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1992 Rio 

Klimatická dohoda z Ria 

Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji se konala v Brazílii a byla dosud 

největší mezinárodní konference věnovaná ochraně životního prostředí. Jako důležité kroky 

byly v Riu de Janeiro přijaty Agenda 21, Úmluva o biologické rozmanitosti, Rámcová úmluva 

OSN o změně klimatu a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci. Rámcová úmluva OSN o změně 

klimatu vstoupila v platnost v roce 1994 a dodnes byla podepsána 194 státy. Je v ní závazně 

podle mezinárodního práva zakotven cíl zabránit lidem nebezpečným zásahům do 

klimatického systému Země. Poprvé je použit princip prevence, kterým se státy zavazují 

podniknout preventivní opatření na ochranu klimatu.  

 

1992 Rio 

Klimarahmenkonvention von Rio 

Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung fand in Brasilien statt 

und war die bis dahin größte internationale Konferenz zum Umweltschutz. Als wichtige 

Schritte wurden in Rio de Janeiro die Agenda 21, die Biodiversitätskonvention, die Klima-

rahmenkonvention und die Wüstenkonvention angenommen. Die Klimarahmenkonvention 

ist 1994 in Kraft getreten und bis heute von 194 Staaten unterzeichnet worden. Darin ist 

völkerrechtlich verbindlich das Ziel verankert, einen gefährlichen und menschlich verursach-

ten Eingriff in das Klimasystem der Erde zu verhindern. Erstmalig wird das Vorsorgeprinzip 

angewendet, mit dem sich die Staaten verpflichten, präventive Maßnahmen zum Klima-

schutz zu treffen.  
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1997 Kjóto 

Světová klimatická konference v Kjótu  

Na klimatické konferenci v Japonsku byl přijat Kjótský protokol. Tím se průmyslové státy 

poprvé podle mezinárodního práva zavázaly snížit emise skleníkových plynů do roku 2012 o 

nejméně 5% pod úroveň z roku 1990. EU se jako skupina států zavázala ke snížení o 8 %, 

přičemž toto snížení je rozděleno na jednotlivé státy různě: např. Německo -21 %, Dánsko -

21 %, Velká Británie -12,5 %, Portugalsko +27 %. Kanada a Japonsko se zavázaly k -6 %, 

abychom uvedli jen některé jednotlivé příklady. 

 

 

1997 Kyoto 

Weltklimakonferenz in Kyoto  

Auf der Klimakonferenz in Japan wurde das Kyoto-Protokoll angenommen. Mit diesem ha-

ben sich die Industriestaaten erstmals völkerrechtlich verbindlich dazu verpflichtet, ihre 

Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2012 um mindestens 5 % unter das Niveau von 1990 

zu senken. Die EU verpflichtete sich als Ländergruppe zu einer Reduktion von 8 %, wobei 

diese sich unterschiedlich auf die Staaten verteilt: z. B. Deutschland -21 %, Dänemark -21 %, 

Großbritannien -12,5 %, Portugal +27 %. Kanada und Japan verpflichteten sich jeweils auf -6 

%, um nur einzelne Beispiele zu nennen. 
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2005 Kjótský protokol 

Protokol konečně vstoupil v platnost. Zatím Kjótský protokol schválilo v národních 

parlamentech189 států, mezi nimi všechny členské státy EU, Kanada, Nový Zéland, Norsko, 

Japonsko a také důležité rozvojové a prahové země jako Brazílie, Čína, Mexiko, Indie, 

Jihoafrická republika a Jižní Korea. Nakonec to byl podpis Ruska, který byl rozhodující. Neboť 

teprve když dohodu ratifikovalo 55 států, které dohromady způsobují více než 55% emisí 

skleníkových plynů průmyslových zemí, mohla úmluva vstoupit v platnost. USA je jediná 

zbylá průmyslová země, která ratifikaci dodnes odmítá, ačkoliv USA odpovídají za 35% 

celosvětových emisí skleníkových plynů. První závazná perioda Kjótského protokolu uběhla 

na konci roku 2012. 

 

2005 Kyoto-protokoll 

Das Protokoll ist endlich in Kraft getreten. Inzwischen haben 189 Staaten das KyotoProtokoll 

in den nationalen Parlamenten verabschiedet, darunter alle EU-Mitgliedstaaten, Kanada, 

Neuseeland, Norwegen, Japan sowie wichtige Entwicklungs- und Schwellenländer wie Brasi-

lien, China, Mexiko, Indien, Südafrika und Südkorea. Am Ende war es die Unterschrift Russ-

lands, die entscheidend war. Denn erst wenn 55 Staaten, welche zusammen mehr als 55 % 

der Treibhausgas-Emissionen der Industrieländer verursachen, das Abkommen ratifiziert 

haben, konnte das Abkommen in Kraft treten. Die USA sind das einzige verbleibende Indust-

rieland, das die Ratifizierung bis heute ablehnt, obwohl die USA für 35 % der weltweiten 

Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind. Die erste Verpflichtungsperiode des Kyoto-

Protokolls läuft Ende 2012 aus. 
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2009 Kodaň 

Světová klimatická konference v Kodani 

Existovala velká naděje, že na klimatické konferenci v Kodani bude přijata závazná dohoda pro období po 

Kjótském protokolu. Avšak navzrody přítomnosti 193 států a zhruba 120 prezidentů a šéfů vlád a celosvětové 

velké mediální pozornosti vznikla pouze nezávazná deklarace, takzvaná „Dohoda z Kodaně “ 

V kodaňské dohodě stojí pouze, že globální nárůst teploty by měl být ohraničen pod 2 °C. Nebylo však ani 

uvedeno žádné základní období. Aby toho bylo možno dosáhnout, je třeba drastického snížení emisí 

skleníkových plynů. Průmyslové státy přislíbily sdělit a realizovat do 31. ledna 2010 pro své země 

kvantifikované, celostátní cíle snížení emisí pro rok 2020 a rozvojové země národní přiměřená opatření na 

snížení emisí. Celkový objem cílů snížení emisí, uvedených těmito státy, však zdaleka nestačí na to, aby byl 

dosažen cíl - globální snížení nárůstu teploty o méně než 2°C. Průmyslové státy přislíbily rozvojovým zemím 

finanční podporu pro takzvané startovací financování opatření na ochranu klimatu a přizpůsobení změně 

klimatu v řádu 30 miliard amerických dolarů v období od roku 2010 do 2012. Po startovacím financování činí 

přísliby 100 miliard dolarů ročně do roku 2020. To znamená, že ještě není jasné, kolik peněz bude skutečně téct 

do rozvojových zemí v období 2013-2019. Doufáme, že to bude konkretizováno na následujících klimatických 

konferencích. 

2009 Kopenhagen 

Weltklimakonferenz in Kopenhagen 

Es gab die große Hoffnung, dass auf der Klimakonferenz in Dänemark ein verbindliches Abkommen für die Zeit 

nach dem Kyoto-Protokoll beschlossen wird. Doch trotz der Anwesenheit von 193 Staaten und rund 120 Staats- 

und Regierungschefs sowie weltweit großer medialer Aufmerksamkeit kam lediglich eine völkerrechtlich nicht 

verbindliche Vereinbarung, der „Copenhagen Accord“, zustande. 

In der Kopenhagen-Vereinbarung steht nur, dass der globale Temperaturanstieg auf unter 2 °C begrenzt wer-

den soll. Es wurde allerdings noch kein Basiszeitraum benannt. Um dies zu erreichen, sind drastische Minde-

rungen der globalen Treibhausgas-Emissionen erforderlich. Die Industrieländer sagten zu, quantifizierte, lan-

desweite Emissionsreduktionsziele für 2020 und die Entwicklungsländer national angemessene Emissionsmin-

derungsmaßnahmen bis zum 31. Januar 2010 für ihre Länder mitzuteilen und diese umzusetzen. Der Gesamt-

umfang, der von den Staaten genannten Emissionsreduktionsziele reicht allerdings bei weiten nicht aus, um 

das Ziel – den globalen Temperaturanstieg auf unter 2°C zu begrenzen – zu erreichen. Die Industrieländer sa-

gen den Entwicklungsländern finanzielle Unterstützung für die sogenannte Anschubfinanzierung von Klima-

schutzmaßnahmen und die Anpassung an den Klimawandel in der Größenordnung von 30 Milliarden US-Dollar 

im Zeitraum 2010 bis 2012 zu. Nach der Anschubfinanzierung belaufen sich die Zusagen auf 100 Milliarden US-

Dollar pro Jahr bis 2020. Das bedeutet, dass noch nicht klar ist, wie viel Geld tatsächlich im Zeitraum 2013-2019 

an die Entwicklungsländer fließen wird. Wir hoffen, dass dies auf den folgenden Klimakonferenzen konkreti-

siert wird. 
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2015 Paříž 

Pařížská dohoda 

Na pařížské klimatické konferenci v prosinci 2015 se 195 zemí poprvé dohodlo na všeobecné, právně 

závazné celosvětové klimatické dohodě. 

Dohoda obsahuje globální akční plán, který má oteplování Země výrazně 

 snížit na méně než 2 °C, aby čelila nebezpečné změně klimatu. 

Před a během pařížské konference přeložily země rozsáhlé národní plány ochrany klimatu (INDC). 

Tyto sice nestačí, aby byl celosvětově omezen nárůst teploty na méně než 2 °C, dohoda však ukazuje 

cestu k dosažení tohoto cíle. 

Státy budou každých pět let společně stanovovat přísnější cíle, pokud se to podle vědeckých 

poznatků ukáže jako nezbytné. 

Státy budou zvyšovat svoji schopnost přizpůsobení se klimatické změně, rozvojovým zemím budou 

dále a ve větším rozsahu poskytovat mezinárodní podporu pro přizpůsobení se klimatu. 

 
2015 Paris 

Pariser Klimaschutzabkommen 

Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz im Dezember 2015 haben sich 195 Länder erstmals auf ein 

allgemeines, rechtsverbindliches weltweites Klimaschutzübereinkommen geeinigt. 

Das Übereinkommen umfasst einen globalen Aktionsplan, der die Erderwärmung auf deutlich unter 

 2 °C begrenzen soll, um einem gefährlichen Klimawandel entgegenzuwirken. 

Vor und während der Pariser Konferenz haben die Länder umfassende nationale Klimaschutzplä-

ne(INDC) vorgelegt. Diese reichen zwar noch nicht aus, um den weltweiten Temperaturanstieg auf 

unter 2 °C zu begrenzen, doch das Übereinkommen zeichnet den Weg zur Erreichung dieses Ziels vor. 

Die Staaten werden alle fünf Jahre gemeinsam strengere Ziele festlegen, wenn sich dies nach wissen-

schaftlichen Erkenntnissen als erforderlich erweist. 

Die Staaten werden ihre Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel erhöhen, 

den Entwicklungsländern weiterhin und in größerem Umfang internationale Unterstützung für die 

Klimaanpassung zukommen lassen. 

http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
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Katowice 2018 
 
Ve dvou oblastech přinesla konference velký pokrok: Zaprvé státy schválily soubor pravidel, 

který umožňuje realizaci Pařížské klimatické dohody. Zadruhé ukázala politický signál, že 

země nechtějí zůstat stát u dosavadních příslibů na ochranu klimatu. Jako základ poznatků 

Mezivládního panelu pro změny klimatu chtějí státy do budoucna - jak bylo dohodnuto v 

Paříži - dále zlepšovat svá opatření na ochranu klimatu. 

 

 

Katowice 2018 
 

In zwei Bereichen brachte die Konferenz große Fortschritte: Erstens hat die Staatengemein-

schaft ein Regelbuch verabschiedet, das die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens 

ermöglicht. Zweitens gab sie das politische Signal, dass die Staaten bei den bisherigen Klima-

schutzzusagen nicht stehen bleiben werden. Auf Basis der Erkenntnisse des Weltklimarats 

wollen Staaten ihre nationalen Klimaschutzmaßnahmen künftig – wie in Paris vereinbart – 

weiter verbessern. 

 


