
COP-15 – Kodaň 2009 

V prosinci 2009 se v dánské Kodani uskutečnilo již 15. zasedání Konference smluvních stran Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu (COP-15, dále jen Úmluva). Dvoutýdenní jednání vyústilo v přípravu 

návrhu tzv. Kodaňské dohody (dále jen „KD“). Návrh KD podpořila řada smluvních stran Úmluvy jak 

rozvojových, tak i ekonomicky vyspělých států, ale na druhé straně byla několika smluvními stranami 

odmítnuta. Pro nedostatek konsensu nebyla KD přijata a její text vzalo zasedání COP-15 pouze na 

vědomí. 

KD uznává, že zvýšení globální průměrné teploty nesmí překročit 2 °C ve srovnání s obdobím před 

průmyslovou revolucí, zdůrazňuje naléhavost adaptačních opatření zejména v rozvojových a nejvíce 

zranitelných státech. Dokument také uznává (poprvé), že je nutné snížit globální emise nejen v 

rozvinutých zemích. Smluvní strany zahrnuté do Přílohy I Úmluvy se podle KD zavazují naplnit své 

emisní cíle do roku 2020 a rozvojové státy mají uskutečnit opatření ke snižování emisí skleníkových 

plynů. KD tak poskytuje dostatečný prostor pro země, které představují největší emitenty (USA a 

Čína) a současně stojící mimo závazky Kjótského protokolu, aby se dobrovolně přihlásily k redukčním 

cílům do roku 2020. KD v rámci redukčních opatření rovněž vyzdvihuje velmi významnou roli 

snižování emisí z odlesňování a degradace lesa (REDD).  

Z procedurálního hlediska by měly smluvní strany zahrnuté do Přílohy I Úmluvy1 předložit 

Sekretariátu kvantifikované emisní cíle zaměřené na všechny sektory národních ekonomik k roku 

2020 do 31. ledna 2010. Rovněž smluvní strany, které nejsou součástí Přílohy I Úmluvy2, budou 

provádět opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, které by měly předložit Sekretariátu ve 

stejném termínu jako země Přílohy I Úmluvy. Nejméně rozvinuté státy (LDC) a malé rozvojové 

ostrovní státy (SIDS) mohou předložit návrhy opatření na dobrovolné bázi.  

Zásadním bodem KD je jednoznačná formulace (politického) závazku rozvinutých států poskytnout 

dodatečné finanční zdroje na implementaci redukčních a adaptační opatření. Finanční prostředky na 

uvedená opatření v rozvojových státech by měly být poskytnuty ve výši 30 miliard USD pro období 

2010 – 2012 a dále 100 miliard USD ročně do roku 2020. KD předpokládá vytvoření „Kodaňského 

zeleného fondu pro změnu klimatu“, z něhož mají být financována opatření zaměřená na snižování 

emisí, adaptaci, budování kapacit a na rozvoj a přenos technologií a který by měl spravovat 

významnou část těchto nových financí. Jako kontrolní rok pro přezkum plnění Dohody se stanoví rok 

2015, kdy už budou známy výsledky Páté hodnotící zprávy IPCC.  

K 10. únoru 2010 se ke KD přihlásilo 95 smluvních stran Úmluvy, včetně 27 členských států EU. 
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