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Anotace
Diplomová práce „Kjótský protokol a obchodování s emisemi skleníkových plynů na
globální a regionální úrovni“ se zabývá hlavními myšlenkovými proudy a iniciativami,
ekonomickými i politickými, vedoucími k vyjednávání o omezení klimatických změn
a obchodování s emisemi na mezinárodní úrovni. Následně je práce analyzuje z pohledu
teorie mezinárodních vztahů, konkrétně pak teorie režimů. Případová studie se zaměřuje
na problematiku vyjednávání a rozhodování v oblasti klimatických změn v EU
a evropský systém pro obchodování s emisemi. V části věnované aplikaci teorie externalit
na environmentální problematiku autor dochází k závěru, že i když z pohledu
ekonomické teorie nástroje založené na určení ceny i množství externality mohou vést
k účinné internalizaci externality, v případě emisí skleníkových plynů, kdy existuje riziko
prahového efektu, je vhodnější vytvořit systém pro obchodování s emisemi jako stěžejní
nástroj k omezení klimatických změn doplněný dalšími opatřeními. Analýza vývoje
jednání o klimatických změnách na mezinárodní úrovni a relevantních dokumentů
z hlediska teorie mezinárodních vztahů a především teorie režimů umožňuje konstatovat,
že institucionalizace vzájemné spolupráce v oblasti klimatických změn usnadňuje hledání
kompromisů mezi státy, jež zůstávají hlavními aktéry tohoto mezinárodního režimu. Na
evropské úrovni pak některé instituce EU využívají v oblasti klimatických změn
schopnosti nastiňovat body agendy, přičemž členské státy jejich úsilí korigují jen
omezeně.
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Annotation
Diploma thesis „Kyoto Protocol and Greenhouse Gas Emission Trading on Global
and Regional Levels“ deals with main intellectual currents and initiatives, both economic
and political, contributing to negotiations on climate change mitigation and international
emissions trading. Subsequently, the thesis analyses them from the point of view of
international relations theory and regime theory in particular. A case study focuses on
issues related to negotiations and decision-making in the field of climate change
in the EU and the European emission trading system. The chapter focusing on applying
the externality theory on environmental issues leads the author to the conclusion that
despite the fact that both tools setting price and volume can in economic theory, if set on
an optimal level, internalize negative externality in an efficient way, in case of
greenhouse gas emissions where a risk of sudden deterioration exists, setting an emission
system, as a main instrument to mitigate climate change, together with additions
measures, is beneficial. Analysis of international climate change negotiations and relevant
documents from the point of view of international relations theory and regime theory in
particular shows that institutionalization of cooperation in the field of climate change
facilitates compromise finding among states that remain the main actors of this
international regime. On European level, some EU institutions use the ability to set the
agenda in climate change matters, whereas member states correct their effort only
partially.
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Úvod
V druhé polovině 20. století se otázka klimatických změn postupně dostala do
popředí zájmu nejen vědecké komunity, ale i širší veřejnosti. Hledání řešení jak zmírnit
dopady klimatických změn zároveň vedlo k intenzivnímu procesu a koordinace na
mezinárodní úrovni. Kjótský protokol vstoupil do fáze své realizace v roce 2008. Státy,
jež jej ratifikovaly, se zavázaly snížit emise skleníkových plynů v období 2008-2012
o nejméně 5% vzhledem k úrovni emisí roku 1990. V současné době zároveň probíhají
jednání na mezinárodní úrovni o podobě režimu v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů na období po roce 2012. Koncem tohoto roku se uskutečnila jednání v Kodani, jež
na rozdíl od všeobecného očekávání nevedla k nalezení závěrečného kompromisu v této
otázce.
Diplomová práce nastiňuje hlavní myšlenkové proudy a iniciativy, ekonomické
i politické, vedoucí k vyjednávání o omezení klimatických změn a obchodování
s emisemi na mezinárodní úrovni. Jelikož hlavní principy, na jejichž základu došlo
k zavedení ekonomických nástrojů vedoucích ke snížení dopadů ekonomických aktivit na
životní prostředí, včetně obchodování s povolenkami skleníkových plynů, jsou popsány
teorií externalit, první část práce se věnuje tomuto tématu. Nejdříve je proto v práci
představeny hlavní koncepty teorie externalit a nástroje, jimiž lze negativní externality
internalizovat. Dále jsou tato možná opatření aplikovány na problematiku klimatických
změn a obchodování s emisemi skleníkových plynů.
Problémy spojené se znečištěním životního prostředí vznikají z velké části kvůli
neexistenci tržních signálů ukazujících hodnotu zachování životního prostředí. Z tohoto
důvodu se v této části diplomové práce též pojednává o hlavních metodách, jež se
využívají k hodnocení dopadu environmentálních dopadů. Ačkoli obchodování s emisemi
skleníkových plynů má jistě své přednosti z hlediska účinného snížení emisí větších
subjektů, v případě malých zdrojů znečištění se jeví jako vhodnější řešení využít jiných
opatření.

10

Diplomová práce

Kjótský protokol a obchodování s emisemi skleníkových plynů
na globální a regionální úrovni

Práce dále v druhé kapitole analyzuje historický vývoj jednání o otázkách, jež se
týkají klimatických změn, na mezinárodní úrovni s důrazem na mezivládní jednání
o podobě Kjótského protokolu a problémy s jeho ratifikací. Druhá kapitola se kromě
jiného podrobně zabývá analýzou činnosti Mezivládního panelu pro změnu klimatu,
procesu vedoucími k ustavení Rámcové úmluvy Spojených národů o změně klimatu
a Kjótskému protokolu. Kjótský protokol upřesňuje principy Úmluvy a stanoví závazky
smluvních stran.
Jelikož pravidla, kterými se jednotliví aktéři mají řídit při jejich implementaci,
však bylo třeba určit během schůzek, jež následovala po vyjednání závěrečné podoby
Kjótského protokolu, práce se věnuje jak tomuto vývoji. Mezivládní panel pro změnu
klimatu hraje zásadní úlohu při určování cílů snižování emisí. Jeho důvěryhodnost je tedy
klíčovým předpokladem k vytvoření mezinárodního režimu v této oblasti a splnění
závazků, jež na sebe jednotlivé státy vezmou.
Kromě sledování vývoje mezinárodních jednání v oblasti klimatických změn, je
také neméně zajímavé podrobněji se zaměřit na roli jednotlivých aktérů jak z hlediska
celého procesu, tak konkrétně v průběhu vyjednávání. Existují různé, a ne vždy
komplementární pohledy na charakter mezinárodní spolupráce v oblasti klimatických
změn a životního prostředí obecně. Zvláštní pozornost je v tomto směru v diplomové
práci věnována postavení Kjótského protokolu v problematice mezinárodních vztahů
postoji států během vyjednávání v oblasti klimatických změn na mezinárodní úrovni.
V poslední době jsme byli svědky rychlého růstu počtu mezinárodních režimů. Na
otázky spojené s důvody institucionalizace spolupráce ve formě mezinárodních režimů,
které se postupně mohou přetvořit v mezinárodní instituce, a dynamikou jejich přetrvání
a rozvoje se snaží nalézt odpověď jednotlivé přístupy teorie mezinárodních vztahů. Třetí
kapitola se proto nejdříve věnuje postavení teorie režimů v teorii mezinárodních vztahů
a následně je teorie režimů porovnána aplikována na institucionalizaci mezinárodní
spolupráce v oblasti klimatických změn. V teoretické části této kapitoly se také
pojednává, s ohledem na případovou studii, o intergovernmentalismu a historickém
institucionalismu.
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Některé teoretické přístupy přikládají roli nestátních aktérů v procesu vyjednávání
o klimatickém režimu příliš velký význam a dokonce zpochybňují pozici států jako
hlavních aktérů mezinárodních vztahů. Třetí kapitola se bude snažit dokázat, že
v mezinárodním režimu, jež se týká klimatických změn, jsou státy stále hlavními aktéry.
Tato situace jim ovšem nebrání v kooperativním jednání. Dlouhodobý charakter interakce
a institucionalizace interakce vedou k vzájemné spolupráci a důvěře. Mezinárodní režim
v oblasti klimatických změn umožňuje snazší nalezení kompromisů, a to i kvůli šíři
ekonomických aktivit, na než má vliv.
Případová studie se zaměřuje na jeden konkrétní příklad týkající se snah o snížení
emisí skleníkových plynů na regionální úrovni - na Evropskou unii, jakožto jednoho
z nejdynamičtějších aktérů v boji proti změnám klimatu, a její systém pro obchodování
s emisemi. Analýza se týká procesu vyjednávání a rozhodování v oblasti klimatických
změn v EU a evropský systém pro obchodování s emisemi. Zvláštní pozornost je
věnována postojům a roli jednotlivých aktérů v procesu rozhodování.
K problematice Kjótského protokolu a obchodování s emisemi skleníkových plynů
existuje dostatek literatury. Většinou se však věnuje je určitým úzce vymezeným
tématům, nebo velmi technickým aspektům. Práce se snaží pojednat o procesu
vyjednávání o na mezinárodní, i regionální úrovni (zde se práce omezuje z důvodu
rozsahu pouze na vyjednávací proces týkající se klimatických změn a obchodování
s emisemi skleníkových plynů v EU). K pochopení tématu ve své celistvosti je v práci
i pojednáno o obchodování s emisemi a alternativních nástrojích na základě aplikace
teorie externalit. Velkou část použité literatury zaujímají dokumenty a vědecké články,
což je dáno pojednáváním o aktuální a stále se vyvíjející problematice.
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1. Teorie externalit aplikovaná na problematiku
klimatických změn
Hlavní principy, na jejichž základu došlo k zavedení ekonomických nástrojů
vedoucích ke snížení dopadů ekonomických aktivit na životní prostředí, včetně
obchodování s povolenkami skleníkových plynů, jsou popsány teorií externalit. Otázky
týkající se externalit a s nimi spojenými nedokonalostmi trhu začaly být vážně studovány
již po 1. světové válce. Ekonomové vnímali externalitu jako důsledek toho, že pro
některé vzácné zdroje (čistý vzduch, pitnou vodu) neexistovala žádná tržní cena. Proto se
v mikroekonomických studiích snažili najít způsob, jak určit cenu těchto zdrojů a tím
podpořit jejich ekonomičtější využití.
V první části kapitoly se zaměříme na hlavní možnosti internalizace negativních
externích efektů. V druhé části se budeme věnovat metodám ohodnocení negativních
dopadů. Poslední podkapitola se bude týkat ekonomických aspektů snižování emisí
skleníkových plynů.

1.1. Negativní externality a nástroje umožňující jejich
internalizaci
Velká většina ekonomických aktivit způsobuje externí dopady, jež se také
nazývají externality a jež zahrnují i environmentální dopady. Zároveň ovšem ne každá
aktivita, která má určitý dopad na své okolní je nutně externalitou. Proto je nutné nejprve
vymezit pojem externalita z pohledu ekonomické teorie.
Externalita existuje pokud „společenské nebo ekonomické aktivity jedné skupiny
lidí mají dopad na jinou skupinu a tento dopad není plně započítaný, nebo kompenzovaný
první skupinou.“1
Jinými slovy externalitu je možné definovat jako náklady (negativní externalita), nebo
1 ExternE: Externalities of Energy, Methodology 2005 Update. Luxemburg: European Commission 2005,
s. 9.
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zisk (pozitivní externalita), jenž nesou subjekty nezúčastňující se transakce vytvářející
externalitu. Ve standardní environmentální ekonomii se znečištění považuje za veřejným
sektorem a společností snášené negativum v kontrastu k aktivitě soukromého sektoru, jež
vyrábí zboží, či poskytuje služby. Klasickým příkladem negativní externality je znečištění
ovzduší, které musí snášet člověk žijící v blízkosti uhelné elektrárny.
Pokud subjekty, které se neúčastní transakce, nejsou kompenzovány za dopady
výroby, jedná se o selhání trhu. Cenu negativní externality totiž nenese subjekt, jenž ji
vytváří. Aby došlo k internalizaci externality, znečišťující subjekty by měly nést cenu
plně odpovídající negativním efektům, které svou výrobou způsobují.2 Jinak řečeno, tyto
subjekty mají nést cenu rovnající se mezním externím nákladům jejich znečišťování,
které plně odráží cenu jejich aktivit pro společnost.3

1.1.1. Přístup “command and control“
Velká část politik v oblasti životního prostředí přijatých v praxi je určitým
způsobem vázána na určitá nařízení stanovující, jaká výše negativní externality je ještě
povolena. Vláda tedy určuje, jaká úroveň je povolena a její překročení pak znamená
nedodržení daných předpisů, které vede k postihu.
Tento druh regulace může mít několik forem. Jednu z možností představuje
stanovení maximální výše znečištění, které se týká například vypouštění chemikálií do
řek. Nařízení také může určovat jaké množství a typ emisí z určitého zdroje je povoleno.
Eventuálně tento přístup může přímo nařizovat nějakou činnost, nebo opatření. Jako
příklad lze uvést příkaz použít ke snížení emisí určitou technologii, či stanovit minimální
výšku komínu k vypouštění zplodin. Nařízení také může nějakou činnost úplně
zakazovat. Vláda také může předem určit, kdo bude finančně odpovědný za odstranění
případných škod.
Nařízení je snadné zavést a dají se relativně snadno pozměnit. Nevýhodu
přestavuje obtížnost dosáhnout zamýšlených cílů regulace takovým způsobem, aby byly
2 Cropper, Maureen; Oates, Wallace. Environmental Economics: A Survey. Journal of Economic
Literature. 1992, Vol. 30, No. 2, s. 7.
3 Mezní externí náklady se rovnají změně celkových nákladů, jež vznikly domácnostem nebo
soukromému sektoru v důsledku jednotkové změny spotřeby nebo výroby domácností, čí soukromého
sektoru; http://www.bussinessdictionary.com
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nejnižší možné finanční prostředky. Předpokladem k dosažení

takového výsledku by byla výborná informovanost úřadů o možnostech a nákladech
jednotlivých firem na dodržení daného nařízení. Úřady obvykle k takto detailním
informacím přístup nemají, neboť se jedná z pohledu firem o velmi citlivé informace,
které by mohla v případě jejich úniku využít konkurence k zlepšení své vlastní pozice na
trhu.
Nařízení jsou tedy obvykle vypracovány a následně zavedeny bez znalosti těchto
informací a neumožňují tudíž minimalizovat náklady na jejich dodržení. Většinou
přikazují zavést stejná opatření všemi subjekty, kterých se nařízení týká, a neberou
v úvahu konkrétní podmínky produkce. Především z tohoto důvodu ekonomové často
doporučují dát přednost před přístupem “command and control“ tržním nástrojům.
Dalším důvodem pro upřednostňování tržních nástrojů je obtížnost provádět průběžnou
kontrolu plnění vládních nařízení a vysoké náklady, jež by tato kontrola s sebou nesla.
Náklady na průběžnou kontrolu by navíc značně zatížila veřejné rozpočty, neboť jejich
internalizace je v současné době politicky neprůchodná.

1.1.2. Nástroje určující tržní cenu znečišťování
Daň ze znečištění
Problémy týkající se životního prostředí jsou většinou způsobeny tím, že
znečišťující subjekt není povinen nést náklady způsobené svými aktivitami. Internalizace
těchto nákladů lze dosáhnout pomocí vyjednávání mezi postiženými a znečišťovatelem.
Otázkou ovšem zůstává, jak přimět ekonomické subjekty k co největšímu omezení
negativní externality, či k jejímu úplnému odbourání již ex ante. Lze k tomu použít např.
nařízení vlády, což s sebou ovšem může nést určité obtíže, jak již bylo zmíněno výše.
Pozitivně může na jednání ekonomického subjektu působit jeho snaha zajistit si pozitivní
percepci veřejnosti ke svým aktivitám, především pak důležitost, jež ekonomické
subjekty připisují kladnému mediálního obrazu. Společenská zodpovědnost firem je však
závislá na míře rozvoje občanské společnosti, což je dlouhodobý proces.
Z pohledu ekonomické teorie pokud internalizace těchto nákladů nelze dosáhnout
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pomocí vyjednávání mezi postiženými a znečišťovatelem, tj. pokud vyjednávání není
možné, vláda může dosáhnout stejného efektu zavedením daně ze znečištění. Artur C.
Pigou již ve 20. letech minulého století navrhl daň, která by se rovnala mezním externím
nákladům ze znečištění a aplikovala by se na výrobce negativní externality, např. výše
zmíněné uhelné elektrárny. Daň by byla vázána přímo na znečišťující aktivitu, tzn.
vyjadřovala

by

se

jako

poplatek

z

jednotky

odpadu.

Příjmy

z tzv. Pigouovy daně by poté mohly být použity na odstranění negativních dopadů
externality.
V tomto případě vláda stanoví cenu znečištění a nechá na samotných soukromých
subjektech vytvářejících negativní externalitu, aby určily množství znečištění, jež se jim
vyplatí za daných podmínek produkovat. Cena za jednotku znečištění je tedy předem
daná, ale budoucí množství negativní externality je nejisté. Zdroje znečištění sníží
negativní externalitu jen do té míry, dokud budou mezní náklady na omezení negativní
externality nižší než nastavená daň. Budou-li vyšší, znečišťující subjekty dají přednost
placení daně.
Pokud budou daně vyšší než je optimální úroveň vzhledem k nastaveným cílům
politiky v oblasti životního prostředí, ekonomické subjekty ponesou větší náklady, než je
třeba. Takováto situace by měla neopodstatněný negativní dopad na aktivitu sektoru
a penalizovala by jej oproti konkurenci v jiných zemích. V případě, že by poplatky byly
nižší, než by odpovídalo reálnému znečištění, ekonomické subjekty by neměly
dostatečnou motivaci omezit znečišťující aktivity na optimální úroveň.
Subvence podporující snížení znečištění
Subvence představují další formu internalizace externalit založenou na ceně, která
se používá k podpoře ochrany životního prostředí. Na rozdíl od daně ze znečištění,
založené na penalizaci subjektu produkujícího negativní externalitu, subvence podporuje
investice do zařízení za účelem snížení znečištění. Subvence vázaná na jednotku snížení
negativní externality podporuje stejnou měrou úsilí snížit úroveň znečištění, jež
produkuje soukromý subjekt, jako Pigouova daň stejné hodnoty na jednotku znečištění.
Ačkoli se oba nástroje mohou jevit jako ekvivalentní, není tomu tak. Jelikož
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subvence zvyšují zisk, zvýší se množství firem i výroba celého sektoru. Není vyloučeno,
že neopatrné zavedení subvencí bude mít dokonce za následek zvýšení znečištění.4
V krátkodobém horizontu a z hlediska konkrétního subjektu dojde ke snížení produkce
externality, neboť mezní náklady v případě zavedení subvence i daně jsou stejné (Toto
ovšem platí v případě, že hodnota subvence je stanovena na optimální úrovni. Pokud by
byla subvence vyšší mohl by ekonomický subjekt získanými finančními prostředky
financovat rozšíření své produkce). Z dlouhodobého hlediska však nižší průměrné
náklady na výrobu budou mít za následek vstup nových subjektů na trh. I když firmy
snížily množství znečištění, vstup nových subjektů na trh a růst produkce může
v konečném důsledku úroveň znečištění zvýšit.
Zhodnocení nástrojů určujících tržní cenu znečišťování
Pigouova daň je považována za spíše tradiční nástroj internalizace negativních
externalit, neboť se z historického hlediska jedná o první z přístupů, které se zabývaly
internalizaci environmentálních externalit. Předpisy omezující znečišťování nejsou
vhodnou alternativou k takové dani, neboť nepodněcují subjekt produkující negativní
externalitu omezit znečišťování více, než je přikázáno. Přístup, který je založen na
zavedení subvencí na aktivity snižující negativní externalitu, podléhá riziku nesprávného
zhodnocení tržních sil adekvátních k vytyčeným environmentálním cílům, což může ve
svém důsledku vést k neefektivním i neúčinným opatřením.
Koncem 70. let se ve Spojených Státech začal prosazovat alternativní nástroj
k Pigouově dani, obchodování s právy na znečišťování, pro který se vžilo slovní spojení
obchodovatelné povolenky. A později během 80. let se jejich použití rozšířilo i do dalších
rozvinutých zemí.

4 Cropper, Oates 1992, s. 8.

17

Diplomová práce

Kjótský protokol a obchodování s emisemi skleníkových plynů
na globální a regionální úrovni

1.1.3. Nástroje určující množství znečištění
Existuje alternativní přístup v řešení problémů spojených se znečištěním, který
také jako předchozí nástroje umožňuje dospět k efektivnímu řešení, na rozdíl o nich však
na základě předem stanoveného množství znečištění. Tento přístup spočívá v přidělení
práv na znečišťování, neboli tzv. povolenek. Firma musí vlastnit takové množství
povolenek, které pokrývá množství vyprodukované znečišťující látky.
Nejdříve je třeba stanovit celkovou výši znečištění, které odpovídá akceptovatelné
úrovni. Zároveň se určí okruh aktivit, jež mají být zahrnuty do daného systému a o které
znečišťující látky se jedná. Následně se povolenky, v množství ekvivalentním celkové
výši znečištění, přidělí jednotlivým znečišťovatelům. Přidělení může být provedeno na
základě současné úrovně produkce znečišťujících subjektů, nebo pomocí aukcí.
K dosažení určené úrovně znečištění nejnižšími možnými náklady, je nezbytné, aby byly
povolenky převoditelné mezi subjekty.
Ronald Coase výrazně přispěl ke studiu externalit tím, že poukázal na jejich
reciprocitu. Coase dokázal, že pokud obchodování s externalitou je možné a neexistují
žádné transakční náklady, výsledek je efektivní nezávisle na počátečním přidělení
vlastnických práv. Nezávisle na počtu znečišťujících subjektů působících na trhu
s vlastnickými právy se utvoří rovnováha s jednotnou cenou. Tato rovnováha odráží
skutečnost, že všechny subjekty sníží negativní externalitu až na úroveň, při které jejich
mezní náklady budou shodné a nejnižší možné za daných počátečních podmínek.5
Na rozdíl od Pigouovy daně výše popsaná metoda ve většině případů umožňuje
efektivnější internalizaci negativních externalit. Realizace systému obchodování
s vlastnickými právy obecně vyžaduje menší míru informovanosti úřadu, jež
obchodování obhospodařuje. Systém je postaven na jednoduchých pravidlech a vyhýbá
se přímé kontrole spojené s vysokými administrativními náklady a negativním vlivem na
rozhodování spotřebitele.

5 Weber, David. Pollution permits: A discussion of fundamentals. The Journal of Economic Education.
2002, Vol. 33, No. 3, s. 286-288.
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1.1.4. Výběr správného nástroje
V teorii umožňují Pigouva daň i obchodování s vlastnickými právy dosáhnout
efektivní a účinné internalizace externality dvěma různými způsoby. V případě zavedení
daně ze znečištění se k tržní ceně připočte položka odpovídající množství znečištění. Stát
stanoví takovou cenu jednotky znečištění, na jejímž základě se vytvoří nová rovnováha
určující optimální množství celkového znečištění. V druhém případě stát určí celkové
množství znečištění a přidělí mezi znečišťovatele povolenky. Systém se pak řídí
podobnými principy jako v případě zavedení daně ze znečištění. Subjekty, které mohou
splnit relativně snadno dané podmínky pomocí investic do vlastních zařízení, sníží
množství znečišťující látky a prodají nebo nenakoupí povolenky. Ostatní subjekty
s vyššími náklady na snížení znečištění zvolí raději možnost nakoupit povolenky, než
snížení úrovně vlastního znečišťování.
V praxi ovšem vstupují do hry další aspekty, které je třeba vzít v potaz. Některé
externality v oblasti životního prostředí se ve skutečnosti týkají příliš velkého množství
aktérů, než aby mohly být účinně vyřešeny obchodováním s povolenkami. Toto je hlavní
důvod, proč Evropská unie v současné době neuvažuje o zavedení obchodování
s povolenkami v silniční dopravě, ani v oblasti snižování energetické náročnosti budov.
Lze předpokládat, že cena za zavedení a obhospodařování takového systému by byla
neúměrně vysoká vzhledem k očekávanému efektu. V těchto případech se jeví daň jako
účinnější prostředek k dosažení snížení znečištění. Francie a Nizozemí v tomto ohledu
zavedla poplatky z objemu motoru osobních vozidel. I když se nejedná přímo o daň
z množství znečištění způsobené osobním vozem, jedná se o podnět k nákupu aut
vypouštějících menší množství CO2, což je prospěšné pro životní prostředí.
Dalším aspektem, který má vliv na vhodnost zavedení nástrojů, jež mají za cíl
snížit množství znečištění, je nedokonalá informovanost. Pokud lze předpokládat, že
malé změny v úrovni znečištění povedou k výrazným rozdílům v konečných dopadech na
životní prostředí a obyvatelstvo, pak se jeví zavedení systému obchodování
s povolenkami adekvátnějším nástrojem, neboť umožňuje snadněji kontrolovat celkové
množství znečišťujících látek. Přístup “command and control“ je vhodné zavést v
případě, že škody způsobené znečišťující látkou jsou neúnosně vysoké a produkci dané
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látky je třeba rovnou zakázat.

1.2. Metody hodnocení environmentálních dopadů
Problémy spojené se znečištěním životního prostředí vznikají z velké části kvůli
neexistenci tržních signálů ukazujících hodnotu zachování životního prostředí
a lidského zdraví. Nejčastěji se negativní dopady způsobené lidskou činností vyjadřují
v peněžních jednotkách, neboť umožňují snadné porovnání. K ohodnocení
environmentálních dopadů lze využít celou škálu přístupů.

1.2.1. Ohodnocení nákladů na omezení znečištění
Přístup je založen na nepřímém ohodnocení škod, které by vznikly, kdyby se
nepřistoupilo k omezení znečištění. Za předpokladu, že státem zavedené předpisy ke
snížení znečištění jsou nastaveny efektivně, přínos pro životní prostředí by se měl rovnat
výdajům na omezení znečištění. V tomto případě lze využít k ohodnocení výše škod
výdaje subjektů, které způsobují danou negativní externalitu, na dodržování těchto
předpisů. Jak podotýká Lotte Schleisner, výhoda přístupu spočívá v poměrně snadném
získání dat týkajících se výdajů na technologie a opatření vedoucí k předepsanému
snížení znečištění.6
Tento přístup bývá nicméně podroben kritice, neboť vychází z předpokladu, že
rozhodnutí veřejných činitelů jsou založena na objektivní analýze nákladů na snížení
znečištění a eventuálních škod, jež by byly znečištěním způsobeny. Další předpoklad je,
že tato rozhodnutí vedou k zavedení nejúčinnějších předpisů. Navíc by bylo nutné
z důvodu častých změn v legislativě pravidelně revidovat vyhodnocení nákladů na
omezení znečištění.

1.2.2. Ohodnocení nákladů na odstranění škod

6 Schleisner, Lotte. Review of Externality Valuation. Riso National Laboratory, Roskilde, Denmark 1998,
s. 7; http://www.risoe.dtu.dk/rispubl/SYS/syspdf/externality.pdf
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Na rozdíl od předchozí metody, která vyčísluje škody nepřímo na základě analýzy
nákladů na omezení znečištění, je také možné ohodnotit škody přímo přiřazením určité
peněžní hodnoty (např. v korunách) každé poškozené entitě. V mnoha případech však
neexistuje tržní cena, která by se vztahovala k statkům nesoucích negativní dopady lidské
činnosti. Proto je třeba použít jiné metody umožňující určit cenu, kolik jsou lidé ochotní
zaplatit za snížení znečištění, jaké jsou jejich preference a kde se nachází hranice jejich
tolerance a akceptovatelnosti.
V případě ohodnocení výše škod způsobených velkým množstvím subjektů nebo
komplexními procesy, např. výroba elektřiny z fosilních paliv, existují dva možné
přístupy v agregování jednotlivých zdrojů znečištění.
Přístup “shora dolů“
Hlavní charakteristika přístupu “shora dolů“ spočívá v tom, že se nezaměřuje na
ohodnocení externalit jednotlivě. K analýze se použijí agregovaná data o vzniklých, či
potencionálních škodách, které jsou způsobené znečišťujícími subjekty a které se týkají
v závislosti na zaměření analýzy celého regionu, ekonomiky nebo sektoru. Informace
o výši škod jsou přejata z dřívějších analýz a zpráv. Tato data slouží k vypočítání škod
způsobených konkrétním zdrojem znečištění, např. elektrárnou.
Ohodnocení se provádí následovně: k získání hodnoty pro fyzickou škodu na
jednotku znečišťující látky se agregované škody vyjádřené v peněžních jednotkách vydělí
celkovým množstvím usazenin znečišťující látky.7 Pokud známe výše zmíněnou hodnotu
a množství znečišťující látky vypouštěné určitým zdrojem, lze již snadno vyčíslit
celkovou škodu způsobenou daným zdrojem znečištění. Jednotlivé znečišťující látky
mohou být ponderovány na základě své toxicity.
Tento přístup umožňuje ohodnotit vcelku jednoduchou metodou vzniklé či
potenciální škody způsobené určitým znečišťovatelem. Takto získané hodnoty pro dané
externality představují průměrné hodnoty a mohou být snadno využitelné jako podklad
během procesu formulování politiky v oblasti životního prostředí. Nevýhodou ovšem

7 Sundqvist, Thomas. What causes the disparity of electricity externality estimates? Energy Policy. 2004,
Vol. 32, s. 1755-1756.
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zůstává fakt, že přístup “shora dolů“ používá agregovaná data a dřívější odhady škod.
Výsledky jsou také nezávislé na geografickém umístění zdroje znečištění, a nemohou
tedy vzít v úvahu specifické lokální, nebo regionální podmínky. Například celkový dopad
znečištění ovzduší uhelnou elektrárnou, která se nachází v blízkosti velkého města, na
zdraví obyvatel lze očekávat větší, než v případě umístění daného zdroje znečištění dále
od hustě obydlených oblastí. Některé studie také využívají k určení výše externalit
analýzu celého životního cyklu daného zdroje znečištění.
Přístup “zdola nahoru“
U přístupu “zdola nahoru“ začíná analýza externích nákladů na dezagregované
úrovni, tzn. ohodnocují se škody způsobené konkrétním zdrojem znečištění a jsou brány v
úvahu takové faktory jako použitá technologie, klimatické podmínky a hustota zalidnění.8
K odhadu externích nákladů je nutné mít přístup k datům o primárních emisích
a produkci daného zdroje znečištění.
Analýza externalit na základě přístupu “zdola nahoru“ se nejprve zaměřuje na
konkrétní zdroj znečištění a bere v úvahu jeho geografickou polohu. Proto umožňuje
vyčíslit mezní náklady na odstranění škod a tedy ohodnotit environmentální škody, které
by způsobil nový zdroj znečištění. Hodnoty externalit pro jednotlivé zdroje lze v případě
potřeby agregovat na regionální, národní, nebo mezinárodní úrovni. Hlavní nevýhoda
tohoto přístupu spočívá v náročném modelování a obtížnosti získat potřebná data.
Metodologie k ohodnocení externích nákladů vypracovaná v rámci projektu
ExternE, spolufinancovaným a koordinovaným Evropskou komisí, je jedním z příkladů
tohoto přístupu “zdola nahoru“, jenž má za cíl ohodnotit dopady emisí škodlivých látek
produkovaných při výrobě elektřiny a v dopravě. Projekt bere v úvahu celou škálu zdrojů
energie a technologií.
Evropská komise tedy používá k vyhodnocování environmentálních externích
dopadů obvykle přístup “zdola nahoru“, jež hodnotí reálné, či potenciální náklady na
odstranění škod. Metodologie se na nazývá analýza dráhy dopadu. K získání úplného

8 Kim, Sang-Hoon. Evaluation of negative environmental impacts of electricity generation: Neoclassical
and institutional approaches. Energy Policy. 2007, Vol. 35, s. 414.
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přehledu o komplexních jevech je však třeba často využít dalších metod, mezi které
například patří analýza životního cyklu výrobku, či zařízení.

1.3. Aplikace teorie externalit na oblast klimatických změn
Klimatické změny jsou mnohem vážnější negativní externalitou než klasické
znečištění životního prostředí způsobené znečištěním ovzduší způsobeného silničním
provozem. Externality skleníkových plynů mají několik výrazných a specifických rysů,
které je od výše zmíněné externality odlišují.

1.3.1. Specifika klimatických změn
Globální externalita s regionálními dopady
Klimatické změny, podobně jako emisí způsobující ozonovou díru, představují
globální environmentální externalitu, jelikož její následky a škody nejsou závislé na místě
vypouštění emisí. Skleníkové plyny, které globální oteplování klimatu způsobují, se po
vypuštění do ovzduší rozmístí v atmosféře rovnoměrně. Dopady klimatických změn
v jednotlivých regionech však budou rozloženy nerovnoměrně.
Nejistoty spojené s klimatickými změnami
Existuje mnoho nejistot spojených se globálními změnami teplot, jež souvisí
s nedostatečnou schopností přesně modelovat klimatické procesy a předpovědět vývoj
lidských aktivit a potřeb. Stále se ještě nepodařilo vytvořit klimatické modely, které by
přesně zhodnotily roli mraků a oceánů v procesu klimatických změn. Asi největší
nejistota se týká možných zpětných vazeb globálního oteplování s potenciálně
katastrofickými důsledky.
Dopady emisí skleníkových plynů nejsou prozatím hmatatelné, nebo jsou
viditelné jen částečně, ale s velkou pravděpodobností budou pocítěny v mnohem větší
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míře v budoucnosti. Role oceánů se jeví jako klíčová, neboť velké množství uhlíku je zde
vázáno v sedimentech. Globální oteplování by mohlo ohrozit stávající rovnováhu, což by
vedlo k značnému zvýšení atmosférických koncentrací skleníkových plynů. Další
ohrožení představuje růst hladiny oceánů v důsledku tání ledové přikrývky Severního
ledového oceánu a v Antarktidě, nebo změny v mořských proudech cirkulujících
v hluboko pod hladinou oceánů.
Navíc lze předpokládat značné rozdíly v krátkodobých a dlouhodobých dopadech.
Tento fakt je dán tím, že klimatické změny jsou závislé na celkovém množství
skleníkových plynů v atmosféře a ne pouze na ročním přírůstku emisí. Po jejich
vypuštění v atmosféře zůstávají více než sto let. Dalším specifickým rysem je nejistota
ohledně rozsahu negativních dopadů, jež mohou nabýt podstatných rozměrů, a jejich
časového zařazení, a také od jaké úrovně koncentrace skleníkových plynů v atmosféře
budou tyto dopady nezvratitelné.

1.3.2. Přístupy vedoucí k omezení klimatických změn
Nastavení tržních mechanismů nedovoluje směřovat k optimální úrovni emisí
skleníkových plynů a omezení klimatických změn bez zavedení nařízení, která by
přikazovala snížit tyto emise. Sternova zpráva, vypracovaná ministerstvem financí Velké
Británie, jež jako jedna z prvních studií komplexně hodnotí možné ekonomické dopady
klimatických změn na jednotlivé země a náklady na omezení změn klimatu, uvádí čtyři
přístupy z teorie externalit, jejichž pomocí lze účinně reagovat na klimatické změny.9
Jedná se o následující čtyři možnosti:



Kvantitativní omezení vypouštění emisí.



Zavedení daně, jež odráží plnou cenu dopadů emisí pro společnost a jež by nesly
subjekty vypouštějící emise skleníkových plynů.



Rozdělení vlastnických práv mezi subjekty, jejichž aktivity způsobují negativní
externalitu, a objekty nesoucí její následky, následované obchodováním těchto

9 Stern, Nicolas. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge
University Press 2007, s. 353-354.
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práv.


Vytvoření organizace, která by sdružovala zároveň subjekty způsobující
externalitu i objekty, které jsou jí zasaženy (z důvodu velkého množství aktérů je
však toto řešení těžko aplikovatelné na problematiku klimatických změn).
Kromě poslední možnosti se jedná o přístupy, kterým se věnovala první část této

kapitoly. Vytvoření takové organizace, jak sám Stern připouští, není v případě
problematiky klimatických změn z důvodu velkého množství aktérů reálné.
Určitý návod pro volbu správného nástroje v případě existující nejistoty týkající
se výše nákladů spojených s regulací znečištění poskytuje Wietzmanův teorém.
Wietzman se pokusil stanovit podmínky, za kterých je veřejný prospěch z daně na
jednotku znečištění vyšší, či nižší než v případě obchodování s povolenkami. Pokud
křivka mezního užitku z regulace pro společnost má větší sklon než křivka mezních
nákladů regulace, jedná se o situaci, kdy pro administrativu bude důležitější kontrolovat
množství emisí.10 V takovém případě bude tedy výhodnější vytvořit systém pro
obchodování s povolenkami a předejít tak potenciálně vysokým nákladům v budoucnosti
spojených např. s prahovým efektem, jež může naráz výrazně zvýšit náklady na
odstranění negativních důsledků znečištění. Naopak pokud jsou negativní dopady
rostoucího znečištění omezené a není nutné přímo stanovit kvantitativní cíl, stát by měl
dát přednost dani ze znečištění.
Aplikováním Wietzmanova teorému na oblast klimatických změn dospějeme
k arbitráži mezi krátkodobým a dlouhodobým horizontem. V krátkodobém horizontu
bude mít křivka mezního užitku menší sklon než křivka mezních nákladů. Během
několika málo let nelze totiž dosáhnout výrazného snížení vypouštění emisí a tak vliv na
celkové množství emisí skleníkových plynů v atmosféře bude velmi omezený. Náklady
na snížení emisí však porostou s tím, jak se nejdříve zavedou levná opatření na snížení
emisí a k dalšímu snížení bude třeba vynaložit větší finanční prostředky. V dlouhodobém
horizontu bude křivka mezního užitku příkřejší než křivka mezních nákladů, neboť lze
výrazně ovlivnit celkové množství emisí v atmosféře a náklady se sníží při využití

10 Weitzman, Martin. Optimal Rewards for Economic Regulation. The American Economic Review. 1978,
Vol. 68, No. 4., s. 685-690.
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nových v krátkodobém horizontu nedostupných technologií.11
Transakční náklady
Jsou-li transakční náklady týkající se obchodování s emisemi a administrativní
náklady spojené s obhospodařováním systému opravdu nízké, stanovení emisního stropu
a rozdělení emisních povolenek mezi znečišťující subjekty umožňuje snížit emise cenově
výhodněji než zdaněním.
Tím, že obchodování s emisemi stanoví cenu vypouštění skleníkových plynů do
ovzduší, podporuje tak snižování emisí nejefektivněji, tj. s použitím minimálního
kapitálu. Tuto skutečnost vysvětluje fakt, že podniky si mohou vybrat vlastní, pro daný
podnik nejvýhodnější strategii na základě převládajících tržních podmínek. Dokud mezní
příjmy z prodeje povolenek převyšují mezní náklady na snížení emisí, podnik bude
investovat do snižování emisí, a nevyužité povolenky prodá na trhu. V opačném případě,
když mezní náklady na snižování emisí jsou vyšší než mezní příjmy z prodeje povolenek,
podnik se rozhodne koupit povolenky od jiných subjektů.
Nedokonalá informovanost a volba správného nástroje
Není-li informovanost dokonalá, kombinace obou přístupů internalizace
negativních externalit, založených na ceně i kvantitě, umožňuje zvýšit očekávaný veřejný
prospěch.12 Komplementarita dovoluje využít silných stánek každého přístupu
a vyvarovat se jejích nedokonalostí. Pokud se ovšem ukazuje, že mezní náklady vzrůstají
v každém dalším bodě, tak jako v případě klimatických změn a panuje nejistota
o celkových nákladech, jež by bylo třeba nést v dlouhodobém horizontu, je výhodnější
vytvořit systém obchodování s povolenkami.
Jelikož klimatické změny nejsou pouze krátkodobé, vstupuje do hry také možnost
technologické inovace, které mohou mít zásadní význam při snižování emisí. Vlády by se
tedy zároveň měly zaměřit na vytvoření vhodného prostředí pro soukromé společnosti
11 Stern 2007, s. 355-358.
12 Grafton, Quentin; Delvin, Rose Anne. Paying for Pollution: Permits and Charges. The Scandinavian
Journal of Economics. 1996, Vol. 98, No. 2, s. 283.
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i výzkumné ústavy a podporovat výzkum a vývoj nových technologií. Kvantitativní
odhady ukazují výrazné snížení nákladů při kombinaci tržních nástrojů a nástrojů
podporujících nové technologie.13

1.3.3. Vývoj emisí skleníkových plynů a zhodnocení nákladů na
zmírnění klimatických změn
Vývoj emisí skleníkových plynů
Celková koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je důsledkem jejich
akumulace. Je to dáno tím, že doba setrvání skleníkových plynů v atmosféře je relativně
dlouhá, např. 12 let v případě methanu a přibližně 100 let pro CO2 . Příspěvek plynů ke
skleníkovému efektu v daný okamžik se rovná koncentraci plynu v atmosféře vynásobené
příslušným koeficientem, který označuje jeho celkový potenciál oteplování.14
Na základě výpočtů OECD se předpokládá růst celkové koncentrace skleníkových
plynů. Koncentrace by měla vyrůst ze 44 Gt CO2 ekv v roce 2005 na úroveň 60 Gt CO2
ekv v roce 2030, což představuje nárůst o celých 35%. Samotné emise CO2 spojené se
spotřebou energií vzrostou ve stejném období o 45%. Podle referenčního scénáře, tzn.
pokračování současného trendu, pak lze do konce tohoto století očekávat zdvojnásobení
koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a potenciální vzrůst teploty až o 6°C.15 Tato
úroveň by jistě měla katastrofické dopady. K zvýšení průměrné teploty o 2-3°C je třeba
dlouhodobě stabilizovat celkové emise skleníkových plynů na úrovni 450-550 ppm CO2
ekv.

13 Goulder, Lawrence, Pizer, William. The Economics of Climate Change. NBER Working paper 11923.
January 2006, s. 7; http://www.nber/papers/w11923
14 Koeficient celkového potenciálu oteplování (Global Warming Power) má pro následující skleníkové
plyny tyto hodnoty: 1 pro CO2, 21 pro CH4, 310 pro N2O, a 23900 pro SF6 .
15 World Energy Outlook 2008, Executive Summary. OECD/IEA: Paris. 2008, s. 11.
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_english.pdf
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Analýza ekonomických dopadů klimatických změn a jejich zmírnění
Jak již bylo zmíněno, klimatické změny budou pravděpodobně vést ke zvýšení
průměrných teplot, častějšímu výskytu extrémních klimatických jevů, zvýšení hladiny
oceánů a změny srážkových úhrnů. Tyto změny budou mít zajisté výrazný dopad na
životní podmínky milionů lidí a jejich blahobyt.
Ekonomové z ministerstva financí Velké Británie došli na základě modelování
klimatického a ekonomického vývoje k závěru, že zvýšení teploty o 5-6°C by vedlo
k snížení celosvětového HDP o 5-10%, s ekonomický dopady na některé rozvojové země
přesahující 10% jejich HDP. V jihovýchodní Asii a Čině by se dopady koncem století
mohly pohybovat v rozmezí 9-13% HDP vůči scénáři bez změn klimatu. Mírnější zvýšení
teploty o 2-3°C by znamenalo ekonomický dopad 0-3% HDP, s centrální hodnotou 1%
HDP, vzhledem k scénáři bez změn klimatu.16
Podle Mezivládního panelu pro změny klimatu by se celkové průměrné náklady
na zmírnění globálního oteplování a jeho stabilizaci mezi 750 a 445 ppm CO2 ekv
nacházely v roce 2050 mezi nárůstem HDP o 1% a jeho poklesem o 5,5%. I když pokles
HDP o 5,5% se může jevit jako výrazný a těžko akceptovatelný, ve skutečnosti pouze
odpovídá ročnímu snížení růstu HDP o méně než 0,12%.17 Toto je důležitý výsledek,
i když celkové náklady se zdají být vysoké, roční náklady na zmírnění klimatických změn
se pohybují pouze v řádu desetin procenta HDP.

Závěr
V případě klimatických změn budou mít rozhodnutí učiněná v současnosti dopad
v příštích desetiletích a i později. Proto je důležité správně zvolit nejen míru omezení
změny klimatu, které chceme dosáhnout, ale i soubor ekonomických nástrojů k tomuto
účelu. Alternativní scénáře politického vývoje a mechanismy, jež budou ke snížení emisí
skleníkových plynů zvoleny, budou mít zásadní vliv jak na předpokládané náklady

16 Stern 2007, s. 104 a 161.
17 Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report, Summary for Policymakers. IPCC 2007, s. 21;
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf
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v následujících letech, tak i na efektivitu opatření vedoucích k omezení klimatických
změn.
I přes značný pokrok ve vývoji klimatických modelů, představuje analýza
globálních změn klimatu pro svojí komplexnost a časový rozsah velmi náročný úkol.
Rozdílné podmínky jednotlivých států a globální charakter klimatických změn mají
zároveň zásadní vliv na vývoj i formu mezinárodní spolupráce v oblasti klimatických
změn. Proto se tomuto tématu bude podrobněji věnovat následující kapitola.
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Jednání o klimatických změnách na mezinárodní
úrovni
Možné negativní dopady lidské činnosti na klimatický systém byly popsány

dlouho předtím, než se tento jev začal projevovat ve skutečnosti. Švédský vědec Svante
Arrhenius, který později získal Nobelovu cenu, si povšiml v roce 1896, že civilizace
založená na průmyslové výrobě používá ve velké míře fosilní paliva jako je uhlí, ropa
a zemní plyn, a že jejich spalováním vzniká velké množství emisí oxidu uhličitého (CO2).
Na základě studia cyklu uhlíku dospěl k závěru, že tyto emise v relativně krátké době
povedou k zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře, což bude mít za následek
skleníkový efekt a následné zvýšení průměrné teploty na Zemi o 4°C.18
V druhé polovině 20. století se otázka klimatických změn postupně dostala do
popředí zájmu nejen vědecké komunity, ale i širší veřejnosti. Hledání řešení jak zmírnit
dopady klimatických změn zároveň vedlo k intenzivnímu procesu a koordinace na
mezinárodní úrovni. První část této kapitoly se věnuje roli vědecké komunity na
formování povědomí o problematice klimatických změn a vlivu na politický proces.
Následně se zaměříme na vývoj jednání v oblasti klimatických změn, včetně rozboru
hlavních principů a ustanovení obsažených v mezinárodních smlouvách a dokumentech.

2.1. Klimatické změny a vědecká komunita
Otázka klimatických změn a s nimi spojených rizik se dostala na pořad
mezinárodních jednání díky aktivitě vědecké komunity. Od konce 50. let umožnil
technologický pokrok modelování vlivu uhlíku a dalších změn složení atmosféry na
klima. Roku 1958 se začalo měřit množství uhlíku v atmosféře. Světový program
výzkumu klimatu byl vytvořen společně Mezinárodní vědeckou radou a Mezinárodní
meteorologickou organizací v roce 1980 a o šest let později byl ustaven Mezinárodní
program pro geosféru a biosféru. Data a studie těchto programů pak posloužily jako
18 Petit, Michel. Qu´est-ce que l´effet de serre? Paris: Vuibert 2003, s. 40.
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základní kameny, na kterých byl vystaven Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

2.1.1. Ustavení Mezivládního panelu pro změnu klimatu a jeho
organizační struktura
Mezivládní panel po změnu klimatu byl ustaven roku 1988 za účelem objektivně
informovat politiky a zainteresovanou veřejnost o klimatických změnách. Spolupráce
Panelu s Rámcovou úmluvou Spojených národů o změnách klimatu se poté stala vzorem
pro spolupráci vědeckých a politických institucí a několik iniciativ se pokusilo přenést
tento model do jiných oblastí životního prostředí. V čem ovšem tkví specifičnost panelu
a jeho úspěch?
IPCC přímo neřídí žádné vědecké projekty, ani nemonitoruje data týkající se
klimatu. Hlavním posláním Panelu je objektivně a transparentně hodnotit nejnovější
vědeckou a technickou literaturu týkající se klimatických změn, jejich dopadu a také
možností jak klimatické změny zmírnit a jak se jim přizpůsobit. Jedná se o mezivládní
vědeckou instituci OSN, jež byla založena společně Světovou meteorologickou
organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP).
Panel je složen ze zástupců tří rozdílných skupin:



Delegací vlád (Panelu se mohou zúčastnit všechny členské země WMO a UNEP,
v současné době 194 zemí)



Vědeckých pracovníků



Širší veřejnosti
Všechna hlavní rozhodnutí jsou přijata na plenárních zasedáních Panelu, která se

konají obvykle jednou ročně, zástupci členských států. Jedná se především o volbu
zástupců do rozhodovacích orgánů Panelu, procedurální otázky, rozpočet a pracovní
výhled. Na plenárním zasedání se také určuje rozsah a zaměření zpráv IPCC
a v neposlední řadě se zde i tyto zprávy schvalují před svým zveřejněním.
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2.1.2. Závěry Mezivládního panelu pro změnu klimatu
Panel

zveřejňuje

pravidelně

zprávy,

které

podávají

vědecké

výsledky

srozumitelnou formou a jsou před uveřejněním dvakrát kontrolovány a vládami. Jakmile
vlády tyto zprávy a jejich Shrnutí pro veřejné činitele odsouhlasí, stvrzují zároveň
legitimitu jejich vědeckého obsahu.
Zprávy Mezivládního panelu pro klimatické změny se pro svou nezaujatost staly
jedním z hlavních zdrojů informací o klimatických změnách pro politiky, vědce
a odbornou veřejnost. První hodnotící zpráva Panelu z roku 1990 hrála rozhodující roli
při formulování politiky v oblasti klimatických změn, neboť Mezivládní vyjednávací
komise použila její informace jako vědecký základ pro nastartování procesu, jež vedl
k ustavení Rámcové úmluvy Spojených národů o změnách klimatu(UNFCCC). Druhá
hodnotící zpráva Panelu posloužila jako jeden z hlavních podkladů při jednáních
o Kjótském protokolu a třetí hodnotící zpráva z roku 2001 poskytly důležité informace,
které vedly k dalšímu rozvoji Rámcové úmluvy Spojených národů o změnách klimatu
i Kjótského protokolu.
Rostoucí množství vědeckých publikací týkající se klimatických změn a jejich
stále větší detailnost umožnily postupné rozšiřování aktivit Panelu. Čtvrtá hodnotící
zpráva také obsahuje některá přidružená témata, jako například udržitelný rozvoj,
dostupné technologie a možnosti propojení činnosti vedoucí k omezení klimatických
změn a zároveň přizpůsobení se jim. Nicméně účast většího počtu vědců z humanitních
oborů na aktivitách Panelu by umožnila lépe zhodnotit ekonomické a sociální dopady
klimatických změn.
Mezivládní panel pro změnu klimatu hraje důležitou roli během jednání
o klimatických změnách především jako instituce, která určuje míru nejistoty
klimatických změn, rizika a zveřejňuje možné scénáře dalšího vývoje. Různí aktéři
jednání tak používají zprávy IPCC jako referenční dokumenty, vzhledem k nimž mohou
hodnotit výsledky jednání. Postupné zdokonalování klimatických modelů a postup
v jednání umožňuje stále přesnější vyhodnocení dopadů klimatických změn na jednotlivé
regiony, včetně dopadů ekonomických. Za své přispění k hlubšímu pochopení a lepší
informovanosti o klimatických změnách a jejich možných dopadech získal IPCC roku
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2007, společně s bývalým viceprezidentem USA Al Gorem, Nobelovu cenu za mír.

2.1.3. Nejnovější poznatky Mezivládního panelu pro změnu klimatu a
jejich kritika
Tato podkapitola shrnuje hlavní výsledky Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního
panelu pro změnu klimatu seřazené podle výstupů jednotlivých pracovních skupin.
Pracovní skupina č. I
Pracovní skupina č. I se zaměřuje ve svých publikacích na vědecké aspekty
týkající se klimatických změn. Studuje klimatický systém Země a vliv lidských aktivit na
tento systém. Hlavní závěry této části Čtvrté hodnotící zprávy jsou následující:

3) Globální atmosférické koncentrace oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4)
a oxidu dusného (N2O) výrazně vzrostly důsledkem lidských aktivit a nyní značně
přesahují hodnoty před začátkem industrializace.
4) Pochopení vlivu antropogenního oteplování a ochlazování klimatu se zlepšilo.
5) Oteplování klimatického systému je bezprecedentní, jak je nyní zřejmé z růstu
globálních průměrných teplot vzduchu a oceánu, tání sněhu a ledovců a růstu
hladiny moře.
6) Velké množství dlouhodobých změn bylo pozorováno na úrovni kontinentů,
regionů a oceánů (např. změny teplot a ledové pokrývky v Arktidě, množství
srážek, slanosti oceánů, atmosférické cirkulace, a extrémní počasí).
7) Některé aspekty klimatu se nezměnily (např. neexistuje dostatek důkazů
k posouzení trendů ve variabilitě rozsahu mořského ledu v Antarktidě a cirkulaci
globálního oceánu).
8) Teplota alespoň poslední poloviny století je neobvyklá v období alespoň
předchozích 1300 let. Poslední období, v kterém teplota v polárních regionech
byla dlouhodobě podstatně vyšší než v současnosti, vedlo ke snížení ledové
pokrývky v polárních oblastech a vzrůstu hladiny o 4-6 metrů.
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9) Velká většina pozorovaného růstu globálních průměrných teplot od poloviny
20. století je velmi pravděpodobně (90%) způsobeno vzrůstem koncentrací
antropogenních skleníkových plynů (ve Třetí hodnotící zprávě pravděpodobně,
tj. 66%).
10) Na základě analýzy budoucího vývoje emisí se na příští dvě desetiletí očekává
oteplení o přibližně 0,2°C za desetiletí.
11) Pokračující vypouštění emisí skleníkových plynů na současné nebo vyšší úrovni
by způsobilo další oteplování a mnoho změn v globálním klimatickém systému
během 21. století, které by velmi pravděpodobně (90%) byly větší, než ty
pozorované ve 20. století.
Pracovní skupina č. II
Tato pracovní skupina se věnuje vědeckým poznatkům v oblasti dopadů
globálních změn klimatu a svojí pozornost zaměřuje především vliv klimatických změn
na vodní zdroje, výšku hladiny moře, ekosystémy, zemědělství a lidské zdraví na globální
i regionální úrovni. Současné hlavní závěry této pracovní skupiny jsou následující:
1) Je pravděpodobné (66%), že antropogenní oteplování klimatu mělo a má vliv na
mnoho fyzikálních a biologických systémů.
2) Některé výrazné klimatické jevy mají potenciál způsobit velmi výrazné dopady,
obzvlášť po 21. století.
3) Dopady způsobené klimatickými změnami budou v jednotlivých regionech
rozdílné. Na agregované bázi budou dopady velmi pravděpodobně (90%)
znamenat rostoucí roční náklady.
4) Adaptace bude nutná. Portfolio opatření k adaptaci na klimatické změny a jejich
omezení může omezit rizika spojená s klimatickými změnami. Velkému množství
dopadů je možné se vyhnout.
Pracovní skupina č. III
Pracovní skupina č. III na rozdíl od obou předchozích skupin analyzuje výsledky
vědeckých studií, jež se týkají společenských aspektů, se zvláštním zřetelem na vědecké
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bádání o omezení klimatických změn prostřednictvím snížení emisí, propadů uhlíku,19
a funkce oceánů při zadržování molekul uhlíku. Hlavní závěry této pracovní skupiny jsou
následující:
1) Celkové emise skleníkových plynů vzrostly o 70% mezi roky 1970 a 2004 a jejich
růst za současných podmínek bude pokračovat.
2) Existuje významný ekonomický potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů
v následujících desetiletích, který by mohl vést ke snížení emisí pod současnou
úroveň.
3) Změny životního stylu a návyků můžou přispět k omezení emisí skleníkových
plynů ve všech sektorech.
4) Ve všech analyzovaných regionech může vést snížení znečištění ovzduší
následkem aktivit vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů ke
krátkodobému zlepšení zdraví obyvatel.
5) Mnoho možností jak snížit emise skleníkových plynů existuje v dopravním
sektoru, průmyslu i v oblasti energetické účinnosti budov. Ke snížení emisí může
velkou měrou přispět lesnictví.
6) Stabilizace úrovně koncentrace skleníkových plynů lze dosáhnout pomocí
technologií, jež jsou v současnosti k dispozici.
Ačkoli výsledky práce IPCC jsou z velké většiny vnímány pozitivně, objevují se
i kritické hlasy poukazující na nevyváženost hodnotících zpráv vyplývající ze samotných
principů, na kterých je Panel založen, a jeho funkcí. Panelu je vytýkáno, že vzhledem
k délce procesu vedoucí k vypracování hodnotících zpráv, není schopen reflektovat
nejnovější výsledky výzkumu v oblasti klimatických změn a jeho zprávy jsou zastaralé.
Další kritika se týká objektivity. Neboť jak podotýká Sternova zpráva, existují obavy, že
„některé předpovědi vývoje emisí a (…) dokumentace jsou zřejmě ovlivněny politickými
motivy“.20 Letos na podzim se navíc na veřejnost dostaly informace o možné záměrné
19 Propady jsou definovány v čl. 3 Kjótského protokolu jako důsledek „přímé antropogenní změny při
využívání půdy a lesnických činností, omezených na zalesnění, opětovné zalesňování a odlesňování od
roku 1990 a měřené jako ověřitelné změny v zůstatcích v každém období závazku“.
20 Stern 2007, s. 6.
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manipulaci s daty a zamlčováním určitých faktů. Jednalo se o elektronickou
korespondenci pracovníků Univerzity of East Anglia. Zaměstnanci ovšem se proti nařčení
z manipulace ohradili s vysvětlením, že zveřejněná korespondence byla vytržena
z kontextu.
Sternova zpráva především zmiňuje potřebu vyváženějšího přístupu s ohledem na
fakt, že klimatické změny mohou mít i některé pozitivní dopady. V tomto ohledu Čtvrtá
hodnotící zpráva pouze konstatuje, že u některých aspektů klimatu nebyly změny
pozorovány. Jedná se o následující tři oblasti:



denní teplotní amplitudy se v letech 1979-2004 nezměnily, neboť denní a noční
teploty vzrostly stejnou měrou



rozsah mořského ledu v Antarktidě vykazuje sezónní variabilitu a lokální změny,
nikoli však statisticky měřitelný trend



není dostatek důkazů o existenci trendů v změnách cirkulace oceánů a jevech
menšího rozsahu (např. tornád, bouří)
Žádné pozitivní dopady, byť na lokální či regionální úrovni, nebyly IPCC ve

Čtvrté hodnotící zprávě identifikovány. Příští hodnotící zpráva, jejíž zveřejnění se
očekává roku 2014, bude klást větší důraz na analýzu a informovanost o spojitosti mezi
lidskými činnostmi a klimatickými změnami. Jak zdůraznil předseda Mezivládního
panelu pro změnu klimatu Rajendra K. Pachauri ve svém projevu při příležitosti
slavnostního zahájení rámcové schůze o Páté hodnotící zprávě v červenci 2009, tato
„zpráva bude moci poskytnout detailnější zhodnocení regionálních aspektů, než umožnila
dostupná literatura v minulosti.“21 Zmíněného cíle by mělo být dosaženo analýzou
většího množství literatury v lokálních jazycích. Snaha zohlednit širší škálu vědeckých
publikací a zaměřit se kromě analýzy globálních dopadů klimatických změn i na
regionální a lokální aspekty, lze dozajista považovat za vykročením správným směrem
k lepšímu pochopení komplexní problematiky klimatických změn a jejich následků.

21 Speach of Mr. Rajendra K. Pachauri, Chairman, IPCC at the Opening Ceremony of the scoping meeting
for the Fifth Assessment Report of the IPCC, Venice 13 July 2009.
http://www.ipcc.ch/graphics/speeches/rkp-speech-venice-07-2009.pdf
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2.2. Od Stockholmu k Riu: vývoj mezinárodní spolupráce
v oblasti klimatických změn od 70. do počátku 90. let
20. století
Tato kapitola nastiňuje hlavní momenty vývoje mezinárodní spolupráce v oblasti
klimatických změn z pohledu iniciativ, které se odehrály na půdě OSN od 70. do počátku
90. let 20. století.

2.2.1. Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti klimatických změn
Je nepopiratelné, že se klimatické změny staly významným tématem ve světovém
měřítku v roce 1979, kdy se konala První světová konference o klimatu. Nicméně již
sedm let dříve se environmentální otázky dostaly do popředí během Konference OSN
o lidském prostředí ve Stockholmu.
Konference, jež se konala v červenci 1972, se týkala velkého počtu rozdílných
témat, od plánování a managementu vesnic a měst až po určení a kontrolu znečištění.
Provázanost mezi životním prostředím a rozvojem Severu a Jihu byla formálně
kodifikována ve formě mezivládního fóra a akcent se kladl na neadekvátnost tehdejších
ekonomických a finančních struktur vyřešit tuto situaci.22 Členové národních delegací se
dohodly na založení Programu OSN pro životní prostředí, k jehož ustavení došlo na
základě rezoluce 2995 Valného shromáždění Spojených národů. K tomuto rozhodnutí
výrazně přispěly rozvojové země zastávající postoj, že otázky spojené s životním
prostředím musí být integrální součástí mezinárodní rozvojové politiky.23 Význam
konference tak tkví v uznání legitimity řešit environmentální otázky na mezinárodní
úrovni a zároveň v praktických krocích, které v této oblasti byly učiněny.
Světová konference o klimatu, která se konala na konci 70. let v Ženevě, se
zaměřila na vliv klimatických změn na lidské aktivity. Došlo k ustavení Světového
klimatického programu, který je dnes jedním z šesti vědeckých programů WMO. Kromě

22 Thomas, Caroline. The Environment in International Relations. London: The Royal Institute of
International Affaires 1992, s. 25.
23 Report of the United Nations Conference on Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentID=97
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apelu, aby národy podnikly kroky k výraznému zlepšení pochopení klimatického
systému, tato konference také poprvé explicitně vyzývala vlády k „předvídání
a předcházení potenciálních člověkem způsobených změn klimatu, které by mohly mít
negativní vliv na blahobyt lidstva“.24
Na tomto místě je vhodné zmínit Světovou komisi o životním prostředí a rozvoji,
pro kterou se neformálně vžilo pojmenování komise Brundtlandové. Komise pod
vedením Gro Harlem Brundtlandové byla svolána roku 1983 za účelem hledání řešení
v oblasti zhoršujících se životních podmínek pro velkou část světové populace
a negativních dopadů na životní prostředí obecně. O čtyři roky později, komise zveřejnila
závěrečnou zprávu, v níž se nachází definice trvale udržitelného rozvoje:
„Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných
generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích.“25
Tato definice se stala referencí pro širokou škálu aktivit na mezinárodní, národní
i lokální úrovni. Stojí za zmínku, že definice stojící v Brundtlandově zprávě se stala také
vzorem pro definici udržitelného rozvoje v české legislativě.26 Hlavní, ne však jediný,
závěr komise Brundtlandové tkví v dnes již obecně akceptované tezi, že trvale udržitelný
rozvoj je důležitou podmínkou na cestě k míru a prosperitě.
Rok 1990 je významný z hlediska vývoje v oblasti klimatických změn na
mezinárodní úrovni. Mezivládní panel pro změnu klimatu zveřejnil první hodnotící
zprávu a také se uskutečnila Druhá Světová konference o změně klimatu, která volala po
ustavení úmluvy o změně klimatu. Hodnotící zpráva IPCC, odsouhlasená zúčastněnými
státy v srpnu téhož roku, potvrdila dlouhodobě vzrůstající přesvědčení vědecké komunity,
že klimatické změny představují vážnou hrozbu pro lidstvo. Zpráva došla k závěru, že

24 Declaration of the World Climate Conference, IOC/SAB-4/INF.3, Geneva, 1979.
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/WCC-3/Declaration_WCC1.pdf,
staženo
15.11.2009
25 Report of the World Commission on Environment and Development, A/RES/42/187, 19 December
1987. http://www.un-documents.net/a42r187.htm
26 V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí se nachází tato definice: „Trvale udržitelný rozvoj
společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat
jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystémů.“
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v případě pokračování dosavadního vývoje nárůstu emisí skleníkových plynů
i v budoucnu lze očekávat zvýšení celkové průměrné teploty na zemském povrchu
o 0,3°C každých deset let.
Potvrzení vysoké pravděpodobnosti existence klimatických změn vědeckou
komunitou vedlo nevládní organizace (NGOs) k zintenzivnění kampaně a tlaku na vlády,
aby se tímto tématem začaly vážně a co nejdříve zabývat. NGOs se snažily prosadit
stanovení ambiciózních cílů a odsouhlasení právně vymahatelných závazků vedoucích ke
snížení emisí skleníkových plynů. Tento vývoj vedl k započetí jednání o nové úmluvě na
půdě Valného shromáždění OSN téhož roku a výsledkům na konferenci v Rio de Janeiru.

2.2.2. Jednání o nové úmluvě
Z formálního hlediska vyjednávání o nové rámcové úmluvě začalo v prosinci
1990 rezolucí 45/212 Valného shromáždění OSN, která ustavovala „jednotný mezivládní
vyjednávací proces pod záštitou Valného shromáždění pro přípravu efektivní rámcové
úmluvy o změnách klimatu Mezivládní vyjednávací komisí“.27 Mezivládní vyjednávací
komise, jejíž předsedou se stal Jean Ripert, byla poprvé svolána v únoru 1991 a text
Úmluvy byl schválen na jejím pátém zasedání v květnu následujícího roku.
Jednání o nové úmluvě ovšem neprobíhala hladce. Omezení nebo snížení emisí
skleníkových plynů s sebou nutně neslo přechod na paliva s menším množstvím uhlíku,
úspory v energetické náročnosti celých sektorů ekonomiky, což v konečném důsledku
znamenalo provést zásadní změny ve struktuře hospodářství, a v závislosti na striktnosti
závazků eventuálně i změnit v některých zemích energeticky náročný způsob života.
Proto se během jednání vytvořilo několik koalic států, zastávajících různou míru závazků.
Na Summitu Země v Rio de Janeiru roku 1992 se jednalo o několika
mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, včetně Rámcové úmluvy
o změnách klimatu. Její text byl během summitu nabídnut k podpisu presidentům
a ministerským předsedům a Úmluvu do konce summitu podepsalo 154 států a Evropské

27 Protection of global climate for present and future generations of mankind, A/RES/45/212, 71st Plenary
meeting of the UN General Assembly, 21 December 1990.
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r212.htm
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společenství.28 Souběžně také byla na Summitu podepsána Úmluva o biologické
rozmanitosti.

2.3. Závazek snížení emisí skleníkových plynů
Proces vyjednávání textu Rámcové úmluvy o změnách klimatu nebyl nijak
jednoduchý. Nejprve se jednotlivé státy musely dohodnout, zda její text bude obsahovat
kvantitativně vyjádřené cíle a závazky stran Úmluvy, či pouze základní principy a obecně
formulované závazky. Tato druhá, realističtější varianta, získala větší podporu delegací
a proto tato úmluva počítala s dodatky a protokoly.

2.3.1. Rámcová úmluva o změnách klimatu a její principy
UNFCCC byla přijata v New Yorku 9. května 1992 a svým podpisem ji stvrdilo
přes 150 států na Summitu Země v Rio de Janeiru v červnu téhož roku. Úmluva následně
vešla v platnost 21. března 1994. Do dnešního dne se smluvními stranami stalo 192 států,
což představuje téměř univerzální členství.
Úmluva začala řešit otázku, jakými prostředky „stabilizovat atmosférické
koncentrace skleníkových plynů na takové hladině, jež umožní předejít antropogenním
interferencím s klimatickým systémem“.29 (čl. 2) Určení hladiny stabilizace skleníkových
plynů a nevyhnutelného vzrůstu globální teploty byl delegován na IPCC. Základní
principy Úmluvy jsou popsané takto:
„Smluvní strany by měly chránit klimatický systém pro blaho současných,
i budoucích generací lidstva na základě rovnosti a s ohledem na svou
společnou, ale rozdílnou zodpovědnost a na své specifické schopnosti.“30
(čl. 3 odst 1)
28 Fisher, Dana. National Governance and Global Climate Change Regime. Lanham: Rowman&Littlefield
Publishers 2004, s. 33.
29 United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/INFORMAL/84, 1992.
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
30 United Nations Framework Convention on Climate Change 1992.
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Tento článek obsahuje následující tři principy:



Princip předběžné opatrnosti



Princip mezigenerační odpovědnosti



Princip společné, ale rozdílné odpovědnosti (dále rozvinutý v čl. 4 Úmluvy
a upřesněný v čl.10 Kjótského protokolu)
S ohledem na princip společné, ale rozdílné odpovědnosti, Úmluva dělí státy na

rozvinuté smluvní strany a ostatní smluvní strany jmenované v Příloze I a další smluvní
strany. Příloha I obsahuje kromě rozvinutých zemí také některé země v procesu
transformace k tržnímu hospodářství, Turecko a Evropské ekonomické společenství. Na
základě rozhodnutí 4/CP.3 z prosince 1997, které vešlo v platnost 13. srpna 1998, bylo na
seznam zemí v Příloze I přidáno šest států včetně České Republiky a Slovenska (viz
Příloha 1).
Na základě čl. 4 Úmluvy smluvní strany Přílohy I měly přijmout opatření
k omezení klimatických změn pomocí snížení antropogenních emisí skleníkových plynů
a ochranou a podporou uhlíkových propadů (k definici uhlíkových propadů se v části
věnované Kjótskému protokolu). Cílem těchto opatření bylo snížení emisí států Přílohy I
na úroveň roku 1990 během 90. let. Čl. 4 obsahuje možnost výběru způsobu, jakým má
být snížení emisí skleníkových plynů dosaženo, a to buď samostatně, nebo společně
s dalšími státy. Druhé možnosti využily členské státy Evropského společenství.
Všechny smluvní strany mají pravidelně předkládat registr antropogenních emisí
skleníkových plynů a obecný popis kroků vedoucích ke splnění závazků Úmluvy. Mezi
další povinnost smluvních stran Přílohy I patři detailní popis opatření a politik vedoucích
ke dosažení cíle snížení emisí během 90. let na úroveň roku 1990, včetně kvantitativní
analýzy jejich efektu (čl. 4 odst. 2).
Státy procházející transformací k tržnímu hospodářství mohou využít částečné
flexibility, kterou jim text Úmluvy poskytuje. Při implementaci závazků podle čl. 4
odst. 2:
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„(...) určitá míra flexibility může být povolena Konferencí Stran Smluvním
stranám, které jsou uvedené v Příloze I a prochází procesem přechodu
k tržnímu hospodářství.“ (čl. 4 odst. 6)
Úmluva také vymezuje aktivity smluvních stran a určuje jejich formu. Pod zastřešením
Úmluvy se vlády členských států:



schází a sdílejí informace o emisích skleníkových plynů



zahajují národní strategie řešící problematiku emisí skleníkových plynů a vedoucí
k přizpůsobení se očekávaným důsledkům, včetně finanční a technologické
podpory rozvojovým státům



spolupracují na přípravě na důsledky klimatických změn
Úmluva vytvořila obecný rámec pro mezivládní úsilí překonat výzvy, jež před nás

kladou změny klimatu. Začala tak řešit otázku, jakými prostředky stabilizovat emise
skleníkových plynů a tím omezit globální oteplování, a zabývat se vzrůstem teplot, jež
IPCC vnímá jako nevyhnutelné. Úmluva uznává, že klimatický systém je společným
statkem lidstva, jehož stabilita může být ovlivněna emisemi oxidu uhličitého a ostatních
skleníkových plynů z průmyslové činnosti i jiných zdrojů.

2.3.2. Institucionální struktura Rámcové úmluvy o změnách klimatu
Nejvyšším orgánem UNFCCC je Konference smluvních stran (COP). Jedná se
o pravidelné setkání představitelů všech států, které podepsaly Úmluvu. Nejdůležitějšími
setkáními byly prozatím COP-3 v prosinci 1997, kdy byl přijat Kjótský protokol, COP-7
v listopadu 2001, kde se dojednaly Marakéšské dohody, a COP-13 v prosinci minulého
roku na Bali.
Úmluva a Kjótský protokol mají společný sekretariát, známý pod jménem
Sekretariát změn klimatu (Climate Change Secretariat), jenž se roku 1996 přestěhoval
z Ženevy do Bonnu a sídlí zde dodnes. Jeho mandát je dán v čl. 8 Úmluvy a týká se
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především podporování jednání, asistence při plnění přijatých závazků a monitoring
výsledků,

obhospodařování

registru

pro

výdej

emisních

povolenek

následně

obchodovaných v systémech pro obchodování s povolenkami a v neposlední řadě také
koordinace se sekretariáty jiných mezinárodních institucí (především Programem OSN
pro rozvoj, UNEP, Světovou bankou, IPCC a relevantními úmluvami v oblasti životního
prostředí). Mezi specifické úkoly sekretariátu patří příprava oficiálních dokumentů pro
Konferenci smluvních stran a jí podřízené orgány, koordinace přehledů zpráv
zveřejněných státy Přílohy I a udržování databáze s daty týkajících se skleníkových
plynů.
Po přijetí Kjótského protokolu se výrazně zvýšil počet zaměstnanců sekretariátu.
Specialisté pracují na analýze, standardizaci reportingu emisí a koordinaci různých
aspektů klimatických změn a obchodování s emisemi skleníkových plynů (např. na
sektoru Použití půdy, změny využití půdy a lesnictví, nebo na metodologiích uznávání
projektů vedoucích ke snížení emisí v různých průmyslových odvětvích). Sekretariát je
institucionálně propojen s OSN, řídí se podle jejích pravidel a nařízení, zároveň ovšem
není zařazen do žádného z programů OSN. V současné době má přes 200 zaměstnanců.
Přestože není sporu o významu Úmluvy z roku 1992, její záběr se omezuje na
hlavní principy a mechanismy, které umožní dospět ke stanoveným cílům. Konkrétní
závazky smluvních stran měly být formulovány dodatečně v dalších smlouvách.

2.4. Kjótský protokol a jeho implementace
Přestože vstoupení Úmluvy v platnost představovalo podstatný krok vpřed,
závazky smluvních stran nebyly dostačující, aby zamezily růstu emisí skleníkových
plynů. Na prvním zasedání Konference smluvních stran na jaře 1995 bylo proto zahájeno
nové kolo vyjednávání, jehož cíl spočíval v určení výraznějších závazků pro rozvinuté
země. Jelikož se COP-1 konala v Berlíně, toto rozhodnutí získalo pojmenování Berlínský
mandát. Proces si kladl za cíl stanovit pro státy uvedené v Příloze I Úmluvy závazky na
bázi kvantifikovaných omezení emisí a předem daných časových horizontů, např. roky
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2010, 2015 a 2020.31

2.4.1. Hlavní principy Kjótského protokolu
Kjótský protokol převádí principy UNFCCC do konkrétních cílů, ale nezachází
do podrobností. Jeho vstup v platnost byl podmíněn podpisem 55 států, jež by společně
představovaly 55% emisí skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší v roce 1990. Do
dnešního dne ratifikovalo, či jinak schválilo Protokol 166 států. Jeho hlavním orgánem je
Shromáždění smluvních stran (MOP) konající se každý rok souběžně s Konferencí
smluvních stran.
Kjótský protokol ustavuje závazné cíle pro rozvinuté země, jež jsou uvedeny
v Příloze B protokolu . Jedná se o závazek snížit v období 2008-12 emise skleníkových
plynů o 5% vzhledem k úrovni z roku 1990. Toto snížení se vztahuje na šest
skleníkových plynů, resp. jejich agregované průměrné emise v jednotkách uhlíkového
ekvivalentu (CO2 ekv). Kromě oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4) a oxidu dusného
(N2O), se závazek týká také hydrogenovaných fluorovodíků, polyfluorovodíků a fluoridu
sírového (SF6), jak je definováno v Příloze A Protokolu.
Základní scénář vývoje emisí CO2 v sektoru energetiky v zemích OECD,
vypracovaný Mezinárodní energetickou agenturou, předpokládal jejich zvýšení v roce
2010 vůči roku 1990 o více než 25% v případě, že žádné kroky k otočení tohoto trendu
nebudou přijaty.32 Celkové snížení emisí skleníkových plynů v zemích uvedených
v Příloze B o 5% tedy z tohoto pohledu představuje dosti ambiciózní cíl.
Kjótský protokol umožňuje státům v procesu transformace k tržnímu hospodářství
využít určitou míru flexibility při stanovení závazků. Tato flexibilita se nachází spolu
s odkazem na Úmluvu v čl. 3 Protokolu:
„S přihlédnutím k čl. 4 odst. 6 úmluvy povolí konference smluvních stran
jednající jako shromáždění smluvních stran tohoto protokolu smluvním

31 Decision 1/CP.1, FCCC/CP/1995/7/Add.1, UNFCCC, 6. června 1995, s. 3.
http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf
32 Energy and Climate Change: an IEA Source-Book for Kyoto and beyond. Paris: IEA/OECD 1997, s. 48.
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stranám uvedeným v příloze I, které se nacházejí v procesu přechodu k
tržnímu hospodářství, určitou míru flexibility při plnění závazků podle
tohoto protokolu (…).“ (čl. 3 odst. 6)
Státy v procesu transformace také mohou, v případě, že návrh schválí MOP,
použít při plnění svých závazků jiný minulý rok jako výchozí rok nebo období, než je rok
1990. Této flexibility na jednáních COP-2 v Kjótu využily čtyři smluvní strany, jimž byly
odsouhlaseny následující změny oproti výchozímu roku 199033:



Bulharsko: rok 1989 jako výchozí rok



Maďarsko: průměr let 1985-1987 jako výchozí rok



Polsko: rok 1988 jako výchozí rok



Rumunsko: 1989 jako výchozí rok
Tyto státy zvolily jiný výchozí rok než rok 1990, neboť jejich emise skleníkových

plynů v novém navrženém výchozím roce byly vyšší než v roce 1990, v němž
v návaznosti na politické a hospodářské přeměny ekonomická aktivita a tudíž i emise
skleníkových plynů poklesly. Schválení dřívějšího výchozího roku pro plnění závazků
jim tak umožnilo získat větší množství emisních povolenek, které mohou výhodně prodat
rozvinutým státům s nedostatkem povolenek.
Závazky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů v období 2008-12 o 5%
vzhledem k úrovni z roku 1990 nejsou rozvrženy mezi smluvní strany uvedené v Příloze
B rovnoměrně. Zatímco Protokol navrhuje snížení o 7% pro Spojené Státy, 8% pro EU
(dále nerovnoměrně rozdělené mezi členské státy na základě dohody v rámci EU), 6%
pro Kanadu a Japonsko, v případě Ruska se mají emise pouze stabilizovat. Rozdělení
závazků mezi členské státy EU-15 se podrobněji věnuje čtvrtá kapitola. V případě
Norska, Austrálie a Islandu mohou emise skleníkových plynů vzrůst o 1%, respektive 8%
a 10%. Česká republika se zavázala podobně jako většina zemí střední a východní
Evropy ke snížení emisí o 8% oproti roku 1990, což je i průměr pro EU-15 (viz Příloha

33 Decision 9/CP.2, FCCC/CP/1996/15/Add.1, UNFCCC, 29 October 1996, s. 2.
http://unfccc.int/resource/docs/cop2/15a01.pdf
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2).
Přestože tyto cíle byly určeny pro všechny země Přílohy B, Spojené Státy
Protokol neratifikovaly a nejsou tak jím vázány. Austrálie dlouho zastávala podobný
postoj jako Spojené Státy. Svou pozici změnila během roku 2007 a protokol ratifikovala.
Naopak, přestože Bělorusko požádalo o přiřazení ke státům Přílohy B 21. října 2005, jeho
přijetí nebylo vnímáno příliš pozitivně. Je to dáno tím, že by podobně jako další
Východoevropské státy v rámci Kjótského protokolu produkovalo tzv. horký vzduch (hot
air) v důsledku podstatně nižší současné úrovně emisí skleníkových plynů vůči roku
1990. Emise CO2 v roce 2004 se rovnaly pouze 26% množství vyprodukovaného v roce
1990, zatímco emise CH4 vzrostly o 17% a N2O o 9%.

Zároveň v roce 1990

představovaly emise CO2 80% celkového množství emisí, emise CH4 12% a N2O 8%.34
Bělorusko bylo nakonec přidáno mezi státy Přílohy B pod podmínkou, že zaručí použití
získaných finančních prostředků z projektových mechanismů Kjótského protokolu na
investice v oblasti životního prostředí a vytvoření zvýšené rezervy povolenek v národním
registru povolenek, tj. neprodá všechny přebývající povolenky během prvního období
(2008-2012).
Ačkoli návrh na změnu Přílohy B, přijatý 6. listopadu 2006, zařadil Bělorusko
mezi státy se závazným cílem snížit emise, tento návrh byl do dnešního dne ratifikován
pouze 13 státy, včetně České republiky.35 Pokud výše zmíněný návrh neratifikuje 75%
smluvních stran Kjótského Protokolu, Bělorusko se nebude moci během prvního
závazného období zapojit do obchodování s emisemi a profitovat tak z velkého množství
přebývajících povolenek.

2.4.2. Marakéšské dohody
Text Kjótského protokolu upřesňuje principy Úmluvy a stanoví závazky
smluvních stran. Pravidla, kterými se jednotliví aktéři mají řídit při jejich implementaci,
34 Second, third, fourth national communication. Ministry of Natural Resources and Environmental
Protection, Belarus, Minsk 2006.
http://maindb.unfccc.int/library/view_pdf.pl?url=http://unfccc.int/resource/docs/natc/blrnc02.pdf
35 Belarus Request for the Ratification of the Amendment to the Kyoto Protocol, 4. července 2009.
http://www.un.int/belarus/kyoto_protocol.htm, staženo 20.11.2009
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však bylo třeba teprve určit. Státy také většinou chtěly mít nejdříve přehled o konkrétních
možnostech a mechanismech při zavádění politik a opatření vedoucích ke snížení emisí
a až poté Protokol ratifikovat. Nové kolo jednání započaté v Buenos Aires v listopadu
1998 propojilo jednání o pravidlech Protokolu s jednáními o implementaci Úmluvy, která
se týkala otázek financování a transferu technologií.36 Témata agendy tohoto kola
rozhovorů, známého jako Akční plán z Buenos Aires, byla ale natolik politicky citlivá, že
došlo k přerušení jednání na COP-6 v Haagu.
Konference smluvních stran (COP-7), jež se konala roku 2001 v Marakéši,
vyvedla Kjótský proces z krize, ve které se nacházel poté, co se americký Kongres
jednomyslně usnesl Protokol v současné podobě neratifikovat. Sto šedesát států se shodlo
na klíčových ustanoveních smlouvy po nalezení kompromisu v otázce sankcí za
nedodržení navržených závazných cílů. Marakéšské smlouvy obsahují detailní návod
k podávání zpráv a kontrole emisí v jednotlivých státech na základě metodologie IPCC
a také počítají s finančními dopady pro země, jež by nedodržely emisní cíle, ke kterým se
zavázaly. Konkrétně se jedná o ustanovení, podle kterého stát, jenž nebude disponovat
dostatečným množstvím povolenek na konci prvního období, bude povinen v druhém
období navýšit nejen toto množství, ale ještě 30% z těchto povolenek navíc.
Kjótský protokol umožňuje dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů dvěma
způsoby. První možností je zavedení domácích politik a opatření v rozvinutých státech
(např. subvence výkupních cen elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie),
druhou pak využití flexibilních mechanismů: obchodování s povolenkami emisí
skleníkových plynů, společné realizace (JI) a mechanismu čistého rozvoje (CDM).
Pomocí JI a CDM lze investovat do projektů snižujících emise v rozvinutých, respektive
rozvojových zemích, které jsou smluvními stranami Protokolu.
Mezi hlavní body jednání patřila v Marakéši upřesnění, která se týkala zavádění
projektových mechanismů a určení limitů jejich využití rozvinutými státy. Příliš vysoké
využití těchto mechanismů by totiž mohlo z velké části, či dokonce zcela nahradit
snižování emisí v rozvinutých ekonomikách. Takové jednání by ovšem odporovalo
principům stanoveným v Úmluvě i Protokolu. I když Marakéšské dohody přímo

36 A guide to the Climate Change Convention Process. UNFCCC, Climate Change Secretariat, Bonn,
2002. http://unfccc.int/resource/process/guideprocess-p.pdf
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neobsahují kvantitativní omezení projektových mechanismů, ve shodě s Protokolem
potvrzují, že jejich využití musí být „doplňující k domácím činnostem“, které představují
„podstatnou část“ úsilí členských států splnit své závazky.37
Jedním z cílů Marakéšské smlouvy byla ratifikace Protokolu před začátkem
Světového summitu pro udržitelný rozvoj, jež se konal v září 2002. K jejímu uskutečnění
ovšem nakonec došlo až po odhlasování Protokolu ruskou dumou 22. října 2004, kdy
byla překročena ona potřebná hranice 55 států a 55% emisí roku 1990. I s Ruskem tak
byla tato mez překonána o 6%. Přijetí protokolu Ruskem nebylo žádným velkým
překvapením vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů Ruska byly v té době pod
úrovní emisí v roce 1990. Rusko tak může získat finanční prostředky nejen z projektů
společné realizace, ale především z prodeje přebytečného množství povolenek na trhu
s emisemi. Přijat Ruskem, Kjótský protokol tak vstoupil v platnost o 90 dní později
6. února 2005.

Závěr
Na čtyřdenní COP-13, jež se konala na indonéském ostrově Bali v prosinci roku
2007, se zúčastněné strany dohodly na dvouroční „cestovní mapě“ dalších jednání
o závazcích snižování emisí skleníkových plynů, od kterých se očekává, že na COP-15
v Kodani v prosinci 2009 vyústí v novou smlouvu, která po roce 2012 nahradí Kjótský
protokol. Úsilí Evropské unie prosadit do závěrečného dokumentu stanovení pevných
cílů v podobě emisních limitů nenašlo podporu dalších rozvinutých států.
EU požadovala závazek snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 20%
v porovnání s rokem 1990. I když tento konkrétní cíl se v závěrečném dokumentu
nevyskytuje, dokument přímo obsahuje odkaz na příspěvky Pracovní skupiny č. 3
k Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu a jmenuje čísla stran,
jichž se odkaz týká. Na těchto stranách IPCC zdůrazňuje, že je nutné jednat na
mezinárodní úrovni rychle, pokud se mají podniknout efektivní kroky k zabránění
zvýšení globální průměrné teploty o více než 2°C a to za přijatelných nákladů a bez
37 Decision 15/CP.7, FCCC/CP/2001/13/Add.2, UNFCCC, 21 January 2002, s. 3.
http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a02.pdf
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nevratných následků pro životní prostředí. Samotný text této části dokumentu zní
následovně:
Konference Stran „uznává, že výrazné snížení celkových emisí bude nutné
k dosažení konečného cíle Úmluvy a zdůrazňuje nutnost zabývat se
klimatickými změnami, jak je stanoveno v Čtvrté hodnotící zprávě
Mezivládního panelu pro změnu klimatu (...).“38
I když návrh EU nenašel v této fázi jednání širší podporu, bylo možné považovat
za úspěch účast Spojených států po celou dobu vyjednávání a také oznámení, že se budou
i nadále účastnit rozhovorů vedoucích k dosažení kompromisu ohledně podoby režimu
snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012.
Spojené státy nebyly s výsledky jednání zcela spokojeny, neboť rozvojové země,
jež vypouštějí stále větší množství emisí skleníkových plynů, z jednání vyšly jako
vítězové. Přestože ujistily ostatní strany, že vynaloží značné úsilí při budoucím rychlém
zavádění čistých technologií, k žádnému konkrétnímu snižování emisí se přímo
nezavázaly.
Austrálie ratifikovala Kjótský protokol 12. prosince 2007, čímž se také zavázala k
omezení skleníkových plynů na úroveň o 8% vyšší než v roce 1990. Kjótský protokol se
stal pro Austrálii závazným devadesát dní od doručení ratifikačních dokumentů do sídla
OSN, 11. března 2008. Spojené státy tak v současné době zůstávají jedinou vyspělou
zemí odmítající Protokol podepsat. Svůj odmítavý postoj odůvodňují tím, že se
mezinárodní konkrétní závazky snížit emise na určitou úroveň nevztahují na rozvojové
státy, což znevýhodňuje vyspělé ekonomiky.
Kromě sledování vývoje mezinárodních jednání v oblasti klimatických změn, je
také neméně zajímavé podrobněji se zaměřit na roli jednotlivých aktérů jak z hlediska
celého procesu, tak konkrétně v průběhu vyjednávání. Existují různé, a ne vždy
komplementární pohledy na charakter mezinárodní spolupráce v oblasti klimatických
změn a životního prostředí obecně. Této otázce se z pohledu teorie mezinárodních
vztahů, a především teorie režimů, bude věnovat následující kapitola.
38 UNFCCC. Decision 1/CP.13, COP-13, Bali 13.-15, December 2007, s. 1.
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Institucionalizace spolupráce a koordinace otázek
spojených s klimatickými změnami na mezinárodní
úrovni
V poslední době jsme byli svědky rychlého růstu počtu mezinárodních režimů. Na

otázky spojené s důvody institucionalizace spolupráce ve formě mezinárodních režimů,
které se postupně mohou přetvořit v mezinárodní instituce, a dynamikou jejich přetrvání
a rozvoje se snaží nalézt odpověď s větším, či menším úspěchem jednotlivé přístupy
teorie mezinárodních vztahů. Teorie režimů vysvětluje mechanismy a procedury, jež státy
vytvářejí za účelem usnadnění vzájemné interakce v mezinárodním systému bez globální
nadnárodní vlády. Na regionální úrovni se pak problematikou Evropského integračního
procesu z podobné perspektivy zabývá liberální intergouvernmentalismus, který přejímá
některé koncepty teorie režimů, neomezuje se však na ně.
Nejprve se zaměříme na hlavní aspekty teorie režimů. Druhá část porovnává dva
různé

přístupy

k

Evropskému

integračnímu

procesu

a

to

liberální

intergouvernmentalismus a historický institucionalismus. Třetí část analyzuje role
jednotlivých aktérů mezinárodního režimu, jenž se týká klimatických změn, formy jejich
vzájemné interakce a v neposlední řadě efektivitu mechanismů Kjótského protokolu
podporující splnění závazků smluvními stranami.

3.1. Neoliberální institucionalismus a teorie režimů
Kritika neorealistického přístupu je spojena s omezenou schopností neorealismu
vysvětlit dva výrazné rysy současného vývoje mezinárodního systému, vzrůstající
vzájemnou závislost aktérů mezinárodních vztahů a význam mezinárodních režimů.
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3.1.1. Jednání států v kontextu vzájemné závislosti
Neoliberalismus se shoduje s neorealismem v pohledu na povahu mezinárodního
systému jako systému charakterizovaného anarchickou strukturou, jehož hlavními aktéry
jsou státy. Na rozdíl od neorealismu však klade důraz na analýzu různých způsobů
spolupráce mezi aktéry mezinárodních vztahů. Snaha porozumět motivům a procesům
spolupráce aktérů na mezinárodní úrovni vedla k formulování teorie režimů.
Z pohledu neoliberalismu je interakce států v rámci mezinárodních režimů
vnímána jako snaha států, jejichž vztah je charakterizován vzájemnou závislostí, účinně
řešit společné problémy v anarchickém prostředí mezinárodního systému.39 Vzájemná
závislost může být jak neočekávaným nebo nechtěným důsledkem souběžného jednání
států, tak jeho příčinou. Proto je nutné vzít vzájemnou závislost v úvahu při analýze
interakce mezi státy. Vzájemná závislost v několika oblastech a nutnost hledat společná
řešení problémů vede státy ke kooperativnímu jednání. I když neexistuje přesná definice
tohoto pojmu, vzájemná závislost je spojena se situacemi, v nichž stát, jednající
jednostranně, nemá dostatečnou kontrolu nad výsledky procesu. Vzájemná závislost
může tedy vést k určité míře spolupráce aktérů mezinárodních vztahů. Realistická tradice
naopak chápe vzájemnou závislost spíše jako vzájemnou zranitelnost, jíž je vhodné se
raději vyhnout.40
Vzájemná závislost tedy vede státy k hledání společných řešení pomocí vytvoření
mezinárodních režimů. Existuje mnoho více, či méně přesných definic spojení
mezinárodní režim, z nichž je asi nejvíce známá definice Krasnera, který definuje jako
„soubor explicitních, či implicitních principů, norem, pravidel a rozhodovacích procesů,
ke kterým konvergují očekávání aktérů v dané oblasti“.41
Počet mezinárodních režimů jako by přímo popíral realistickou tezi, že
mezinárodní instituce a režimy nejsou schopny zásadním způsobem podpořit spolupráci
států v podmínkách anarchického mezinárodního systému, definovaným Walzem. Pokud
by režimy nehrály určitou nezastupitelnou úlohu v mezinárodních vztazích, jistě by státy

39 Kay, Sean in Sterling-Folker, Jennifer. Making Sense of International Relations Theory. London: Lynne
Rienner Publishers Inc 2006, s. 62.
40 Drulák, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál 2003, s. 78.
41 Krasner, Stephen D. International Regimes. Ithaca, New York: Cornell University Press 1983, s. 2.
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necítily potřebu je vytvářet. Neboť vyjednávání o podobě režimu i jeho udržení v činnosti
vyžaduje vynaložit zdroje, jež by bylo možné využít jinde.

3.1.2. Hlavní koncepty teorie režimů
Hegemonická stabilita a závislost na předchozích vzorech
Jedním z konceptů neorealismu, jenž teorie režimů přebírá je koncept
hegemonické stability. Z pohledu realistické tradice je k vytvoření a přetrvání režimu
nutná hegemonická moc hlavního aktéra mezinárodního systému. Míra institucionalizace
a stabilita mezinárodního režimu je pak přímo úměrná relativní moci dominantního
aktéra vůči ostatním státům. Hegemon může při vytváření režimu použít nátlak, ale také
nejrůznější pobídky.
Keohane vstoupil do dialogu s realistickou tradicí a poukázal na omezenou
platnost konceptu hegemonické stability v teorii režimů. I když hegemonická moc může
vysvětlovat vznik režimu, není postačující k vysvětlení jeho pokračování.42 Analýza
mezinárodního obchodního režimu v letech 1967-1977 dovedla Keohena k závěru, že
hlavní změny v mezinárodním obchodním režimu v tomto období nelze vysvětlit
pozorovaným poklesem moci USA (zdroj moci je v tomto případě celkový objem
obchodu daného státu), jak by se dalo předpokládat na základě teorie hegemonické
stability, ale byly způsobeny především ekonomickými (ovšem jinými než obchodními) a
politickými faktory.
Mezinárodní režim má tendenci přetrvávat hodně let i po změnění mezinárodní
situace, která panovala při jeho vytváření. Pro mezinárodní režim je tedy charakteristická
závislost na předchozích vzorech jednání a dříve ustavených procedurách a sdílených
normách. I když se časem změní rozložení moci aktérů mezinárodní systém, přesto však
mezinárodní režim ještě dlouho přetrvává bez hegemonické moci hlavního aktéra
mezinárodního systému, jež by režim ochraňoval. Závislost na předchozích vzorech
můžeme zřetelně vidět na složení Rady bezpečnosti OSN, které odpovídá mocenskému
42 Keohane, Robert O. International Institutions and State Power: Essays in International Relations
Theory. London: Westview Press 1989, s. 94-95.
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rozložení sil po 2. světové válce, a tato situace trvá i přes dlouholeté snahy uskutečnit
reformu OSN, která by zahrnovala i změnu zastoupení států v Radě bezpečnosti.
Neoliberální tradice tedy možnost vysvětlení existence mezinárodního režimu pomocí
konceptu hegemonické stability přímo nevylučuje, platnost konceptu však relativizuje
poukázáním na další možné příčiny vzniku a přetrvání režimu.
Transakční náklady a sdílení informací
Liberální tradice klade při vytváření mezinárodních režimů důraz na roli
transakčních nákladů. Režimy snižují transakční náklady tím, že poskytují prostor pro
vyjednávání. Režimy vzniknou v případě, že náklady na vyjednávání a uzavírání smluv
ad hoc v určité oblasti zájmu států jsou vyšší než náklady na vyjednávání smluv v rámci
více, či méně institucionalizovaných režimů spolupráce a samotné vytvoření režimu.
Mezinárodní režimy také mohou sloužit jako prostředek vedoucí ke zvýšení vlivu státu:
„Mezinárodní režimy mohou působit na schopnosti [států] tím, že slouží
jako zdroj vlivu států, jejichž politiky jsou konzistentní s pravidly režimu,
nebo jež jsou zvýhodněny rozhodovacími procedurami.“43
Je pravděpodobné, že výhody spojené s vytvořením mezinárodního režimu
porostou s počtem konkrétních oblastí spolupráce, o nichž bude možné jednat v rámci
daného režimu. V takovém případě totiž půjde spojit několik témat z různých oblastí
spolupráce způsobem, který bude vyhovovat všem zúčastněným. Komplexnost
mezinárodního režimu tedy povede k větší efektivitě a stabilitě spolupráce v rámci
režimu.
V interakci aktérů mezinárodních vztahů hraje informovanost velmi důležitou
roli. Nedostatek informací o určité situaci a jejím vývoji, či o postojích ostatních aktérů k
dané problematice způsobuje nejistotu při rozhodování a v konečném důsledku může vést
k

chybnému

rozhodnutí. Výhody

vytvoření

režimu

jsou

zřejmé

v

případě

43 Keohane in Rittberger, Volker. Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press
1993, s.32.
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nekooperativních typů interakce, kdy bez vzájemné spolupráce aktéři zvolí neoptimální
řešení. Mezinárodní režimy ovšem jsou výhodné i pokud jednotliví aktéři mohou
informace volně poskytovat ostatním. Tím, že režimy umožňují snazší šíření informací,
snižují míru nejistoty jednotlivých aktérů a dovolují spolu s dalšími faktory nalézt
optimální řešení v Paretovském smyslu44, jichž není možné dosáhnout v případě
nekoordinovaného vyhledávání vlastního zájmu.

3.2. Neoliberalismus a proces evropské integrace
Proces evropské integrace po desetiletí živí debatu mezi různými teoretickými
směry mezinárodních vztahů. Její výjimečný charakter a komplexní struktura umožňují
nahlížet realitu pod různými úhly a obsáhnout jí ve své celistvosti a přitom vycházet
z předem daných teoretických předpokladů není snadné. Na Evropský integrační proces
může být nahlíženo jako na snahu států jako hlavních aktérů mezinárodních vztahů
vytvořit specifickou formu mezinárodního režimu omezenou pouze na jeden region, jež
usnadňuje

řešení

společných

problémů

na

základě

kooperativního

jednání

a institucionalizace vzájemných vztahů.

3.2.1. Liberální intergovernmentalismus
Na rozdíl od neofunkcionalistického pojetí Evropského společenství (ES) jako
procesu sui genesis se svojí vlastní logikou a dynamikou směřující k federalistickému
uskupení, intergovernmentalistická teorie chápe Evropskou unii jako výjimečně rozvinutý
mezinárodní režim, jež je důsledkem vzájemné závislosti aktérů mezinárodních vztahů
a jež by mělo být možno apriori zevšeobecnit a aplikovat na jiná mezistátní uskupení.
Moravcsik neofunkcionalismu vytýká příliš velké zaměření na institucionální
charakteristiky ES, což vedlo k nedocenění role „distributivních konfliktů v ES“, jako
například nesnadná jednání o cenách zemědělských produktů, kdy původní návrh

44 Optimální výsledek podle Pareta je soubor řešení, kdy mezní užitek žádného z aktérů není negativní.
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Evropské komise byl změněn zásadním způsobem.45
Liberální intergovernmentalismus klade důraz na pasivní roli institucí a autonomii
členských států a jejich vlád. Evropské instituce nemohou než jednat v intencích jim
umožněných členskými státy a dohodnutých na mezivládních summitech. Pokud
pravomoci institucí přesáhnou míru, jež je výhodná pro členské státy, jejich nezávislost
může být opět bez zvláštních komplikací omezena. Zároveň se také domnívá, že
demokratický deficit Evropského společenství může být nečekaně jedním ze základů
úspěchu evropské integrace.

3.2.2. Porovnání liberálního intergovernmentalismu a historického
institucionalismu
Podle historického institucionalismu nelze ES vnímat jako pouhý mezinárodní
režim, omezený ve své působnosti a kontrolovaný ve všech svých aspektech členskými
státy. Naopak, ES „má charakteristiky nadnárodní entity, včetně značných byrokratických
kompetencí, jednotné právní kontroly a schopností rozvíjet a pozměňovat politiky“.46
Evropská společenství byla od svého počátku obdařena jistou mírou nezávislosti,
jež měla nejen symbolizovat poválečné usmíření založené na ekonomické a politické
spolupráci, ale také umožnit efektivnější koordinaci národních politik, překonání
vzájemné nedůvěry a možných centrifugálních tendencí (např. vystižených vězňovým
dilematem).
Mezery v kontrole institucí mohou vzniknout v důsledku autonomních činností
Evropských institucí, na které klade důraz neofunkcionalistická teorie mezinárodních
vztahů. Evropská společenství od svého vzniku byla obdařena politickými prostředky, jež
měly zaručit částečnou nezávislost institucí na vlivech vyvíjených členskými státy.
Posílení nezávislosti ES bylo umožněno vytvořením celní unie koncem 60. let a následné
reformy rozpočtu, jež zavedla ekonomickou nezávislost Evropských institucí.47
45 Moravcsik, Andrew. Preferences and Power in the European Community: A Liberal
Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies. 1993, Vol. 31, No. 4, s. 479.
46 Pierson, Paul. The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis. Comparative
Political Studies. 1996, Vol. 29, No 2, s. 158.
47 Reforma rozpočtu roku 1970 zavedla financování ES pomocí vlastních příjmů („Smlouva o změnách
některých rozpočtových opatření“).
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Historický institucionalismus připisuje Evropské komisi dvě činnosti, které jí umožňují
získat větší nezávislost, totiž navrhování agendy a řízení procesu.
Liberální intergovernmentalismus vnímá umožnění navrhovat agendu nadnárodní
institucí jako efektivnější řešení než případ, kdy by určování agendy spadalo do
kompetencí každého členského státu. Toto řešení navíc vede ke snížení počtu
alternativních návrhů, kvůli schopnosti Evropské komise nezávisle rozhodovat,
a následnému rychlejšímu vybrání konečného návrhu agendy určenému k předložení
Radě.48 Historický institucionalismus naopak vnímá navrhování agendy jako zdroj vlivu
Evropská komise (a v menší míře i Evropského parlamentu), neboť „schopnost určovat,
jaký návrh je vhodný k dalšímu posouzení, je velice důležitý aspekt politiky, a zde
Evropské instituce hrají největší roli“.49
Navíc pokud by členské státy prosazovaly radikálnější řešení, než bylo navržené
Evropskou komisí, mohou se s ní dostat do konfliktu, neboť i Evropská komise je
determinována dobou a podmínkami svého složení a nemusí vždy reagovat dostatečně
pružně. Zároveň však Pearson uznává, že tento vliv Evropských institucí není
neomezený. Návrh agendy Evropská komise musí být v určité shodě s preferencemi
členských států.
Tuto podmínku lze snadno ověřit na případu fungování pracovních skupin, jež
organizují jednotlivá oddělení generálních ředitelství Komise na bezpočet konkrétních
témat za účasti představitelů ministerstev členských států odpovědných za danou
problematiku. Na schůzkách pracovních skupin Komise informuje členské státy
o

postupu

v oblasti

navrhování

legislativy

a

dalších

opatřeních,

výsledcích

a doporučeních realizovaných studiích a neformálních setkání se státními i nestátními
aktéry. Zároveň je také prostor určený pro vyjádření stanovisek představitelů členských
států k jednotlivým bodům agendy.
Nicméně Komise má určitý prostor při navrhování agendy, výběru témat
a strukturování priorit. I když tento prostor není absolutní, umožňuje Komisi do jisté míry
určovat časový obsahový rámec agendy. Může tak činit pro posílení vlastní nezávislosti,

48 Moravcsik 1993, s. 511.

49 Pierson 1996, s. 133.
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tak z důvodu zvětšení efektivity.50 Lze se proto domnívat, že v otázce navrhování agendy
se oba názorové proudy doplňují více, než by se na první pohled mohlo zdát.
Řízení procesu dává z pohledu historického institucionalismu

Komisi

a Evropskému soudnímu dvoru značnou moc, jež je založena na schopnosti regulace.
Evropská komise získává další prostor pro svou nezávislost tím, že organizuje setkání
s velkým množstvím expertů a koordinuje jejich činnost. Ačkoli autor explicitně
nevyjádřil v této části studie další souvislosti, tento argument je úzce svázán s informační
asymetrií ve prospěch Evropské komise.51 Tato asymetrie je ještě výraznější vzhledem
k méně vlivným členům EU, kteří nemají dostatečné prostředky, jak ekonomické, tak
politické povahy. Paradoxně, iniciativy Evropské komise podložené detailními
a nejnovějšími informacemi, jsou však v zájmu těchto států, neboť umožňují
kvalifikovanější a efektivnější rozhodování.
Evropský soudní dvůr má také značnou politickou moc a z ní pramenící
nezávislost. Pierson tvrdí, nesoudní pravomoci jsou větší, než jakými disponují národní
soudy a ostatní Evropské instituce. Moravcsik také ve své studii přiznává jedinou
„anomálii“, jež nezapadá do jeho teorie liberálního intergovernmentalismu aplikovanou
na případ ES, totiž že soudní moc Evropského soudního dvora přesahuje úroveň, jež
nutně potřebuje k plnění své funkce.
„Rozhodnutí Soudu [Evropského soudního dvora] jasně překračují to, co
bylo původně zamýšleno a co si většina vlád přála. Konstitucionalizace
Římských smluv byla nečekaná. Navíc není možné se domnívat, že
současný systém je ten, na jakém by se všechny vlády v současné době
shodly, jak nedávné explicitní omezení pravomocí Soudu v Maastrichtské
smlouvě dokazuje.“52
V tomto bodu se tedy shoduje Pearson s Burley a Mattli, kteří ve svém článku
o politické teorii právní integrace poukazují na roli, jež nadnárodní instituce v oblasti
50 Evropská komise koordinovala z důvodu efektivity například přípravu a zveřejnění směrnic 2003/53/EC
a 2003/55/ CE týkajících se společných pravidel vnitřního trhu v oblasti elektřiny a zemního plynu.
51 Informační asymetrii se Pierson věnuje v části o nečekaných důsledcích rozhodnutí vlád členských
států.
52 Moravcsik 1993, s. 513.
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práva mohou hrát v pokračující integraci, a také na fakt, že integrace ES v oblasti práva
odpovídá neofunkcionalistickému modelu vytvořenému v 50. letech Ernstem Haasem.
Silná pozice Evropského soudního dvora bude záviset na tom, do jaké míry se mu podaří
uchovat si jeho nezávislost na politických vlivech ze svého okolí:
„Politická legitimita soudu, a tedy jeho schopnost prosazovat svou vlastní
politickou agendu, závisí na právní legitimitě. (…) Toto je v souladu s tím,
jak soudci Evropského soudního dvora vnímají možnosti zvýšení své
vlastní efektivity, o čemž svědčí nejen jejich naléhání na to, přísně se držet
cílů Římských smluv, ale také prudké reakce v případě nařknutí
z aktivismu“53
Tyto zájmy jsou často totožné s efektivním řešením (harmonizací) na evropské
úrovni z důvodu informační asymetrie a provázanosti jednotlivých politik.
Historický institucionalismus dokáže vcelku přesvědčivě vysvětlit, proč dochází
u členských států k postupné ztrátě kontroly ve prospěch nadnárodních institucí. Tyto
mezery je velice obtížné uzavřít, neboť celá řada faktorů působí proti této tendenci.
Instituce Evropské unie jednají v zájmu rozšíření své nezávislosti, členské státy se
obyčejně zaměřují na krátkodobý horizont, ale existuje i celá řada funkčních
a strukturálních aspektů, jež velice znesnadňují přehodnocení současného stavu.
Zdá se však, že členské státy se dokázaly poučit z minulosti. Jak ukazuje příklad
Maastrichtské smlouvy, pokud není možné, nebo výhodné omezit nabytou moc institucí
EU, lze alespoň zamezit dalšímu rozšiřování jejich vlivu do oblastí, které byly dosud
mimo jejich působnost. Jedná se tedy o jakýsi nevyřčený kompromis.

53 Burley, Anne-Marie; Mattli, Walter. Europe before a Court: A Political Theory of Legal Integration.
International Organisations. 1993, Vol. 47, No. 1, s. 73.
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3.3. Aplikace teorie režimů na oblast klimatických změn
Teorie režimů vnímá mezinárodní spolupráci v oblasti klimatických změn jako
snahu států omezit emise skleníkových plynů a zmírnit tak dopady klimatických změn.
Jedná se tedy o kolektivní úsilí, z něhož budou profitovat všechny státy a tedy celá
společnost. Nejdříve se zaměříme na charakteristiku aktérů a forem spolupráce. Následně
se budeme věnovat režimu zajišťujícímu dodržení závazků smluvních stran Kjótského
protokolu, jeho limitům a možnostem, jak tyto nedostatky překonat.

3.3.1. Aktéři účastnící se procesu vyjednávání a koordinační
mechanismy
Koordinace vyjednávacích pozic mezi smluvními stranami
Každá

smluvní

strana

Úmluvy

se

účastní

zasedání

orgánů

Úmluvy

prostřednictvím národní delegace, složené obvykle z několika úředníků, kteří mají
mandát zastupovat vládu a vyjednávat jejím jménem. Organizace vnitřních procedur je
založena na regionálním principu, jenž je běžně praktikován v OSN, a používá se při
výběru členů do výborů. Existuje pět skupin: Afrika, Asie, Rusko a Východní Evropa,
Latinská Amerika a státy Karibiku, Západní Evropa a ostatní (mezi ostatní patří Austrálie,
Island, Kanada, Nový Zéland a USA). Kromě těchto skupin získala také formální uznání
v otázkách vyjednávání o zmírnění klimatických změn Aliance malých ostrovních států
(AOSIS).
Seskupení smluvních stran podle geografické příslušnosti neumožňuje státům
efektivní

prosazování

svých

zájmů

a

tak

ve

skutečnosti

k administrativním účelům. Mezi hlavní koordinační skupiny patří:



Evropská unie



Zastřešující skupina (Umbrella Group)



G-77 plus Čína
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Evropská unie představuje významnou vyjednávací skupinu, v současné době
složenou z 27 států. Společná vyjednávací pozice členských států se vytváří během
speciálních schůzek před začátkem vlastního vyjednávání. Členský stát, který zastává
funkci Předsednictví EU, zastupuje na jednáních ostatní členské státy a Evropské
společenství. Často také reprezentuje zájmy států, s kterými EU započala vstupní
rozhovory. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole Evropské společenství je jednou ze
smluvních stran Úmluvy, nedisponuje však vlastním hlasem, který by byl nezávislý od
členských států Společenství.
Zastřešovací skupina se skládá z koalice rozvinutých států mimo EU (Austrálie,
Japonsko, Kanada, Nový Zéland a USA) a také Ruska a Ukrajiny. První část koalice byla
během jednání o znění Úmluvy známá pod názvem JUSSCANNZ (akronym složený
z názvů států). Zastřešovací skupina byla několik let neaktivní, neboť USA a Austrálie
neratifikovaly Kjótský protokol. Tato situace se změnila po ratifikaci Protokolu Austrálií
koncem roku 2007. USA se ovšem nadále stojí stranou a distancují od jejích prohlášení.
Většina rozvojových zemí jsou členy skupiny G-77 plus Čína, v jejímž rámci
vzájemně spolupracují při stanovování společné vyjednávací pozice. Skupina G-77 byla
založena v roce 1964 za účelem vyjednávání v rámci Konference Spojených národů
o obchodu a rozvoji a postupně se tato skupina rozšířila do dalších struktur OSN. Dnes
čítá přes 130 členů a je aktivní napříč OSN.54 Předsednictví skupiny se mění každý rok
a v současné době předsedá této skupině zástupce Alžírska Kamel Djemouai. Jelikož se
jedná o velmi nesourodé uskupení rozvojových států, významnější státy skupiny (např.
Čína, Indie, Brazílie) a další menší skupiny uvnitř G-77 plus Čína občas také během
jednání vystupují s vlastní pozicí. Mezi tyto uskupení patří Africká regionální skupina,
AOSIS
a skupina nejméně rozvinutých států.
AOSIS je koalicí malých ostrovních států ohrožených potenciálním růstem
hladiny oceánu v důsledku globálních změn klimatu. Skupina složená z více než 40 členů
je zastáncem výrazného snížení ESP a její vyjednávací pozice obsahuje požadavek zavést
nejvyšší závazné redukční cíle emisí ze všech koalic. Nejméně rozvinuté státy představují
54 A guide to the Climate Change Convention Process 2002.
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skupinu 48 států, počet jejích členů je shodný s počtem nejméně rozvinutých států
určených podle definice OSN. Jelikož tyto státy mohou být v případě nedostatečného
snížení ESP také výrazně postiženy dopady klimatických změn, skupina nejméně
rozvinutých států podporuje významné snížení emisí a zvýšení finančních prostředků
určených na adaptaci.
Výše zmíněné skupiny mají během mají největší potenciál ovlivnit jednání
UNFCCC na různých úrovních. Existují však i další skupiny jako např. Organizace zemí
vyvážejících ropu a skupina environmentální integrity, složená z Mexika, Korejské
republiky a Švýcarska. Státy, jež nejsou stranami Úmluvy se jednání Konference stran
a komisí mohou zúčastnit jako pozorovatelé.
Role organizací se statutem pozorovatele
Nevládní organizace (NGOs) byly zapojeny do procesu vyjednávání v oblasti
klimatických změn od své počáteční fáze. Kroky k umožnění jejich účasti byly
podniknuty na první schůzi Mezivládní vyjednávací komise o nové Úmluvě týkající se
klimatických změn. Pravidla byla dále vypracována na základě rezoluce 45/212
z prosince 1990.55
Podmínky pro povolení účasti NGOs, byť minimální, se nachází v textu Úmluvy:
„(...) jakýkoli orgán nebo agentura, ať národní, či mezinárodní, vládní, či
nevládní, jehož předmět činnosti spadá do oblasti působnosti Úmluvy,
a jenž informoval sekretariát o svém přání zúčastnit se zasedání
Konference stran jako pozorovatel, může být přijata, pokud alespoň třetina
smluvních stran se nevysloví proti.“ (čl. 7. odst. 6)
Původně byly ve vyjednávacím procesu uznány pouze dvě skupiny NGOs, totiž
environmentální NGOs a průmyslové a obchodní asociace. Postupně byl jejich počet

55 Mechanisms for Consultations with Non-governmental Organisations, FCCC/SBI/1997/14/Add.1, 11
June 1997; http://unfccc.int/resource/docs/1997/sbi/14a01.pdf
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rozšířen o sedm dalších. COP-15 v prosinci 2009 se mohly zúčastnit následující skupiny
NGOs:
12) Průmyslové a obchodní asociace
13) Environmentální NGOs
14) Organizace původních národů
15) Orgány místní samosprávy a obecní úřady
16) Výzkumné a nezávislé NGOs
17) Odborové organizace
18) Environmentální a rozvojové NGOs žen
19) Environmentální NGOs mládeže
20) NGOs zemědělců
Uznání posledních tři skupin NGOs má pouze dočasnou platnost. Konečné
rozhodnutí o jejich statutu by mělo být přijato před COP-17.56 Mezi kriteria, která se
berou v úvahu při rozhodování, zda určité skupině organizací bude dán statut patří
množství členských organizací, adekvátní systém informování svých členů a pravidelná
účast na schůzích. Jednotlivé NGOs si mohou sami zvolit, zda chtějí být součástí některé
skupiny a pokud ano, jaké. Obecně je členství v některé uznané skupině výhodné, neboť
čas na představení pozice k určitému tématu během jednání je udělován jednotlivým
skupinám, nikoli však samostatným NGOs.
V současnosti platné pokyny pro účast NGOs vypracované sekretariátem
UNFCCC roku 2003 uznávají, že „tato účast [nevládních organizací] umožňuje vnést do
procesu zkušenosti, odborné znalosti, informace a perspektivy za účelem vytvoření
nových náhledů a přístupů.“57 Zároveň je kladen důraz na roli NGOs v dosažení větší
transparentnosti celého procesu. Pro úplnost je třeba dodat, že vyjednávání se také mohou
účastnit

jako

pozorovatelé

představitelé

sekretariátu

OSN,

jeho

programů

56 UNCCC 2009, Information for Participants;
http://en.cop15.dk/files/Docs/Other%20documentation/COP15_moedebrochure_web.pdf, staženo
10.12.2009
57 Guidelines for the participation of representatives of non-governmental organizations at meetings of the
bodies of the United Nations Framework Convention on Climate Change 2003;
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/application/pdf/coc_guide.pdf
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a specializovaných institucí a dalších mezivládních organizací.

3.3.2. Režim zajišťující dodržení závazků Kjótského protokolu
Mezi jednu z nejobtížnějších otázek během procesu vytváření režimu
umožňujícího snížení emisí skleníkových plynů patřilo stanovení účinného systému,
který by zajistil dodržení závazků smluvních stran. V textu Kjótského protokolu se
tomuto tématu věnují články 16, 18 a 19. Článek 16 pouze stanoví, že proces
multilaterálních konzultací by měl být vedený v souladu s čl. 13 Úmluvy.
Článek 18 se přímo týká dodržování závazků, je ovšem velmi obecný a tak spíše
přestavuje určitý rámec pro další jednání. Přesto stanoví, že na prvním zasedání
COP/MOP schválí vhodné mechanismy zjišťování a řešení případů nedodržení
ustanovení Protokolu „včetně vypracování indikativního seznamu následků, který bere
v úvahu příčiny, druh, stupeň a četnost nedodržení těchto ustanovení“. Formulace textu
tedy mohla být interpretována i v tom smyslu, že seznam následků by mohl obsahovat
i pokuty pro smluvní strany, které nedodrží ustanovení Protokolu. Článek 19 umožňuje
využit proceduru urovnávání sporů stanovenou v čl. 14 Úmluvy.58
Článek 13 obsahuje hlavní ustanovení, na základě kterých COP/MOP mimo jiné
vykonává následující funkce:
7) (…) hodnotí provádění tohoto protokolu, zejména hospodářské a sociální účinky
a účinky na životní prostředí a jejich kumulativní dopady, a míru přiblížení se cíli
úmluvy;
8) Pravidelně zkoumá závazky smluvních stran podle tohoto protokolu ve světle cíle
úmluvy, zkušeností získaných při jejím provádění a vývoje vědeckotechnických
poznatků (…);
9) (…) podporuje a řídí vypracování a pravidelné zdokonalování srovnatelných
58 Čl. 14 Úmluvy týkající se urovnávání sporů mezi smluvními stranami počítá s postoupením sporu
Mezinárodnímu soudnímu dvoru, nebo arbitráží podle ustanovení přijatými COP.
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metodik pro účinné provádění tohoto protokolu, které schválí konference
smluvních stran jednající jako shromáždění smluvních stran tohoto protokolu.
(Čl. 13 odst. 4)
Na rozdíl od těchto do značné míry obecných ustanovení, která umožňují různou
a dost odlišnou interpretaci textu Protokolu, se státy po dlouhých vyjednáváních na COP7 v Marakéši shodly na mechanismech, jež by byly použity v případě, že by některá
smluvní strana nedodržela ustanovení Protokolu. Řešení takové situace má na starosti
speciální Komise dodržování závazků složená ze dvou sekcí po deseti členech.
První sekce má především poradní funkci a její role spočívá v pomoci smluvním
stranám v plnění jejich závazků. Sekce vydává včasné varování v případě důvodného
podezření, že smluvní strana neplní své cíle snížení emisí skleníkových plynů, a může
doporučit určité kroky a mechanismy za účelem dosažení lepších výsledků, především
pak k „usnadnění finanční a technické asistence dotyčné smluvní straně, včetně
technologického transferu a zlepšení schopností“.59 K právoplatnému rozhodnutí této
sekce je třeba tří čtvrtinová většina hlasů členů sekce, již jsou přítomni a nezdrží se
hlasování.
Druhá sekce je oprávněna vyvodit z neplnění závazků konkrétní důsledky pro
danou smluvní stranu. V případě nesplnění závazku je smluvní straně uvedené v Příloze I
poskytnuto sto dní na napravení situace. Pokud se tak nestane, smluvní strana je povinna,
kromě eventuálních nových závazků, v následujícím období snížit emise skleníkových
plynů nejen na stanovenou úroveň, ale ještě o 30% více. Základem pro výpočet těchto
30% je rozdíl mezi konečným množstvím emisí smluvní strany v prvním období a jejím
závazkem. Navíc jí bude zakázáno prodávat povolenky. Toto snížení flexibility při
dosahování závazného cíle v následujícím období představuje další zvýšení nákladů na
snižování emisí skleníkových plynů. Přijetí rozhodnutí této sekce vyžaduje kromě
tří čtvrtinové většiny hlasů členů sekce, již jsou přítomni a nezdrží se hlasování, také
většinu jak smluvních stran uvedených v Příloze I, tak i ostatních smluvních stran.

59 Decision 15/CP.7, FCCC/CP/2001/13/Add.3, UNFCCC, 21 January 2002, s. 75.
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3.3.3. Teorie her a výhody institucionalizace spolupráce
Může se zdát, že vyjednávání a ustanovení procedur vymáhání splnění požadavků
Kjótského protokolu a penalizace bylo zbytečné plýtvání časem a energií. Při pohledu na
jiné mezinárodní environmentální režimy totiž je zřejmé, že na rozdíl od těchto opatření
bývá v praxi využíváno smírčích procedur nebo posunutí lhůty, dokdy mají být závazky
splněny.
Liberální tradice vidí spolupráci v rámci mezinárodního režimu jako proces,
v němž mohou všichni aktéři profitovat. Nahlíží tedy na otázky spolupráce jako na hru,
během níž aktéři realizují absolutní zisk. V tomto pohledu se odlišují od neorealistů, kteří
chápou vztah mezi státy z pozice relativních zisků. Pokud by aktéři měli z participace
v mezinárodním režimu vždy profitovat, muselo by se jednat o situaci, která by byla
pokaždé v Paretovském smyslu optimální. Každý aktér by tedy z participace na
mezinárodním režimu měl větší, či menší prospěch, a to v každém okamžiku, v tom
smyslu, že by žádný z nich na tom nebyl hůře než dříve.
Předpoklad, že všechny státy účastnící se mezinárodního režimu vždy profitují, je
v rozporu s realitou. Proto, jak již podotkl Keohane, státy spolupracují v rámci
mezinárodního režimu s výhledem absolutního zisku v delším horizontu, avšak
krátkodobě se můžou nacházet v situaci, v níž oproti alternativním možnostem jednání
prodělávají. Jedná se o jakousi „normu všeobecného závazku“60 I když je to
nepravděpodobné, v této situaci se může nacházet i hlavní aktér, který iniciuje vytvoření
režimu a který obvykle zároveň předpokládá, že z existence takového režimu získá
největší prospěch.
Spolupráce aktérů byla také studována v rámci teorie her, která poukázala na
problematiku vzájemné nedůvěry aktérů v již klasickém příkladu vězňova dilematu. Dva
aktéři bez možnosti vzájemné komunikace jsou vyslýcháni a každý z nich je motivován
vyhnout se dlouhodobému uvěznění udáním druhého aktéra, spíše než spoléhat na jeho
odepření vypovídat, což by vedlo k nedostatku důkazů a jejich propuštění. Oba nakonec
volí strategie, při kterých raději zradí druhého, než aby vzájemně spolupracovali. Tyto
strategie ovšem vedou k neoptimálnímu výsledku. Přesněji řečeno se dokonce jedná
60 Keohane 1989, s. 114-115.

65

Diplomová práce

Kjótský protokol a obchodování s emisemi skleníkových plynů
na globální a regionální úrovni

o nejvíce nevýhodný výsledek pro každého z aktérů.
Pokud se však aktéři ocitnou ve stejné situaci více než jednou, již výše zmíněná
strategie není racionální. Axelrod ukázal, že v případě opakované hry je nejlepší strategií
kooperovat, když druhý aktér spolupracuje, a potrestat každé porušení spolupráce.
V případě interakce mnoha aktér je ovšem situace komplikovanější. Efektivní spolupráce
závisí na třech podmínkách, jež musí být splněny zároveň:
5) Aktéři dokáží identifikovat viníky,
6) Aktéři jsou schopní potrestat viníky,
7) Aktéři jsou dostatečně dlouhodobě motivováni potrestat viníky.61
Pozitivní vliv na splnění těchto podmínek může mít institucionalizace vzájemné
spolupráce. V oblasti životního prostředí se nejčastěji jedná o mezinárodní režimy, které
výrazně mění jednání států vzhledem k situaci bez existence environmentálního režimu.
Dlouhodobý charakter a institucionalizace interakce států vedou ke vzájemné spolupráci
a potencionálně i k vzájemné důvěře. V takovýchto případech se může vyvinout
horizontální systém kontroly dodržování závazků a stabilní dlouhodobá spolupráce
autonomních subjektů anarchického systému, jež není zcela slučitelná s neorealistickým
vnímáním mezinárodních vztahů.
V první části kapitoly jsme poukázali na výhody režimů, které se týkají několika
oblastí zároveň a lze tak během vyjednávání využít této charakteristiky k snadnějšímu
nalezení kompromisů. Mezinárodní režim zaměřený na omezení klimatických změn má
v tomto ohledu velký potenciál. Snížení emisí skleníkových plynů je spojené
s investicemi do čistších zdrojů energie, změnami v managementu pudy a lesnictví
a především zaváděním nových technologií, které umožní snížit emise v energetice,
průmyslu a dopravě.
Velký potenciál v tomto směru představuje snižování emisí v rozvojových
ekonomikách, neboť je to cenově výhodnější než v rozvinutých státech a výsledný efekt
na klimatický systém je stejný. Státy Přílohy I mohou investovat do snižování emisí

61 Axelrod, Robert; Keohane, Robert O. Achieving Cooperation under Anarchy. World Politics.1985, Vol.
38, No. 1, s.235.
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v rozvojových zemích v rámci Kjótského protokolu prostřednictvím CDM a získat
kredity, které poté mohou použít ke splnění svých emisních limitů. Z tohoto pohledu
jednání o rozšíření tohoto principu by mohlo mít pozitivní dopad na průběh vyjednávání
o podobě režimu na období po roce 2012. Heleen de Coninck v tomto ohledu dokonce
navrhuje uzavřít souběžně s novým protokolem smlouvu, která by se týkala pouze
transferu technologií.62

Závěr
Jak jsme se mohli přesvědčit během vyjednávání o podobě Kjótského protokolu,
nejvýznamnějšími aktéry režimu v oblasti klimatických změn jsou státy. Kromě států se
v rámci UNFCCC vyskytují i další aktéři, především odborníci (včetně vědců) a NGOs,
jejichž participace je přínosná. Některé teoretické přístupy však zdůrazňují, že role těchto
aktérů v mezinárodním režimu, který se týká omezení klimatických změn, je mnohem
důležitější, než jim přisuzuje teorie režimů, a že dokáží výrazně ovlivnit výsledky
jednání. S takovými názory nezbývá než nesouhlasit. Ostatně i výsledky COP-15
v Kodani v prosinci roku 2009 potvrdily, že státy jsou hlavními aktéry mezinárodního
režimu v otázkách změn klimatu a na jejich dohodě závisí pokračování režimu po roce
2012 i jeho výsledná podoba.

62 De Coninck, Heleen. Designing institutions for climate change: Why rational design involves
technology. 2004; http://www.2007amsterdamconference.org/Downloads/AC2007_deConinck.pdf,
staženo 8.9.2009.
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Případová studie:Rozhodování a vyjednávání
v oblasti klimatických změn v EU a evropský
systém pro obchodování s emisemi

Úvod
Iniciativy

spojené

s klimatickými

změnami

a

obchodování

s emisemi

skleníkových plynů se v posledních letech dostaly do popředí agendy Evropské unie.
Jaká je ovšem při vytváření politik v této oblasti role jednotlivých institucí EU
a jednotlivých členských států? Na tuto otázku se pokusíme najít odpověď pomocí
analýzy procesu vyjednávání v rámci EU a analýzy dokumentů, jež se týkají
klimatických změn a obchodování s emisemi jako hlavního nástroje EU k dosažení
snížení emisí skleníkových plynů.
V první části kapitoly se zaměříme na přerozdělení závazků Kjótského protokolu
a hlavních momentů vedoucích k zavedení evropského systému pro obchodování
s emisemi. Druhá část analyzuje hlavní charakteristiky obchodování s emisemi v EU.
Nakonec se budeme věnovat vyjednáváním o podobě evropského systému na období po
roce 2012 a dohodnutým změnám oproti předchozím obdobím.

4.1. Vyjednávání o zavedení evropského systému
pro obchodování s emisemi

4.1.1. Přerozdělení závazků Kjótského protokolu
Během vyjednávání Kjótského protokolu zaměřila EU své úsilí na vytvoření
koordinovaného společného přístupu členských států EU. Zároveň se také snažila
vystupovat proti USA v otázkách výběru správných mechanismů, které bylo třeba zavést
k dosažení snížení emisí skleníkových plynů. Konkrétně se pokoušela omezit využití
flexibilních mechanismů. EU se podařilo prosadit vyšší závazky pro jednotlivé rozvinuté
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země, počet a podoba mechanismů v Kjótském protokolu však byla převážně určena
USA. Jedná se o mezinárodní obchodování s emisemi, projekty společné realizace (JI)
a mechanismus čistého rozvoje (CDM).
V rámci mezinárodního obchodování mohou státy Přílohy I Rámcové úmluvy
Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) obchodovat s emisemi mezi sebou
navzájem (viz příloha 1). V případě JI mohou soukromé subjekty jednoho státu přílohy I
UNFCCC snížit emise v nějaké konkrétní lokalitě jiného státu Přílohy I na základě
schváleného projektu a po zkontrolování skutečného snížení emisí získají emisní kredity,
jež mohou použít k splnění vlastních závazků v rámci domácího systému obchodování
s emisemi, nebo je prodat. Soukromé subjekty ze států přílohy I také mohou za účelem
získání emisních kreditů investovat do CDM projektů v zemích neuvedených v Příloze I
UNFCCC, jež však patří mezi smluvní strany Úmluvy (jedná se o rozvojové země).
Souhrnný závazek EU snížit emise do konce roku 2012 o 8% vzhledem k roku
1990 je stanoven v Příloze B Kjótského protokolu, jež obsahuje konkrétní závazky pro
rozvinuté státy a státy v procesu přechodu k tržnímu hospodářství. EU také měla,
podobně jako ostatní smluvní strany, učinit konkrétní kroky tímto směrem již před
začátkem obchodovacího období a dosáhnout prokazatelného pokroku v dosahování
svých závazků do roku 2005. Dohoda o přerozdělení závazků, podepsaná v červnu 1998,
rozdělila souhrnný závazek EU mezi jednotlivé členské státy EU15. Evropské
společenství v této dohodě deklarovalo, že:
„(...) jeho kvantifikovaný závazek snížit emise v Kjótském protokolu bude
splněn činností Společenství a členských států na základě vlastních
kompetencí každého a že již přijalo právní nástroje, jež jsou pro členské
státy závazné a pokrývají záležitosti regulované Kjótským protokolem.“63

Nejvyšší závazek snížit emise o 28% na sebe vzalo Lucembursko, následované
63 Council Decision of 25 April concerning the approval, on behalf of the European Community, of the
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint
fulfillment
of
commitments,
2002/358/CE;
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:130:0001:0001:EN:PDF
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Dánskem a Německem se shodným závazkem snížit emise o 21%. Na druhé straně
spektra se nachází Portugalsko, které má povoleno vypustit do ovzduší o 27% emisi více
než v roce 1990, a Řecko o 25% více (viz příloha 4).
Státy, jež vstoupily do EU později, ovšem až na Maltu a Kypr, mají vyjednané své
vlastní závazky nezávisle na EU. Malta a Kypr, ač jsou smluvními stranami Rámcové
úmluvy Spojených národů o změně klimatu, nepatří mezi státy Přílohy I Úmluvy, a tudíž
nemají ani Kjótským protokolem stanovené žádné konkrétní závazky snížit emise.
Potencionálně by tak mohly na svém území hostit projekty v rámci CDM.64 Dohoda
o přerozdělení závazků byla přijata jako Rozhodnutí Rady, jež se týká schválení
Kjótského protokolu Rámcové úmluvy Spojených národů o změně klimatu Evropským
společenstvím a společného splnění závazků za těchto podmínek, a vstoupila v platnost
v roce 2002. Společně se závazky Kjótského protokolu se tato dohoda stala velmi
důležitým prvkem při vytváření Evropského systému obchodování s emisemi
skleníkových plynů (EU ETS).

4.1.2. Kroky vedoucí k zavedení EU ETS
Iniciativy na Evropské úrovni
V roce 2000 Evropská komise spustila Evropský Program pro změnu klimatu,
jenž posloužil jako platforma pro výměnu názorů jednotlivých aktérů na podobu nástrojů
vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů a vedl k formulaci hlavních principů
politiky EU v oblasti klimatických změn. Konzultací s Evropskou komisí se zúčastnilo
široké spektrum firem, nevládních organizací a také zástupci členských států EU.
Program určil obchodování s emisemi a možnost využít projektové mechanismy JI
a CDM jako vhodné nástroje ke splnění závazků stanovených v Kjótském protokolu.
Pracovní skupina pro flexibilní mechanismy, jedna z šesti pracovních skupin programu,
ve své závěrečné zprávě z 2. května 2001 navrhla, aby:

64 Kypr a Malta jsou však součástí EU ETS a v jeho rámci mají své závazky. Tím, že nejsou smluvními
stranami Přílohy I UNFCCC, nemohou na rozdíl od ostatních členských států pro splnění svých
závazků v rámci EU ETS použít kredity z projektových mechanismů (JI a CDM).
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„(...) obchodování s emisemi začalo co nejdříve, jak jen to bude možné. Se
zavedením obchodování s emisemi uvnitř Evropského společenství by se
nemělo čekat na pokrok v definování mechanismů Kjótského protokolu,
a mělo by se vytvořit v kontextu a s výhledem ovlivnění podoby
mezinárodního systému, jenž začne fungovat od roku 2008.“65 (část textu
citace zvýrazněna autorem)
Evropský program pro změnu klimatu nezanikl, stále přispíval k formování
politik v oblasti klimatických změn EU a od roku 2005 začala jeho druhá fáze, během
které se diskutují další opatření a kroky ke snížení emisí. Nejdůležitějším nástrojem
k snížení emisí skleníkových plynů se však stal Evropský systém obchodování s emisemi.
Návrh směrnice za účelem vytvoření EU ETS Evropská komise zveřejnila v říjnu 2001.
Evropská komise tedy jednala s předstihem a předjímala obchodování s emisemi na
mezinárodní úrovni v následujících letech, tak jak bylo stanoveno v Kjótském protokolu.
Iniciativy na úrovni členských států EU
Zavedení obchodování s emisemi s sebou neslo značné úspory finančních
prostředků pro jednotlivé členské státy EU, které je nutné vynaložit ke splnění závazků
stanovených v Kjótském protokolu. Vytvoření systému obchodování s emisemi na
evropské úrovni a umožnění obchodování mezi členskými státy vede k ještě
výraznějšímu snížení nákladů. Zároveň platí, že státy EU s energeticky náročnou
ekonomikou a relativně vysokou energetickou účinností byly a jsou nejvíce odkázáni na
nákup povolenek v jiných státech EU.
S ohledem na dohodu o přerozdělení závazků v rámci EU se jednalo především
o vyspělé státy Západní Evropy Belgii, Německo, Nizozemsko a v menší míře i Dánsko.
V případě těchto států bylo snížení emisí vlastních ekonomik relativně více finančně
náročné než pro průměr EU. Obchodování s emisemi na evropské úrovni tedy
poskytovalo možnost koupit emisní povolenky v jiných státech EU za cenu nižší, než by

65 Final Report: ECCP Working Group 1“Flexible Mechanisms“, p:\A2Staff\Peter\ECCP\Draft Final
Report WG1-final, s. 4; http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/final_report.pdf
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byla v situaci bez systému obchodování s emisemi v EU.
V návaznosti na formulaci politik v oblasti klimatických změn na evropské úrovni
a navržení EU ETS si některé členské státy nechaly vypracovat analýzy dopadů zavedení
obchodování s emisemi. Dohodou o přerozdělení závazků v EU, jež každému státu EU
přiřazuje část snížení emisí dohodnuté pro EU (8%) v Kjótském protokolu, získalo
Nizozemsko jeden z nejvyšších cílů snížení emisí CO2. Zpráva, kterou vypracovala
Sociální a Ekonomické rady Nizozemska, analyzovala předpokládané dopady zavedení
obchodování s emisemi na státní úrovni se situací, kdy by byl vytvořen systém
obchodování s emisemi na úrovni EU, jak navrhla Evropská komise. Rada dospěla
k následujícímu závěru:
„Sociální a Ekonomická rada velice podporuje zavedení obchodování
s emisemi jako nástroj politiky v oblasti klimatických změn na úrovni
Evropské unie. Příspěvek Nizozemska do rozhodovacího procesu, jenž se
týká návrhu směrnice Evropské komise, by měl být zaměřen na hladké
přijetí směrnice regulující obchodování s emisemi v EU. Nizozemsko
bude ekonomicky profitovat z příležitosti obchodovat s povolenkami emisí
CO2 na úrovni EU, pokud může být současná politika Nizozemska z velké
části včleněna do nového Evropského systému.“66
Na rozdíl od Nizozemska, které se rozhodlo nevytvářet národní systém
obchodování s emisemi, když mělo dojít v několika málo letech od zveřejnění návrhu
směrnice Evropskou komisí k vytvořeni EU ETS, některé státy EU zavedly dříve než
začalo obchodování s emisemi na evropské úrovni svoje vlastní národní systémy.
Většinou se však jednalo jen o jakousi pokusnou fázi obchodování s emisemi, které se
zúčastnilo malé množství ekonomických subjektů. Dánsko bylo prvním státem EU, jež se
vydalo tímto směrem a jež ustavilo národní systém obchodování s emisemi na období
2001-2004. Do systému bylo zapojeno jen několik elektráren s nejvyššími emisemi CO2.
Malý počet aktérů obchodování s emisemi měl ovšem za následek sníženou likviditu trhu

66 National CO2 emissions trading in European perspective, abstract. The Hague: Sociaal-Economische
Raad 2003, s.6.
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a tím pádem i nízkou účinnost.
Ve Velké Británii bylo zavedeno obchodování s emisemi v dubnu 2002 a trvalo až
do začátku prvního obchodovacího období EU ETS v lednu 2005. Jednalo se o systém
založený na dobrovolné participaci firem. Jednotlivé firmy si mohly nejen zvolit, zda se
obchodování s emisemi zúčastní, ale i typ emisí skleníkových plynů. Měly přitom na
výběr vzít na sebe závazky snížení emisí CO2, nebo všech skleníkových plynů, jež jsou
uvedené v Příloze A Kjótského protokolu.67 Oproti Dánsku a později vytvořenému
obchodování s emisemi v rámci EU se systému obchodování s emisemi ve Velké Británii
neúčastnila jednotlivá zařízení produkující emise skleníkových plynů, ale firmy vlastnící
tato zařízení.

4.2. Současná podoba EU ETS
4.2.1. Právní základy Evropského systému pro obchodování s
emisemi
Evropská komise zveřejnila v březnu 2000 Zelenou knihu o obchodování
s emisemi skleníkových plynů v EU, jež se opírá o návrhy již dříve představené
v předešlých zprávách, týkajících se formulace evropské politiky v oblasti klimatických
změn a implementace Kjótského protokolu v EU. Zelená kniha uvedla hlavní cíle a rysy,
jež měl mít systém EU pro obchodování s emisemi68:


Zavést systém obchodování s emisemi skleníkových plynů v omezeném rozsahu
již v roce 2005 a umožnit tak získat zkušenosti s nově vytvořeným trhem před
začátkem obchodovacího období Kjótského protokolu v lednu 2008.



Nejdříve vytvořit systém obchodování s emisemi pro CO2 a až později jeho
pokrytí eventuálně rozšířit na další skleníkové plyny.



Orientovat obchodování s emisemi na velká zařízení s výraznou produkcí emisí
skleníkových plynů, jež odpovídají více než 40% celkového množství emisí

67 V příloze A Kjótského protokolu jsou uvedeny tyto plyny: oxid uhličitý (CO2), methan (CH4) a oxid
dusný (N2O), hydrogenované fluorovodíky (HFCs), polyfluorovodíky (PFCs) a fluorid sírový (SF6).
68 Green Paper on Greenhouse Gas Emissions Trading within the European Union, COM(2000)87 final;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2000/com2000_0087en01.pdf
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skleníkových plynů v EU.


Zajistit kompatibilitu mezi obchodováním s emisemi v rámci EU a mechanismy
Kjótského protokolu.
Všechny ostatní charakteristiky obchodování s emisemi v EU, navržené v Zelené

knize, nebyly striktně dány, nýbrž spíše představovaly vnesení určitých myšlenek
a konceptů do otevřené diskuze mezi Evropskou komisí, členskými státy a dalšími
zainteresovanými aktéry. Proto každá kapitola obsahuje několik otázek týkajících se
určitého aspektu obchodování s emisemi. Evropská komise tedy v rámci své schopnosti
určovat agendu, podloženou specifickými znalostmi a přesně zaměřenými analýzami,
stanovila hlavní rysy evropského systému obchodování s emisemi dříve, než si většina
členských států utvořila jasnou pozici k vyjednávání v této oblasti.
Na základě témat obsažených v Zelené knize začal konzultační proces, jehož se
účastnilo velké množství aktérů. Následující sektory měly být již od prvního
obchodovacího období zahrnuty do EU ETS:


výroba elektřiny a tepla



výroba železa a oceli



rafinerie



výroba chemikálií



výroba skla, keramiky a stavebních materiálů (včetně výroby cementu)



výroba papíru a tisk
Návrh směrnice o obchodování s emisemi z roku 2001 obsahoval čtyři kategorie,

do nichž byly tyto sektory vřazeny. Hlavní změnou v tomto ohledu bylo vyjmutí
chemického průmyslu ze seznamu sektorů zahrnutých do EU ETS. Návrh počítal
s obchodováním s emisemi CO2 v prvním období s možností zahrnout další skleníkové
plyny do EU ETS později a přidělením povolenek jednotlivým zařízením na základě
množství emisí, jež produkovaly v několika letech předcházejících zavedení obchodování
s emisemi v rámci EU (tzv. historických emisí).
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O návrhu směrnice jednala Rada Evropské unie a Evropský parlament v rámci
spolurozhodovací procedury ve dvou čteních. V březnu 2003 Rada EU přijala společnou
pozici ohledně návrhu směrnice o obchodování s emisemi. Do společná pozice Rady bylo
inkorporováno 23 z celkového počtu 73 připomínek Evropského parlamentu z podzimu
2002. S velkou většinou těchto inkorporovaných připomínek Evropská komise
souhlasila.69

4.2.2. Hlavní rysy Evropského systému obchodování s emisemi
Obecná charakteristika
Evropský systém obchodování s emisemi skleníkových plynů, ustavený směrnicí
2003/87/ES, se stal jedním z hlavních prostředků Evropské unie v boji proti klimatickým
změnám. Jedná se co do rozsahu o největší mezinárodní systém obchodování s emisemi
CO2 na světě, jenž pokrývá přibližně 10500 energeticky náročných zařízení v EU,
a odpovídá 41% celkového množství emisí skleníkových plynů vyprodukovaných
v EU.70
Jelikož EU ETS nepokrývá všechny odvětví, nemůže být jediným nástrojem
vedoucím ke snížení emisí v EU na požadovanou úroveň. Ke splnění závazků
stanovených Evropskou radou i Kjótským protokolem (závazek snížit emise
skleníkových plynů v EU o 8% do roku 2012 ve srovnání s rokem 1990) je nutné, aby
členské státy zavedly další doplňující nástroje v ostatních odvětvích.
Národní alokační plán (NAP) členského státu určuje celkové množství povolenek,
které stát může vydat a rozdělit mezi ekonomické subjekty uvedené v NAP. Následně
s těmito povolenkami lze obchodovat v rámci EU ETS. Evropská komise stanoví NAP
pro každý členský stát EU, i ostatní země, jež se EU ETS účastní, podle kritérií
69 Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph
of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the Common Position of the Council on the adoption of a
Directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas
emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC,
2001/0245(COD), s. 4; http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/communication_en.pdf
70 Commission Staff Working Document, Impact Assessment, SEC(2008)52, s. 13;
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/com_2008_16_ia_en.pdf
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obsažených v čl. 10 a Přílohy III směrnice 2003/87/ES. Evropská komise za tímto účelem
stanoví celkové množství povolenek, a tedy zároveň kolik povolenek je nutné k dosažení
celkového cíle snížit emise na určitou úroveň do konce daného obchodovacího období.
První obchodovací období se uskutečnilo v letech 2005-2007 a druhé obchodovací
období započalo v roce 2008 a potrvá až do roku 2012.
První a druhé obchodovací období
Na počátku prvního obchodovacího období v roce 2005 se stal systém pro
obchodování s emisemi závazným pro přibližně 12000 zařízení v sektoru energetiky
a průmyslu ve 25 členských státech EU, jež odpovídaly přibližně 45% celkových emisí
CO2 v EU nebo 30% emisí všech skleníkových plynů vypouštěných v EU.71 Směrnice
o zavedení systému obchodování s emisemi v EU zahrnuje do EU ETS následující čtyři
sektory, jež jsou přesně definovány v Příloze č. I směrnice:


Energetiku (včetně rafinerií a výroby koksu)



Výrobu a zpracování železitých kovů (včetně výroby oceli)



Zpracování minerálů (včetně výroby skla,cementu a keramiky)



Další činnosti (papírnický a dřevozpracující průmysl)72
NAP je hodnocen na základě 11 kritérií, jež se nacházejí v Příloze č. III směrnice

o obchodování s emisemi 2003/87/ES. Každý stát se během procesu určování množství
povolenek, které hodlá přidělit ekonomickým subjektům vypouštějícím emise CO2, musí
těmito kritérii řídit. První kritérium se týká celkového množství povolenek a stanoví, že
celkové množství povolenek musí být v souladu s cílem, k němuž se daný stát zavázal
v Kjótském protokolu. Komise také zajišťuje rovné a nediskriminační zacházení se všemi
členskými státy. Poslední kritérium, jímž se členské státy nemusely v prvním
71 EU emissions trading: An open scheme promoting global innovation to combat climate change.
Brussels: European Commission 2005.
72
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council
Directive
96/61/EC;
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:EN:PDF
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obchodovacím období řídit, stanoví, že je třeba určit maximální množství kreditů
z projektů JI a CDM, které mohou průmyslová zařízení použít ke splnění svých
povinností v rámci EU ETS.73
Evropská komise vytvořila Národní alokační plány na druhé období na základě
ověřených emisí z roku 2005 a snížila celkové množství povolenek o 6,5% vůči roku
2005.74 Kromě členských států EU se systému EU pro obchodování s emisemi o ledna
2008 (tj. od začátku druhého obchodovacího období) účastní i Norsko, Island
a Lichtenštejnsko. Propojení EU ETS a zmíněných tří zemí bylo umožněno včleněním
směrnice o EU ETS do smlouvy o Evropském ekonomickém prostoru. Na základě
směrnice 2008/101/ES bude od 1. ledna 2012 do EU ETS včleněno letectví.
Směrnice z roku 2003 o systému obchodování s emisemi v EU také obsahovala
ustanovení, že 95% povolenek v prvním obchodovacím období a 90% v druhém období
bude alokováno mezi jednotlivá průmyslová zařízení zdarma. Z toho vyplývá, že státy
účastnící se EU ETS měli možnost v letech 2005-2007 vydražit v aukcích 5% povolenek
z celkového množství povolenek, jež jim byly přiděleny, a v právě probíhajícím
obchodovacím období v letech 2008-2012 10% povolenek. V této směrnici se nenachází
ustanovení, jež by kladla na státy účastnící se EU ETS nároky v otázkách harmonizace
aukční metodiky, frekvence a načasování aukcí, či limitní množství povolenek, jež lze
v rámci jedné aukce vydražit.

73 Směrnice 2004/101/ES, jež mění směrnici 2003/87/ES, povoluje ekonomickým subjektům využít
v druhém obchodovacím období kredity z projektů JI a CDM.
74 Systém EU pro obchodování s emisemi, Evropská komise, s. 16;
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/brochures/ets_cs.pdf
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4.3. Vyjednávání o podobě EU ETS na období po roce 2012 a
dohodnuté změny
4.3.1. Hlavní iniciativy na evropské úrovni v oblasti klimatických změn
na období po roce 2012
Klimaticko-energetický balíček a stanovené cíle
V roce 2007 zveřejnila Evropská komise Zprávu, v které se nachází cíl omezit
globální změny klimatu na 2°C ve srovnání s předindustriálním obdobím, a navrhla
konkrétní úroveň snížení emisí skleníkových plynů. Zpráva komise již obsahovala
následující konkrétní cíle v oblasti klimatických změn a energetiky, je by měly být
splněny do roku 2020:



Snížit emise skleníkových plynů o 20% vůči roku 1990 (a o 30% pokud se ostatní
rozvinuté státy zaváží k srovnatelnému snížení emise skleníkových plynů)



Zvýšit energetickou účinnost o 20%



Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na veškeré energii vyrobené v EU na
20%



Vyvinout environmentálně šetrnou technologii zachycování a geologického
ukládání uhlíku75
Cílem EU ETS je pomoci členským státům EU v plnění závazků snížit emise

skleníkových plynů. Obchodování s emisemi neukládá členským státům žádné nové
environmentální cíle, pouze umožňuje účinně dostát stávajícím závazkům, jež byly
stanoveny na summitu Evropské rady v březnu 2007 podle zprávy Evropské komise
z ledna téhož roku.
„Evropská rada zdůrazňuje, že EU je odhodlána přeměnit Evropu ve
vysoce energeticky účinnou ekonomiku s nízkými emisemi skleníkových
75 Communication from the Commission, of 10 January 2007, entitled: "Limiting Global Climate Change
to 2 degrees Celsius - The way ahead for 2020 and beyond", COM(2007)2 final; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0002en01.pdf
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plynů, a činí rozhodnutí, že až do uzavření celosvětové a komplexní
dohody pro období po roce 2012 a aniž je dotčen její postoj
v mezinárodních jednáních, EU přijímá pevný nezávislý závazek
dosáhnout do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů přinejmenším
o 20% ve srovnání s rokem 1990.“76
Hlavy států na summitu potvrdily cíl snížit emise skleníkových plynů o alespoň
20% vzhledem k úrovni roku 1990 do roku 2020 a o 30% v případě, že do té doby dojde
k uzavření závazné mezinárodní dohody o snižování emisí na období po roce 2012 a za
předpokladu, že „další rozvinuté země se zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a že
hospodářsky

vyspělejší

rozvojové

země

přispějí

úměrně

svým

povinnostem

a schopnostem.“77 Tyto kroky by, podle Evropské rady, měly být součástí politiky
v oblasti klimatických změn, jež by v delším časovém horizontu vedla ke snížení emisí
o 60-80% do roku 1950 ve srovnání s rokem 1990.
Klimaticko-energetický balíček zveřejněný Evropskou komisí v lednu 2008
obsahoval následující návrhy legislativních aktů:



Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice
2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systému obchodování s emisními
povolenkami ve Společenství



Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit
emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství
v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020



Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu
uhličitého a změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES,
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006



Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů energie

76 Závěry předsednictví, Evropská rada 8.-9. března 2007, 7224/1/07, čl. 32;
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/93150.pdf
77 Závěry předsednictví, Evropská rada 8.-9. března 2007, 7224/1/07, čl. 31.
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K dosažení snížení emisí o nejméně 20% do roku 2020 bude třeba snížit emise
v energetice a průmyslově náročných odvětvích, na než se vztahuje systém EU pro
obchodování s emisemi, o 21% v porovnání s rokem 2005. Emise ostatních sektorů (např.
některé odvětví dopravy, čí zemědělství), mají být do roku 2020 sníženy o 10% vůči
hodnotám v roce 2005. Těchto 10% je mezi členské státy EU rozděleno na základě
hodnoty HDP na obyvatele. Státy s vyšší hodnotou mají vyšší cíl snižování emisí,
přičemž nejvyšší má Lucembursko a Švédsko. V oblasti zavádění obnovitelných zdrojů
energie jsou na členské země také kladeny různé nároky (zde má nejvyšší cíl Švédsko, jež
by mělo zvýšit podíl obnovitelných zdrojů o téměř 50%).
Revize EU ETS a návrh nové směrnice o obchodování s emisemi
Podle Evropské komise měla revize EU ETS vést k dosažení tří hlavních cílů78:



Využít potenciál EU ETS k možnosti přispět ke snížení celkového množství emisí
skleníkových plynů v EU



Vylepšit EU ETS na základě získaných zkušeností



Přispět k přeměně Evropy v ekonomiku s nízkou produkcí emisí skleníkových
plynů a vytvořit správné stimuly k rozhodnutím dlouhodobě investovat do
nízkouhlíkových

technologií

pomocí

posílení

jasného,

nezkresleného

a dlouhodobého cenového signálu uhlíku
Zpráva Evropské komise, jež hodnotila možné dopady změn v systému
obchodování s emisemi Evropské unie v období po roce 2012, porovnávala přidělení
povolenek zdarma s možnosti povolenky v příštím obchodovacím období dražit. Zpráva
dospěla k závěru, že aukce je účinnější metoda přidělování povolenek než přidělení
zdarma, neboť značně omezuje nežádoucí distributivní efekty. Přidělení povolenek
zdarma má negativní dopad na efektivitu systému obchodování s emisemi skleníkových
plynů.
78 Commission Staff Working Document, Impact Assessment, SEC(2008)52, s. 9-11.
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Návrh nové směrnice o EU ETS na období po roce 2012, jenž vzešel z procesu
revize EU ETS na základě analýzy dopadů a široké konzultace aktérů, byl Evropskou
komisí přijat 23. ledna 2008. Jeho cíl spočíval v zlepšení fungování a rozsahu systému
obchodování s emisemi pro období, o kterém se vedly souběžně jednání na mezinárodní
úrovni v rámci Rámcové úmluvy Spojených národů o změnách klimatu a Kjótského
protokolu. Pro členské státy EU bylo velmi důležité schválit včas legislativní návrhy
v oblasti klimatických změn a energetiky, aby mohla Evropská unie během závěrečných
jednání o mezinárodním klimatickém režimu vystupovat jednotně s jasným mandátem
a měla tak větší možnost ovlivnit průběh jednání.
Návrh směrnice počítal s vydražením 80% emisních povolenek během třetího
obchodovacího období v letech 2013-2020 s tím, že na začátku období by se vydražilo
méně a množství povolenek prodaných v aukcích by postupně narůstal, až by dosáhl na
konci obchodovacího období 100%. Státy, jež se účastní EU ETS, měly mít na starosti
aukce povolenek. Množství povolenek, které můžou státy vydražit, bylo stanoveno
v návrhu směrnice. Rozdělení povolenek mezi jednotlivé členské státy EU bylo z velké
části určeno na základě emisí předchozích let, část povolenek však bylo přiděleno státům
s nižší úrovni HDP a předpokládaným vyšším růstem emisí skleníkových plynů.79
Návrh nové směrnice o EU ETS také obsahoval ustanovení, jež členské státy
zavazovalo k investování části finančních prostředků získaných z aukcí povolenek na
snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se klimatickým změnám. Finanční
prostředky měly jít také na projekty v oblasti obnovitelné energie, tak aby se dosáhlo
splnění závazku vyrábět do roku 2020 z obnovitelných zdrojů 20% elektrické energie,
a projekty zachycování a ukládání CO2 do k tomu vhodných podzemních a podmořských
geologických struktur. Část prostředků k aukcí povolenek mělo být určeno na pomoc
rozvojovým a především nejméně rozvinutým zemím adaptovat se na důsledky změn
klimatu. Návrh směrnice počítal s použitím 20% finančních prostředků získaných z aukcí
povolenek na opatření vedoucí k omezení klimatických změn.

79 COM(2008) 16 final, s. 22-25; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0016:FIN:EN:PDF
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4.3.2. Postoje členských států EU k legislativním návrhům Evropské
komise
Polsko, jež vyrábí 90% elektrické energie z uhlí a vypouští tak do ovzduší velké
množství emisí CO2, se obávalo negativních dopadů zavedení povinného dražení všech
povolenek alokovaných pro sektor elektroenergetiky. Především pak upozorňovalo na
fakt, že tato situace by vedla k výraznému nárůstu nákladů při výrobě elektřiny, což by ve
svém důsledku mělo za následek citelné zdražení elektrické energie na domácím trhu
s elektřinou. Polsku se podařilo získat podporu dalších členských států EU ze střední
a východní Evropy, které také mají relativně nízkou energetickou účinnost a byly v době
vyjednávání energetické-klimatického balíčku zasaženi světovou ekonomickou krizí.
Na podzim roku 2008 se uskutečnila schůzka na vysoké úrovni mezi Francií
a Polskem, během níž francouzský prezident Nikolas Sarkozy a polský premiér Donald
Tusk jednali o možných výjimkách z pravidla obsaženého v návrhu nové směrnice o EU
ETS dražit již od roku 2013 100% povolenek v sektoru elektroenergetiky pro členské
státy s výrazným podílem uhlí v energetickém mixu. Nedošlo ovšem k výraznějšímu
posunu v hledání kompromisního řešení. Následovaly vyjednávání na nižších úrovních,
jež měly za cíl vyřešit technické aspekty.
Další setkání Nokolase Sarkozyho s představiteli členských států EU ze zemí
střední a východní Evropy se konalo 6. prosince 2008 v Gdaňsku. Kromě Polska
a Francie se jednání zúčastnilo Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Česká republika,
Slovensko a všechny tři Pobaltské státy Estonsko, Litva, Lotyšsko. Ačkoli ani toto
jednání nepřineslo politickou dohodu týkající se citlivých bodů obsažených v návrhu
nové směrnice o obchodování s emisemi v EU, francouzský prezident neskrýval po
setkání optimismus, že se dohodu podaří brzy uzavřít. 80
Země střední a východní Evropy ovšem nebyly jediné, které měly výhrady
k navrženým změnám EU ETS. Itálie se také k návrhu směrnice postavila nejdříve velmi
kriticky. Její odmítavé stanovisko se podařilo zmírnit na jednání Evropské rady v Bruselu
koncem roku 2008.
Na svém zasedání, jež se konalo 11. a 12. prosince 2008, Evropská rada dospěla k
80 Sarkozy fails to break EU climate pact deadlock, Reuters 6.12.2008;
http://www.reuters.com/article/idUSTRE4B519W20081206, staženo 16.11.2009
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dohodě o klimaticko-energetickém balíčku. Tato dohoda byla nezbytná, pokud mělo dojít
k dokončení jeho projednávání s Evropským parlamentem v rámci spolurozhodovací
procedury do konce roku 2008, jak si Francie ve funkci předsednické země Rady
Evropské unie předsevzala. V části závěrečného dokumentu, jež se věnuje energetice
a změně klimatu stojí toto prohlášení:
„Evropská rada s potěšením vítá výsledek jednání s Evropským
parlamentem v rámci postupu spolurozhodování, jež umožnila v zásadě
dosáhnout široké dohody o převážné části čtyř návrhů legislativního
klimaticko-energetického balíčku.“81
Evropská rada zároveň vyzvala Radu EU, aby usilovala o dosažení dohody
s Evropským parlamentem za účelem „dosažení dohody s Evropským parlamentem (…),
aby bylo možno do konce roku dosáhnout dohody o celém balíčku v prvním čtení.“ (Odst.
21) Toto se nakonec podařilo a Rada EU přijala legislativní klimaticko-energetický
balíček 6. dubna 2009.

4.3.3. Konečná podoba legislativy týkající se EU ETS na období po
roce 2012
V odsouhlasené směrnici 2009/29/ES o systému obchodování s emisemi
Evropské unie se oproti jejímu návrhu nachází několik podstatných změn. Tyto změny se
týkají především aukcí povolenek v průmyslových sektorech a výrobě elektrické energie
a jaké množství povolenek k dražení bude přiděleno jednotlivým členským státům EU.
V

případě

průmyslových

sektorů,

u

nichž

není

riziko

ohrožení

konkurenceschopnosti a jež by mohla dát přednost přesunu aktivit z EU do zemí
s mírnějšími omezeními týkajícího se emisí skleníkových plynů (tento jev je známý jako
přesouvání zdrojů emisí uhlíku), se v roce 2020 dosáhne dražení 70% jim určených
81 Zasedání Evropské rady 11.a 12. prosince 2008, Závěry předsednictví, 17271/1/08;
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/CS/ec/104714.pdf
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povolenek a tato hodnota vystoupí na 100% povolenek v roce 2027. Průmyslovým
sektorům, které se budou považovat za vystavené riziku přesouvání zdrojů emisí uhlíku,
budou přiděleny všechny povolenky zdarma.82 Kritériem pro určení, zda je určitý
průmyslový sektor vystavený riziku přesouvání zdrojů emisí uhlíku, bude výše nákladů
spojená s implementací požadavků obsažených v nové směrnici o EU ETS na období po
roce 2012. Výjimky z dražení všech povolenek v sektoru elektroenergetiky již od roku
2013 budou také možné.
Povolenky určené k dražení budou mezi členské státy přiděleny následovně:



88% celkového množství povolenek určených k dražení budou členským státům
přiděleny v stejném poměru, jaké byly jejich ověřené emise skleníkových plynů
v roce 2005.



10% z celkového množství povolenek určených k dražení budou rozděleny mezi
členské státy na základě solidarity a růstu tak, jak je definováno v příloze IIA
návrhu směrnice EU ETS na období po roce 2012. Toto povede k největšímu
zvýšení procentuálního podílu povolenek určených k aukci u Lotyšska (56%),
následované Polskem a Rumunskem (shodně 53%). Hodnota pro Českou
republiku je 31%.83



2% celkového množství povolenek určených k dražení budou rozděleny mezi
členské státy, jež dosáhly v roce 2005 snížení emisí skleníkových plynů o alespoň
20% vzhledem k jejich referenčnímu roku stanoveného Kjótským protokolem
(pro většinu států se jedná o rok 1990; podrobněji se věnuje referenčnímu období
Kjótského protokolu 2. kapitola). Z těchto 2% povolenek získá největší podíl
Rumunsko (29%) a Polsko (27%). Česká republice připadnou 4% z tohoto
množství povolenek.
Poslední bod, jež se týká přerozdělení 2% celkového množství povolenek

určených k dražení byl dojednán na jednání Evropské rady 11. a 12. prosince 2008. Nové
82 Directive 2009/27/EC; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:EN:PDF
83 COM (2008)16 final, s. 37.
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členské státy EU, především pak Rumunsko a Polsko, vyjednalo lepší podmínky, než pro
ně obsahoval původní návrh Evropské komise. Získají tak dodatečně další finanční
prostředky.
Systém EU pro obchodování s emisemi od roku 2013 má být rozšířen na další
skleníkové plyny i nové sektory výroby. EU ETS se již nebude týkat pouze emisí oxidu
uhličitého, ale také oxidu dusného a polyfluorovodíků. Nově bude také systém zahrnovat
některá odvětví chemického průmyslu (např. výrobu čpavku). Tyto změny v zahrnutí
skleníkových plynů a sektorů jsou vypsány v příloze I Směrnice 2009/27/ES o změnách
systému EU pro obchodování s emisemi na období po roce 2012. V rámci klimatického
balíčku také došlo k harmonizaci zachycování a ukládání CO2.

Závěr
Evropská unie a její členské státy (v té době 15) se na základě Kjótského
protokolu zavázaly snížit celkové emise skleníkových plynů EU15 o 8% do konce roku
2012 vzhledem k roku 1990. Jednávání se následně na regionální úrovni vedla především
o výši konkrétních závazků pro jednotlivé členské země. Členské státy EU přijaly
základní rysy systému EU pro obchodování s emisemi, jako hlavního nástroje
umožňujícího snížit emise v EU o potřebné množství a splnit tak snáze závazky
stanovené v Kjótském protokolu, a hlavní cíle představené Evropskou komisí týkající se
změn klimatu v lednu 2007, jejichž odsouhlasení bylo nezbytné pro kredibilitu EU během
vyjednání mezinárodního klimatického režimu na období po roce 2012.
Konkrétní ustanovení obsažené v návrhu legislativním klimaticko-energetickém
balíčku, především pak systém EU pro obchodování s emisemi doznaly výrazných změn.
Členským státům střední a východní Evropy s energeticky intenzivním hospodářstvím se
podařilo vyjednat značné úlevy ve formě výjimek a také získání dodatečných finanční
prostředků od vyspělejších států EU.
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Závěr
Politiky v oblasti klimatických změn prošly během relativně krátké body značným
vývojem a vedly k zavedení velkého počtu opatření. Hlavním nástrojem ve snaze omezit
klimatické změny se stalo obchodování s emisemi skleníkových plynů. Tím, že umožňuje
kontrolovat výši celkového objemu emisí skleníkových plynů v něm zahrnutých sektorů,
jeví se pro boj proti klimatickým změnám vhodnější, neboť lze tak snadněji zabránit
možným prahovým efektům vedoucím k náhlým změnám klimatického systémů. Jelikož
však obchodování s emisemi není vhodné zavést ve všech sektorech ekonomiky, je třeba
jej doplnit dalšími opatřeními.
Rozdílné podmínky jednotlivých států a globální charakter klimatických změn
mají zároveň zásadní vliv na vývoj i formu mezinárodní spolupráce v oblasti
klimatických změn. Analýza vývoje jednání o klimatických změnách protokolu na
mezinárodní úrovni, především pak vyjednávání o podobě Kjótského, a relevantních
dokumentů z hlediska teorie mezinárodních vztahů a především teorie režimů umožňuje
konstatovat, že institucionalizace vzájemné spolupráce v oblasti klimatických změn
usnadňuje hledání kompromisů mezi státy, jež zůstávají hlavními aktéry tohoto
mezinárodního režimu. Participací vnáší do vyjednávání o cílech a prostředcích
omezování změn klimatu další aktéři, mezi které patří odborníci i nevládní organizace,
cenné pohledy na projednávané otázky a informace, jež jsou využívány k formulaci
politik. Výsledky COP-15 v Kodani v prosinci roku 2009, během které se státy neshodly
na podobě režimu po roce 2012, potvrdily tuto hypotézu. Podoba nově smlouvy by měla
být dojednána nejpozději na COP-16, jež se bude konat v prosinci 2010 v Mexiku.
Na evropské úrovni iniciativy v oblasti klimatických změn vedly k vytvoření
evropského systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů jako hlavního
nástroje snižování emisí. Evropská komise hrála klíčovou roli při formulaci hlavních cílů
politiky v oblasti klimatických změn i principů obchodování s emisemi v EU. Využívala
v tomto směru obratně své schopnosti předkládat návrhy a určovat agendy procesu
jednání o těchto návrzích. Členské státy v oblasti klimatických změn korigovaly úsilí
Evropské komise jen omezeně, neboť kromě výše zmíněných důvodů návrhy Evropské
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komise jsou podloženy konzultacemi širokého spektra aktérů.
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Cizojazyčné resumé/summary
Climate change policies have lead to a great evolution in a relatively short period
and creation of numerous measures. Greenhouse gas emission trading has become the
main tool to tackle climate change. As it allows controlling the emissions level, it seems
to be better suited to combat climate change. Thus it allows avoiding eventual sudden
changes leading to changes in climate systems. However, as it is not feasible to include to
emission trading all economic sectors, there is a need to complement this tool with other
measures.
Different conditions of states and climate change characterized by its global
nature have important influence on the creation and form of international cooperation in
the field of climate change. The analysis of climate change negotiations, the negotiations
concerning the shape of Kyoto protocol, and relevant documents of international relations
theory, especially regime theory, allows so state that institutionalization of climate change
cooperation helps to find compromises among states. And the states remain main actors
of this international regime.
The participation of other actors, such as specialists and non-governmental
organizations, is valuable, as their views and information are used in the process of policy
creation. The results of COP-15 in Copenhagen in December 2009, during with states did
not find a compromise related to the main features of the post 2012 regime, illustrates the
hypothesis. The new agreement is to be concluded at COP-16 at the latest which will take
place in Mexico in December 2010.
At European level, the climate change initiatives leaded to the creation of EU
greenhouse gas emission trading as a main tool to reduce emissions. The European
Commission played a key role in formulating main objectives in the area of climate
change policy and EU emission trading principles. In this respect the Commission used
its ability to propose legislation and set the agenda of negotiation process. Member states
corrected the Commission’s effort only to a limited extend. It is given among others by
the fact that Commission’s proposals are based on consultation with many stakeholders.
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Přílohy
Příloha 1
Příloha I Rámcové úmluvy Spojených národů o změnách klimatu:
Austrálie
Belgie
Bělorusko*
Bulharsko*
Česká republika*
Chorvatsko*
Dánsko
Estonsko*
Evropské ekonomické společenství
Finsko
Francie
Island
Irsko
Itálie
Japonsko
Kanada
Litva*
Lotyšsko*
Lucembursko
Maďarsko*
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
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Polsko*
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko*
Rusko*
Řecko
Slovensko*
Slovinsko*
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina*
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené Státy Americké
* Státy, které se nacházejí v procesu přechodu k tržnímu hospodářství
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Příloha 2
Příloha B Kjótského protokolu:
Státy Přílohy B Kjótského protokolu

Snížení emisí vůči roku 1990

Island

-10%

Austrálie

-8%

Norsko

-1%

Nový Zéland, Rusko*, Ukrajina*

0%

Chorvatsko*

5%

Japonsko, Kanada, Maďarsko*, Polsko*

6%

USA

7%

Belgie, Bulharsko*, Česká Republika*,
Dánsko, Estonsko*, Evropská unie, Finsko,
Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva*,
Lotyšsko*,
Lucembursko,
Monako,
Německo,
Nizozemsko,
Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko*, Řecko, Slovensko*,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Velká Británie

8%

* Státy, které se nacházejí v procesu přechodu k tržnímu hospodářství
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Příloha 3

Přehled hlavních milníků v oblasti klimatických změn na mezinárodní úrovni
Rok
1972
1979

Den, měsíc
5.-16. června
12.-23. února

1988
1990
1990

29.10.-7.11.

1990
1992

Vývoj
Konference Spojených národů o lidském prostředí
První Světová konference o klimatu
Ustavení Mezinárodního panelu pro klimatické
změny (IPCC)
První hodnotící zpráva IPCC
Druhá Světová konference o klimatu
Valné shromáždění Spojených národů potvrzuje
začátek jednání o nové smlouvě
Restrukturalizace IPCC
Podepsána rámcová úmluva o změnách klimatu
(UNFCCC) na Summitu Země
Dočasná zpráva IPCC
UNFCCC vstupuje v platnost
Konference Stran 1 (COP-1)
Druhá hodnotící zpráva IPCC
COP-2
COP-3, vyjednán Kjótský protokol

1992
1994
1994
1995
1995
1996
1997

červen

1998
1999

COP-4
COP-5

2001
2001
2002
2003

2.-13. listopadu
22.10.-5.11.
13.-24.
listopadu
leden
březen
16.-27.
července
29.10.-9.11.
23.10.-1.11.
1.-12. prosince

2004
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2009

6.-17. prosince
6. února
28.11.-9.12.
6.-17. listopadu
listopad
3.-14. prosince
2.-13. prosince
31.8.-4.9.
prosinec

COP-10
Kjótský protokol vstupuje v platnost
COP-11
COP-12
Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC
COP-13
COP-14
Třetí světová konference o klimatu
COP-15

2000
2001
2001

21. března
28.3.-7.4.
prosinec
8.-19. června
1.-11. prosince

COP-6
Třetí hodnotící zpráva IPCC
USA se přestaly účastnit jednání
Pokračování COP-6
COP-7
COP-8
COP-9
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Místo
konání
Stockholm
Ženeva

Rio de
Janeiro

Berlín
Ženeva
Kjóto
Buenos
Aires
Bonn
Haag

Bonn
Marakéš
New Delhi
Miláno
Buenos
Aires
Montreal
Nairobi
Bali
Poznaň
Ženeva
Kodaň
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Úvodní část
Vymezení tématu:
Téma diplomové práce se týká obchodování s emisemi na mezinárodní i regionální
úrovni. V obecné části se zaměřím na základní teoretický rámec obchodování s emisemi,
který vychází z ekonomické teorie externalit (Arthur Pigou, Ronald Coase a další) a jeho
aplikování na environmentální problematiku.
Dále nastíním historický vývoj jednání o životním prostředí na mezinárodní úrovni (od
Brundtlandovy komise roku 1983) s důrazem na mezivládní jednání o podobě Kjótského
protokolu a problémy s jeho ratifikací. Zvláštní pozornost bude věnována postavení
Kjótského protokolu v problematice mezinárodních vztahů a v teoriích mezinárodních
vztahů.
V případové studii se zaměřím na jeden konkrétní příklad týkající se snah o snížení emisí
skleníkových plynů na regionální úrovni - na Evropskou unii, jakožto jednoho
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z nejdynamičtějších aktérů v boji proti změnám klimatu, a její systém pro obchodování
s emisemi.
Zdůvodnění výběru tématu práce:
Kjótský protokol vstupuje rokem 2008 do fáze své realizace. Státy, jež jej ratifikovaly, se
zavázaly snížit v období 2008-2012 emise skleníkových plynů o nejméně 5% vzhledem
k úrovni emisí roku 1990. Jedná se o vhodný okamžik pro ohlédnutím se za teoretickými
předpoklady, na nichž je obchodování s emisemi založeno, tak i pro kritické zhodnocení
„cesty“ ke Kjótskému protokolu a samotného Protokolu z pohledu teorie mezinárodních
vztahů.
Domnívám se, že bude velice zajímavé analyzovat jednání o Kjótském protokolu
z pohledu teorií mezinárodních vztahů, především teorie intergovernmentalismu a teorie
režimů. Přestože k problematice Kjótského protokolu lze nalézt dostatek literatury
i dokumentů, otázce pozice Kjótského protokolu v teorii mezinárodních vztahů se věnují
jen velice zřídka.
Dále se také nabízí zamyšlení nad současnými jednáními v oblasti klimatických změn na
mezinárodní úrovni a různými scénáři vývoje po roce 2012, kdy platnost Kjótského
protokolu vyprší – především s ohledem na blížící se konferenci UNFCCC na Bali
v prosinci tohoto roku, která by měla napovědět, jakou podobu by mohla mít mezinárodní
smlouva o snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012.
Případová studie:
Jelikož jsem dostal příležitost strávit příštích několik měsíců na stáži v Evropské komisi
(v generálním direktoriátu Životního prostředí, oddělení Ekonomické nástroje pro
snižování emisí skleníkových plynů včetně obchodování s emisemi), zaměřím
případovou studii na Evropskou unii. Případová studie by měla analyzovat postoje
jednotlivých aktérů rozhodování v EU v oblasti klimatických změn (Instituce EU, členské
státy a další subjekty) a systému EU pro obchodování s emisemi, a poté výsledky
reflektovat vzhledem k teorii mezinárodních vztahů.
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Předpokládaný cíl:
Diplomová práce si klade za cíl nastínit hlavní myšlenkové proudy a iniciativy, jak
ekonomické, tak na mezinárodní úrovni, vedoucí k obchodováni s emisemi na
mezinárodní i regionální úrovni a poté je analyzovat je z pohledu teorie mezinárodních
vztahů. Případová studie se omezí na problematiku rozhodování v oblasti klimatických
změn v EU a evropský systém pro obchodování s emisemi.
Diplomová práce se pokusí odpovědět na tyto otázky:
Teoretická část:
Jaké jsou teoretické předpoklady obchodování s emisemi? Proč je obchodování
s emisemi skleníkových plynů dominantním nástrojem v boji proti globálnímu
oteplování?
Jaké iniciativy v oblasti životního prostředí na regionální či mezinárodní úrovni
předcházely Kjótskému protokolu a jak se osvědčily? Jak probíhalo vyjednání Kjótského
protokolu, jaké byly pozice aktérů vyjednávání a hlavní rysy smlouvy, jež později vešla
v platnost?
Jaký je význam Kjótského protokolu z hlediska teorie mezinárodních vztahů, o čem
vypovídá? Jak lze Protokol interpretovat vzhledem k teorii intergovernmentalismu a
teorii mezinárodních režimů?
Případová studie:
Jaké je propojení mezi Kjótským protokolem a Evropským systémem pro obchodování
s emisemi?
Jakým způsobem se jednotliví aktéři zúčastňují vyjednávání a rozhodování v oblasti boje
proti globálnímu oteplování? (např. Evropské komise, členské státy EU, soukromé
subjekty, nevládní organizace)?
Jaký je vztah mezi intergovernmentalismem a vyjednávacím a rozhodovacím
mechanismem v oblasti klimatických změn v EU?
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Metoda zpracování tématu:
V první kapitole se zaměřím na kritickou analýzu teorie externalit aplikovanou na
environmentální problematiku, jež je ekonomickým zdůvodněním obchodování
s emisemi skleníkových plynů jako účinného nástroje v boji proti globálnímu oteplování,
a mezinárodního vývoje směřujícího ke Kjótskému protokolu.
V druhé kapitole nastíním vývoj v oblasti mezinárodních vztahů vedoucí ke Kjótskému
protokolu, včetně postojů a motivací jednotlivých aktérů jednání o podobě Protokolu.
V třetí a čtvrté kapitole se budu věnovat reflexi Kjótského protokolu a současných
jednání

o

podobě

nové

smlouvy

po

ukončení

platnosti

Protokolu

v teorii

intergovernmentalismu a různými názorovými proudy v teorii mezinárodních režimů.
Případová studie:
Studie si klade za cíl zanalyzovat rozhodovací mechanismus a vyjednávání v EU v oblasti
klimatických změn (například snižování emisí skleníkových plynů) a následně jej
porovnat s teorií mezinárodních vztahů, především s teorií intergovernmentalismu.
Během své stáže v Evropské komisi se pokusím zkontaktovat různé aktéry (Evropskou
komisi – DG Environment, Evropskou radu, soukromé subjekty a neziskové organizace)
a zjistit, jakým způsobem se podílejí na utváření politiky v této oblasti.

Předpokládaná osnova práce:
1. Úvod
2. Teorie externalit aplikovaná na environmentální problematiku
3. Nesnadná cesta ke Kjótskému protokolu
4. Kjótský protokol a teorie mezinárodních vztahů
5. Současná jednání o podobě nové smlouvy
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6. Případová studie: Rozhodování a vyjednávání v oblasti klimatických změn v EU a
evropský systém pro obchodování s emisemi
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