
Závěrečná část 6. konference smluvních stran Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu

6. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP-6), která se v řádném
termínu konala loni v listopadu v Haagu, skončila zásadním neúspěchem. Konference však byla
formálně přerušena s tím, že za několik měsíců bude pokračovat. 

Mezitím však USA prohlásily Kjótský protokol za ekonomicky neakceptovatelný z pohledu USA a zároveň
za způsob, který nemůže účinným způsobem problém rizik spojených se změnou klimatu řešit. Zpočátku byl
tento názor světovými politiky jednoznačně odsuzován, nicméně před novými jednáními v Bonnu (16. - 27. 7.
2001) se situace poněkud změnila a stanoviska se začala vyhrocovat těsně před konferencí. To byl také
hlavní důvod, proč řada delegací do Bonnu neodjížděla s velkým očekáváním. 

Vlastního jednání konference se zúčastnilo více než 4600 delegátů ze 181 států, mezivládních,
nevládních a dalších organizací. Za zcela mimořádných bezpečnostních opatření a za účasti představitelů
států, ministrů životního prostředí a ekonomických ministrů byla 19. 7. zahájena hlavní politická jednání.
V bloku úvodních projevů zdůraznil za skupinu CG11 ministr Miloš Kužvart mj. snahu o dosažení dohody
a společný záměr ratifikovat Protokol co nejdříve. Odmítl však návrhy na povinné finanční příspěvky států
CG11 na zatím nepříliš transparentní aktivity směřující do rozvojových států se zdůvodněním, že tato
povinnost není v souladu se zněním Rámcové úmluvy ani Protokolu.

Diskuse se soustředily na čtyři hlavní tématické okruhy, tj. finanční aspekty, kjótské mechanismy,
zahrnutí lesních aktivit do redukčních kvót a kontrolní režim Protokolu. Během nich sice zazněly
některé konstruktivní náměty na řešení vzniklé složité politické situace, nicméně se ukázalo, že na řadu
otázek, a hlavně způsoby řešení, mají regionální uskupení států stále značně rozdílné názory. Politická
jednání probíhala až do pondělního dopoledne 23. 7. téměř nepřetržitě. Většina technických problémů byla
totiž již delší dobu vyřešena, většinou v několika variantách, a nyní zbývalo pouze dosáhnout politického
konsensu. 

Výsledkem složitých a dlouhých jednání byla tzv. Bonnská dohoda, na kterou navázala Politická
deklarace, v jejímž rámci státy Dodatku II Rámcové úmluvy (ekonomicky velmi vyspělé státy) s výjimkou
USA přislíbily rozvojovým státům finanční prostředky ve výši 410 mil. USD ročně, které s platností
zatím do roku 2005 budou využity zejména na podporu vzdělávání, aplikace nových technologií, adaptační
procesy a odstraňování následků jevů, souvisejících se změnou klimatu. Příslib finančních prostředků
rozvojovým státům, byť nižší než původně předpokládaly, výrazně otevřel prostor k dalším jednáním. 

Bonnskou dohodu lze chápat jako předpoklad slibného pokračování jednání na příští konferenci COP-
7, která se bude konat v termínu 29.10. - 9. 11. 2001 v Marrákeši (Maroko). Z jejího obsahu je podstatné
uvést několik následujících hlavních bodů.

Finanční pomoc rozvojovým státům bude realizována pomocí bilaterálních i multilaterálních fondů, včetně
GEF. Jejich zdrojem budou podíly ve výši 2 % ze zisků z projektů CDM.
Státy by měly domácí redukční aktivity uskutečňovat podle svých reálných možností a měly by být vedeny
snahou o vyrovnání zatím velmi rozdílných úrovní emitovaných množství skleníkových plynů na obyvatele.
Mírně se vyjasnila otázka podílu uplatňování projektů CDM a JI na celkových redukčních závazcích (zatím
bez kvantifikace) a hlavně jejich zaměření. Zdá se, že projekty JI pravděpodobně v konkurenčním boji s
projekty CDM asi neobstojí.
Pro první kontrolní období (2008 až 2012) lze do projektů CDM zahrnout i aktivity související se
zalesňováním a obnovou lesa.
V případě emisního obchodování (od roku 2008) došlo k dohodě o výši povinné emisní rezervy, kterou by
si musel stát ponechat pro případ, že by nebyl schopen redukční cíl splnit. 
Postupné zahrnování lesních aktivit do plnění redukčních závazků musí být založeno pouze na vědecké
průkaznosti technických aspektů a používání konzistentní metodologie hodnocení. Aktivity lze zatím
započítat, pouze jsou-li v souladu s platnými definicemi termínů „les”, „zalesňování”, „obnova lesa” a
„odlesňování”, uskutečnily-li se po roce 1990 a pouze v dohodnuté míře. 
Pokud některý stát svůj redukční cíl nesplní, potom se jeho následný cíl (po r. 2012) sníží o 30 %
překročené hodnoty a ztratí oprávnění uplatnit převody emisí vyplývající z emisního obchodování. Rovněž
bude posuzována kvalita emisních inventur a ochota ke spolupráci na předepsaných kontrolách. Pokud
budou zjištěny neshody, nelze započítat žádné emisní kredity ani z projektů. 

Podstatné je, že v rámci politických dohod došlo k souhlasu s pokračováním celého procesu i bez
USA. Dohody však bylo dosaženo za cenu značných ústupků, které jsou nejvíce patrné v případě výše
zápočtu propadů emisí CO2 v lesních celcích. Lze spekulovat i o tom, že limitní hodnoty, které byly v
konečném návrhu a v Bonnské dohodě Kanadě, Austrálii, Japonsku a Rusku „povoleny”, jsou
nadhodnocené. Dle předběžných výpočtů některých renomovaných nevládních organizací dohodnutý



způsob zahrnutí lesů celkově nezajistí snížení emisí skleníkových plynů do roku 2008 - 2012 o
požadovaných průměrných 5,2 %, jak ukládá Protokol, ale pouze o méně než o 2 %. Nicméně
nepochybně mohl nastat daleko katastrofičtější závěr, kdy by USA nezůstaly ve svém „přístupu” osamoceny!
Dohoda z Bonnu na druhé straně nikterak nezaručuje, že všechny státy, které se k ní přihlásily, skutečně
Protokol v dohledné době ratifikují.

Státy EU a CG11 jednoznačně deklarovaly ukončit ratifikační proces nejpozději do první poloviny
roku 2002. Kromě řady rozvojových států Protokol již ratifikovalo Dánsko a Rumunsko. Z požadovaných
55 % emisí je tak zatím pokryto 1,6 %. V ČR začala příprava ratifikačního procesu okamžitě po návratu
delegace z Bonnu a je politicky žádoucí, aby k ratifikaci došlo do konce roku 2001.
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