13 grudnia 2002 roku.
Pomimo i¿ Protokó³ z Kioto uwa¿aæ mo¿na za jeden
z najwa¿niejszych aktów prawnych reguluj¹cych problematykê wiatowej ekologii, to wci¹¿ ma on wiele

wad. Brak jest sankcji finansowych za niewype³nianie
jego postanowieñ, a kara w postaci zwiêkszenia o 30%
redukcji przewidzianej dla pañstwa do 2012 roku w
nastêpnym okresie redukcyjnym wydaje siê nie stanowiæ ¿adnej uci¹¿liwoci dla krajów dotychczas nie przestrzegaj¹cych protoko³u.

2. Dzia³ania Unii Europejskiej w dziedzinie
ochrony powietrza
Redukcja emisji gazów szklarniowych (cieplarnianych) stanowi jeden z priorytetowych celów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej. Roczna emisja gazów
pañstw cz³onkowskich UE plasuje Uniê w czo³ówce
wiatowych emitentów. Aktywne dzia³ania struktur europejskich na rzecz ochrony klimatu, a tak¿e opozycyjne stanowisko Europy wobec Stanów Zjednoczonych
w przedmiocie redukcji emisji, mo¿e mieæ decyduj¹ce
znaczenie dla sukcesu negocjacji na tej p³aszczynie.
Trzeba równie¿ podnieæ, i¿ polityka europejska zas³uguje na szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na swoiste stosunki miêdzy pañstwami uprzemys³owionymi a rozwijaj¹cymi siê. Kraje biedniejsze, a zarazem nierozwiniête gospodarczo obawiaj¹ siê surowej regulacji dotycz¹cej obni¿enia emisji, a co za tym idzie obni¿enia produkcji. Po drugiej stronie za znajduj¹ siê pañstwa uprzemys³owione, których stanowisko wskazuje na bardziej
rygorystyczne podejcie do redukcji emisji gazów. Co
prawda dysproporcje wiatowe wydaj¹ siê byæ znacznie wiêksze ni¿ wystêpuj¹ce w granicach Unii, nie zmienia to jednak w ¿adnym stopniu sytuacji wewn¹trzeuropejskiej.
Zasadniczym elementem europejskiej polityki klimatycznej zwi¹zanej z Konwencj¹ Klimatyczn¹ 1992 roku
jest zbiorowy cel stabilizacji dotycz¹cy Unii Europejskiej jako ca³oci, wraz z systemem burden shering,
polegaj¹cym na mo¿liwoci zrównowa¿enia wiêkszych
emisji w jednych krajach, ciêciami w innych. W ten
sposób UE, jako jeden podmiot, umo¿liwi³a pañstwom
nie przewiduj¹cym stabilizacji emisji do przyst¹pienia
do Konwencji, a zarazem wykreowa³a sobie mo¿liwoæ
bardziej skutecznej rywalizacji na p³aszczynie gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, które nie mog¹ w
tak elastyczny sposób kszta³towaæ emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Wspólna strategia polityki ochrony powietrza w
Europie zobowi¹za³a wiele pañstw cz³onkowskich do
realizacji narodowych programów, których podstawowym celem by³a redukcja emisji gazów szklarniowych.
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Ponadto zgodnie z dyrektyw¹ Rady 93/389/EWG pañstwa cz³onkowskie rozpoczê³y publikacje wykazów
róde³ i poziomu emisji oraz prognozowanie ich zmian
i przysz³ych wielkoci. Mechanizm monitorowania
zmian znowelizowany zosta³ po podpisaniu Protoko³u
z Kioto w taki sposób, by jak najlepiej sprostaæ jego
wymaganiom. Na tle tych uregulowañ pojawi³a siê wywo³uj¹ca niema³e kontrowersje idea ujednolicenia opodatkowania energetycznego. Do dnia dzisiejszego brak jest
takich ca³ociowych uregulowañ, niemniej tendencja do
tego typu regulacji jest wci¹¿ w Unii wyranie widoczna.
Jednym z programów promowanych przez Wspólnoty Europejskie by³ wdra¿any pocz¹tkowo w latach
1993-1997 program W stronê zrównowa¿onego rozwoju (Towards Sustainability), a przed³u¿ony do roku
2000. By³ on wyrazem rosn¹cej wiadomoci korelacji
trwa³ego rozwoju gospodarczego z trosk¹ o rodowisko
naturalne, a zw³aszcza ochronê powietrza. W programie tym, a warto zauwa¿yæ, ¿e W stronê zrównowa¿onego rozwoju by³ ju¿ pi¹tym programem przyjêtym
przez spo³ecznoæ europejsk¹, po raz pierwszy pojawi³o siê tzw. horyzontalne spojrzenie na przedmiotow¹
problematykê. Wziêto pod uwagê ca³okszta³t przyczyn
zniszczeñ, a za priorytetowe uznano zrównowa¿enie
gospodarowania zasobami naturalnymi, ograniczenie
zu¿ycia energii nieodnawialnej, podniesienie poziomu
zdrowotnoci i bezpieczeñstwa publicznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro¿eñ p³yn¹cych z przemys³u i energetyki j¹drowej. Szczególnie du¿¹ uwagê powiêcono wybranym sektorom, takim jak energetyka,
transport, rolnictwo i inne, wskazuj¹c je jako podstawowe sektory wp³ywaj¹ce na rodowisko naturalne.
Obecnie realizowany jest Szósty Program dzia³añ w
dziedzinie rodowiska naturalnego pod nazw¹ rodowisko 2010: Nasza przysz³oæ zale¿y od naszego wyboru (Environment 2010: Our Future, Our Choice). Obejmuje on lata 2001-2010 i k³adzie nacisk na cztery sektory dzia³ania:
 przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym (efekt cieplarniany),
 ochrona przyrody i bioró¿norodnoci (zwiêkszenie
obszarów chronionych, w tym mórz),
 dba³oæ o wp³yw rodowiska na zdrowie,
 oszczêdnoæ wykorzystywania zasobów naturalnych
oraz gospodarka odpadami.
Celem uzyskania powy¿ej wskazanych rezultatów
proponowana jest metodologia dzia³añ, któr¹ w skrócie
przedstawiæ mo¿na w czterech nastêpuj¹cych punktach:
 zapewnienie wdro¿enia istniej¹cego prawa ekologicznego,
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 uwzglêdnienie potrzeb ochrony rodowiska we
wszystkich sferach wspólnotowej polityki,
 blisk¹ wspó³pracê z biznesem i konsumentami celem znalezienia optymalnych rozwi¹zañ,
 zapewnienie lepszej i ³atwiej dostêpnej informacji
na temat rodowiska wszystkim obywatelom Unii.
Zgodnie z za³o¿eniami Program ten przewidziany jest
na okres do 2010 roku, nie nale¿y jednak wykluczaæ, ¿e
tak jak w przypadku Programu Pi¹tego, analogicznie
dojdzie do przed³u¿enia jego realizacji nawet o kilka lat.
Wskazania wymaga te¿ dyrektywa 2003/87/WE, której treæ nierozerwalnie zwi¹zana jest ze wspominanym
ju¿ Protoko³em z Kioto. Otó¿, poza redukcj¹ emisji gazów cieplarnianych Protokó³ dopuszcza równie¿ stosowanie tzw. mechanizmów elastycznoci. Mechanizmy
te s¹ u³atwieniem dla stron Protoko³u do wywi¹zywania siê z za³o¿eñ redukcyjnych w nim przyjêtych. W
lad za przepisami Protoko³u z Kioto, do mechanizmów
elastycznoci nale¿¹:
 handel jednostkami redukcji gazów cieplarnianych
 ma on umo¿liwiaæ krajom Aneksu I (kraje uprzemys³owione i w okresie transformacji) osi¹gniêcie
lepszych ni¿ przewidziane w Protokole rezultatów
redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez odsprzeda¿ nadwy¿ek redukcji na rynku miêdzynarodowym,
 wspólna realizacja projektów (Joint Implementional
 JI)  ma umo¿liwiæ finansowanie najbardziej efektywnych ekonomicznie projektów inwestycyjnych i
podzia³ uzyskanej w ten sposób nadwy¿ki redukcji
emisji pomiêdzy strony realizuj¹ce projekt,
 mechanizm czystego rozwoju (Clean Development
Mechanism  CDM)  mo¿liwoæ wspólnej realizacji projektów pomiêdzy krajami Aneksu I i pañstwami rozwijaj¹cymi siê.
Realizacj¹ i wprowadzeniem w ¿ycie powy¿szych
mechanizmów, a w szczególnoci handlu jednostkami
redukcji gazów cieplarnianych jest przyjêcie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 padziernika 2003 roku ustanawiaj¹cej system handlu przydzia³ami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie oraz zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 96/61/
WE. Zgodnie z przepisami dyrektywy uprawnienia emisyjne s¹ zbywalnym prawem maj¹tkowym, indywidualnie oznaczonym numerem w informatycznym rejestrze, które zachowuje wa¿noæ na pe³en okres rozliczeniowy. Art. 13 dyrektywy okrela dwa okresy rozliczeniowe. Pierwszy trwa od 1 stycznia 2005 roku do 31
grudnia 2007 roku, drugi za koñczy siê po piêciu latach, a wiêc 31 grudnia 2012 roku. Trzeba podkreliæ,

¿e sformu³owanie u¿yte w art. 13 dyrektywy umo¿liwia
wykorzystanie raz przyznanego uprawnienia w ka¿dym
roku kalendarzowym w okresie rozliczeniowym.
Rynek uprawnieñ emisyjnych zak³ada dwa sposoby
ich nabywania. Po pierwsze pierwotnie, tzn. wskutek
uw³aszczenia na podstawie krajowego planu rozdzia³u
uprawnieñ do emisji (KPRE), po drugie za wtórnie 
drog¹ kupna. W obrocie mog¹ uczestniczyæ nie tylko
podmioty nale¿¹ce do pierwotnych beneficjentów, ale
równie¿ takie, które chc¹ dokonaæ zakupu na rynku wtórnym.
Zasad¹ jest legitymowanie siê przez przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce w niektórych sektorach przemys³u jednym
uprawnieniem emisyjnym na ka¿d¹ tonê wyemitowanego do atmosfery dwutlenku wêgla. Zestawieñ takich
dokonywaæ nale¿y na koniec ka¿dego roku kalendarzowego w kresie rozliczeniowym. Sankcj¹ za przekroczenie powy¿szych wskazañ jest kara finansowa w wysokoci 40 Euro za ka¿de brakuj¹ce uprawnienie w okresie 2005-2007 oraz 100 Euro za ka¿de brakuj¹ce uprawnienie w okresie 2007-2012.

3. Zakoñczenie
Powy¿sze zestawienie aktów prawnych dotycz¹cych
ochrony powietrza jest jedynie szkicem wybiórczo wskazanych uregulowañ. Pamiêtaæ trzeba, i¿ polityka ekologiczna jest nadzwyczaj wa¿n¹ ga³êzi¹ dzia³añ Unii Europejskiej, a zatem zbiór aktów prawnych w samych
wspólnotach jest znacznie obszerniejszy.
Rezultaty przyjêtych rozwi¹zañ oraz mechanizmów
dzia³ania, których celem jest nie tylko redukcja emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej, ale równie¿ ogólna dba³oæ o rodowisko naturalne, widoczne
bêd¹ w przeci¹gu kilku nadchodz¹cych lat. Ich analiza
bêdzie bezcennym materia³em naukowym stanowi¹cym
bazê dla dalszych projektów, które d¹¿yæ bêd¹ do poprawy sytuacji klimatycznej i zmniejszenia skali antropologicznych zmian w rodowisku naturalnym.
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATIONS IN
RANGE OF AIR PROTECTION
Summary

Present elaboration presents chosen normative acts in
sphere of environmental protection with indication on
air protection. It perform distribution on international
regulations about world coverage, European regulations
and polish internal regulations. The particular push is
put on United Nations Convention on Climate Change
including Kioto Protocol (international coverage) and
on solution concerning emission trade of greenhouse gas
and other substance by EU accepted. Presentation of
individual legal acts brings the readers closer to problems of natural environmental protection. Results of
presented solutions and mechanism of operations, which
purpose is not only reduction of emission of greenhouse
gas into the atmosphere but also general care on natural
environmental, will be visible within several forthcoming year. The analysis will be invaluable scientific material which could be the base for other future natural
environmental protection projects.
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