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OSN

EÚ: Kodanská dohoda - rozpačitý krok správnym smerom

Slovensko súčasťou Copenhagen accord 
15. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN 

o zmene klímy a 5. konferencia strán Kjótskeho protokolu za 
účasti 115 svetových lídrov, označená za jednu z najväčších v 
histórii OSN, sa uskutočnila v Kodani od 7. do 18. decembra 
2009 aj za prítomnosti vrcholných predstaviteľov Slovenskej 
republiky – prezidenta Ivana Gašparoviča a ministra životného 
prostredia Jozefa Medveďa. V priebehu dvoch týždňov sa na nej 
zúčastnilo viac ako 35 000 zástupcov 193 štátov, vrátane gene-
rálneho tajomníka OSN Ban Ki Moona, prezidenta USA Baracka 
Obamu, ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva a čínskeho 
premiéra Wen Ťia-paa, ďalej mimovládnych a pozorovateľských 
organizácií i súkromného sektora. Hlavným výstupom z rokovaní 
konferencie je rozhodnutie – X/CP 15, tzv. Copenhagen accord 
(Kodanská dohoda). 

Veľká väčšina lídrov EÚ, vrátane zástupcov 
Slovenska, sa v závere konferencie zhodla v názore, 
že záverečný dokument nenapĺňa pôvodné ambície 
EÚ na dosiahnutie dohody s vysokou právnou záväz-
nosťou, ktorá by zaručila celosvetové redukčné ciele 
s maximálnym pokrytím rozhodujúcich sektorov a dá-
vala dostatočné záruky pre transparentnú spoluprácu 
rozvojových a rozvinutých krajín v oblasti poskyto-
vania finančných zdrojov a technológií na znižovanie 
emisií a adaptáciu. 

Kodanský samit, ktorý mal zavŕšiť snahy mno-
hých krajín, vrátane EÚ ako politického lídra v tejto 
oblasti, o vytvorenie efektívneho 
globálneho režimu na riešenie 
problematiky zmeny klímy, sa 
vlastne stal začiatkom prípravy 
právne záväznej globálnej doho-
dy. Rozhodnutia o možnom bu-
dúcom záväznom režime sa tak 
presúvajú na rok 2010, s cieľom 
schváliť takúto dohodu na ďal-
šej konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy v Mexiku. Pozitívne 
však možno hodnotiť fakt, že sa 
Dánsku podarilo zhromaždiť 115 
hláv štátov a predsedov vlád kra-
jín, ktoré sa v procese riešenia 
tejto problematiky aktívne anga-
žujú. Úspechom je aj to, že sa v 
Kodani podarilo dosiahnuť, že sa 
do aktivít v rámci multilaterálnej 
klimatickej spolupráce zapojí aj 
USA a rozvojové krajiny, predovšetkým dynamicky sa 
rozvíjajúce (najmä Čína, India, Brazília a Juhoafrická 
republika), ktoré sú už v súčasnosti závažnými znečis-
ťovateľmi ovzdušia. Túto skutočnosť zvlášť vyzdvihli 
najvyšší predstavitelia EÚ, ktorí konštatovali, že aj na-
priek pretrvávajúcim výhradám je Kodanská dohoda 
krokom správnym smerom, keďže prvýkrát v histórii 
sa jej ustanovenia týkajú všetkých krajín, teda aj USA 
a vyspelých rozvojových ekonomík. 

Z histórie UNFCCC
1992 – 2005
Medzinárodná politická zodpovednosť za zmenu 

klímy začala v roku 1992 prijatím Rámcového doho-
voru OSN o zmene klímy (UNFCCC – United Nations 

Framework Convention on Climate Change). Dohovor 
nadobudol platnosť 21. marca 1994. V súčasnosti 
má 194 zmluvných strán. V decembri 1997 v Kjóte 
sa delegáti tretieho zasadnutia UNFCCC (COP3) do-
hodli na novom Protokole k UNFCCC (podľa čl. 17), 
ktorý zaväzoval vyspelé krajiny a krajiny prechádza-
júce procesom transformácie na trhové hospodárstvo 
(tranzitívne krajiny), k určitej redukcii emisií skleníko-
vých plynov. Tieto krajiny, známe ako krajiny prílohy 
I UNFCCC, odsúhlasili redukciu svojich celkových 
emisií šiestich skleníkových plynov v priemere o 5,2 
% oproti roku 1990 (záväzné ciele sa dohodli zvlášť 
pre každú krajinu, SR pristúpila k 8 % redukcii), a to 
na obdobie rokov 2008 – 2012 (tzv. prvé záväzné ob-
dobie). Tento protokol vošiel do histórie ako Kjótsky 
protokol a nadobudol platnosť 16. februára 2005 
(z procedurálneho hľadiska až po ratifikácii Ruskom). 
V súčasnosti zmluvnými stranami Kjótskeho protoko-
lu je 190 krajín. V roku 2005, na COP/MOP1 v kanad-
skom Motreali, zmluvné strany na základe článku 3.9 
založili pracovnú skupinu AWG-KP. 

2007 – 2008
Konferencia UNFCCC na Bali (Indonézia)
Na COP13 a COP/MOP3, ktorá sa konala v de-

cembri 2007 na Bali, sa zmluvné strany zamerali na 
dlhodobé problémy zmeny klímy a výsledkom negoci-

ácií bolo prijatie akčného plánu (z Bali) a vytvorenie 
ad hoc  pracovnej skupiny pre dlhodobú spoluprácu 
krajín pri riešení problematiky zmeny klímy (AWG-
LCA). Hlavnou úlohou tejto skupiny je riešiť kľúčové 
elementy dlhodobej spolupráce pod UNFCCC. Aktivity 
sú zamerané predovšetkým na znižovanie emisií skle-
níkových plynov (mitigation, z toho používaný výraz 
mitigácia), na adaptovanie sa na zmenu klímy, finan-
covanie, technológie a budovanie kapacít. Akčný plán 
z Bali tiež vyzýva formulovať víziu pre dlhodobé spo-
ločné akcie, vrátane globálnych cieľov pre redukciu 
emisií skleníkových plynov. Zmluvné strany sa taktiež 
dohodli na dvojročnom negociačnom procese, na tzv. 
Bali roadmap. Táto cestovná mapa zahŕňa „rokovaciu 

dráhu“ tak v rámci UNFCCC, ako aj v rámci Kjótskeho 
protokolu. Taktiež určuje konečný termín pre ukonče-
nie týchto negociácií, ktorým sa stala práve konferen-
cia v Kodani. Podľa cestovnej mapy z Bali kľúčovými 
orgánmi sú dve pracovné skupiny, a to pracovná 
skupina AWG-LCA (pracuje pod UNFCCC) a AWG-KP 
(skupina pracujúca pri Kjótskom protokole). V roku 
2008 sa uskutočnili 4 zasadnutia týchto pracovných 
skupín: v apríli v Bangkoku (Thajsko), v júni v Bonne 
(Nemecko), v auguste v Accre (Ghana) a v decembri 
v Poznani (Poľsko).

2009
Konferencia UNFCCC v Kodani (Dánske kráľovstvo)
Kodanská konferencia mala byť konferenciou, 

ktorou sa mal ukončiť dvojročný negociačný proces, 
ktorého cieľom bolo rozšíriť medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti zmeny klímy. Zintenzívnenie tohto procesu 
bolo zakotvené v cestovnej mape z Bali. Vyvrcholením 
malo byť podpísanie všeobecnej, ambicióznej a spra-
vodlivej globálnej dohody k zmene klímy práve na 
konferencii v Kodani. Avšak ani po dvojtýždňových 
vyjednávaniach sa nedosiahla dohoda a medziná-
rodné spoločenstvo zobralo na vedomie len politickú 
deklaráciu, tzv. Copenhagen Accord. V deklarácii ab-
sentujú odkazy na strednodobé ciele, čo vytvára riziko 
pre cieľ 2 °C. Rokovania boli blokované predovšetkým 

zo strany Číny, ktorá nebola pri-
pravená na žiadne kompromisy a 
počas rokovaní vôbec nezmenila 
svoje pozície. Nepriamo naznači-
la, že viac očakávala aj zo strany 
USA. 

Očakávaný prejav Baracka 
Obamu nepriniesol obsahovo nič 
nového, čo by pomohlo odblo-
kovať rokovania. Predstavitelia 
rozvojových krajín a rýchlo sa 
rozvíjajúcich ekonomík opätovne 
podčiarkli zodpovednosť vyspe-
lých krajín za súčasný stav sve-
tovej klímy, požadovali od nich 
zvýšenie finančných príspevkov 
na boj so zmenou klímy a odmiet-
li prijať emisné ciele s odôvodne-
ním, že by spomalili ekonomický 
a sociálny rozvoj svojich krajín. 
Ani napriek intenzívnym nefor-

málnym rokovaniam sa nepodarilo prekonať zásadné 
rozpory. Dohoda sa dosiahla po polnoci 19. 12. 2009 
na stretnutí vrcholných predstaviteľov USA, Číny, 
Indie, Brazílie, Juhoafrickej republiky a ďalších cca 
25 krajín, ktorí reprezentovali politické a regionálne 
skupiny v rámci OSN. 

Najväčší svetoví producenti skleníkových plynov 
(USA a rýchlo rozvíjajúce sa ekonomiky) presadili 
svoje záujmy a potvrdili postupný nárast významu no-
vých geopolitických centier ekonomickej a politickej 
moci vo svete. Predseda vlády Dánskeho kráľovstva 
L. L. Rasmussen vo svojom úvodnom prejave zdôraz-
nil, že konferencia sa koná v čase bezprecedentného 
politického odhodlania a  vyzval krajiny, aby dosiahli 

Bangladéš. Sundarbany, časť najväčšej delty na svete, 
ležia na spodnom úseku rieky Ganga. Tiahnu sa cez územie 
Bangladéša a západného Bengálska, Indie a lemujú deltu sme-
rom k moru. Sundarban znamená v bengálčine „krásny les“, 
keďže región je pokrytý mangrovníkovými lesmi. Sundarbany 
sú vážne postihnuté zmenou klímy. V dôsledku extrémnych 
javov počasia, ako napríklad kratšie ale výdatnejšie mon-
zúnové obdobia a vyšší príliv v kombinácii so stúpajúcou 
hladinou morí, je región pod obrovským tlakom. Za posled-
ných 20 rokov zmizli štyri ostrovy a zanechali bez domova 
6 000 osôb. Väčšina utiekla na susedné ostrovy, ktoré sú 
tiež ohrozené. Skutočné vplyvy zmeny klímy už pociťujú 
mnohé chudobné komunity na celom svete. Globálnou zod-
povednosťou je pomôcť týmto komunitám adaptovať sa. 
Znamená to odovzdávanie poznatkov a finančnú pomoc. 
(Zdroj: Signály EEA 2010)

Shahanara (45 rokov) stratila štyrikrát svoj domov kvôli povodniam spôsobeným klimatickými zmenami, ktoré zne-
možnili jej aj jej manželovi prácu v poľnohospodárstve, prišli aj o svoje kozy a ostatný majetok. V súčasnosti sa bude 
snažiť opäť postaviť dom, manžel si hľadá prácu v obchode, ale zatiaľ sa mu to nedarí. (Zdroj: Oxfam)



51/2010     ENVIROMAGAZÍN

Rámcový dohovor o zmene klímy

ambicióznu dohodu, ktorá prinesie „nádej pre lepšiu 
budúcnosť”. 

Starostka Kodane Ritt Bjerregardová zdôraznila, že 
snahou Kodane je stať sa bezuhlíkovým mestom do 
roku 2025. Súčasne vyzvala delegátov, aby mesto 
Copenhagen premenovali na Hopenhagen (prístav ná-
deje) a „spečatili dohodu”.

Výkonný sekretár UNFCCC Yvo de Boer zdôraznila, 
že hlavy štátov na kodanskej konferencii by mali uzav-
rieť dohodu v takých významných oblastiach, ako sú 
mitigácia, adaptácia, financovanie technológií, reduk-
cia emisií z odlesňovania a degradácie lesov a pôd 
v rozvojových krajinách (REDD), budovanie kapacít, 
prijatie ambicióznych redukčných záväzkov a fast-
start financovanie (cca 10 mld. USD ročne). Zdôraznil, 
že kodanská konferencia bude úspešná len vtedy, ak 
prinesie významné a okamžité akcie. 

Prezidentka COP15 a CMP5, ktorou bola zvolená 
Connie Hedegaardová, dánska ministerka pre klima-
tické zmeny a energetiku (v súčasnosti komisárka 
Európskej komisie), uviedla, že politická vôľa pome-
novať klimatické zmeny ešte nikdy nebola taká silná a 
zdôraznila, že ,,ak premeškáme túto príležitosť, môže 
trvať roky, kým sa naskytne nová.“ Vyzvala strany 
konferencie, aby „táto konferencia vošla do histórie“ 
a „bola korunovaná úspe-
chom.”
Z priebehu rokovaní

Oficiálne rokovania sa 
uskutočnili na úrovni UNFCCC 
(COP15 – Conference of the 
Parties) a na úrovni Kjótskeho 
protokolu (CMP5 alebo COP/
MOP5 – Conference of 
the Parties Serving as the 
Meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol). Okrem ofici-
álnych plenárnych zasadaní 
prebiehali rokovania v kon-
taktných a neformálnych pra-
covných skupinách (bez účas-
ti pozorovateľov a zástupcov 
mimovládnych organizácií). 
Tieto sa zaoberali špecifický-
mi bodmi pracovného progra-
mu, s cieľom pripraviť návrh 
textu konečných rozhodnutí. 

Veľmi dôležitou platformou na 
dosiahnutie pokroku boli aj 
neformálne rokovania medzi 
rôznymi politickými a regionál-
nymi zoskupeniami. 

Paralelne s rokovaniami 
COP15 a CMP5 sa konali aj 
rokovania v rámci: 8. zasada-
nia ad hoc pracovnej skupiny 
AWG-LCA 8 (Working Group 
on Long-Term Cooperative 
Action under the Convention), 
10. zasadania ad hoc pracovnej 
skupiny AWG-KP 10 (Working 
Group on Further Commitments 
for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol), 31. zasadania 
SBSTA 31 (Subsidiary Body 
for Scientific and Technological 

Advise) a 31. zasadanie SBI 31 (Subsidiary Body for 
Implementation).

1. týždeň rokovaní 
V prvom týždni rokovaní po úvodných zasadaniach, 

schválení programu a počiatočných diskusiách boli 
plenárne rokovania COP a CMP od štvrtka 10. 12. 
do soboty 12. 12. 2009 pozastavené. Dôvodom bolo 
nedosiahnutie dohody ohľadom návrhu na novelizáciu 
Kjótskeho protokolu a návrhu nového dokumentu k 
UNFCCC. Mierny pokrok sa dosiahol len v rámci jed-
notlivých kontaktných skupín, ktoré pripravovali vý-
sledný text k jednotlivým elementom Akčného plánu 
z Bali. Za pozitívny signál smerom k príprave návrhu 
konečnej dohody možno považovať vytvorenie dvoch 
prierezových pracovných skupín, a to jednej pre fi-
nancovanie a mitigáciu a druhej pre financovanie a 
adaptáciu. V rámci pracovnej skupiny AWG-LCA sa 
pracovalo na skrátení negociačných textov a určitý 
posun nastal v oblasti definovania redukčných cieľov 
rozvinutých a rozvojových krajín. Podobne mierny po-
krok sa dosiahol aj v oblasti medzinárodnej námornej 
a leteckej dopravy, pričom zmluvné strany sa dohod-
li, že oba sektory by mali byť zahrnuté do budúcej 
zmluvy.

Pod pracovnou skupinou AWG-KP pracovalo niekoľ-

ko kontaktných skupín nad pomerne konsolidovaným 
textom ku špecifickým okruhom a ako sa ukázalo 
neskôr, týmto postupom sa vytvorila „medzera” me-
dzi rokovaniami AWG-KP a AWG-LCA a zúžil sa tak  
priestor na dosiahnutie komplexnej dohody. Expertné 
rokovania k špecifickým okruhom budúcej dohody 
sa týkali najmä sektora LULUCF (Land Use, Land-
Use Change and Forestry), sektora REDD (Reducing 
Emissions from Deforestation and Degradation), ďalej 
financovania a fast-start financovania, prenosu pre-
bytkov AAUs (Assigned Amount Units) do nasledujú-
cich období Kjótskeho protokolu a povinnosti krajín 
zasielať národné správy o zmene klímy, inventarizácii 
emisií a pod. 

2. týždeň rokovaní
Ministerský segment bol slávnostne otvorený 

15. 12. 2009. Zúčastnilo sa ho spolu 115 hláv štátov 
a premiérov. V otváracích prejavoch vystúpili predse-
da vlády Dánskeho kráľovstva L. L. Rasmussen, gene-
rálny tajomník OSN Ban Ki-moon, prezidentka COP15 
a CMP5 Connie Hedegaardová, generálny sekretár 
COP Yvo de Boer, princ Charles a Wangari Maathai, 
držiteľka Nobelovej ceny.

Prezidentka COP15 a CMP5 vyzvala všetky 
zmluvné strany na časovo neohraničené neformálne 
rokovania za účelom pomenovania najvypuklejších 
problémov, ktoré si vyžadujú politické rozhodnutie. 
Súčasne rozhodla o pokračovaní rokovaní pomocou 
komunikátorov v obidvoch rokovacích líniách, t. j. 
pod AWG-KP aj pod AWG-LCA. Potreba tohto kroku 
vyplynula z neriešiteľnej situácie, ktorá vznikla medzi 
rozvojovými a rozvinutými krajinami. Africká skupina 
a malé ostrovné štáty podporené G77 a Čína poža-
dovali pozastavenie všetkých rokovaní pod AWG-LCA. 
Prezidentka zároveň vyzvala ministrov, ktorí majú 
napomôcť komunikácii v jednotlivých problémových 
oblastiach (skupinám predsedali jeden minister za roz-
vojovú krajinu a jeden minister za rozvinutú krajinu), 
aby podali správu COP o priebehu rokovaní. 

Pod AWG-KP nastal vo všetkých pracovných 
skupinách pokrok, okrem skupiny rokujúcej o ďal-
ších redukčných záväzkoch krajín Prílohy I, kde EÚ, 
Austrália a ostatné rozvinuté krajiny participujúce v 
AWG-KP považovali predmetný návrh za neakcepto-

vateľný. K záväzným cieľom 
rozvinutých krajín pod KP 
sa vytvorila skupina, ktorej 
ministerskými komuniká-
tormi (co-facilitators) boli 
R. Witoelar z Indonézie a 
N. Roettgen z Nemecka. Pre 
pokrok v pracovnej skupine 
rokujúcej k dlhodobému fi-
nancovaniu adaptácie a mi-
tigácie boli určení komuniká-
tori S. Ayitteyová z Ghany a 
E. Miliband z Veľkej Británie. 
Rokovania skupiny pre dlho-
dobé emisné redukčné ciele, 
ich vzťah k trvalo udržateľné-
mu rozvoju a vplyv klimatic-
kých zmien viedli M. Church 
z Grenady a T. Riberaová zo 
Španielska. Skupinu, ktorá 
sa zaoberala ostatnými ob-
lasťami, ako sú napr. emisie 

Delegácia SR na kodanskom samite pracovala pod vedením ministra životného prostredia Jozefa 
Medveďa (foto: archív MŽP SR)

Postupná degradácia pôdy eróziou, strata organických 
zložiek, zasolenie alebo rozpad jej štruktúry sa prenesie na 
iné ekosystémové súčasti – vodné zdroje, rastlinný porast, 
fauny a pôdne mikroorganizmy – špirálovým mechanizmom, 
na základe čoho môže vzniknúť pustá a holá krajina. „Pre 
ľudí je často ťažko pochopiteľné alebo dokonca ani nevidia 
dôsledky dezertifikácie, pretože k nim spravidla dochádza 
skryte a nepozorovane. Avšak ich environmentálny vplyv 
na poľnohospodársku výrobu zvýšil v dôsledku povodní, 
zosuvov pôdy a ich vplyvu na biologickú kvalitu krajiny eko-
nomické náklady a z celkového vplyvu na stabilitu sucho-
zemského ekosystému vyplýva, že dezertifikácia je jedným 
z najvážnejších environmentálnych problémov v Európe,“ 
hovorí José Luis Rubio, predseda Európskej spoločnosti pre 
ochranu pôdy a vedúci oddelenia výskumu pôdy pod vede-
ním Valencijskej univerzity a mesta Valencia. 

(Zdroj: Signály EEA 2010)

Malawi. Estela Nojo povedala: ,,Počasie nie je také, ako keď som bola dieťa. Nastali veľké zmeny. Ďažde neprichádzajú, keď 
ich očakávame. Neprší, keď to potrebuje zrejúca kukurica. Ale tento rok sme mali dobrú úrodu, ale je máj a stále prší. Teraz 
však potrebujeme slnko, aby sme vysušili dopestovanú kukuricu.” (Zdroj: Oxfam)
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OSN

z leteckej a námornej dopravy, obchod a emisie, vie-
dol I. Yaacob zo Singapuru a E. Solheim z Nórska. 

Text kodanského rozhodnutia, ktorý bol pripravo-
vaný počas zložitých rokovaní vysokých a najvyšších 
štátnych predstaviteľov zmluvných strán UNFCCC 
(od soboty 12. decembra nepretržite do piatku 18. de-
cembra), bol všeobecne považovaný za jediný možný 
kompromis. Avšak na záverečnom plenárnom roko-
vaní ho niektoré rozvojové krajiny odmietli. Zatiaľ čo 
Tuvalu malo námietky voči transparentnosti pri jeho 
príprave, krajiny ako Sudán, Venezuela a Bolívia ho 
považovali za nedostatočne záväzný kvôli chýbajúcim 
redukčným cieľom pre rozvinuté krajiny a postavili sa 
proti jeho prijatiu. 

Zásadným problémom rokovaní boli odlišné názory 
rozvinutých a rozvojových krajín na podobu koneč-
ných výstupov z Kodane. Rozvojové krajiny (skupi-
na G77 a Čína) zdôrazňovali zachovanie súčasnej 
architektúry Kjótskeho protokolu a relatívne právne 
nezáväzné výstupy z UNFCCC. Zároveň požadovali 
finančné prostriedky od vyspelých krajín na plnenie 
klimatických akcií a cieľov v rozmedzí od 100 – 400 
mld. USD ročne do roku 2020.

Rozvinuté krajiny naopak zdôrazňovali, že nedosta-
točné zastúpenie rozvinutých (napr. USA) a vyspelých 
rozvojových krajín (napr. Čína, India) v budúcej klima-
tickej dohode nepovedie k naplneniu stanoveného cieľa 
2 oCelzia a nesplní sa cieľ environmentálnej integrity. 

Úloha EÚ
Európska únia zohrávala v negociáciách kľúčovú 

úlohu pri zdôrazňovaní environmentálnej integrity 
a komplexnosti budúcej dohody, čo potvrdil vo svo-
jom adresnom prejave aj švédsky minister životného 
prostredia Andreas Carlgren, ktorý na rokovaniach 
zastupoval EÚ. Uviedol, že EÚ na rokovaní Európskej 
rady v decembri schválila príspevok pre okamžité fi-
nancovanie urgentných klimatických opatrení v rozvo-
jových krajinách vo výške 7,2 mld. eur na roky 2010 
až 2012. Zároveň potvrdil, že EÚ je pripravená prispieť 
férovým príspevkom aj v období rokov 2013 – 2020 
(predpokladané budúce záväzné obdobie po skončení 
Kjótskeho protokolu). 

Následne sa EÚ na stretnutí predsedníctva s pre-
zidentkou COP15 dohodla, že za základ pre prípravu 
textov rozhodnutí COP15 a CMP5 sa použijú vý-
stupy z plenárnych zasadaní AWG KP a AWG LCA. 
Predsedníctvo EÚ teda stiahlo svoje návrhy a snažilo 
sa ich zapracovať do návrhov, s ktorými pracovali 
obe plenárne zasadnutia. Súčasne sa vytvorili dve 
kontaktné skupiny (jedna ku KP a druhá k LCA), kto-
rých práca  a výstupy navzájom nadväzovali. S cieľom 
urýchliť rokovania a dosiahnuť v nich potrebný pokrok 
boli vytvorené skupiny v menšom formáte, tzv. Break-
up Groups, ktoré sa pod vedením dvoch ministrov 
(vždy jeden zástupca za vyspelé a jeden za rozvojové 
krajiny) venovali špecifickým otázkam (napr. financo-
vanie po roku 2012, adaptácia atď.). Pozícia EÚ a jej 
mandát sa ani v posledných momentoch konferencie 
principiálne nezmenili – EÚ prezentovala jednostranný 
redukčný cieľ 20 % do roku 2020 v porovnaní s ro-
kom 1990 (právne záväzný so schválenými legislatív-
nymi nástrojmi v tzv. klimaticko-energetickom balíčku) 
a svoju pripravenosť na redukciu o 30 % v prípade, že 
porovnateľné redukčné ciele príjmu aj iné vyspelé a 
dynamicky sa rozvíjajúce rozvojové krajiny.

Výsledná politická deklarácia, tzv. Copenhagen 

Accord, je vnímaná ako naštartovanie procesu, kto-
rý by mal na ďalšej konferencii zmluvných strán 
UNFCCC (COP16) vyústiť do právne záväznej zmluvy. 
Pozitívnymi prvkami finálneho kodanského kompro-
misu je odkaz na maximálny nárast teploty o 2 °C, 
ďalej transparentnosť, potreba medzinárodného mo-
nitorovania, overovania a podávania správ, a taktiež 
odkaz na financovanie v rokoch 2010 – 2012, tzv. 
fast-start financovanie. Negatívnym prvkom ostali ne-
dostatočné ambície (napr. vypustenie cieľa 50 % do 
roku 2050) a de iure nezáväzný charakter výstupu zo 
samitu o zmene klímy. 

Postavenie SR v rámci rokovacieho 
procesu

Cieľom EÚ, ako samostatnej zmluvnej strany UNFCCC 
a Kjótskeho protokolu, bolo dosiahnuť globálnu, po-

kiaľ možno čo najambicióznejšiu klimatickú dohodu. 
Členské krajiny EÚ, vrátane SR, na UNFCCC zastupovala 
Európska únia pod vedením švédskeho predsedníctva. 
Z pohľadu SR sme do vyjednávacieho procesu boli za-
členení v rámci EÚ, na plenárnych zasadaniach sme už 
nevystupovali samostatne. Všetky členské krajiny únie 
boli však aktívne zapojené do procesu prípravy strategic-
kých dokumentov a aktualizovania pozícií EÚ v hlavnej 
koordinačnej (WPIEI -pracovná skupina Rady EÚ pre 
medzinárodné otázky v životnom prostredí) a  rôznych 
expertných skupinách (procesy prebiehali súbežne, tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni UNFCCC). 

Rezumé
Hoci krajiny zobrali Kodanskú dohodu len na vedomie, 

pozitívom zostáva, že o jeho texte rozhodlo skoro 30 
predsedov vlád a hláv štátov, ktoré sú zodpovedné za 

Copenhagen accord

Najdôležitejším výstupom z rokovaní v Kodani je tzv. Copenhagen accord/Kodanská dohoda, ktorá je politickou 
deklaráciou doplnenou o rozhodnutie 15. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 
a rozhodnutie 5. konferencie strán Kjótskeho protokolu o pokračovaní negociačného procesu v rámci obidvoch ad 
hoc pracovných skupín AWG KP, AWG LCA. Výsledky práce týchto skupín by mali byť prezentované a premietnuté 
do návrhov rozhodnutí schvaľovaných na 16. konferencii zmluvných strán UNFCCC a Kjótskeho protokolu, ktorá sa 
uskutoční v Mexiku. 

Pozitíva a negatíva:
• Pozitívom je odkaz na dlhodobý cieľ 2 oCelzia (odporúčanie Medzivládneho panelu pre zmenu klímy ako zastaviť 

globálne otepľovanie).
• Text dokumentu kladie dôraz na potrebu znižovania emisií skleníkových plynov a na určenie maxima pre tvorbu 

emisií, po ktorom musí dôjsť k radikálnejšej redukcii. Zároveň obsahuje aj návrh a základné podmienky pre 
realizáciu aktivít v oblasti znižovania emisií v rozvojových krajinách. Za negatívum v tejto časti možno považovať, 
že nie je uvedená kvantifikácia hraníc pre udržanie emisnej trajektórie smerom k cieľu 2 oC v strednodobom a 
dlhodobom horizonte, a taktiež špecifikácia roku na dosiahnutie maxima pre tvorbu emisií.

• Text apeluje na zlepšenie aktivít a medzinárodnej spolupráce v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy.

• Pozitívnym prvkom Kodanskej dohody je, že krajiny prílohy I dohovoru majú prijať a oficiálne oznámiť sekretariátu 
UNFCCC do 31. januára 2010 svoje kvantifikované redukčné ciele do roku 2020, vrátane základného roku, ku 
ktorému sa tieto ciele viažu. V tomto kontexte bude preto potrebné pripraviť spoločné pravidlá pre monitorovanie, 
podávanie hlásení a overovanie plnenia prijatých cieľov. Negatívom v tejto časti je, že nebol schválený a kvantifi-
kovaný celkový redukčný cieľ krajín prílohy I do roku 2020.

• Krajiny, ktoré nie sú krajinami prílohy I, majú do 31. januára 2010 predložiť sekretariátu UNFCCC informáciu o 
svojich plánovaných aktivitách zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020. V texte doku-
mentu z Kodane je dôležitý odkaz na vytvorenie registra, ktorý bude evidovať a ďalej sledovať domáce mitigačné 
aktivity rozvojových krajín (tzv. NAMAs), pre ktoré požadujú tieto krajiny finančnú podporu. Presné pravidlá a 
podmienky by mali byť upravené v rozhodnutiach konferencie strán. Na druhej strane v texte chýba jasnejší 
odkaz na potreby najmenej rozvinutých krajín a kvantifikácia celkového redukčného úsilia rozvojových krajín.

• Pozitívom je i potvrdenie kľúčovej úlohy REDD (znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov) a REDD+ 
(potreba pozitívnych stimulov a urýchlené vyčlenenie finančných zdrojov na ich realizáciu).

• Za pozitívum možno jednoznačne označiť kvantifikovaný objem finančných prostriedkov na tzv. fast-start financo-
vanie (spolu 30 mld. USD na roky 2010 – 2012) s odkazom na ich väzbu na generovanie a transfer finančných 
zdrojov v dlhodobom horizonte (100 mld. USD ročne do 2020), vrátane vytvorenia Kodanského zeleného klima-
tického fondu.

• Zmluvné krajiny dospeli k dohode ohľadom povinnosti podávania hlásení o realizácii a výsledkoch aktivít v 
oblasti znižovania emisií v rozvojových krajinách prostredníctvom národných správ o zmene klímy v dvojročných 
intervaloch (na základe požiadavky USA).

• Pozitívnym signálom pre pokrok v rokovaniach je aj odkaz na potrebu vytvorenia tzv. High Level Panelu, ktorého 
cieľom bude identifikovať nové a inovatívne finančné zdroje na realizáciu aktivít v oblasti znižovania emisií a 
adaptácie.

• Text poukazuje aj na potrebu vytvorenia nových trhových mechanizmov (trh s uhlíkom) a na pokračovanie fle-
xibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu. V tomto kontexte tu však chýbajú konkrétne odkazy na úlohu 
existujúcich mechanizmov (napr. CDM) a presadzovanie možných nových mechanizmov obchodovania, vrátane 
potrebných stimulov.

• Pozitívny dosah na budúce aktivity má zreteľne deklarovaná potreba vytvorenia mechanizmov pre transfer tech-
nológií a urýchlenie technologického rozvoja.

• Priamo v texte je schválená revízia dokumentu z Kodane v roku 2015 s ohľadom na aktuálne vedecké poznatky, 
vrátane revidovania prijatých redukčných cieľov. 
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80 % globálnych emisií a reprezentujú všetky politické 
záujmové skupiny. 

„Za pozitívne impulzy v záverečnom dokumente je 
potrebné považovať to, že aj keď sa v ňom nepodarilo 
zachovať kvantifikovanú trajektóriu pre naplnenie globál-
neho cieľa 2 oC, žiadna z prítomných krajín tento cieľ 
nespochybnila. Kodanská dohoda je ďalším stupňom a 
na dosiahnutie všetkých atribútov k plneniu globálneho 
cieľa bude potrebné v rokovaniach pokračovať,“ povedal 
po návrate na Slovensko minister životného prostredia 
Jozef Medveď. 

Z pohľadu SR je výsledok kodanského samitu maxi-
málnym výstupom, ktorý bolo možné za daných okolnos-
tí vyjednať. Dokument vnímame ako začiatok procesu, 
resp. novej éry, ktorý by sa mal počas roka 2010 pre-
transformovať do právne záväznej zmluvy. Je dôležité, 
že prílohy a rozhodnutia COP15 vytvárajú predpoklad 
jedinej právne záväznej zmluvy (záväzné ciele vyspelých 
krajín a akcie na znižovanie emisií rozvojových krajín 
sa majú zapracovať do príloh najneskôr do 1. februára 
2010). SR predovšetkým oceňuje, že pod politickú de-
klaráciu sa podpísala aj Čína a USA, ktoré sú spoločne 
zodpovedné za viac ako 50 % svetových emisií. Bez ich 
aktívnej participácie by sa o komplexnej dohode diskusia 
nikdy nenaštartovala. 

Lídri sa tiež dohodli na okamžitom financova-
ní pomoci pre rozvojové krajiny v oblasti mitigácie, 
adaptácie, technologického transferu, budovania kapacít 
a redukcie emisií z odlesňovania v rokoch 2010 – 2012 
(tzv. fast start financing), pričom na tento účel bol za-
ložený Kodanský zelený klimatický fond. Spoločné prí-
spevky vyspelých krajín do fondu by mali do roku 2012 
dosiahnuť celkovú výšku 30 mld. USD. EÚ sa zaviazala 
na tento účel vyčleniť celkovú čiastku 10,2 miliárd USD 
na tri roky. Na financovanie projektov mitigácie a adaptá-
cie v rozvojových krajinách v rámci dlhodobej spolupráce 
by mali ekonomicky vyspelé krajiny generovať finančné 
zdroje do roku 2020 v v celkovej výške 100 mld. USD. 

Podľa pravidiel OSN majú byť dokumenty, ako 
výstup z rokovaní konferencie strán, prijímané kon-
senzom. Keďže sa súhlas všetkých strán nepodarilo 

ani po celonočnom vyjednávaní dosiahnuť, záverečné 
rozhodnutie bude obsahovať zoznam krajín, ktoré sú 
za jeho prijatie spolu so zoznamom krajín, ktoré sú 
proti. Aj tento komplikovaný právny stav potvrdzuje, 
že bude čoraz ťažšie dospieť k významným medzi-
národným dohodám, ktoré aj keď prioritne riešia 
environmentálny cieľ, implikujú aj významné so-
ciálne a ekonomické dôsledky. V nasledujúcich rokoch 
bude preto potrebné zmeniť negociačnú stratégiu, 
sústrediť sa najmä na vybudovanie väčšej vzájom-
nej dôvery a pripraviť komunikačnú politiku, ktorá 
dostatočne vysvetlí všetky ďalšie benefity, ktoré z 
tzv. zelenej revolúcie vyplývajú – vytváranie no-
vých pracovných miest, vývoj a zavádzanie inova-
tívnych technológií, znižovanie energetickej závis-
losti a bezpečnosti krajín, zdravie obyvateľstva, ale 
aj etický a morálny aspekt vo vzťahu k budúcim 
generáciám.

Aktuálny vývoj po Kodani
Konkrétnym operatívnym výstupom z Kodanskej 

dohody bol aj záväzok v termíne do 31. januára 2010 
notifikovať sekretariátu UNFCCC redukčné záväzky 
a ciele do roku 2020 zo strany rozvinutých krajín 
(Príloha I ku Kodanskej dohode) a domáce aktivity na 
obmedzenie emisií v rozvojových krajinách (Príloha II 
ku Kodanskej dohode). Podľa štatistiky k 10. februáru 
2010 zaslalo svoje redukčné ciele do roku 2020 spolu 
12 krajín prílohy I k dohovoru (EÚ a jeho 27 členských 
krajín sme v tomto prípade počítali ako jedného zá-
stupcu), vrátane USA. Tieto krajiny predstavujú spolu 
90 % emisií krajín prílohy I. 

Návrhy na aktivity v oblasti znižovania emisií do 
roku 2020 podľa prílohy II ku Kodanskej dohode po-
slalo k tomuto dátumu spolu 26 rozvojových krajín, 
vrátane Číny, Indie, Brazílie, Indonézie, Južnej Kórey 
a Južnej Afriky. Ďalších 32 rozvojových krajín zaslalo 
oznámenie o formálnej podpore Kodanskej dohody. 

Pokiaľ ide o navrhované redukčné ciele, v podstate 
všetky krajiny zostali na úrovni, ktorú indikovali už 
pred začatím kodanskej konferencie, Kanada ozná-
mila rovnaký redukčný cieľ, aký predkladalo USA 
(-17 % v porovnaní s rokom 2005). Čo sa týka po-
zície EÚ, táto notifikovala svoj známy cieľ v súlade 
zo závermi Európskej rady z decembra 2009 – teda 
jednostranne -20 % oproti 1990 v 2020, kondicionál-
nych -30 %, v prípade, že ostatné hospodársky vyspe-
lé štáty (rozvinuté aj rozvojové) príjmu porovnateľné 
redukčné ciele a aktivity. 

V kontexte diskutovanej problematiky ešte prináša-
me dôležitú informáciu o tom, že Slovenská republika 
15. februára 2010 predložila sekretariátu UNFCCC svo-
ju 5. národnú správu o zmene klímy. Dokument v anglickej 
verzii je možné nájsť na adrese: http://unfccc.int/natio-
nal_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/4903.
php alebo na stránke: www.ghg-inventory.gov.sk.

Ing. Helena Princová
odbor zmeny klímy a ekonomických nástrojov

Ministerstvo životného prostredia SR
RNDr. Mária Žatková

odbor európskych politík
Ministerstvo zahraničných vecí SR 

„Včera som sa vrátil z horolezeckej túry, ktorú som viedol, 
na Matterhorn vo Švajčiarsku. Použili sme hrebeň Hornli, sláv-
nu cestu prvého výstupu v roku 1865. Chodievam tam každé 
leto. Tieto často používané cesty sa stávajú nebezpečnými a 
niektoré sa uzatvorili. Permafrost, ktorý držal skaly pokope 
stovky alebo tisícky rokov, sa topí. Topí sa v priebehu dňa 
a v noci zamŕza, čo spôsobuje drobenie skál. Dochádza k 
tomu vo väčších výškach každý rok – pohybuje sa to nahor.“ 
Sebastian Montaz žije v obci Saint Gervais vo francúzskom 
regióne Chamonix. Tento horský vodca a lyžiarsky inštruktor 
vyrastal vo francúzskych Alpách, sprevádza však horolezcov 
a lyžiarov v celom alpskom regióne.

„Hory sa obvykle menia pomaly. Ale tu v Alpách vidíme, že 
k zmenám dochádza takmer pri každej zmene ročného obdo-
bia. Od mojich chlapčenských čias sa Alpy výrazne zmenili a 
kto vie, aké budú, keď moja dcéra vyrastie. Posledných päť 
rokov, od júna do júla, sa nedá praktizovať zmiešané lezenie, 
pri ktorom leziete po snehu a ľade. Teraz to nie je bezpečné 
od júna do konca septembra. Poslednú zimu sme mali najlepší 
sneh za posledných deväť rokov, takéto zimy sú však teraz 
výnimkou,“ hovorí Sebastián. Zmena klímy zasahuje Alpy, počnúc od zloženia permafrostu, ktorý drží skaly 
pokope, až po množstvo a kvalitu snehu. Ľadovce ustupujú a mizne ľad a snehové mosty. Spôsob sprevádzania 
v horách sa mení, pretože tradičné cesty sa stávajú nebezpečnými. Niektoré ľadovce, ktoré sa dali pred piatimi 
rokmi traverzovať, sa zmenili. Ľad ustúpil a skaly pod ním sú obnažené. (Zdroj: Signály EEA 2010)

Nemecko. ,,Zvykol som si chodievať všade autom, ale te-
raz bicyklujem,” hovorí Christian Guthier. (Zdroj: Oxfam)

Európska komisia pre obdobie 2010 – 2014 sa rodila 
za špeciálnych podmienok neistej ratifikácie Lisabonskej 
zmluvy, preto začína pôsobiť s trojmesačným oneskorením. 
Slovensko v nej zastupuje Maroš Šefčovič. V čom je iná od 
tej predošlej? 

Po tom, čo Íri v druhom referende schválili 
Lisabonskú zmluvu a po tom, čo bola ukončená 
ratifikácia aj v Českej republike, začal staronový 
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso 
zostavovať svoj nový tím. (Členské štáty ako sú-
časť garancií pre Írsko rozhodli, že sa ani po roku 
2014 nebude znižovať počet eurokomisárov oproti 
počtu členských štátov ako to pôvodne predpokla-
dala Lisabonská zmluva.)

Podľa Lisabonskej zmluvy sa Európska komisia 
(EK) skladá z jedného štátneho príslušníka za kaž-
dý členský štát. Celkovo teda má 27 členov: jedné-
ho predsedu a 26 komisárov zodpovedných za konkrétne rezorty. Spomedzi týchto 26 komisárov viacerí pomáhajú 
predsedovi vo funkcii podpredsedov. Lisabonská zmluva prináša novinku: jeden z podpredsedov vykonáva zároveň 
funkciu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.      (pokračovanie v prílohe na s. 5 – 7)

Noví komisári Európskej komisie




