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Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o roli Evropské unie na mezinárodních jednáních o
změně klimatu. Zaměřuje se konkrétně na jednání o Kjótském protokolu. Časově je
vymezena rokem 1997, kdy byl protokol přijat, a rokem 2001, kdy byly dohodnuty jeho
poslední detaily. Cílem práce je posoudit, zda Evropská unie hrála na jednáních roli
leadera, jak prohlašovali její představitelé. Na základě čtyř kritérií jsou hodnoceny
obecné předpoklady EU pro roli leadera. Těmito kritérii jsou: koheze zájmů a cílů,
autorita a autonomie evropských institucí a uznání třetími stranami. Studie případu
Kjótského protokolu ukazuje, že EU nemá pro roli leadera v mezinárodní klimatické
politice všechny potřebné předpoklady a v některých fázích jednání vůdčí schopnosti
neprokázala. Na druhou stranu Evropská unie dlouhodobě splňuje předpoklad koheze a
v aspiracích na roli leadera nemá vážného konkurenta.

Annotation
This bachelor thesis deals with the role of the European Union in the international
negotiations on climate change. It focuses on the negotiations on the Kyoto protocol. It
is delimited by the year 1997, when the protocol was adopted, and the year 2001, when
the last details of the protocol were agreed upon. The aim of this thesis is to respond the
question whether the EU played a role of leader in the negotiations - as European
leaders proclaimed. General preconditions for the EU leadership are assessed on the
basis of four criterions. These criterions are: the cohesion of goals and values, the
authority and the autonomy of European institutions and the recognition by third parties.
The study of the case of the Kyoto protocol shows that the EU doesn’t meet all the
necessary preconditions and in some phases of the negotiations it lacked leadership
capacities. From the long-term point of view, however, the EU is able to attain cohesion
and has no competitor to its leadership aspirations.
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ÚVOD
Změna klimatu1 patří v současnosti mezi nejdůležitější témata mezinárodní
politiky. Průlomovou iniciativou v boji proti změně klimatu byla Konference OSN o
životním prostředí a rozvoji (dále UNCED) v Rio de Janeiru v roce. 1992. Na UNCED
přijali představitelé 172 států Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC),
která stanovila cíl stabilizovat skleníkové plyny v atmosféře na bezpečné úrovni.
Smluvní strany úmluvy se od té doby každý rok scházely na pravidelných konferencích.
Na třetí konferenci, konané od 1. do 10. prosince 1997 v japonském Kjótu, byl přijat
dodatečný závazný protokol k Úmluvě, od té doby známý jako Kjótský.2 Protokol
ukládal signatářům konkrétní cíle snižování skleníkových plynů (GHG) v jednoznačně
vymezeném časovém plánu. Kjótský protokol tak patří k největším úspěchům moderní
environmentální diplomacie (Grubb: 261).
Jak uvádí Evropská komise na svých internetových stránkách, „EU hrála při
dojednávání obou důležitých dohod (Protokolu a Úmluvy) klíčovou roli“ (Evropská
komise, Climate Change). Při přípravách post-kjótské strategie zdůraznila komisařka
pro životní prostředí Ritt Bjerregaardová úmysl EU pokračovat jako „vedoucí hráč
v boji proti globálním důsledkům klimatické změny“ (Evropská komise, červen 1998).
V oficiálních dokumentech Evropské unie nalezneme řadu podobných prohlášení, která
svědčí o odhodlání hrát v globální mnohostranné diskuzi roli leadera (Elgström: 445).
V tomto ohledu jde o sebevědomou a odvážnou aspiraci - role leadera je totiž zcela
zásadní pro úspěch jakýchkoliv mezinárodních jednání. Bez jasného vedení není v
1

Změnou klimatu se označuje dlouhodobý posun klimatického režimu v daném místě, regiónu či

na celé planetě. Vědecké poznatky posledních let ukazují, že klimatický systém Země ovlivňuje
zvyšování koncentrací skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti. Ten se změně koncentrací
přizpůsobuje formou globálního oteplování a následných změn celého systému (CHMU).
2

Kjótský protokol zavazuje průmyslové země ke snížení emisí skleníkových plynů do r.2000

v průměru o 5,2% vzhledem k úrovni z roku 1990. Protokol jmenuje šest hlavních skleníkových plynů,
které je třeba snížit v průběhu prvního závazkového období (2008–2012).- především oxid uhličitý CO2,
dále metan CH4, oxid dusný N2O, hydrogenované fluorovodíky (HFCs), polyfluorovodíky (PFCs) a
fluorid sírový (SF6). Protokol vešel v platnost 16.1.2005 poté, co byl v r.2004 ratifikován Ruskem, čímž
se splnila podmínka, ratifikace minimálně 55 státy, které byly v roce 1990 zodpovědné minimálně za 55%
emisí CO2.
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podstatě možné dosáhnout konstruktivní dohody (Metcalfe: 413). V globální politice
klimatické změny je vedoucí hlas o to důležitější, že se jedná o závažný a naléhavý
globální problém. V době konání kjótské konference byla známa již druhá hodnotící
zpráva Mezivládního panelu o změnách klimatu (IPCC)3, z níž vyplývalo, že se změnou
klimatu souvisí nejen přímé oteplování atmosféry, ale i další nepříznivé přírodní jevy
včetně zvyšování hladiny moří, častých období sucha, záplav a živelných katastrof.
Dále bylo prokázáno, že lidská činnost má na globální klima zřejmý vliv4. Tuto
skutečnost dále potvrdila následující – třetí - zpráva IPCC, která byla publikována
v první polovině roku 2001. Ve zprávě se mimo jiné uvádělo, že snižování emisí může
být díky novým technologiím relativně levné a že poloviny potenciálního snížení může
být dosaženo do roku 2020 s ekonomickými přínosy převyšujícími náklady (Vrolijk
252-3). Mimořádný rozsah problému každopádně předurčil, že se změna klimatu
zařadila mezi priority světové politiky a mezi prioritami zůstane i v 21.století (Ott:277).
Cílem této práce je posoudit roli Evropské unie na mezinárodních jednáních o
změně klimatu. Vzhledem k tomu, že jediným relevantním globálním fórem ke změně
klimatu je od 90.let projekt Rámcové úmluvy, zaměřuji se na roli EU na konferencích
jejích smluvních stran. Kjótský protokol, jakkoliv úspěšný, ponechal otevřených několik
důležitých otázek, které si žádaly složitá jednání v následujících letech. Na konferenci
v Buenos Aires, která proběhla rok po přijetí protokolu, se smluvní strany pouze
dohodly na akčním plánu (tzv. Akční plán z Buenos Aires). V jeho rámci měly být
všechny přetrvávající mezery protokolu vyplněny nejpozději do roku 2000. Šestá
konference, konaná v roce 2000 v Haagu, však byla diplomatickým fiaskem a konečné
dohody dosáhly smluvní strany až o rok později v Bonnu, resp. na sedmé konferenci
v marockém Marrákeši. Tato práce se pokouší zjistit, nakolik byly problémy spojené
s dojednáváním podrobností Kjótského protokolu odrazem slabého výkonu Evropské
unie a naopak, zda si Evropská unie mohla za dosažené úspěchy připsat zásluhy.

3

Mezivládní panel o změnách klimatu byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou

organizací a Programem OSN pro otázky životního prostředí s cílem podporovat poznání podstaty
klimatické změny a hodnotit její důsledky.
4

Pro více informací viz. www stránky Mezivládního panelu o změnách klimatu

http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm
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Poznání skutečné (nikoliv pouze proklamované) role EU může být přínosné pro
pochopení současné globální environmentální diskuze. Problémy, se kterými se
potýkala Evropská unie ve svém úsilí vést kjótský proces, vypovídají mnohé o
politických i ekonomických překážkách, kterým bude muset světové společenství čelit
na cestě za lepším životním prostředím. Studium role klíčového aktéra zároveň
poodhaluje dynamiku celé diskuze a do jisté míry pomáhá předvídat její vývoj či
alespoň definovat podmínky pro její další vývoj. Téma jsem zvolila právě pro jeho
globální rozměr a dosah, a neméně i pro jeho aktuálnost.
V této práci polemizuji hlavně s tvrzením, že EU vystupovala na jednáních v roli
leadera. Vycházím přitom z předpokladu, že každá role s sebou vždy nese vzory
odpovídajícího nebo očekávaného chování. Leader podle tohoto předpokladu musí
prokázat určité vůdčí schopnosti (Elgström: 448). Charakteristiky role leadera se v
mnoha detailech různí a existují také rozličné typologie. Některé z obecných teorií,
které představují Ole Elgström, Sbragia a Damro či Vogler se Stephanem, jsou v této
práci nastíněny. Nicméně pro zodpovězení komplexní otázky, jaká byla role EU, se nám
aplikování konkrétních definic jeví jako nedostatečné. Vhodnějším prostředkem je
zkoumání obecných předpokladů EU pro roli leadera. V tomto ohledu se ukázala být
nejužitečnější studie amerických vědců Josepha Jupilla a Jamese Caporasa, kteří se
mezinárodními vztahy i evropskou problematikou dlouhodobě zabývají. Ve studii
„States, Agency and Rules: The European Union in Global Environmental Politics,”
vydané v roce 1998, navrhují autoři čtyři hlavní kritéria pro posuzování úlohy Evropské
unie. Jsou to „koheze“ jako soulad zájmů a postojů, „autorita“ a „autonomie“
(především v ohledu k institucím) a „uznání“ (třetími stranami). Ačkoliv Jupille
s Caporasem dokazují platnost své teorie „actorness5“ hlavně na případu Konference
OSN o životním prostředí a rozvoji, jimi stanovená kritéria jsou obecně využitelná i pro
další případy. Tato práce je případovou studií na roli EU při projednávání Kjótského
protokolu – tedy na jednáních vedoucích od přijetí protokolu v r.1997 do jeho dotvoření
v roce 2001. Můžeme předpokládat, že čím více a lépe splňovala Evropská unie kritéria
koheze, autority, autonomie a uznání, tím výrazněji se na mezinárodní scéně profilovala
jako leader.

5

Anglické slovo „actorness“ nemá v češtině jednoznačný ekvivalent. Volně jej lze přeložit jako

účast v mezinárodních jednáních.
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K tématu role EU v globální politice změny klimatu existuje značné množství
odborné literatury. Jednou z nejrelevantnějších publikací na toto téma je sborník editorů
Michaela Grubba (jednoho z předních světových odborníků na politiku změny klimatu)
a Joyeety Gupta „Climate Change and European Leadership,“ vydaný v roce 2001.
Sborník bohužel není v českých podmínkách dostupný. Tato práce čerpá alespoň
z jedné ze samostatných studií Michaela Grubba, kterou vydal ve spolupráci s Farhanou
Yamin. Studie s názvem „Climatic Collapse at The Hague” pojednává o konfliktní šesté
konferenci smluvních stran v Haagu v r.2000 a v závěru reflektuje roli Evropské Unie.
Také Hermann Ott z německého Institutu pro klima, životní prostředí a energii
upozornil ve studii „Climate Change: an Important Foreign Policy Issue” na některé
aspekty role EU během haagské konference. Ne náhodou se obě práce objevily v r.2001
v dubnovém čísle časopisu International Affairs, které bylo změně klimatu z větší části
věnované. Studie jsou cenné pro účely této práce, neboť analyzují chování EU v jedné
z nejproblematičtějších fází mezinárodního jednání o Kjótském protokolu. Pro obecnější
pohled na úlohu EU ve světové politice životního prostředí je dále přínosná především
odborná stať Alberty Sbragia a Chada Damro- „The Changing Role of the European
Union in International Environmental Politics” – v níž je nastíněna role EU vzhledem k
měnící se povaze globální diskuze o životním prostředí. Koncepcí role leadera
v souvislosti s úlohou Evropské unie v mezinárodních environmentálních aktivitách se
také podrobně a systematicky věnují John Vogler s Hannesem Stephanem či Ole
Elgström.

Závěry

jejich

výzkumu

naznačují

některé

obecné

charakteristiky

mezinárodního působení Evropské unie a představují proto vhodný teoretický podklad
pro tuto práci.
Pro snazší orientaci v textu je na tomto místě nutné vyložit několik základních
termínů. Ačkoliv tato práce pojednává o roli Evropské unie, předmětem zájmu se,
zejména v druhé kapitole, stává Evropské společenství. Tuto dichotomii je třeba
vysvětlit. Smlouva o EU, která vešla v platnost 1.11.1993, začlenila stávající tři
evropská společenství6 do prvního pilíře organizace nazvané Evropská unie. Součástí
prvního pilíře se tak stalo i původní Evropské hospodářské společenství, přejmenované
v roce 1993 na Evropské společenství (ES). Na rozdíl od EU má ES právní subjektivitu

6

Jednalo se o Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a

Evropské společenství uhlí a oceli.
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a tím i možnost sjednávat mezinárodní dohody na konferencích smluvních stran
(Šlosarčík: 5). Klíčovým termínem pro tuto práci je také změna klimatu či klimatická
změna. Užití obou variant jsou možné. Zatímco v mezinárodních smlouvách je většinou
zmíněn první z nich, oficiální české zdroje – Český hydrometeorologický ústav a
Ministerstvo životního prostředí - uvádí druhý. Na rozdíl od termínu „globální
oteplování,“ který byl používán ještě v 90.letech, lépe vystihuje celkový rozsah
problematiky. Pokud některá pasáž textu pojednává o politice životního prostředí, bývá
zde užíváno ekvivalentního výrazu „environmentální politika,“ který vychází
z anglického slova „environment“ (životní prostředí). Vzhledem k tomu, že je většina
zdrojů, z nichž čerpá tato práce, v anglickém jazyce, může být překlad některých
termínů do českého jazyka nejednoznačný. Ve snaze vyhnout se nedorozumění byly
tedy v textu na některých místech ponechány originální, anglické, názvy (týká se např.
termínů „burden-sharing“ či „capacity building“). V jiných případech lze anglický
název přeložit několika způsoby. Analogický význam tak má v českém jazyce
„klimatická politika“ i „politika změny klimatu“ (anglicky Climate Change Policy).
Blížeji je význam problematických termínů vždy vysvětlen v kontextu jednotlivých
částí této práce.
Role Evropské unie budu zkoumat na základě kritérií stanovených Jupillem a
Caporasem. V první části se budu věnovat kohezi jako předpokladu pro roli leadera.
Druhou kapitolu věnuji autoritě a autonomii institucí EU a nakonec, v poslední kapitole,
vyhodnotím předpoklady EU pro uznání třetími stranami. V úvodu každé kapitoly je
koncepce posuzovaného kritéria zevrubně vysvětlena, v závěru kapitoly je potom
představen dílčí závěr.

5
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1. Koheze jako předpoklad pro roli leadera

1.1. Vymezení pojmu
Jedním z východisek této práce je předpoklad, že pokud Evropská unie usiluje o
roli leadera v mezinárodních jednáních, musí zajistit určitou míru koheze mezi svými
členy. Vnitřní koheze neznamená úplnou harmonii zájmů a hodnot, obnáší nicméně
požadavek stanovení společných cílů a prostředků k jejich dosažení.
Koheze je nutnou podmínkou pro to, aby Evropská unie mohla na světových
fórech vystupovat jednotně, a tím byla její politika srozumitelná pro ostatní hráče.
Souvislost koheze a role výstižně ilustruje Ole Elgström ve své polemice o mezinárodní
roli EU. Na základě interview s účastníky environmentálních jednání uvádí pohledy
třetích stran na EU. Někteří dotázání tvrdí, že v určitých případech EU opravdu hraje
roli leadera, ale stává se tak pouze, pokud všechny členské státy hovoří jedním hlasem.
Pakliže je EU schopná dosáhnout pouze vágních kompromisů, neposkytuje ostatním
aktérům jednání jasné signály, kudy jít vpřed (Elgström: 450). V případě nedostatku
koheze nemůže EU mezinárodní úsilí o odvrácení změny klimatu vést.
J.Jupille a J.Caporaso přesněji rozlišují čtyři roviny, na nichž se dá míra koheze
zkoumat. Jsou to – koheze cílů/hodnot, koheze taktická, procedurální a koheze ve
výsledcích (Jupille a Caporaso: 219). Tato kritéria se pokusíme uplatnit při posuzování
chování EU během období 1997 – 2001.

1.2. Společné hodnoty a cíle
Různé definice poukazují na to, že schopností leadera musí být dovednost
zformulovat konstruktivní cíle a inspirovat ostatní novými vizemi. Je to jistá forma
intelektuálního vedení (Elgström: 449). Sbragia a Damro vidí sílu Evropské unie právě
ve schopnosti „definovat téma klimatické změny,“ které EU „představuje jako
demonstraci vlastní kompetence a identity coby mezinárodního leadera. (Sbragia a
Damro: 66).
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Hodnoty a cíle klimatické politiky EU vychází z dlouhé tradice ochrany životního
prostředí. Zásadním impulzem pro vznik ucelené environmentální politiky byl Jednotný
evropský akt, který ochranu životního prostředí zařadil v r. 1986 de iure mezi politiky
Evropského společenství (ES)7. Globální rozměr získala environmentální politika
zhruba na počátku 90.let. Na summitu Evropské rady v Dublinu v r. 1990 vyjádřily státy
unie vědomí „zvláštní odpovědnosti za životní prostředí vůči našim občanům i vůči
širšímu světu.“ (Evropská rada, červen 1990). Odhodlání usilovat o ochranu životního
prostředí na mezinárodní úrovni potvrzovala také Smlouva o EU, která jako jeden z cílů
ES stanovila: „podporu opatření na mezinárodní úrovni, čelících regionálním a
celosvětovým problémům životního prostředí“ (Čl.130r Smlouvy o EU). Na základě
tohoto odhodlání byla utvářena i samostatná klimatická politika, souběžně a v interakci
s iniciativou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC)8.
V roce 1997 před nadcházející třetí konferencí smluvních stran Úmluvy – tzv.
„COP 3“ – si Evropská unie stanovila ambiciózní cíle. Na Evropské radě
v Amsterodamu v červnu 1997 potvrdily hlavy států vůli dosáhnout v Kjótu závazného
protokolu omezující emise skleníkových plynů po roce 2000 pod úroveň z roku 1990.
Konkrétní návrh počítal se snížením o 15%. (Evropská rada, červen 1997). Dva měsíce
před konáním konference ještě upřesnila společné postoje Rada EU ve složení ministrů
životního prostředí. Ze závěrů vyplývá, že EU usilovala o efektivní dohodu, kterou by
podpíral také režim plnění redukčních cílů a s ním spojené postihy za neplnění (Rada
EU pro životní prostředí, červen 1997). Kjótské konference se účastnilo Evropské
společenství (ES) vedle svých, suverénně vystupujících, členských států a dohodnutý
protokol také nesl podpisy států i ES. Toto dvojí zastoupení však nebylo překážkou
koherentní společné politiky, neboť v průběhu konference panoval mezi strategiemi EU
a členských států soulad (Sbragia a Damro: 61).

7

Jednotný evropský akt přidal k Římským smlouvám novou Hlavu VII, v níž stanovil jako

základní environmentální cíle Společenství: „udržovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí,
přispívat k ochraně lidského zdraví a zajišťovat šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů“. Akt
vešel v platnost 1/7/1987 (Čl.130r Jednotného evropského aktu).
8

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) byla přijata na

Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru v r.1992.s cílem stabilizovat emise
skleníkových plynů. Signatáři úmluvy – tzv. smluvní strany - se schází na každoročních konferencích.
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Původní plány na patnáctiprocentní snížení se EU nepodařilo prosadit a výsledný
protokol počítá pouze celkovou redukcí emisí o 5,2% pro období 2008-2012. Některá
důležitá opatření, na nichž měla EU zájem, byla ponechána k podrobnému projednání
na následující konferenci9. Klimatická politika EU se nadále odvíjela podle aktuální
mezinárodní situace. Bezprostředně po Kjótu se sešli představitelé členských států na
Evropské radě, kde označili Kjótský protokol za první krok a zdůraznili nutnost učinit
další navazující opatření. (Evropská rada, prosinec 1997).

Na nejbližším zasedání

environmentální Rady byly potom definovány konkrétní cíle post-kjótské strategie.
Rada potvrdila předchozí stanovisko evropských leaderů a zhodnotila, že jakkoliv
nenaplnil protokol unijní cíle v předpokládaném rozsahu, odpovídá evropskému
hlavnímu záměru, kterým bylo zapojit průmyslové země do závazné dohody. Rada
„věří, že vedoucí role, kterou sehrála Evropská unie a členské státy […] byla klíčovým
faktorem k dosažení výsledného protokolu.“ (Rada EU pro životní prostředí, březen
1998).
V průběhu následujících konferencí smluvních stran, konaných v roce 1998
v Buenos Aires (COP4) a v r.1999 v Bonnu (COP5), byly přísnější představy EU o
podrobnostech protokolu konfrontovány s minimalistickými požadavky zejména USA a
dalších zemí sdružených v tzv. „Umbrella group.10“ Ani na jedné z konferencí však
nebyly problematické body protokolu vyjasněny. Vzhledem k přetrvávajícím neshodám
otevřely členské státy EU na konci roku 1999 možnost přijmout protokol jednostranně,
bez ohledu na případnou neúčast USA (Ott: 280). Zkouškou koheze EU se stala šestá
konference smluvních stran v Haagu, neboť do tohoto jednání byly vkládány naděje na
definitivní vyřešení sporů. Ukázalo se, že tváří v tvář vyhrocenému euro-americkému
konfliktu, jednala EU spíše jako skupina než jako tým. Delegace Spojeného království,
Francie či Německa měly odlišnou taktiku vyjednávání, aniž by se opíraly o předem

9 Mezi nesložitější nevyřešené otázky patřilo využití tzv. „flexibilních mechanismů-“ obchodování
s emisemi, společně přijímaných opatření (JI) a mechanismu čistého rozvoje (CDM). Mechanismy
umožňovaly snižovat emise aktivitami doplňujícími přímé zásahy na domácí půdě. Dále zbývala upřesnit
pravidla pro transfery čistých technologií (hlavně do rozvojových zemí) a režim plnění závazků protokolu
resp.postihy za neplnění.
10 Jednalo se o vyjednávací platformu USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie, Ruska, Ukrajiny
a dalších, kteří inklinovali k „měkčí“ verzi protokolu dovolující např. rozsáhlé plnění závazků pomocí
flexibilních mechanismů.
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dohodnutý společný postoj EU (Grubb a Yamin: 274-275). Po skončení konference,
která byla vnímána jako diplomatický neúspěch, se ještě vyostřily spory mezi
jednotlivými státy o názorech na nejvhodnější vyjednávací strategii, mezi Francií a UK
vypukla otevřená roztržka (Egenhofer a Cornillie: 8).

Hledání konečného řešení

sporných otázek bylo posunuto na červen 2001 do Bonnu.

1.3. Procedurální koheze
Koherentní politika EU by nebyla možná bez interní shody na procedurách
rozhodování. Nezbytná podmínka a základ, na němž procedurální shoda stojí, jsou
sdílené zájmy – alespoň na velmi obecné úrovni. (Jupille a Caporaso: 220). Jak bylo
naznačeno v předchozí sekci, společné zájmy EU pojímaly široké spektrum problémů
životního prostředí, klimatickou změnu k nim počítaje. Postupem času se členské státy
EU dohodly na procedurách rozhodování, které řešení těchto problémů upravují.
Opatření, týkající se životního prostředí, podléhala v zásadě dvěma různým
procedurám rozhodování. Pakliže se jednalo o splnění cílů, definovaných v čl.130r JEA,
byla uplatňována tzv. procedura spolupráce resp. procedura spolurozhodování11.
Evropský parlament hrál v legislativním procesu významnou úlohu, proto nesl proces
výrazné nadnárodní prvky.

Jednotný evropský akt značně usnadnil tvorbu

environmentální politiky tím, že mnohé záležitosti umožnil rozhodovat v Radě EU
kvalifikovanou většinou (dále jen „QMV“). Do politiky životního prostředí zavedl JEA
také tzv. princip přiblížení, podle nějž v oblastech s uplatněním QMV získávaly slabší
státy ulehčení od obecných pravidel rozhodování. (McCormick: 81-84). Životní
prostředí (a politika změny klimatu zvláště) bylo však oblastí se smíšenými
pravomocemi EU a členských států. Přestože v Maastrichtu došlo k rozšíření QMV
takřka na celou politiku ŽP, Smlouva o EU explicitně vyjmenovala několik oblastí, na
něž se nadále vztahovalo jednomyslné rozhodování. Jednalo se předpisy fiskální
povahy, opatření týkající se územního plánování, využívání půdy a hospodaření
s vodními zdroji a konečně opatření související s energetikou (Čl.130s Smlouvy o EU).
11

Amsterodamská smlouva, která vstoupila v platnost 1.5.1999, změnila proceduru spolupráce na

proceduru spolurozhodování. Spolurozhodování dalo Evropskému parlamentu (EP) teoreticky stejnou
moc rozhodnout o přejetí návrhu jako měla Rada. Oproti spolupráci ztratila Rada možnost jednohlasně
přijmout návrh navzdory stanovisku EP (ABC práva EC: 75).
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Jednomyslné rozhodování vyžadovalo přítomnost všech členů Rady nebo jejich
zástupců a obecně se vztahovalo na citlivé otázky (ABC práva Evropských
společenství: 44). Přijetí společného postoje („common position“) tak bylo mnohdy
velmi obtížné.
Mezi členskými státy panovaly totiž v otázkách životního prostředí značné
rozdíly. V oblastech, na něž se nevztahovalo QMV, byly často rozdíly nejmarkantnější.
Jedná se zejména o energetiku, která měla s politikou klimatické změny přímou
souvislost, neboť v r.1998 byl energetický sektor v EU zodpovědný za 32,3% emisí
CO2 a byl tak největším znečišťovatelem (Gugele a Ritter: 24). Sbragia a Damro se
dokonce domnívají, že by se zástupci energetického sektoru měli mezinárodních jednání
účastnit (Sbragia a Damro: 59). Mezi největší producenty emisí GHG v evropské
patnáctce patřily v roce 1996 Spojené království, Německo, Itálie a Francie –
dohromady zodpovědné za více jak 60% celkových emisí EU. (Sobolewski: 57). Tyto
země byly zároveň ekonomicky nejvyspělejší12, s rozvinutým energetickým průmyslem.
Např. Německo bylo mezi zeměmi s nejvyšším podílem energetiky na tvorbě HDP v
EU třetí.13 Zástupci průmyslu (především chemického a ropného) lobbovali u svých
vlád za co nejmírnější omezování emisí a poukazovali na hrozby ztráty
konkurenceschopnosti a ekonomického oslabení (McCormick: 284). Jedním z výsledků
byla deklarace připojená k Jednotnému evropskému aktu, v níž se výslovně psalo, že
environmentální otázky nesmějí být rozšířeny na energetiku. (Sbragia a Damro: 59).
Tato klauzule výrazně ovlivnila klimatickou politiku EU v devadesátých letech.
J.Jupille shrnuje ve své studii, věnované problematice mezinárodních výstupů evropské
politiky, že v případech, kdy je uplatňováno QMV, inklinuje EU k prosazení zásadních
změn, zatímco princip jednohlasnosti vede spíše k zachování statu quo (Jupille 1999:
414). Procedurální koheze, která pomáhala členským státům překlenout vzájemné
rozpory, tedy byla do určité míry omezená právě oblastmi vyjmutými z QMV.

12

Vyspělost ekonomiky je zde klasifikována podle celkového objemu HDP (Eurostat, GDP at

market prices).
13

Na prvním místě bylo v tomto ohledu Švédsko, na druhém Finsko. Energetika se přitom na

celkových emisích evropské patnáctky podílela v roce 1997 téměř 25%. Zdroj: (Eurostat, Greenhouse gas
emissions by sector).
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1.4. Taktická koheze
I přes určitou shodu na procedurálních otázkách představovala vnitřní disparita
EU nadále překážku jednotné klimatické politiky EU. Evropští leadeři hledali způsob,
jak rozdíly vyrovnat a shodli se na komplexním systému interních výměn a rozložení
úkolů, které můžeme nazvat taktickou kohezí.
První důležitou zkoušku na této úrovni znamenala konference OSN o životním
prostředí a rozvoji v r.1992 v Riu de Janeiro. Prubířským kamenem klimatické strategie
EU se měla stát uhlíková daň, navržená Komisí Radě v r.1992 (McCormick: 282). Daň
měla finančně zatížit produkci emisí a tím přispět k obecnému evropskému cíli
zafixovat emise na úrovni r.1990. Zatímco se návrh těšil široké podpoře průmyslově
vyspělých a zároveň ekologicky orientovaných zemí,14 chudší členské státy –
Španělsko, Irsko, Portugalsko a Řecko - se postavily proti. Obávaly se především
dopadů daně na své slabé hospodářství a argumentovaly svým dosavadním nízkým
podílem na emisích EU (TED Case Studies). Pro neshody mezi státy nebyla nakonec
daň na unijní úrovni uplatněna. Tato iniciativa nicméně ukázala nový směr pro dosažení
shody. Nová taktika EU od té doby se zakládala na principu „burden-sharing“15, tedy
solidárního rozdělení úkolů mezi členské státy, přičemž ekonomicky nejvyspělejší státy
nesly největší břímě zátěže.

Z toho profitovaly slabší ekonomiky, které se na

společném závazku podílely méně.
Tento princip byl plně rozvinut ve strategii přijatou před konáním Kjótské
konference. Na zasedání environmentální Rady v březnu 1997 se šéfové rezortů usnesli,
že “členským státům, které začínají na relativně nízké úrovni domácí energetické
spotřeby [...], bude umožněno mít limity CO2 odpovídající jejich hospodářskému a
sociálnímu rozvoji, přičemž budou zvyšovat efektivitu ekonomiky.“ Konkrétní přijaté
závazky se zásadně lišily. Zatímco Lucembursko a skupina států Německo, Dánsko,
Rakousko se zavázaly k redukci emisí o 30% resp. o 25%, Španělsku bylo umožněno

14

Největšími zastánci daně bylo Německo, Nizozemsko, Dánsko, Finsko a Švédsko. Tyto země

(ještě spolu s Rakouskem) dlouhodobě věnují nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí ze států
EU a mají zároveň rozvinutou environmentální legislativu. Přirozeně tedy podporují ekologické iniciativy
i v rámci EU.
15

Burden-sharing doslova přeložený z angličtiny znamená „sdílení břemene.“
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produkovat o 15% skleníkových plynů více než v r.1990, Řecku o 30% a Portugalsku
dokonce o 40% (rok splnění 2010). (Rada EU pro životní prostředí, březen 1997).
I když Kjótský protokol nakonec po EU požadoval mnohem mírnější snížení
emisí, než s jakým ve svých plánech počítala, koncepce „burden-sharing“ zůstala
zachována.16 Evropská komise doporučila členským státům, aby usilovaly o větší
snížení, než jaké jim předepisovala mezinárodní dohoda, nicméně rozhodla se takové
závazky nevynucovat (Sbragia a Damro: 57). Na environmentální Radě v březnu 1998
ministři potvrdili dosavadní taktiku: „Evropské společenství jakožto regionální
ekonomická integrační organizace spolu s členskými státy využijí výhody společného
splnění požadavků protokolu“ (Rada EU pro životní prostředí, březen 1998). Na
následující Radě v červnu téhož roku se ministři shodli na konkrétních emisních
limitech, které se v principu od předchozího plánu příliš nelišily, na jedné straně byly
schváleny mírné úlevy největším znečišťovatelům, na druhé straně došlo k mírnému
zpřísnění v limitech pro méně rozvinuté státy. Ovšem takovým způsobem, aby
dohromady evropská patnáctka splnila plán 8%.17 (Rada EU pro životní prostředí,
červen 1998).
Nelze opominout, že vedle společně dohodnutých předsevzetí se některé státy
vydaly vlastní cestou za ambicióznějšími cíly, ať už přímo v závazcích na snížení emisí
GHG nebo v dílčích opatřeních se stejným efektem. Markantní změnu avizovalo např.
Spojené království, které si v rámci evropského burden-sharing vyjednalo neúměrně
nízký závazek (Sbragia a Damro: 58). Zatímco Kjótský protokol vyžadoval redukci o
12,5%, UK později zveřejnilo cíl dosáhnout až 19% snížení emisí CO2 (DEFRA, UK‘s
Climate Change Programme 2000). Individuálním snahám se záhy dostalo i oficiální
evropské podpory. Vzhledem k celkově nepříliš příznivému vývoji snižování emisí, se
na členské státy obrátila přímo komisařka pro životní prostředí Margot Wallström a
apelovala, aby se nespoléhaly ve všem na Společenství, zejména když mnohé nebyly na
cestě k dodržení národních plánů (Evropská komise, březen 2000).
Jiný prostředek ke snižování emisí měl podobu obchodování s emisními
povolenkami. Jako jeden z flexibilních mechanismů jej umožňoval Kjótský protokol
16
17

EU umožňoval zavést systém burden-sharing čl.3 Kjótského protokolu.
Např. Německo a Dánsko muselo snižovat jen o 21%, největší tíha zůstala ležet na

Lucembursku, které muselo snižovat o 28%. Naproti tomu Portugalsku byl povolen nárůst emisí „pouze“
o 27%, Řecku o 25%
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všem signatářům. EU se nejprve snažila ovlivnit výslednou podobu mezinárodní
dohody. Především trvala na tom, aby obchodování s emisemi bylo pouze doplňkovým
prostředkem vedle klíčové domácí aktivity a mělo příznivé, průkazné a efektivní dopady
na životní prostředí (Rada EU pro životní prostředí, červen 1997 a březen 1998).
Komise se usnesla, že „úroveň Společenství opravňuje k přijetí pravidel a vodítek
s ohledem na vnitřní trh, státní pomoc a stávající environmentální legislativy.“
(Evropská komise, červen 1998). V průběhu let 1998 a 1999 si evropské státy ujasnily
postoj k této otázce a na rok 2000 připravila Komise Zelenou knihu s konkrétními
podněty. Vzhledem k průtahům se dojednáváním Kjótského protokolu, rozpracovala EU
svůj

systém

obchodování

s emisními

povolenkami

v podstatě

nezávisle

na

mezinárodním vývoji, nicméně však tak, aby s ním byl kompatibilní (Egenhofer a
Legge: 16). Zakládal se na zkušenostech s několika průkopnickými programy uvnitř
členských států a tvořil základní pilíř taktické koheze EU.
V přípravách zmíněné Zelené knihy musela Komise přihlédnout hlavně ke dvěma
již existujícím systémům. Jako vůbec první zavedlo systém obchodování s emisními
povolenkami Dánsko- tzv. „dánské schéma CO2 kvót.“ Program byl spuštěn v dubnu
2001 a týkal se pouze elektrárenského průmyslu.18 Spočíval ve stanovení emisních kvót
–

neboli

limitů,

které

byly

určeny

na

základě

historických

zkušeností

(tzv.“grandfathering“). K ukončení programu došlo v r.2004 (Egenhofer a Legge: 2324). Vedle Dánska experimentovalo s emisními povolenkami i Spojené království, které
mělo v době vydání Zelené knihy již rozpracovaný ucelený systém.19 Zcela dobrovolný
program, tzv. Selbstverpflichtung, mělo i Německo. Hlavní problém, před nímž stála
Komise při přípravách celoevropského řešení, byla kompatibilita národních schémat –
především snaha, aby jejich různorodost neohrozila spravedlivou soutěž na evropském
trhu (Egenhofer a Legge: 22-23). V březnu 2000 přikývla Komise na dánské řešení:
„Komise vítá dánské schéma obchodování s emisemi, které je první svého druhu v EU,
protože je pro EU důležité sbírat zkušenost před spuštěním mezinárodního obchodování
v rámci Kjótského protokolu v r.2008.“ (Evropská komise, březen 2000).
Zelená kniha načrtla obrysy systému: „společnostem jsou udělovány povolenky
k emisím GHG podle celkových environmentálních ambic jejich vlád.“ Systém by podle
18

Elektrárenský průmysl však byl v Dánsku zodpovědný za 40% emisí

19

Program byl spuštěn v dubnu 2002 a ukončen v prosinci 2006. Dobrovolně se na něm podílelo

33 organizací.
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ní měl vést ke snížení emisí až o pětinu (SCADplus, Greenhouse gas emissions trading).
Evropský systém počítal (pro první fázi) přidělování povolenek zdarma dle národních
alokačních plánů schválených komisí a v r.2010 měl pokrývat 40% emisí CO2 v EU.
(Egenhofer a Legge: 16). V červnu 2001 se evropští leadeři sešli v Göteborgu, kde se
shodli na úplném vyhovění požadavkům Kjótského protokolu a jeho ratifikaci tak, aby
mohl vejít v platnost nejpozději v r. 2002. V reakci na summit navrhla Komise
konkrétní směrnici (SCADplus, Greenhouse gas emissions trading), která počítala se
spuštěním obchodování v r.2005 (tzv. první fáze).20 Jedná se o další prostředek, který
uplatnila Unie v rámci svých hranic – efektivním využitím tržních mechanismů a
diferenciovaných

emisních

kvót

jednotlivým

státům

umožnila

pokrok

v

společné klimatické politice.

1.5. Výsledky
Všechny doposud zkoumané úrovně koheze mají zřejmý dopad na reálné
výsledky společné klimatické politiky EU. Schopnost dojít k těmto výsledkům,
nezávisle na stupni shody, je důležitým indikátorem koheze (Jupille a Caporaso: 220).
„Koheze výstupů“ je tedy další kritérium posuzování mezinárodní úlohy EU.
Podle O. Elgströma je vůdčí úloha v mezinárodní politice vztahem, v němž leader
vede nebo řídí chování ostatních aktérů směrem k dosažení nějakého cíle v určitém
časovém rozmezí. Tato pozice může vyplývat z materiálních i nemateriálních
prostředků aktéra. Leader může díky nim vyvíjet určitý tlak na druhé a také jim sloužit
za vzor (Elgström: 449).

Takovým vzorem bylo Evropské společenství již před

Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji v r.1992. Den před konferencí se sešla
společná environmentální a energetická Rada a dohodla závazek konzervovat emise na
úrovni r.1990 i v r.2000. Tato pozice ovlivnila následná jednání - např. tím, že vyvíjela
tlak na USA (Sbragia a Damro: 66). Nejen konkrétními postoji, ale celkovým rozsahem
politiky mohla EU ovlivňovat a inspirovat ostatní hráče.
V tomto ohledu je třeba poukázat na obsáhlé acquis communautaire, tedy vlastní
obsah klimatické politiky EU. K zdrojům práva klimatické politiky ES patří obě klíčové
mezinárodní dohody - Rámcová úmluva OSN o změně klimatu i Kjótský protokol

20

Jedná se o směrnici 2003/87/EC, v platnost vešla 1.1.2005.
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samotný. Jednotným evropským aktem počínaje nachází „zelené“ aktivity Společenství
oporu i v zakládajících smlouvách. JEA spustil legislativní iniciativy, které vyústily
v značné množství zákonů. V oblasti sekundárního práva dominovaly evropské
legislativě zákony v podobě směrnic.21 Klimatických změn se dotýká např. směrnice
požadující energetickou efektivitu po největších znečišťovatelích mezi průmyslovými a
zemědělskými zařízeními EU (96/61/EC) nebo směrnice o povinném označování
ekologičnosti domácích spotřebičů (92/75/EEC) (EUR-LEX, Climate Change). Ovšem
zdaleka největšího objemu dosáhla legislativní aktivita na úrovni terciárního práva.
Jedná se především o celou řadu doporučení a názorů, patří sem i Zelené a Bílé knihy
(např. již zmiňovaná Zelená kniha o obchodování s emisemi) a v neposlední řadě akční
programy. V době dojednávání Kjótského protokolu byl v platnosti již pátý Akční
program pro životní prostředí (od r.1993), který ukazoval hlavní směry, kudy se unijní
politika měla orientovat. Na první místa stavěl princip racionalizace energetické
produkce i spotřeby, důraz na recyklaci či zásadní požadavek změny vzorců chování.
Program také podtrhl vůli EU angažovat se v řešení celosvětových problémů, tedy i
změny klimatu (McCormick: 62).
V polovině 90. let však vůle řídit se principy ochrany životního prostředí,
legislativní expanze opadla a větší důraz byl kladen na implementaci již platných
legislativních aktů ES (McCormick: 124). Navíc se začaly objevovat snahy některých
států (především Německa a UK) o revizi stávajících regulačních zákonů a návrat
rozhodování

na

národní

úroveň.

Příčinou

byly

hlavně

obavy

z

dopadů

environmentálních opatření na průmyslový sektor a s tím související možné oslabení
ekonomiky. Tyto vnitřní tlaky sice vedly k fázi mírnější politiky založené spíše na
konsenzu, ale nezamezily novému oživení zákonodárné iniciativy ke konci 90. let (Hey:
23-24). V té době EU nejen potvrdila své cíle na poli politiky změny klimatu, nýbrž
prosadila v rámci svých hranit množství nových zákonů. Mezi všemi jmenujme např.
směrnici 2001/77/EC prosazující energie z obnovitelných zdrojů nebo Bílou knihu
„Evropská

dopravní

politika

pro rok

2010“

navrhující

příklon

k ekologicky

šetrné železniční a vodní dopravě. Důležité je také zmínit Evropský program pro změnu
klimatu, který Evropská komise spustila v červnu 2000. Na základě spolupráce několika

21

Z celkového objemu environmentální legislativy na konci 90.let tvořilo zhruba 42%směrnice,

30% nařízení a 28% rozhodnutí (McCormick: 72).
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pracovních skupin, kde působili také odborníci a investoři, vypracovala Komise na 40
politik a opatření22, které měly vést ke snížení emisí skleníkových plynů a tím splnění
8% závazku z Kjóta.
Početné legislativní aktivity EU směřující ke snížení emisí mohly bezesporu
Evropské unii získat kredit v mezinárodních jednáních. Avšak hlavně skutečné,
měřitelné výsledky vypovídaly o možnosti působit na ostatní aktéry jako příklad hodný
následování. V tomto ohledu nebyly výsledky členských států tolik oslnivé. Od roku
1993 sbírala veškerá data (nejen) o pokroku EU ve snižování emisí GHG Evropská
agentura pro životní prostředí (EEA). V roce 2002 vydala druhou zprávu, nazvanou
Ekologické signály. Zejména v boji proti globálnímu oteplování zde EEA shledává jen
dílčí pokrok a pouze u některých států. „Restrukturalizací energetického sektoru a
přechodem k jiným druhům paliv při výrobě elektrické energie bylo v Německu a ve
Spojeném království dosaženo významného jednorázového poklesu emisí oxidu
uhličitého. V devíti členských zemích Evropské unie se však emise naopak zvýšily,
čímž se vývoj v těchto zemích začal odchylovat od doposud lineárního plnění cílů
stanovených v Kjóto“ (Evropská agentura pro životní prostředí 2002). V roce 2001
zkonstatovala jiná zpráva EEA celkové snížení emisí GHG v období 1990 až 2001 o
2,3% (což bylo doposud hluboko pod kjótským požadavkem na 8% snížení) a velmi
varovný vývoj emisí klíčového CO2. Tento plyn se v r.2001 podílel na celkových
emisích EU 82%, přitom jeho produkované množství oproti r.1990 dokonce vzrostlo o
1,6% (Gugel; Huttunen; Ritter: 6). Na jednu stranu se v průmyslovém odvětví,
v energetických dodávkách, zacházení s odpadem a dalších sektorech podařilo emise
mezi lety 1990 a 2000 mírně snížit využíváním šetrnějších a efektivnějších technologií
(v energetice např. přechodem na zemní plyn či výrobou elektřiny z obnovitelných
zdrojů). Avšak samotná oblast dopravy zaznamenala naopak 20% nárůst emisí. Ten šel
ruku v ruce s růstem ekonomiky, v nákladní dopravě jej dokonce předčil. Od
hospodářského růstu se také nepodařilo oddělit růst poptávky po energiích, což se
v budoucnu může ukázat jako zásadní (Gugel; Strobel; Taylor: 20). Se začátkem nového
milénia se potom příznivé klesající trendy začaly leckde měnit k horšímu (např. v UK a
22

Jednalo se např.o zvýšené využívání obnovitelné energie, zvyšování energetické účinnosti (např. u

budov, v průmyslu a u domácích spotřebičů), snížení emisí oxidu uhličitého z nových osobních
automobilů aj. Nejdůležitějším opatřením ECCP byl systém obchodování s emisemi.
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v Německu slabý nárůst emisí) (Gugel; Huttunen; Ritter: 8). Je tedy zřejmé, že na hlavní
výzvu nejen domácí, ale i mezinárodní klimatické politiky – jak snížit emise při stálém
hospodářském růstu - EU nedokázala ve sledovaném období uspokojivě odpovědět.

1.6. Shrnutí první kapitoly
V boji proti změně klimatu si EU vytyčila poměrně ambiciózní cíle, jež
prosazovala na domácí půdě i mezinárodně, avšak míra koheze v prosazování těchto
cílů kolísala. Členské státy se shodly na základních procedurách rozhodování, jejichž
využití pomohlo překonat některé zásadní vnitřní rozdíly a prosadit řadu zákonů.
V tomto smyslu bylo především úspěchem rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou
v Radě na velkou část environmentální agendy. Nicméně QMV se nevztahovalo na
opatření týkající se kupř. energetického průmyslu, který byl v době přijetí Kjótského
protokolu největším znečišťovatelem v EU. Rozdílná úroveň ekologické politiky i
odlišné zájmy členských států představovaly překážku koheze - zejména v oblastech, jež
vyžadovaly jednomyslné rozhodování.
EU přijala závazek Kjótského protokolu snížit emise GHG o 8% kolektivně.
Využitím systému „burden-sharing,“ který rozprostřel závazek mezi jednotlivé státy,
prokázala velký smysl pro taktickou kohezi. V politice změny klimatu přijalo Evropské
společenství značné množství sekundární legislativy, která pomáhala uskutečňovat
vlastní cíle a zároveň představovala pro třetí strany přiklad hodný následování.
Schopnost formulovat jasné a pokrokové cíle, zajistit plnění kjótských závazků i
úctyhodný rozsah přijaté legislativy tak dávaly EU slibné předpoklady pro roli leadera.
Nicméně v období, které tato práce sleduje, nevykázala unie jako celek zcela
přesvědčivé výsledky svých aktivit, neboť snižování emisí probíhalo pomalu nebo
dokonce vůbec. Důvody je třeba hledat nejen v nedostatečné kohezi (zejména
procedurální), ale také v nejasném rozdělení kompetencí a omezených možnostech
institucí jednat autonomně.
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2. Autorita a autonomie EU
2.1.Autorita EU
2.1.1. Vymezení pojmu
Autoritu lze vyložit jako právní kompetenci k jednání v dané záležitosti.
V případě EU jsou to národní státy, kdo na základě dohody deleguje část svých
pravomocí na EU. Dohoda na jednu stranu omezuje činnost států, na druhou stranu
ohraničuje oblast působnosti EU (Jupille a Caporaso: 216). V mezinárodních jednáních
o změně klimatu prosazuje společný postoj EU většinou současné a budoucí
předsednictví Rady, přičemž důležitou úlohu má také Komise (Vogler a Stephan: 3956). Dohromady vytváří tzv. Trojku, která zastupuje EU na konferencích smluvních stran
UNFCCC. Otázka autority Trojky a institucí EU obecně je pro úspěch evropské mise
v boji proti změně klimatu klíčová. Pokud mají dostatečně silný mandát, mohou ovlivnit
výslednou podobu mezinárodních dohod (Jupille 1999: 414-15).
Evropská unie nemá právní subjektivitu, a se třetími stranami proto jedná
Evropské společenství. ES je specifické zvláštním právním charakterem, jenž se
vyznačuje vlastní institucionální strukturou a vlastním právním řádem. Autorita ES
vyplývá z principu přenášení pravomocí na jeho instituce a je posílena hlavně dvěma
zásadami – zásadou přednosti a zásadou přímého účinku. Má ovšem také své limity:
Společenství nedisponuje obecnou normotvornou pravomocí a jeho činnost se musí řídit
různými principy, především subsidiarity. Politika změny klimatu byla oblastí, v níž se
instituce ES musely o kompetence dělit s členskými státy, přičemž dělicí čára nebyla
jasně narýsována. Sbragia a Damro se domnívají, že nejasné odlišení kompetencí bylo
jednou z hlavních překážek EU v jejích aspiracích na roli leadera (Sbragia a Damro: 54)

2.1.2. Zdroje autority ES v politice životního prostředí
Pravomoci rozhodovat o otázkách životního prostředí nebyly pro instituce ES
vůbec samozřejmostí. Byly výsledkem postupného a zpočátku velmi pomalého procesu,
během nějž se státy vzdávaly části svých kompetencí ve prospěch Společenství.
18
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V r.1997, když se na třetí konferenci smluvních stran jednalo o podobě Kjótského
protokolu, se již autorita ES opírala o pevné základy. Její zdroje představovalo
především primární právo, ale také důležité výnosy Evropského soudního dvoru,
přičemž nejdůležitější bylo rozhodnutí ERTA z r.1971. Nakonec i dlouhý vývoj
praktického vedení klimatické politiky pomohl ES získat potřebné kompetence –
začleněním environmentálních aspektů do politik s výlučnými pravomocemi ES.
Až do r.1986 se aktivity ES v oblasti životního prostředí mohly odkázat pouze na
Římskou smlouvu, kterou však bylo nutno interpretovat velmi kreativně23 (Jupille 1998:
227). Teprve Jednotný evropský akt uvedl životní prostředí „oficiálně“ mezi společné
politiky, když do zakládajících smluv začlenil novou Hlavu VII, věnovanou výhradně
„zeleným“ aktivitám. Smlouva o EU Hlavu rozšířila o nové cíle a upřesnila procedury
rozhodování. Amsterodamská smlouva posléze začlenila ochranu životního prostředí a
princip udržitelného rozvoje do preambule - mezi hlavní ideové pilíře Společenství. V
preambuli je doslova vyjádřeno: „odhodlání podporovat hospodářský a sociální rozvoj
svých národů s ohledem koncept udržitelného rozvoje a v rámci dotvoření vnitřního trhu
a posilování soudržnosti a ochrany životního prostředí“ (Čl.1 Amsterodamské smlouvy).
Vzhledem k dlouhé absenci právního rámce, zakládala Evropská komise aktivity
týkající se životního prostředí na svých výlučných kompetencích ve společných
politikách – zejména v obchodní. Postupným začleňováním „zelených“ témat posilovala
svou autoritu v této oblasti. Do obchodní politiky byla takto zahrnuta „s obchodem
spojená environmentální opatření“ (TREM) (Jupille a Caporaso: 217). JEA zavedl tzv.
integrační princip, podle nějž měly být otázky životního prostředí součástí ostatních
politik. Vedle obchodu se tento princip dotýkal zejména dopravy, zemědělství,
průmyslu, energetiky a turismu (McCormick: 56 a 81). Je příhodné poznamenat, že
evropské snahy o propojování politik odrážely celosvětový trend. Ruku v ruce s
proměňující se povahou globální environmentální diskuze se zvyšovala i pozornost
věnovaná dopadům mezinárodních dohod o životním prostředí na ekonomiku a
mezinárodní obchod jmenovitě (Sbragia a Damro: 59). Úzká vazba byla na globální
úrovni stále viditelnější také mezi životním prostředím a rozvojovou pomocí (Vogler a
Stephan: 393).

23

Jednalo se konkrétně o články 100 a 235 Římské smlouvy o aproximaci národního práva resp. o

implikovaných pravomocech pro oblast životního prostředí.
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Možnosti ES jednat o životním prostředí se třetími stranami v rámci ostatních
politik vyplývaly také částečně ze Smlouvy o EHS. Evropská komise vedla příslušná
jednání tam, kde smlouva předpokládala uzavření dohod mezi Společenstvím a jedním
nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi (Čl.228 Smlouvy o EHS). Zásadním
impulzem a posléze důležitým pilířem zahraničních aktivit Společenství bylo však až
rozhodnutí Evropského soudního dvoru z r.1971 – tzv. ERTA24. Výnosem ERTA
potvrdil soud pravomoci Evropské komise dohadovat se třetími stranami „vnější stránky
společných politik ES“ (Doutriaux a Lequesne: 76). Dalším rozhodnutím Soudního
dvora z r.1973 se tato zvyklost vztáhla i na některé záležitosti životního prostředí.
ERTA zůstalo důležitým zdrojem autority ES i na konferencích smluvních stran
UNFCCC. V té době však již životní prostředí představovalo samostatnou oblast zájmu
ES a existovaly právní normy, které zahraničněpolitické kompetence ES v této oblasti
upravovaly.

2.1.3. Autorita ES na konferencích smluvních stran UNFCCC

Životní prostředí je oblastí se smíšenými kompetencemi ES a členských států.
Jednotný evropský akt stanovil, že „podrobnosti spolupráce Společenství mohou být
předmětem dohod mezi Společenstvím a dotyčnými třetími stranami, které se sjednávají
a uzavírají v souladu s článkem 228“ (Čl.130r JEA)25. To znamenalo, že kromě případů,
kdy byly pravomoci delegovány na Komisi, uzavírala mezinárodní dohody Rada EU.
Na konferencích smluvních stran se Rada nerozhodla zplnomocnit Komisi a EU
reprezentovala tzv. Trojka. Trojka byla složena ze stávajícího a budoucího předsednictví
Rady EU (pro zajištění kontinuity politiky) a reprezentanta Komise. Amsterodamská
smlouva, která vstoupila v platnost 1.5.1999, poněkud upravila složení Trojky –
předsednickému státu měl v reprezentaci EU kromě příštího předsednictví pomáhat
nově i Generální tajemník Rady - vysoký představitel pro společnou zahraniční a

24

Případ se označuje AETR či ERTA (dle různých jazykových verzí) podle zkratky názvu smlouvy,

které se týkal – tedy dohody o práci posádek vozidel mezinárodní silniční přepravě.
25

Článek 130r potvrdila v přesném znění i Smlouva o EU a Amsterodamská smlouva (ta jej uvedla

po přečíslování jako čl.174).
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bezpečnostní politiku (Čl.J.8 Amsterodamské smlouvy). V roce 1999 jím byl jmenován
Javier Solana.
Hlavní zodpovědnost za reprezentaci EU na konferencích smluvních stran měl
předsednický stát. V době konání COP3 v Kjótu bylo zemí předsedající Unii
Lucembursko, v Trojce mu asistovalo budoucí britské předsednictví. Na klíčové šesté
konferenci smluvních stran v r.2000 předsedala EU Francie, následovaná v první půli
roku 2001 Švédskem. Úkolem předsednického státu bylo prosazovat na jednáních
smluvních stran společný postoj EU. Jeho autorita se opírala hlavně o pravomoci ve
vnitřních jednáních EU, tedy také při dohadování společného postoje. Předsednictví
formálně vedlo jednání Rady a stanovovalo/iniciovalo jeho program. Na základě
spolupráce s Komisí, sekretariátem Rady a klíčovými vládami (a využitím dalších
vyjednávacích

strategií)

mělo

předsednictví

vysoký

potenciál

k určení

zahraničněpolitické orientace EU (Metcalfe: 413 a 428). To potvrzují i Doutriaux a
Lequesne. Navzdory poměrně omezeným formálním kompetencím mělo podle nich
v praxi mnohem důležitější roli. Mohlo například zprostředkovávat kompromis mezi
hlavními rozhodovacími orgány (Doutriaux a Lequesne: 56).
Přes dominantní úlohu předsednictví Rady při sjednávání dohod měla významnou
pozici

v Trojce

i

Evropská

komise.

Komise

totiž

disponovala

potřebným

administrativním zázemím a oproti předsednictví měla výhodu nepřetržité působnosti
(Doutriaux a Lequesne: 77-8). Změna klimatu patří dlouhodobě mezi priority Komise,
tato instituce je aktivním iniciátorem nových, ambiciózních cílů a zasazuje se i o to, aby
znalost problematiky vešla do obecného povědomí veřejnosti. Amsterodamská smlouva
výslovně uvedla, že Komise „je plně zapojena“ do vedení společné zahraniční politiky
(Čl.J.8 Amsterodamské smlouvy). Generální ředitelství pro životní prostředí navíc
v některých případech může EU na konferencích o změně klimatu i přímo reprezentovat
(Environment Directorate General). 29.dubna 1998 podepsala komisařka pro životní
prostředí Ritt Bjerregaardová za ES Kjótský protokol.
Mimo formální pravidla figurovali v procesu dohadování Kjótského protokolu
ještě další aktéři. Každá konference měla např. svého předsedu, jehož osobní styl mohl
poznamenat vývoj jednání. Takovou osobností byl i dánský ministr životního prostředí
Jan Pronk, který vedl neúspěšnou COP6 v Haagu v r.2000. K jeho pravomocem patřilo
předložení kompromisního návrhu jednajícím stranám. Jak poznamenává H.Ott,
Pronkův kompromis v Haagu přišel příliš pozdě a v nevhodné podobě a krachu
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konference nezabránil (Ott: 280). V Haagu se také ukázalo, že reprezentace EU trpí,
navzdory uplatňovanému integračnímu principu, nedostatečným zastoupením obchodu
a průmyslu – chybí jí tak potřebná váha i zkušenosti (Egenhofer a Cornillie: 8). Na
druhou stranu podlamovaly autoritu ES v Haagu spontánní pokusy některých států –
zejména UK – zhostit se role leadera jednání (Groenleer a Cornillie: 12-13). Problém
těchto iniciativ spočíval samozřejmě hlavně v tom, že jim scházely kompetence. Jak se
také ukázalo, nebylo UK schopno jím vyjednanou dohodu prosadit na schůzce patnácti
ministrů EU (Grubb a Yamin: 263). Problém nedostatečně odlišených kompetencí tak
zůstával nejzávažnějším faktorem, oslabujícím autoritu ES.

2.1.4. Smíšené kompetence

V primárním právu ES není rozdělení kompetencí v oblasti životního prostředí
jednoznačně specifikováno. K otázce zahraničně politických aktivit bylo pouze
ustanoveno, že Společenství a členské státy spolupracují se třetími stranami v rámci
svých pravomocí a dále, že pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech
a uzavírat mezinárodní smlouvy není dotčena (Čl.174 Amsterodamské smlouvy).
Důležitější než konkrétní klauzule byly pro rozdělení kompetencí obecné principy, jimiž
se politika životního prostředí řídila.
Autorita ES byla především vymezena principem subsidiarity. Princip rozděloval
kompetence v EU podle jednoduchého klíče: aktivita (politika) měla být uskutečněna na
úrovni nejpřiměřenější konkrétnímu řešenému problému (McCormick: 238). Jednotný
evropský akt aplikoval subsidiaritu výlučně na oblast životního prostředí a teprve
Smlouva o EU ji pozvedla na obecný princip Společenství. V čl. 3b je určeno, že EU je
oprávněna k činnosti pouze pokud cíle navržené záležitosti nemohou být dostatečně
dosaženy na úrovni členských států a mohou být [...] lépe dosaženy na evropské úrovni
(Smlouva o EU). Subsidiarita ponechávala členským státům možnost rozhodovat o
rozsáhlé environmentální agendě na domácí půdě.
Autorita Evropského společenství spočívala především v možnosti vytvářet
legislativu, která byla nadřazená právu členských států a zároveň zde byla (s výjimkou
směrnic, kde je aplikování principu složitější) přímo účinná26. Na druhou stranu byla
26

Jednalo se o zásadu přednosti a zásadu přímého účinku (Více viz. Šlosarčík: 44-46).
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autorita ES na členské státy vázána. Společenství nemělo obecnou normotvornou
pravomoc, takže veškerá tvorba sekundárního práva v EU musela mít oporu v
primárním právu. Odkaz na primární právo musel obsahovat výslovný článek, který
předjímal i proceduru rozhodování (Šlosarčík: 53). Tvorba i veškeré změny primárního
práva měly podoby uzavírání mezinárodních smluv mezi členskými státy a v Radě je
bylo nutno schvalovat jednomyslně. Veškeré procedurální aspekty politiky životního
prostředí byly tedy výsledkem jednomyslné a explicitní volby členských států (Jupille
1998: 231).
Vzhledem k tomu, jak bylo postupem času nastaveno rozhodování v EU, však
mohly být členské státy zavázány i k opatřením, se kterými nesouhlasily (Jupille 1998:
226). Snažily se proto ovlivňovat co nejvíce legislativní proces formálními i
neformálními způsoby. Významný byl např. jejich neformální podíl na přípravné fázi,
kdy se národní zastupitelé snažili svými požadavky působit na Komisi (Jupille 1998:
230). Oficiálně si státy ponechaly kompetence v oblastech, které považovaly za
strategické (daně, energetika).
Problematika autority se ilustrativně odráží v možnosti rozhodovat o legislativě
životního prostředí v Radě kvalifikovanou většinou. U opatření, která se přísněji
dotýkala politik členských států, přetrvávalo užívání principu jednomyslnosti. (Jupille
1998: 228). I jediná země mohla zablokovat přijetí nového zákona, pokud jím byly
ohroženy její zájmy. Při uplatňování principu jednomyslnosti inklinovala EU
k prosazování méně odvážných a pokrokových návrhů. Společný postoj potom
odpovídal nejmenšímu společnému jmenovateli zájmů členských států, takže na
mezinárodních jednáních EU tíhla k zachování statu quo. (Jupille 1999: 411-414).
Navíc ani v záležitostech, kde postačovala ke schválení nebo odmítnutí návrhu
kvalifikovaná většina, neztratil hlas jednotlivého státu zcela váhu. Rada totiž v praxi
často jednala na základě konsenzu a výsledné rozhodnutí bylo nejširším možným
kompromisem (Jupille 1998: 230).
V souvislosti s posilováním autority ES bývá často zmiňována ztráta „národní
suverenity“. Domníváme se, že otázka národní suverenity má minimálně dvě roviny –
pro její posouzení je vedle rozdělení kompetencí ještě třeba nastínit problematiku
autonomie.

23

Bakalářská práce

EU – role leadera v boji proti změně klimatu

2.2. Autonomie
2.2.1. Vymezení pojmu

Autonomií rozumíme zřetelnost (či odlišitelnost) institucí EU od členských států a
zároveň jejich faktickou nezávislost v jednání, ve formulování cílů i v implementaci
(Jupille a Caporaso: 217-218). Pro zkoumání role EU v mezinárodních jednáních o
změně klimatu je míra autonomie podstatným kritériem, neboť pouze autonomní
organizace může mít na výsledky mezinárodních jednání výraznější vliv. V případě, kde
by dostatečná autonomie chyběla, bude role organizace plně záviset na vůli jejích členů.
Je zřejmé, že v takovém případě bude sotva moci být leaderem jednání.
Jak již bylo řečeno, politika životního prostředí, a tedy implicitně i klimatická
politika EU, jsou předmětem „smíšené působnosti Společenství a členských států.
Na mezinárodních konferencích vznikají smíšené dohody, které podepisuje jak EU, tak i
všechny (nebo pouze některé) členské státy. Ze způsobu rozhodování v EU a distribuce
autority je patrné, že členské státy do aktivit Unie zasahují i přímo vstupují.
Kompetence členských států vést vlastní jednání autonomii EU značně oslabují.

2.2.2. Předpoklady autonomie EU
Autonomní vystupování EU je obecně podmíněno relativní volností jejích institucí
tj. jejich nezávislostí na členských státech. Tato podmínka je v EU naplněna pouze
omezeně, neboť členské státy se prostřednictvím svých zástupců přímo podílejí na
procesu rozhodování.27 Již ve fázi iniciace nového zákona se národní vlády mohou
prostřednictvím svých stálých zastupitelství k návrhu vyjádřit na půdě Evropské
komise. Hotový návrh je předložen Radě EU, kde je podroben sérii interních jednání.
Rada EU, jenž má smíšené legislativní a exekutivní pravomoci, je hlavním
rozhodovacím orgánem EU. Schází se dnes v devíti (v 90. letech před reformou ve
dvaceti) obměnách ve složení národních zástupců na ministerské úrovni.28 V případě
otázek změny klimatu zasedá Rada ve složení ministrů životního prostředí. Dříve, než

27
28

Více k procesu rozhodování v EU viz. McCormick: 100-134; Jupille 1998: 230-231.
Více k fungování Rady EU viz. Doutriaux a Lequesne: 35-60.
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se však konkrétní záležitost dostane na pořad ministerského jednání, je detailně
zpracovávána ve výboru stálých zástupců členských států (COREPER). Největší
podrobnosti projednává k tomu určená pracovní skupina. Pracovní skupina pro změnu
klimatu je složena z národních zmocněnců - expertů a zástupců Komise a schází dvakrát
až třikrát měsíčně v Bruselu. Připravuje veškerou agendu Rady v této oblasti a během
oficiálních konferencí smluvních stran Úmluvy bývá Radou zmocněna k vedení
jednání.29 Designovaný vyjednávač předsednického státu se v praxi stává klíčovou
figurou pro zdar mezinárodních jednání (Groenleer a van Schaik: 13). Silná pozice
národních vlád v procesu rozhodování výrazně oslabuje autonomii institucí,
definovanou jako nezávislost. Na všech úrovních rozhodování v Radě EU mají členské
státy hlavní slovo.
Vedle nezávislosti však míra autonomie záleží ještě na dalších faktorech.
Autonomní instituce musí mít široký rozsah rozhodovacích pravomocí, musí být
schopny přijímat rozhodnutí, která sahají nad rámec standardních procedur. A
v neposlední řadě nabývají autonomie, pokud disponují informacemi, jež jsou členským
státům nedostupné či pokud nemohou očekávat od států přesné pokyny, jak jednat
(Jupille a Caporaso: 218).
Politika změny klimatu patřila mezi oblasti, kde měla EU pro autonomii velmi
omezené předpoklady. Členské státy si ponechaly plné pravomoci např. v energetické
politice, která mohla podstatně ovlivnit úspěch či selhání společné klimatické politiky.
Pouze v několika vnitřních záležitostech (např. stanovování různých ekologických
standardů) spadala opatření spojená se změnou klimatu do společných politik.
V takovém případě byla podrobena standardním rozhodovacím procedurám.30 Na tyto
oblasti klimatické politiky se vztahovalo QMV, a tudíž byla možnost prosadit specifický
národní zájem poněkud oslabena. Rada se navíc o legislativní pravomoc dělila
s Evropským parlamentem, kde neměly národní vlády žádný zásadní vliv.
Z hlediska mezinárodního působení EU však o skutečné autonomii mluvit nelze.
Trojka jednala na konferencích smluvních stran na základě společného postoje, který
byl výsledkem dlouhých a komplikovaných jednání mezi členskými státy (Groenleer a
van Schaik: 13). Je sice pravda, že členské státy vystupovaly na konferencích v souladu
29

Vyjednavač předsednické země vede jednání s výjimkou dnů, kdy se sejdou přímo ministři.

30

Amsterodamskou smlouvou byla na všechny oblasti environmentální politiky rozšířena tzv. procedura

spolurozhodování. Předpokládá větší účast Evropského parlamentu na legislativním procesu.
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s dohodnutým společným postojem, neboť „členství v EU bylo důležité pro jejich
vyjednávací pozici, jejich náhled na věc i strategii, kterou volili pro dosažení svých cílů,
pokud byly jiné než společně dohodnuté“ (Sbragia a Damro: 62). Nicméně k zajištění a
případně vynucení jejich loajality neměla EU žádné prostředky. Společný postoj EU a
jeho šance na prosazení tak byly závislé na vůli členských států.

2.2.3. Reprezentace EU na konferencích smluvních stran
Možnost Trojky nezávisle jednat a pružně přijímat potřebná rozhodnutí
předurčovala roli, kterou Společenství na jednáních sehrálo. Do jisté míry byla tato
možnost limitována kompetencemi, jimiž EU v politice změny klimatu disponovala.
Instituce EU totiž měly pouze ty kompetence, které směřovaly k dosažení cílů ve
specifických oblastech, jak je stanoveno ve Smlouvách (ABC práva Evropských
společenství: 25). Nicméně míru autonomie trojky ovlivňovaly také vnitřní procedury
rozhodování, dojednaná pravidla i povaha politiky změny klimatu.
Jelikož oblast změny klimatu nespadala pod politiky s výlučnými kompetencemi,
měla Komise jenom dílčí úlohu v rámci Trojky. Evropská komise přitom nejlépe
splňovala předpoklad informační výhody nutný pro autonomní postavení a také, jak
argumentují Groenleer a van Schaik, pro důvěryhodnost EU v očích třetích stran.
Kromě stálého členství v Trojce (a příslušného administrativního aparátu) mohla
především uplatnit svou znalost politik a prostředí EU (Groenleer a van Schaik: 13).
Hlavní úlohu vyjednavače měla Rada EU resp. její předsednictví. Radu EU tvořili
přímo ministři národních vlád, tudíž jakákoliv diskuze o její autonomii postrádá smysl.
Skutečnost, že individuální státy reprezentovaly (jako součást Trojky) navenek zároveň
sebe i EU, působila rovněž jako oslabení autonomie, neboť delegace EU tím zcela
ztratila zřetelnost pro třetí strany. V tomto ohledu však nebyl nedostatek autonomie
nutnou překážkou pro to, aby byla EU leaderem. Třetí strany mohly teoreticky
považovat vystoupení kteréhokoliv z členských států za hlas celé EU, protože v průběhu
času identifikace členských států s EU rostla (Sbragia a Damro: 60 a 61).
Rada EU měla také hlavní slovo při přijímání společného postoje, na jehož
základě Trojka jednala. Společný postoj navrhovala Komise a v Radě byl nejprve
projednáván na nižších úrovních. Když byl návrh projednán pracovní skupinou a
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v COREPERU, rozhodovala o jeho přijetí ministerská Rada na základě QMV (Jupille
1999: 410).
Společný postoj měla prosadit mezinárodně především předsednická země,
jakožto hlavní vyjednavač. Snad největší slabinou předsednické funkce byla její
nestálost. Na principu rotace se předsednictví střídalo každých šest měsíců. Hermann
Ott dokládá, že rotace znemožňovala unii prosazovat konzistentní politiku a
nepředstavovala pro partnery jednání stabilní uspořádání (Ott: 285). Časté střídání totiž
znesnadňovalo prosazování dlouhodobých cílů, a proto se stát, který zrovna vedl Unii,
raději soustředil na splnění okamžitých úkolů (Metcalfe: 414). V té souvislosti
McCormick zdůrazňuje potřebu koordinovat strategii s budoucími předsednictvími,
neboť nebylo pravděpodobné, že se nějaký návrh podaří během pouhých šesti měsíců
zpracovat a implementovat (McCormick:127). Možnosti Předsednictví autonomně
přijmout nějaké opatření byly principem rotace jednoznačně oslabeny.
Klíčová otázka nicméně zní, zda pověřená reprezentace vůbec mohla přijmout
nějaké rozhodnutí, které sahalo nad rámec již dohodnutého postoje nebo které se
vzdalovalo standardním schvalovacím procedurám. V tomto ohledu je především
důležité zmínit, že rozhodovací procedury byly přijímány jednohlasně členskými státy a
jednohlasnost vyžaduje i jakákoliv změna (Jupille 1998: 225). Také změna či úprava
společného postoje předpokládala náročná vnitřní jednání a nebylo snadné jí dosáhnout.
Dříve dojednané kompromisy mohly být neústupně hájeny některým členským státem,
který tak dodatečnou dohodu zkomplikoval (Grubb a Yamin: 274). Autonomie EU a
její reprezentace byla proto spíše teoretická než reálně proveditelná. Mnohem razantněji
mohly uplatnit svůj vliv průběhu jednání členské státy, které si navzdory integraci
udržely značnou národní autonomii.

2.2.4. Autonomie členských států
Mezinárodní dohody o životním prostředí už od své podstaty omezují autonomii
signatářů. Státy se svým podpisem vzdávají možnosti rozhodovat o souvisejících
záležitostech suverénně (Jupille 1998: 225-6). Toto obecné tvrzení je platné i pro EU,
avšak s tím rozdílem, že uvnitř EU má omezování autonomie ještě jednu rovinu. Již
v průběhu interních jednání řešily členské státy otázku, kolik autonomie „obětují“
společnému postoji, z nějž může na konferencích smluvních stran vzejít závazná
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mezinárodní dohoda. Jejich pozice byla přitom jen velmi málo omezená platnými
právními předpisy.
V pramenech primárního práva byly většinou ustanoveny obecné principy, podle
nichž se politika klimatické změny řídila. Tyto obecné principy ponechávaly členským
státům poměrně značnou autonomii. Např. JEA (čl.130s) umožňoval státům zavést
opatření přísnější než ta, která byla společně dohodnutá (čl. 130t - Jednotný evropský
akt). Různé národní standardy jsou možná nejmarkantnější příkladem autonomní
národní politiky. Standardy přitom mohly být přísnější i benevolentnější než společně
dohodnuté předpisy (Jupille 1998: 232).
Smlouva o EU uvedla v platnost tzv. princip proporcionality, podle nějž měla EU
vydávat jenom přiměřené množství legislativy a snažit se přitom ponechávat na
členských státech možnost zvolit prostředky k implementaci (tj. např. preferovat
směrnice nad nařízeními) (McCormick: 84). I přesto členské státy implementaci
přijatých zákonů někdy odmítaly či protahovaly a velmi často bohužel nedokázaly
správně a zcela uskutečnit.

Implementace byla každopádně, i navzdory opatřením

přijatým v 90.letech31, nejslabším článkem legislativního procesu EU (McCormick:
124). Protože úkol implementace spadal plně do národní kompetence, měly národní
legislativy i exekutivy výrazný vliv na výsledky environmentální politiky EU (Jupille
1998: 233). Autonomnímu chování navíc napomáhala skutečnost, že evropské instituce
postrádaly prostředky ke kontrole a neměly o skutečném stavu implementace přehled
(McCormick: 139-140).
Na konferencích smluvních stran mohly členské státy využít kompetencí, které
jim byly ponechány smlouvami32 a vést autonomní politiku. Zatímco na COP3 jednaly
všechny státy v souladu s dohodnutým postojem, na problematické šesté konferenci
vystupovaly některé z nich autonomně, bez kolektivní a evropské zodpovědnosti (Grubb
a Yamin: 275). Hermann Ott k tomu poznamenává, že „sladit 16 disonantních hlasů (15

31

Po přijetí JEA následovala vlna přijímání nové legislativy a nedostatečné dohlížení na její

realizování. Efektivnější implementaci požadoval již čtvrtý akční plán pro životní prostředí a od roku
1992 byla podpořena programem IMPEL (McCormick: 124).
32

Čl.174 Amsterodamské smlouvy (bývalý článek 130r) stanovííl, že „předchozím pododstavcem

není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní
smlouvy.“
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států a 1 hlas Komise) bylo Herkulovým úkolem“(Ott: 285). Pokud se pouštěly do
samostatných jednání, činily tak na úkor akceschopnosti EU jako celku. Konkurovaly
přitom reprezentaci EU, která potom přestávala být pro třetí strany důvěryhodným
partnerem. Možnosti autonomního působení členských států značně komplikovaly
usilování EU o roli leadera.

2.3. Shrnutí

Koncepty autority a autonomie spolu úzce souvisí a společně představují
kritérium pro posuzování významu a vlivu institucí ES v mezinárodních jednáních o
změně klimatu.
Na autoritu ES jsme pohlíželi jako na kompetence ES k jednání a zastupování EU
na konferencích smluvních stran. Zabývali jsme se obecnými principy, které na jednu
stranu činily z ES svébytný právní subjekt, na stranu druhou jeho pravomoci limitovaly
(především princip subsidiarity). Zjednodušeně řečeno, opíralo Společenství svou
autoritu o tři základní pilíře – primární právo, integrační princip a rozhodnutí ERTA.
Společenství mělo pravomoci dohodnout pro oblast politiky změny klimatu společný
postoj, který na konferencích smluvních stran posléze prosazovala Trojka. Autoritu
Trojky (ač jí vévodil předsedající stát (byl tam ale společný mandát postoj pro jednání,
hlavní funkcí reprezentuje EU navenek a tedy i členské země) mohly ovšem zpochybnit
nesouladné iniciativy členských států. V jejich kompetencích totiž zůstaly některé
oblasti klimatické politiky, o nichž bylo nutno v Radě rozhodovat jednomyslně. A
především zůstala státům teoretická možnost vystupovat na mezinárodních konferencích
suverénně. Vzhledem ke specifičnosti a mladosti této politiky nebylo nikde psáno, kde
končí pravomoci členských států a začínají pravomoci Společenství.
Problém smíšených kompetencí také poznamenal autonomii ES. Tu jsme
definovali jakožto rozlišitelnost a určitou nezávislost evropských institucí ve vztahu
k členským státům. Obě roviny autonomie jsou v EU velmi problematické. Vzhledem
k procesu tvorby environmentální legislativy se členské státy přímo podílí na
rozhodování – Rada EU je totiž složena z ministrů národních vlád. Členské státy,
v závislosti na principu rotace předsednictví, jsou také součástí společné reprezentace
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EU. Na konferencích smluvních stran tak může být pro třetí strany nesnadné rozeznat,
kdo vlastně za EU hovoří. Nepříznivě pro autonomii ES vyznívá také hodnocení
nezávislosti Trojky, tj. jejích možností autonomně jednat. Tuto možnost oslabují složité
procedury rozhodování, které autonomní působení vyžaduje. A v neposlední řadě
narušují autonomii ES také vlastní, nezávislé aktivity členských států, pro něž mají
oporu v právním řádu Společenství.
V závěru této kapitoly lze shrnout, že instituce EU disponovaly na konferencích
smluvních stran nepoměrně slabými kompetencemi i autonomií vzhledem k možnostem
členských států. Možnost států využít nekoordinovaně svou suverenitu podlamovala
důvěru třetích stran ve společnou reprezentaci EU (neboť ta byla již tak obtížně čitelná).
Smíšené kompetence dále oslabovaly schopnost EU pružně reagovat na vývoj událostí,
což mělo nešťastné důsledky na COP6 v Haagu. Pakliže vnímáme autoritu a autonomii
jako předpoklady pro roli leadera, pak musíme zkonstatovat, že tyto předpoklady byly
značně omezené.
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3. Uznání třetími stranami
3.1 Vymezení pojmu
Uznání třetími stranami je nutnou podmínkou pro to, aby se stát nebo organizace
mohla účastnit mezinárodní politiky (Jupille a Caporaso: 215). Analogicky lze také
tvrdit, že pokud chybí uznání, nemá entita na mezinárodní jednání jakýkoliv vliv.
Uznání je proto zcela zásadní kritérium i pro posuzování role EU resp.ES na
konferencích smluvních stran. Pro účely této práce bude užitečné základní definici
poněkud rozšířit: v roli leadera může EU vystupovat pouze, pokud je její uznání
nepochybné a jednoznačné. Nejedná se jenom o přijetí EU jakožto partnera jednání,
nýbrž také o přisouzení role leadera.
V průběhu dojednávání podrobností Kjótského protokolu se EU plnému uznání
netěšila. Roli leadera zpochybňovalo několik faktorů, především komplikovaná právní
povaha a slabé výkony, které evropští vyjednavači na konferencích předvedli. Posledně
zmíněná skutečnost však nebyla stálou konstantou, neboť se proměňovala v závislosti
na mnoha okolnostech. K okolnostem, které předurčovaly úspěch či neúspěch
evropských vyjednavačů, patřil hlavně postoj a role třetích stran - především USA.

3.2. Mezinárodní postavení EU – uznání de iure
EU není ani suverénní stát ani standardní mezinárodní organizace. Smlouva o EU
zastřešila pod jedinou organizaci právní systém Evropských společenství a dvě nové
oblasti politik, kde však právní principy Společenství nebyly uplatněny33. Vznikl tak
celek, jenž bývá definován jako „nadnárodní organizace“ (ABC práva Evropských
společenství: 25) či jako „regionální ekonomická integrační organizaci“ (např. Rada EU
pro životní prostředí, březen 1998). Na politiku životního prostředí se vztahuje právní
řád Evropského společenství, které má právní subjektivitu a může uzavírat mezinárodní

33

Evropské společenství se stalo součástí prvního pilíře EU. Smlouva dále rozšířila společné

politiky o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (druhý pilíř EU) a Policejní a justiční spolupráci
v trestních věcech policejní spolupráce (třetí pilíř). Druhý a třetí pilíř zahrnují hlavně prohlášení a
programy do budoucnosti, které jsou uskutečňovány formou mezivládní spolupráce (ABS práva EC: 24).
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smlouvy se třetími stranami (Šlosarčík: 42). Pro zkoumání mezinárodního postavení EU
je klíčová otázka suverenity, neboť díky pravomocem, které členské státy delegovaly na
Společenství, má EU určité znaky suverénního státu34 a odlišuje se od běžných
mezinárodních organizací (ABC práva Evropských společenství: 8).

Společná,

s členskými státy sdílená, suverenita, která je charakteristická pro EU (Joseph Jupille
užívá v angličtině termínu „pooled sovereignty“ – Jupille 1998: 225), však nebyla pro
třetí strany dostatečným podkladem k úplnému uznání EU de iure (Jupille a Caporaso:
215).
Navzdory chybějícímu diplomatickému uznání v rámci mezinárodního práva
však byla ES signatářem řady mezinárodních dohod (Vogler a Stephan: 394) a členem
mnoha mezinárodních organizací. Formální členství v mezinárodních organizacích
přitom vedle suverenity tvořilo další možný základ pro de iure uznání ES. Ani na tomto
základě se však EU samozřejmému uznání netěšila. V první řadě bylo její členství
zpochybněno nejasným odlišením EU od účasti a kompetencí jejich členských států
(Jupille a Caporaso: 215). Také nejasný právní status EU často znemožňoval její plnou
účast.
V oblasti globální environmentální politiky však zřetelná a aktivní angažovanost
EU přeci jen připravila půdu pro její částečné uznání třetími stranami. V souladu
s étosem OSN uplatňovala EU ve vnějších vztazích multilateralismus a udržitelný
rozvoj (Vogler a Stephan: 390). Ačkoliv její skutečná role v OSN měla jasné limity
(OSN sdružovala suverénní státy), byla plným členem několika jejich podřízených
organizací (FAO a WTO). Potíže, se kterými se EU potýkala při cestě za uznáním, se
dají ukázat na složitém vyjednávání formy účasti EU na UNCED. Nakonec jí byl
přisouzen status plnoprávného člena, avšak s doložkou zamezující tomu, aby se z ad hoc
dohody stal precedens pro příště (Vogler a Stephan: 397).
Na konferencích smluvních stran bylo nicméně Evropské společenství uznáno
jako plnoprávná strana Úmluvy. Proto za EU podepisovala veškeré dohody včetně
Kjótského protokolu Evropská komise (Groenleer a van Schaik: 14). Díky tomuto
uznání mohla EU aspirovat na roli leadera. Vzhledem k potížím s diplomatickým

34

Společenství může vydávat suverénní právní akty, které mají stejnou právní sílu jako akty

v jednotlivých státech a podle zásady přednosti nemůže být členskými státy pozměněno nebo zrušeno
(ABC práva EC: 24).
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uznáním by však EU svou pozici na konferencích nemohla obhájit, kdyby neměla
předpoklady a zdroje vedoucí k jejímu uznání třetími stranami de facto.

3.3. Uznání EU de facto
Třetí strany uznaly EU především proto, že to znamenalo prostředek
k uskutečnění cílů jejich (zejména obchodních) politik a také v důsledku procesu
socializace globální politiky (Jupille & Caporaso: 215).
Nejvyšší kartou, se kterou mohla EU na mezinárodním poli hrát, byla její
ekonomická síla. V roce 2000 se evropská patnáctka podílela na světovém HDP 20,3%
% a byla tak 2. největší ekonomikou světa (Po USA, které se podílelo 21,9%).
Z hlediska exportu zboží a služeb představovala (podílem bezmála 40% na světovém
exportu) nejsilnějšího světového obchodního partnera (World Economic Outlook 2000).
Budování evropského vnitřního trhu mělo samozřejmě značné dopady na světový
obchod. Jupille a Caporaso se domnívají, že pro třetí strany bylo postupně stále
obtížnější považovat ekonomicky významné Společenství za běžnou mezinárodní
organizací (tj. jako účelové sdružení států) a postupně s ním začaly jednat jako
s autonomním aktérem (Jupille a Caporaso: 216). Vogler uvádí, že rozsahem jednotného
trhu a vnitřních politik měla EU „ hluboký a někdy magnetický efekt na okolí, zejména
na ty, kdo s ní obchodovali či využívali její pomoc (Vogler a Stephan: 392). Praktické
zahájení obchodních vztahů s Evropským společenstvím bylo de facto jeho uznáním.
Tato forma uznání přitom se přitom neomezovala pouze na obchodní vztahy – mohla
být a také byla svázaná i s rozvojovou pomocí (jíž byla EU spolu se členskými státy
největším poskytovatelem - Vogler: 393) a s dalšími převážně ekonomickými vztahy.
Obchodní vazby i rozvojová pomoc byly motivací pro třetí strany, aby uznaly EU
jako plnoprávnou smluvní stranu Úmluvy. Především pak posilovaly pozici EU během
projednávání flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. Obchodování s emisemi,
Společně přijímaná opatření (JI) a Mechanismus čistého rozvoje (CDM) ve své podstatě
představovaly ekonomické pobídky. Z CDM např. plynula příležitost pro státy CIS a
Rusko v podobě partnerství s EU (Egenhofer a Cornillie: 13). Tyto státy si navíc od
systému obchodování s emisemi slibovaly dodatečné zisky z prodeje svého „horkého
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vzduchu“35. Pokud by EU ratifikovala Kjótský protokol jednostranně či již dříve
uplatnila některé mechanismy, mohla by vzniklá ekonomická příležitost „přilákat“
k participaci také Spojené státy. K Evropskou unií vedenému procesu uplatňování
Kjótského protokolu by se následně mohlo připojit i Japonsko či Kanada (nevedly by je
k tomu pouze ekonomické motivace, ale také diplomatické zájmy a jistý pocit
zodpovědnosti k životnímu prostředí (Egenhofer a Cornillie: 19).
Je ovšem třeba se dále ptát, zda uznání EU jako partnera jednání či mezistátních
vztahů bylo postačující podmínkou pro roli leadera. Odpověď musí znít nikoliv, neboť
jediné, co „účelové“ uznání jednoznačně předpokládalo, byla „přítomnost“ EU
v mezinárodní politice. Nelze říci, že by rovnou implikovalo její výraznější roli. Jako
nutný předpoklad pro to, aby třetí strany respektovaly vůdčí úlohu, se EU musela v roli
leadera osvědčit.

3.4. Prokázala EU schopnosti leadera?
Aspirace EU na roli leadera nezáležela pouze na vlastním prohlášení či odhodlání,
ale také na tom, zda okolní svět EU tuto roli přisoudil“ (Elgström: 446). Role leadera
s sebou především nesla vysoká očekávání chování a jednání. Skutečné výkony
představitelů EU na konferencích smluvních stran tak vytvářely předpoklady pro uznání
či neuznání vůdčí pozice EU třetími stranami.
Z dostupné literatury je možné vyvodit čtyři hlavní charakteristiky role leadera:
leader musí inspirovat ostatní aktéry jednání svou vizí nebo jim jít příkladem, leader
dále musí být schopen formulovat jasné cíle, kam má jednání směřovat a v neposlední
řadě musí posouvat jednání vpřed a pokud se zdrhnou, musí nalézt vhodné řešení nebo
kompromis k překlenutí krize. Nakonec také schopnost prosadit a případně i vynutit

35

Tzv „Hot air“ („horký vzduch“) je pojmenování pro nadměrné

množství přidělených

obchodovatelných kreditů GHG, z nichž by mohlo těžit Rusko či státy CIS v systému obchodování
s emisemi. Hot air vznikl tím, že kjótský cíl pro tyto země se ukázal být vyšší než byla aktuální produkce
emisí (Eggenhofer a Legge: 51) (Rusko a SNS procházely v 90.letech restrukturalizací průmyslu, která
vedla k prudkému snížení emisí oproti stavu před r.1989).

34

Bakalářská práce

EU – role leadera v boji proti změně klimatu

předložené návrhy na partnerech jednání může být pro třetí strany podklad k uznání EU
leaderem36.
Možností inspirovat okolní svět měla EU celou řadu: ambice na poli ochrany
životního prostředí, rozsáhlá „zelená“ legislativa, ale také její angažovanost v
mezinárodním měřítku představovaly bezpochyby silnou základnu pro roli leadera37.
V době konání COP6 v Haagu, byl např. již rozpracován evropský systém obchodování
s emisemi, který se mohl stát příkladem pro zamýšlený mezinárodní systém – EU mohla
inspirovat nejen svou zkušeností ale i svým politickým rámcem, který mohl světu
ukázat, jak skloubit environmentální integritu s ekonomickou efektivitou (Egenhofer a
Cornillie: 16). Příkladem pro třetí strany mohla být také vlastní struktura institucí EU.
Skutečnost, že společný postoj byl rozhodován v Radě, kde se na jednání podíleli
zástupci národních vlád, zabezpečovala úspěšnou ratifikaci a usnadňovala následnou
implementaci dosažených dohod. Strukturální výhoda takového uspořádání spočívala
také v tom, že státy EU nepovažovaly dosažené mezinárodní dohody za zásadní
omezení své suverenity (Egenhofer a Cornillie: 15). To stavělo EU do výhody
především vzhledem ke státům Umbrella group.
Při formulování cílů, ke kterým má mezinárodní jednání směřovat, nemůže leader
sledovat pouze vlastní zájmy, ale musí také naslouchat partnerům jednání a umět
formulovat kompromisní návrhy (Elgström: 449). Jak podotýkají Groenleer a van
Schaik, během zdlouhavých interních jednání EU na třetí strany příliš ohledů nebrala a
společné postoje tak často odrážely ryze evropský náhled na věc (Groenleer a van
Schaik: 14). Čím se naopak EU více profilovala jako leader, byla zřetelnost navržených
cílů. Před konferencí v Kjótu formulovala Evropská rada záměr prosadit 15% snížení
emisí GHG oproti r.1990 (Evropská rada, červen 1997), v Helsinkách 1999 zase
vyzvala všechny státy k dokončení ratifikace do roku 2002 (ER prosinec 1999). Při
stanovování cílů byla důležitá účast EU na předběžných a dodatečných jednáních kolem
důležitých dohod. Aktivní podíl např. při určování agendy konferencí, činil z EU
skutečného mezinárodního hráče (Sbragia a Damro: 58). EU zde mohla plně rozvinout
své intelektuální vedení – především díky oddanosti myšlence udržitelného rozvoje a
soustavné iniciaci (Vogler a Stephan: 393).
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Pakliže při stanovování cílů prokázala EU určité schopnosti leadera, v umění
posouvat jednání vpřed prostřednictvím vyjednávání a kompromisů v osudové chvíli
selhala. Výkon, který představitelé EU předvedli na šesté konferenci smluvních stran
v Haagu, byl přinejlepším rozporuplný a často se udává jako jeden z důvodů krachu
jednání (Ott: 285).

Přímo naopak od chování očekávaného od leadera trvala EU

umíněně na vlastním postoji a nebyla ochotna z něj slevit ve prospěch dohody. Navíc jí
v kritickém okamžiku scházela také vize, jak své plány prosadit (Egenhofer a Cornillie:
11). Jako nejtěžší se ukázalo překlenutí tradičního rozporu mezi představami EU a USA
(viz.následující část). Francouzské předsednictví až do poslední chvíle trvalo na svém
rezolutním protiamerickém postoji (Egenhofer a Cornillie: 10) a EU chyběla pružnost
k překonání překážek (Grubb a Yamin: 274).
Při zkoumání našeho posledního hlediska očekávaného chování leadera však role
EU nevyznívá jako neúspěch. Groenleer a van Schaik připomínají, že se EU vždy dařilo
přimět třetí strany k pokračování kjótského procesu (Groenleer a van Schaik: 14).
Vogler a Stephan přidávají, že „díky EU byl Kjótský protokol ratifikován“ (Vogler a
Stephan: 395). Také k teoretickému vynucení dohody měla EU, jak už jsme zmínili,
mocné nástroje- především ekonomické, avšak nedokázala vždy svou ekonomickou sílu
uplatnit k dosažení pádných výsledků (McCormick: 264). Na COP6 nicméně, přes
všechny problémy s tím spojené, dokázala svojí pozici uhájit i diplomatickými
prostředky. Během konference vystála tlak okolí – třetích stran, vlastních členů a
dalších a uhájila svou pozici až do konce (Ott: 285). Výkon EU na COP6 tak sice nebyl
důvodem pro uznání role leadera, ale třetí strany musely propříště postoj EU brát
v potaz, přičemž EU získala více sebevědomí (Egenhofer a van Schaik: 10).

3.5. EU a třetí strany
Klimatická politika Evropské unie se od 90.let postupně stále více zaměřovala i na
vztahy s okolním světem. Intenzivnost kontaktů a utužující se vzájemné vazby
spustily proces globální socializace, v jehož průběhu se měnily identity protagonistů.
EU byla v důsledku procesu přijata jako skutečný aktér a tím de facto uznána (Jupille a
Caporaso: 216). I osvojení role leadera vyplývalo z interaktivního procesu socializace a
neustálého učení (Elgstrom: 448). Detailnější pohled na interakce mezi EU a hlavními
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skupinami třetích stran pomůže ujasnit pozici a potažmo i roli EU v mezinárodní
environmentální politice.

3.5.1. Umbrella group
Umbrella group volně sdružovala rozvinuté státy, které nebyly členy EU a
původně se daly dohromady ke společnému plnění závazků Kjótského protokolu
(Ott:280). Na konferencích smluvních stran působily v rámci skupiny USA, Kanada,
Austrálie, Nový Zéland, Japonsko spolu s Ruskem, Ukrajinou, Kazachstánem, Norskem
a Islandem. Jejich společný zájem se především opíral o obchodní příležitosti, které
kjótský proces skýtal (Egehofer a Cornillie: 2). Nicméně skupina zahrnovala velmi
rozdílné státy a nevystupovala jednotně. Např. Norsko či Nový Zéland byly zastánci
udržení environmentální integrity (Egehofer a Cornillie:7). Zvláštní zájmy na prosazení
Kjótského protokolu mělo, vzhledem k možnosti uplatnit své přebytky emisních
povolenek, Rusko (podobné motivace jako Rusko měla i Ukrajina či Kazachstán a také
státy SNS, které ovšem nebyly součástí Umbrella group). Naopak Spojené Státy se ke
kjótskému procesu stavěly rezervovaně, až jej nakonec v březnu 2001 opustily, na
základě přesvědčení, že „mezinárodní dialog postrádá dostatečně širokou účast na to,
aby mohl být odpovědí na změnu klimatu“ (U.S.Climate Action Report: 2).
Poměr EU ke státům Umbrella group byl velmi různorodý. S většinou z nich
udržovala EU čilé obchodní kontakty, přičemž USA byly v r.1999 jejím
nejvýznamnějším obchodním partnerem (Eurostat- External trade parners). Ekonomické
důvody byly pro mnohé členy skupiny významnou motivací k následování EU v
mezinárodní politice změny klimatu. Rusko zase sledovalo své specifické zájmy, když
podporovalo EU proti USA. Americký požadavek na účast rozvojových zemí by snížil
ruskou výhodu na trhu s emisními povolenkami (Egenhofer a Cornillie: 7).

3.5.2. G77
Rozvojové země a Čína vystupovaly na konferencích smluvních stran na
platformě G77. Tuto početnou skupinu charakterizovala především nejednotnost názorů
na jednotlivé projednávané záležitosti (Egenhofer a Cornillie: 21). Rozvojových zemí se
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týkaly hlavně otázky zmírňování dopadů změny klimatu, transfery čistých technologií a
„capacity building“38. Je nutné dodat, že zmíněná témata rozdělovala nejen členy G77,
ale i hlavní aktéry jednání – EU a členy Umbrella group.
Rozvojovým zemím Kjótský protokol neuložil žádné závazky, neboť byl založen
na principu „primární odpovědnosti průmyslových zemí“ (Grubb a Yamin: 261). Toto
uspořádání se ukázalo být značně kontroverzním, neboť mezi členy G77 byly i prudce
se rozvíjející ekonomiky (Čína, Indie, Brazílie, ad.), jež k celosvětovým emisím
přispívaly rostoucím tempem.

Postupem času pouze Argentina a Kazachstán

deklarovaly svou vůli ke snižování emisí (Fletcher: 4). Jak se posléze ukázalo, stala se
účast rozvojových zemí na Kjótském procesu zásadním argumentem USA v její snaze o
opuštění procesu.
Vlastní role zemí G77 na konferencích smluvních stran byla vždy pouze vedlejší.
Během finálních hodin haagské konference, kdy se diskuze omezila na euro-americký
dialog, byly třetí země zcela upozaděny (Ott:283). Delegacím rozvojových států navíc
často chyběly zdroje i zkušenosti k vedení jednání. Nedostatek základních vědomostí a
nízká priorita změny klimatu v domácí politice byla důvodem, proč reprezentanti zemí
G77 často pouze oprašovali již před dlouhou dobou přijatá stanoviska a vznášeli
nerealistické požadavky (Grubb a Yamin: 266). Nicméně povaha některých klíčových
bodů jednání stavěla rozvojové země do důležité pozice. Ačkoliv při vlastních jednáních
stály rozvojové země opodál, jejich hlas mohl posléze podpořit některého z aktérů.
V konfliktech mezi USA a EU většinou podporovaly EU, neboť evropské postoje lépe
vyhovovaly jejich zájmům.
Jedním z takových konfliktů byla problematická otázka, zda začlenit metodu
zachycování a skladování uhlíku (carbon capture and storage – CCS, známou i pod
názvem „sekvestrace uhlíku“) do rámce CDM39. Koncept začlenění byl favorizován

38

I v českých zdrojích je nejčastěji užíván anglický termín „capacity building,“ který znamená

pomoc třetím zemím s budování vlastních kapacit pro boj se změnou klimatu resp. realizaci projektů
vzdělávání.
39

Uplatnění zachycování a skladování uhlíku (sekvestrace) v rámci CDM umožňovalo

průmyslovým zemím plnit vlastní závazky snižování emisí tím, že by investovaly do využití půdy ve
třetích zemích (např. do zalesňování). V důsledku tohoto opatření by se však průmyslové země mohly
vyhnout plnění Kjótského protokolu na domácí půdě. Konceptu navíc scházelo zajištění ochrany lesních
porostů a půd v rozvojových zemích, které by mohly agresivními opatřeními sekvestrace utrpět.
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Spojenými státy a některými dalšími členy Umbrella group, zatímco EU byla ostře
proti. Státy G77 měly obavy z možných dopadů sekvestrace na své životní prostředí
(konceptu zcela chyběla opatření na ochranu lesů a půdy) a postavili se na stranu EU.
Většina z rozvojových zemí s EU také sdílela kladný názor na zákaz začlenění jaderné
energie do CDM (Ott: 282-3). Obecně lze říci, že jakýmkoliv postojem, který byl
benevolentnější než americký, EU rozvojové země přitahovala (Egenhofer a Cornillie:
3).
G77 měla jeden společný cíl, který otevřeně prosazovala na mezinárodních
jednáních o změně klimatu. Byl jím požadavek na nové a dodatečné finanční a
technologické prostředky na základě nového a dodatečného systému (Egenhofer a
Cornillie: 21). Rozvojové země proto měly velký zájem na ratifikaci Kjótského
protokolu a postupně se vzdalovaly od postoje USA. Vztahy s EU byly naproti tomu
ještě podpořeny její štědrou rozvojovou pomocí třetímu světu. Z rozpočtu EU, zdrojů
Evropského rozvojového fondu a od členských států pocházela až polovina veškeré
pomoci poskytované státy OECD (Third Communication from the EC: 146).
Vzhledem k nastíněným zájmům G77 měla EU v rozvojových zemích podporu
pro svou jednací pozici.

3.6. EU a USA
Pro porozumění role EU v mezinárodní environmentální politice je zásadní
přiblížit vztah a souvislosti mezi EU a USA. Spojené státy dlouhou dobu vévodily
světovému úsilí o ochranu životního prostředí – byly leaderem např. při vyjednávání
Vídeňské konvence o ochranně ozónové vrstvy z r.1985 a o dva roky později i při
schvalování Montrealského protokolu o látkách narušujících ozonovou vrstvu.
V devadesátých letech se však k vedoucí úloze v mezinárodní environmentální politice
stále důrazněji hlásilo Evropské společenství a své odhodlání prokázalo již v r.1992 na
Summitu země v Riu. UNCED byla pro EC úspěchem, neboť jím posílilo své vztahy se
světem, zatímco USA jej považovaly za diplomatickou katastrofu (Vogler a Stephan:
398). Na třetí konferenci smluvních stran v Kjótu již bylo zřejmé, že roli leadera
Evropské společentví od USA převzalo (Sbragia a Damro: 53).
Důvody, pro které USA ztratily někdejší pozici, byly dány nejen ambicemi EU,
ale také rozdíly mezi oběma aktéry – zejména ve vnitřních záležitostech. Během
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procesu dojednávání detailů Kjótského protokolu se ukázalo, že struktura institucí i
procedury rozhodování dávají v globální době EU lepší předpoklady pro roli leadera.
Prezident USA má pravomoci k sjednávání mezinárodních smluv, ale ty musí poté
schválit Kongres. V době přijetí Kjótského protokolu byl zrovna Kongres ovládán
Republikánskou stranou, čímž byly možnosti demokratického prezidenta Billa Clintona
ratifikovat smlouvy (včetně protokolu) omezeny. Další obtíže přinášela implementace,
přičemž v USA bylo třeba překlenout případné regionální rozdíly uvnitř USA (Sbragia a
Damro: 62-3). Princip přímého účinku v EU naproti tomu zmíněné překážky pomáhal
překonat.
Avšak i přes veškeré své objektivně silné stránky, se v konfrontaci s USA EU
nedokázala vždy prosadit. Např. již na COP3 v Kjótu obětovala řadu svých původních
plánů na oltář výsledné dohody. Stojí za povšimnutí, nakolik jsou klíčové klauzule
Kjótského protokolu blízko americkým představám (McCormick: 289). Za výsledky
stojí mimo jiné také mocná americká průmyslová lobby, jejíž význam a vliv od konce
80.let stoupal (Sbragia a Damro: 89). Clintonova administrativa podepsala Kjótský
protokol 12.listopadu 1998, po skončení COP4 v Buenos Aires. Na této konferenci byl
přijat dvouletý akční program pro nalezení shody v několika nedořešených otázkách.
Program měl být uskutečněn nejpozději na COP6 v Haagu, kde se nakonec osudově
střetly odlišné postoje USA a EU.
Haagská konference byla konfliktem USA a EU silně poznamenána a neschopnost
rozpory překlenout vedla nakonec k jejímu krachu40. EU usilovala o striktní interpretaci
flexibilních mechanismů a prosazení režimu plnění závazků. USA se naopak snažily
pokud možno omezit bolestivá domácí opatření rozšířením možností plnit své závazky
prostřednictvím mechanismů a také umožněním sekvestrace. EU považovala politiku
USA za zpochybňování samotné podstaty Kjóta, zatímco USA obviňovaly EU
z idealismu a opomíjení ekonomické skutečnosti (Grubb a Yamin: 264). Dlouhodobým
argumentem USA proti Kjótskému protokolu byla také neúčast rozvojových zemí na
společném závazku ke snižování emisí (Egenhofer a Cornillie: 6).

40

Mezi rozdělující témata patřilo zavedení striktního režimu plnění a případných sankcí za

neplnění, stanovení konkrétního poměru domácích opatření na snižování emisí ku zahraničním (v rámci
flexibilních mechanismů), definice sekvestrace CO2 – určení, jaké všechny aktivity jsou považovány za
využití půdy či lesů k dosažení snížení emisí (Ott:282 -3).
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Ani jedna ze stran nechtěla až do poslední chvíle ze svých pozic ustoupit. EU je
tato umíněnost vyčítána jako nedostatek diplomatických kapacit, zatímco USA nejspíše
do poslední chvíle spoléhaly na to, že EU jim nakonec ustoupí, jako to udělala
v minulosti. Když ke konci konference přišel americký vyjednavač Frank Loy
s kompromisním návrhem, bylo již na dohodu pozdě (Ott: 286). Výsledek Haagské
konference se dá do jisté míry interpretovat jako úspěch EU čelit požadavkům USA.
Vogler se Stephanem tvrdí, že EU se od USA naučila jednacímu umění a díky ní byl
potom Kjótský protokol ratifikován (Vogler a Stephan: 395). Během dalších pokusů
najít společnou řeč (zejména na jednání v Ottawě na konci r.2001) EU zvolila
umírněnější postoj a navrhla kompromisní řešení. Byl to tentokrát nedostatek vůle na
straně USA (a dalších členů Umbrella group), který zapříčinil další neúspěch
(Egenhofer a Cornillie: 6).
USA zůstaly aktérem jednání ještě několik měsíců. Přelom let 2000 a 2001 se
nesl ve znamení konce prezidentského mandátu Billa Clintona a očekávání nástupu
republikánské administrativy George Bushe. Čím dál více indicií dávalo tušit, že nový
prezident nebude v kjótském procesu pokračovat.41 Na konci března 2001 byl Kjótský
protokol skutečně Bushovou administrativou prohlášen za „mrtvý“ a Spojené státy se
přiklonily k alternativním přístupům ke změně klimatu, přístupům založeným na tržních
principech a dobrovolnosti (Fletcher: 9). Pro Evropskou unii a další smluvní strany
odhodlané k ratifikaci Kjótského protokolu to znamenalo velkou nejistotu ohledně
dalšího osudu procesu. Pro to, aby mohl protokol vstoupit v platnost, jej muselo
podepsat minimálně 55 států, produkujícím v r.1990 dohormady minimálně 55% emisí,
přičemž Spojené státy v té době představovaly 36% podíl na celkových emisích (Wirth:
649).
Na pokračování šesté konference smluvních stran, která byla svolána na 16-27.
června 2001 do Bonnu, se USA účastnily pouze jako pozorovatel. Přes nízká očekávání
se v Bonnu podařilo dosáhnout politické dohody téměř ve všech důležitých otázkách a
na další pravidelné konferenci na podzim téhož roku (COP7 v Marrákeši) dokončit
všechny body Akčního plánu z Buenos Aires – tedy především shodu na zavedení
flexibilních mechanismů a režimu plnění. V polovině roku se mezitím sešli evropští

41

V dopisu z 13.3.2001 psal prezident Bush senátorovi Chucku Hagelovi, že je otevřeně proti
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leadeři s prezidentem Bushem během jeho návštěvy v Evropě, ale výsledkem bylo
pouze potvrzení odlišných stanovisek. EU v té souvislosti opět potvrdila svou vůli
ratifikovat protokol i bez USA (poprvé tak učinila v roce 1999) (Fletcher: 9).

3.7. Shrnutí
V poslední kapitole jsme představili aspiraci EU na roli leadera v mezinárodním
kontextu. Na základě tohoto pohledu vyplynuly okolnosti a podmínky pro uznání EU
třetími stranami.
Uznání bylo zásadním předpokladem pro to, aby EU vůbec mohla sehrát na
konferencích smluvních stran nějakou roli. Oproti suverénním státům však stála
v nevýhodě, neboť její složitá právní povaha komplikovala diplomatické uznání podle
mezinárodního práva. EU částečného uznání de iure dosáhla díku svému stabilnímu
členství v některých mezinárodních organizacích. Lepší předpoklady měla EU pro
faktické uznání. Mohutný evropský trh byl pro mnohé třetí strany důvodem, proč začaly
s EU jednat jako s plnohodnotným partnerem, čímž ji de facto uznaly. V kjótském
procesu byla uznána plnoprávnou stranou Úmluvy.
Pro posouzení role leadera však bylo důležité, zda třetí strany vnímaly EU jako pouhého
„aktéra“ jednání či, zda pro ně EU skutečně byla leaderem. Uznání leaderem záleželo do
značné míry na tom, zda EU na konkrétních jednáních smluvních stran naplnila
očekávání, která s rolí tradičně souvisí. Došli jsme k závěru, že EU má velkou
schopnost formulovat cíle klimatické politiky a jít třetím stranám příkladem v jejich
naplňování. Na druhou stranu očividně selhává v povzbuzování a posouvání jednání
vpřed. Obecně lze říci, že ač není příliš obratným vyjednavačem, dařilo se jí většinou
přesvědčit třetí strany o smyslu kjótského protokolu a přimět je, aby ji následovaly.
Klíčovou výjimku představovaly Spojené státy. Jejich postoj k některým důležitým
principům Kjótského protokolu se ostře lišil od evropského. Konflikt naplno vypukl na
šesté konferenci smluvních stran v Haagu. S trochou nadsázky lze říci, že se zde EU a
USA s konečnou platností utkaly o roli leadera v mezinárodních jednáních o změně
klimatu (která dříve náležela Spojeným státům). S příchodem nové administrativy
republikánského prezidenta George Bushe nakonec USA od kjótského procesu v březnu
roku 2001 ustoupily.
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Evropské unii se podařilo ustát tlak, jež na ní byl na haagské konferenci kladen a svůj
postoj, v poněkud umírněnější formě, mohla prosadit na pokračování šesté konference
v Bonnu resp. na sedmé konferenci v Marrákeši.
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Závěr
Na základě provedeného výzkumu kritérií mezinárodní role Evropské unie lze
konstatovat několik zajímavých zjištění.
Ačkoliv v odhodlání a stanovování ambiciózních cílů šla Evropská unie světu
příkladem, nedařilo se jí vyřešit dlouhodobá dilemata klimatické politiky. Razantní
opatření na snižování emisí si žádala zásahy do ekonomických i právních systémů
jednotlivých členských států, což bylo mnohými sledováno s obavami. Nejen obava
z možného oslabení národních ekonomik, ale také z možné ztráty kontroly nad
klíčovými politikami (daňová, energetická), představovaly zásadní bariéry koheze.
Evropské problémy přitom reflektovaly globální situaci, neboť světové společenství
dosud

nenalezlo

uspokojivý

kompromis

mezi

environmentální

integritou

a

ekonomickou výkonností. Největší příležitostí pro EU zhostit se role leadera bylo
zodpovědět tuto otázku a naznačit ostatním cestu, kudy se ubírat. Její vlastní systém
burden-sharing či obchodování s emisemi byly zatím pouze skromnými pokusy, nikoliv
jednoznačným signálem – nicméně představovaly dosud největší pokrok na tomto poli
ve světovém měřítku.
Jednou z klíčových charakteristik Evropské unie je její specifická právní povaha.
Jakožto „nadnárodní organizace“ měla vysoký potenciál odpovědět na globální výzvy
lépe než suverénní národní státy. Autorita Společenství v oblasti společných politik
mohla vést, jak bylo ukázáno ve střední části, k jednoduššímu přijímání potřebných
rozhodnutí. Nicméně toto pravidlo platilo výhradně v oblastech, kde existovala koheze
zájmů a prostředků. Změna klimatu byla natolik komplexním tématem, že si členské
státy částečně ponechaly důležité rozhodovací pravomoci. Zásadní význam Rady
Evropské unie pro vnitřní i vnější politiku změny klimatu do jisté míry smazal výhody
plynoucí z nadnárodních prvků EU, neboť posouval klimatickou politiku spíše
k mezivládnímu přístupu. Výrazný podíl a vliv členských států v tomto ohledu oslabil
autoritu i autonomii Společenství.
Poslední část této práce ukázala, že přes problémy plynoucí z její zvláštní povahy,
se Evropská unie dočkala faktického uznání třetími stranami a konferencí Rámcové
úmluvy se účastnila jako plnohodnotná jednající strana. Díky silné ekonomice a
viditelné angažovanosti v oblasti klimatických změn se stala přitažlivým partnerem jak
pro vyspělé ekonomiky, tak i pro rozvojové státy (ty měly zájem o kontakty s EU
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především z důvodů rozvojové pomoci). Pro to, aby EU mohla být pasována na leadera
jednání o změně klimatu, byl ovšem zásadní vztah EU a USA. Ukázali jsme, že
Evropská unie byla lépe než Spojené státy připravená a především odhodlaná čelit
výzvě klimatických změn. Poté co USA odstoupily od Kjótského protokolu, neměla
v aspiracích na roli leadera vážného konkurenta.
Důležitým poznatkem této studie je skutečnost, že v různých situacích splňovala
Evropská unie předpoklady leadera v rozdílné míře. Nelze obecně tvrdit, že by EU
prokázala vysokou schopnost koheze a slabou autoritu (jak to do jisté míry platilo
v Kjótu) nebo naopak nízkou míru koheze a silnou autonomii (kterou prokázala svým
rezolutním postojem v Haagu). Ze studovaného případu obecně vyplývají pouze dva
závěry: v první řadě poněkud překvapivé zjištění, že ani jedno ze stanovených kritérií
nesplňuje EU zcela přesvědčivě a za druhé, že ani na jedné z konferencí smluvních stran
nebyla zároveň dostatečně koherentní, autoritativní, autonomní a uznaná zároveň.
Čím je způsobena zmíněná proměnlivost? Slovy Jupilla a Caporasa Evropská unie
představuje „vyvíjející se entitu s početnými oblastmi zájmů a politickými sítěmi,“ která
je velmi „proměnlivým hráčem v závislosti na času a tématech“ (Jupille a Caporaso:
214). Mezinárodní jednání o změně klimatu samo o sobě znamená mnohovrstevnatý a
neustále se vyvíjející proces s množstvím proměnných. Každý aktér se v jeho průběhu
může učit a tím svou roli modifikovat. Evropská unie často selhala v některé z disciplin,
které musí leader zvládat. Poučila se poté ze svých chyb, které se tak osudově projevily
na konferenci v Haagu?
Navzdory soustavným iniciativám Evropské komise a sdílenému odhodlání
některých členských států se Evropská unie potýkala ve svém úsilí vést kjótský proces
s mnoha těžkostmi. Ani po úspěšné ratifikaci protokolu dne 31.května 2002 se
nepodařilo překážky, které vyplývaly z dělby kompetencí a omezené autonomie,
odstranit. Přesto můžeme tvrdit, že EU byla na jednáních o Kjótském protokolu
leaderem a zůstala jím prakticky dodnes. K tomu přispěla i skutečnost, že nebyl na světě
stát nebo organizace, jež by se role leadera - vzhledem ke svému odhodlání i
schopnostem - mohla zhostit lépe. Spojené státy, poslední možný konkurent, odešly ze
scény v březnu roku 2001. Postupem času Evropská unie svou politiku změny klimatu
upřesňuje a rozvíjí. V březnu 2007 se Evropská rada shodla na novém cíli – snížit emise
GHG do r.2020 o 20% nebo dokonce o 30%, pokud se přidají i ostatní země.
Třicetiprocentní společné snížení emisí je konkrétní návrh, který Evropská unie nyní
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prosazuje mezinárodně. V souladu s tím bude EU na příští, již patnácté konferenci
smluvních stran v Poznani, plánované na 7.-18.prosince 2009, EU usilovat o dosažení
nové mezinárodní dohody o změně klimatu, která má stanovit další závazky po
skončení prvního závazkového období Kjótského protokolu v r.2012.
Není ovšem zdaleka jisté, zda si EU v příštích letech roli leadera udrží. To záleží
nejen na tom, jak se dokáže vypořádat se svými interními problémy a poučit z chyb
minulosti, ale také na tom, zda bude schopna svou roli uhájit proti Spojeným státům,
které se s nástupem demokratické administrativy prezidenta Baracka Obamy opět hlásí
o hlavní slovo.
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Résumé
Tato bakalářská práce je případovou studií na roli EU při vyjednávání Kjótského
protokolu mezi l.1997 a 2001. Ve třech kapitolách je zkoumáno, jestli EU na jednáních
hrála roli leadera. První kapitola ukázala, že členské státy byly schopné dosáhnout
koheze zájmů a cílů, což unii pomáhalo vystupovat jednotně. V druhé kapitole bylo
však zjištěno, že autorita a autonomie evropských institucí jsou značně omezené a
oslabují tak schopnost EU pružně a efektivně jednat. Poslední kapitola nakonec přidala
hledisko třetích stran, které EU uznaly jako rovnocenného partnera a často jí vnímaly i
jako leadera. Ze studia tří kritérií – koheze, autority/autonomie a uznání - vyplynulo, že
EU byla a stále je nepochybným leaderem v boji proti změně klimatu, přestože pro tuto
roli nemá dostatek předpokladů. Vysvětlením je skutečnost, že od amerického „ne“
Kjótskému protokolu nemá EU ve svých aspiracích na vůdčí roli žádného konkurenta

Summary
This bachelor thesis is a case study on the role of the European Union in the
negotiations on the Kyoto protocol between 1997 and 2001. In three chapters it
examines whether the EU played the role of leader during these negotiations. The first
chapter shows that the EU member states were able to create an identity of interests and
objectives, which helped the Union to act jointly. The second chapter, however, reveals
that the authority and autonomy of the European institutions are considerably limited
and that these limits undermine the capacity of the EU to act flexibly and effectively.
The last chapter adds the perspective of third parties that recognize the EU as an equal
partner and often also as a leader. On the basis of the observations made in these three
chapters it is assessed that the EU was and still is the unquestioned leader in the fight
against climate change although it lacks some leadership capacities. This is explained
by the fact that since the American “NO” to the Kyoto protocol the EU has no
competitor to its leadership aspirations.
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Přílohy
Příloha č. 1: Seznam zkratek

CDM (Clean Development Mechanism) - Mechanismus čistého rozvoje, jeden
z flexibilních mechanismů Kjótského protokolu
CIS (Commonwealth of Independent States)- Společenství nezávislých států. Sdružuje
bývalé republiky Sovětského svazu
CO2 - Oxid uhličitý, jeden z hlavních skleníkových plynů způsobujcích změnu klimatu
COP3-COP6 (Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention
on Climate Change) – pravidelné konference smluvních stran Rámcové úmluvy
OSN o změně klimatu
ECCP (European Climate Change Programme) – Evropský program pro změnu klimatu
EEA (European Environment Agency) Evropská agentura pro životní prostředí
EHS – Evropské hospodářské společenství
ES – Evropské společenství
EURATOM – Evropské společenství pro atomovou energii
GHG (Greenhouse gases) -

tzv. skleníkové plyny neboli plyny způsobující tzv.

skleníkový efekt v atmosféře. Nadměrná koncentrace těchto plynů v atmosféře
způsobuje změnu klimatu.
JEA - Jednotný evropský akt
JI (Joint Action) – Společně přijímaná opatření
QMV (Qualified Majority Voting) rozhodování kvalifikovanou většinou
UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) – Konference
OSN o životním prostředí a rozvoji
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) – Rámcová
úmluva OSN o změně klimatu
ŽP – životní prostředí
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Příloha č.2: Chronologický přehled mezinárodních a evropských aktivit v boji
proti změně klimatu
9. květen 1992
21. března 1994
1995
1.-10. prosinec 1997
2.-13. listopadu 1998

25. října –
5.listopadu1999
Červen 2000

13. - 24. listopadu
2000
4.-6. dubna 2001
15.-16. června 2001

16. - 27. července
2001
29. října - 9.
listopadu 2001
4. března 2002
31. května 2002

23. října - 1.
listopadu 2002
25. října 2003

18. listopadu 2004

6. - 17. prosince 2004
1. ledna 2005
16. února 2005

Přijat text Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu
Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu vstoupila v
platnost.
IPCC zveřejnil druhou hodnotící zprávu
COP-3 v Kjótu (Japonsko). Zde byl přijat Kjótský protokol
COP-4 v Buenos Aires. Zde přijat tzv. Akční plán z Buenos
Aires, ukládající dopracovat soubory předpokladů pro vstup
Kjótského protokolu v platnost do COP-5, resp. COP-6.
COP-5 v Bonnu.
Spuštění Evropského programu pro změnu klimatu (ECCP)
s cílem rozpoznat a rozvinout prvky strategie EU pro
implementaci Kjótského protokolu
COP-6 v Haagu.
Na plenárním zasedání IPCC v Nairobi byla přijata třetí
hodnotící zpráva IPCC
Na summitu EU ve švédském Göteborgu se země EU
zavázaly k rychlé ratifikaci Kjótského protokolu o snížení
emisí skleníkových plynů.
COP-6bis (Druhá část 6. konference smluvních stran
UNFCCC) v Bonnu.
COP-7 v Marrákeši (Maroko).
Rada ministrů EU ratifikovala Kjótský protokol, v němž se
zavázala snížit v letech 2008-2012 emise
Členské země EU v sídle OSN v New Yorku předaly
ratifikační listiny ke Kjótskému protokolu o snížení emisí
skleníkových plynů.
COP-8 v Novém Dillí.
V platnost vstoupila směrnice EU o obchodování s
povolenkami na emise oxidu uhličitého v rámci Evropské
unie.
Rusko oficiálně předalo ratifikační listiny Kjótského
protokolu OSN, čímž s konečnou platností umožnilo jeho
vstup v platnost.
COP-10 v Buenos Aires.
V rámci EU zahájil činnost trh s povolenkami na emise
oxidu uhličitého.
Kjótský protokol vstupuje v platnost

24.října 2005

Spuštění druhé fáze Evropského programu pro změnu
klimatu (ECCP II)

28. listopadu - 9.

COP-11 a 1. setkání smluvních stran Kjótského protokolu v
57

Bakalářská práce

prosince 2005

EU – role leadera v boji proti změně klimatu

Montrealu. Šlo o první jednání po vstupu Kjótského
protokolu v platnost. Na konferenci byl schválen
"Montrealský akční plán".

Evropská komise zahájila kampaň "You Control Climate
Change" (v české verzi "Jak můžete vy sami odvrátit změnu
klimatu?"), která má přimět občany, aby přispěli ke snížení
emisí skleníkových plynů. 6. COP-12 a 2. setkání smluvních stran Kjótského protokolu
17. listopadu 2006
v Nairobi.
Evropská rada se v Bruselu shodla na záměru zvýšit do roku
9. března 2007
2020 podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie na 20
procent. Současně se Evropská rada dohodla na tom, že
země EU sníží do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20
procent oproti roku 1990, nebo o 30 procent, pokud se ke
stejnému kroku zavážou i jiné průmyslově vyspělé státy.
Nobelova cena míru za rok 2007 byla udělena
12. října 2007
Mezivládnímu panelu OSN pro klimatické změny (IPCC) a
Alu Goreovi, bývalému americkému prezidentovi za
vytváření a rozšiřování hlubších znalostí o klimatických
změnách způsobených lidstvem a položení základů pro
opatření, která jsou potřeba k maření těchto změn.
12. - 17. listopad 2007 Ve španělské Valencii proběhlo zasedání IPCC, na jehož
závěr byla zveřejněna čtvrtá hodnotící zpráva, podle níž je
existence klimatických změn nezpochybnitelná.
3. - 14. prosince 2007 COP-13 a 3. setkání smluvních stran Kjótského protokolu v
Bali. V první den konference nová australská vláda, vzešlá z
listopadových voleb, oznámila, že ratifikovala Kjótský
protokol.
Evropská komise za účelem dosažení cíle snížení emisí
Leden 2008
navrhla nový soubor opatření v oblasti energetiky a klimatu.
Různá odvětví, například zemědělství, doprava a
stavebnictví, jakož i všechny členské státy, budou muset
sehrát svou úlohu a podle svých finančních možností přispět
k naplňování cílů Evropy.
COP-14 v Poznani
1.-12.prosince 2008
29. května 2006

7.-18.prosince 2009

Plánované COP-15 v Kodani
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