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 l ’environnement  
– konstytucjonalizacja polityki ochrony środowiska 

w świetle francuskich aspiracji przywództwa 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

I

Cechą francuskiej polityki zagranicznej jest moc oddziaływania międzynarodowego, 
niezależność, idea wielkości – „la grandeur” i „światowa ranga”1. Francja jest dum-
na ze swego uniwersalizmu, a państwo to jawi się jako piewca pokoju, wartości ra-
cjonalizmu. Od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej do kanonu podstawowych 
wartości francuskiej polityki należą mocarstwowość oraz swego rodzaju „mesja-
nizm” i posłannictwo. Taka postawa wpisuje się we francuskie aspiracje do utrzy-
mania pozycji lidera w redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG) tak na 
poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. Przyjmując rolę promotora celów 
polityki klimatycznej i wysokich standardów niskoemisyjności, Francja stała się tak-
że siłą napędową unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, równolegle wspierając 
międzynarodowe wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu podejmo-
wane w procesie post-Kioto. Odgrywanie aktywnej roli pierwszoplanowego gracza 
w międzynarodowych negocjacjach wynika z faktu, iż kraj ten opiera swój system 
energetyczny w dużym stopniu na nieemisyjnej energetyce jądrowej, której udział 
w produkcji energii elektrycznej sięga aż 75 procent. W konsekwencji w zaostrzeniu 

1 A. Ciupiński, Podstawowe elementy współczesnej strategii Francji, AON, Warszawa 1997.
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międzynarodowego i unijnego reżimu przeciwdziałania zmianom klimatu kraj ten 
dostrzega nie tylko drogę do wdrożenia zrównoważonych źródeł energii niezbęd-
nych dla powstrzymania globalnego ocieplenia, ale także szansę korzyści ekonomicz-
nych związanych z upowszechnieniem technologii nieemisyjnej, jaką jest energetyka 
jądrowa. 

Francja bardzo wcześnie podjęła działania na rzecz ochrony klimatu, a francu-
ska polityka klimatyczna jest systematycznie rozwijana. Jeszcze we wrześniu 1989 
roku premier Michel Rocard utworzył międzyresortowy zespół ds. gazów cieplar-
nianych (Groupe Interministériel sur l’Effet de Serre). Dla osiągnięcia celu utrzymania 
emisji gazów cieplarnianych w 2000 roku z poziomu z 1990 roku Francja przekazała 
Komisji Europejskiej w marcu 1993 roku Pierwsze elementy francuskiego programu 
walki z efektem cieplarnianym2. W lutym 1995 roku przedstawiono Pierwszy krajowy 
komunikat do ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu, a w listopadzie 1997 roku 
przyjęto drugi plan (Seconde communication nationale à la Conventioncadre sur le 
climat). W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku Francuzi zaproponowali nawet 
podatek od emisji dwutlenku węgla związany z zawartością węgla w paliwie (nie zaś 
z ilością generowanej energii, gdyż to uderzałoby w energetykę jądrową). Francja 
postulowała, by został on wprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Aspiracje Francji do przewodzenia w międzynarodowych wysiłkach na rzecz 
redukcji GHG i walki z globalnym ociepleniem spowodowały, że do konstytucji do-
łączono Kartę Środowiska. Po ponownym wyborze Jacques’a Chiraca na prezydenta 
w 2002 roku oraz druzgocącym zwycięstwie prawicy w wyborach parlamentarnych 
rząd premiera Jeana-Pierre’a Raffarina starał się zdynamizować zapoczątkowane ini-
cjatywy. W 2002 roku Chirac wezwał do konstytucjonalizacji polityki ochrony śro-
dowiska naturalnego, w wyniku czego Francja zrewidowała (28 lutego 2005 roku, 
po raz pierwszy od 1958 roku w sprawach środowiska naturalnego) konstytucję  
V RF, odnosząc się w preambule do praw zdefiniowanych w Karcie Środowiska 
z 2004 roku (La Charte de l’environnement)3. W ten sposób podniesiono wagę zasad 
środowiskowych do rangi zasad konstytucyjnych, stawiając je obok najważniejszych 
republikańskich wartości zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 
roku4. Jacques Chirac zdecydował się zainwestować w zaniedbaną dziedzinę polityki, 
w której większość jego zwolenników okazywała społeczne zainteresowanie5. Opra-
cowanie Karty Środowiska zostało ukończone w czerwcu 2004 roku, a jej włączenie 
do konstytucji nastąpiło z dniem 1 marca 2005 roku w akcie promulgacji ustawy 
konstytucyjnej przez prezydenta J. Chiraca, zrównując jej rangę z Deklaracją Praw 

2 Premiers éléments pour un programme français de lutte contre l’effet de serre, Groupe Interminis-
tériel sur l’Effet de Serre GIES), 24.03.1993.

3 Charte de l’environnement de 2004 [dostęp 15.05.2015].
4 Constitution de la République française, Préambule, www.assemblee-nationale.fr [dostęp 

15.06.2015].
5 D. Bourg, K.H. Whiteside, France’s Charter for Environement: of Presidents, Principles and Envi

ronmental Protection, „Modern & Contemporary France” 2007, vol. 15, no. 2, s. 1469.
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Człowieka i Obywatela z 1789 roku6. Postanowienia Karty Środowiska zostały wdro-
żone do wewnętrznego porządku prawnego przez szereg decyzji politycznych i aktów 
prawnych. Karta Środowiska łączy francuskie tradycje uniwersalizmu z międzynaro-
dowym zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska. Wszystkie prawa i obowiązki 
określone we francuskiej Karcie Środowiska są realizowane przez władze publiczne 
i organy administracyjne w ramach ich kompetencji. 

II

Prawo do środowiska i jego poszanowania zostało połączone z ideą podstawowych 
praw człowieka. We wstępie do Konstytucji Republiki Francuskiej z dnia 4 paździer-
nika 1958 roku czytamy, że „Lud francuski proklamuje uroczyście swoje przywiązanie 
do Praw Człowieka i do zasad suwerenności narodowej, tak jak zostały one określone 
w Deklaracji z roku 1789, potwierdzonej i uzupełnionej przez Wstęp do Konstytucji 
z roku 1946, jak również w Karcie Środowiska z roku 2004 roku”. 

Karta Środowiska (La Charte de l’environnement) stanowi integralną część 
konstytucji V Republiki. Dokument składa się z 10 artykułów wraz z preambułą 
i nawiązuje do Deklaracji sztokholmskiej (1972) oraz tej z Rio de Janeiro (1992), 
będących swoistymi kodeksami postępowania człowieka wobec środowiska natural-
nego7. Kartę ochrony środowiska naturalnego poprzedza krótka preambuła, która 
stwierdza, iż lud francuski uznaje wagę zasobów i równowagi naturalnej jako waru-
nek istnienia ludzkości, a przyszłość, a nawet istnienie ludzkości są nierozerwalnie 
związane ze środowiskiem naturalnym. W Karcie zwraca się uwagę, iż środowisko 
jest wspólnym dziedzictwem ludzkości, a współczesna cywilizacja wywiera rosnący 
wpływ na warunki życia, gdyż biologiczna różnorodność jest uzależniona od rodzaju 
konsumpcji lub produkcji energii i od nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. 
Dalej w preambule stwierdza się, że trwały rozwój nie powinien naruszać możli-
wości przyszłych pokoleń i innych narodów do zaspokojenia własnych potrzeb. 
Stanowi to bezpośrednie odwołanie do zasady sprawiedliwości międzypokolenio-
wej zawartej w przepisie zasady 3 Deklaracji z Rio, mówiącej, że prawo do rozwoju 
musi być realizowane w taki sposób, by sprawiedliwie połączyć rozwojowe i środo-
wiskowe potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Zasada ta jest stosunkowo dobrze 
umocowana w międzynarodowym prawie pozytywnym, czego przykładem może być 

6 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement 
(„Journal Officiel de la République Française” n° 0051 du 2 mars 2005). 

7 Deklaracja sztokholmska stała się impulsem do dynamicznego rozwoju norm międzynarodo-
wego prawa środowiska – zawiera 26 zasad i 7 punktów preambuły, którymi powinien kierować się 
człowiek w procesie swego rozwoju cywilizacyjnego. Deklaracja w sprawie środowiska z Rio de Janeiro 
(27 zasad) odwołuje się do Deklaracji sztokholmskiej, ale wpisuje zasady ochrony środowiska w kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju. 
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przepis art. 3 Konwencji w sprawie zmian klimatu, który stanowi, że strony konwen-
cji powinny chronić system klimatyczny dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń8.

Artykuł 1 Karty zapewnia każdemu prawo do życia w środowisku zrównowa-
żonym i korzystnym dla zdrowia. Zasada konstytucyjnych gwarancji do zdrowego 
środowiska nawiązuje do pierwszej zasady zawartej w Deklaracji z Rio de Janeiro, 
tj. prawa do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą, co powszechnie jest 
określane prawem człowieka do środowiska. 

Artykuł 2 Karty zobowiązuje do czynnego udziału w ochronie i poprawie sta-
nu środowiska naturalnego. Oznacza to, że każdy obywatel ma obowiązek działania 
w „świadomości ekologicznej”. Obowiązek ten jest zatem wiążący dla wszystkich 
osób, a nie tylko dla rządu i władz administracyjnych. W ten sposób Karta nawią-
zuje do zasady 4 Deklaracji z Rio, w której stwierdzono, iż ochrona środowiska po-
winna stanowić nierozłączną część procesów rozwoju i nie może być rozpatrywana 
oddzielnie. 

W artykułach 3 i 4 Karta określa obowiązek każdego do ochrony i powstrzymania 
się przed szkodą w środowisku (ograniczając jej ewentualny zasięg) oraz do napra-
wienia szkody, jaką ktoś spowodował w środowisku. Zapobieganie szkodom w śro-
dowisku jest nawiązaniem do zasady 13 Deklaracji z Rio, która wzywa do rozwoju 
norm prawa międzynarodowego w dziedzinie odpowiedzialności za szkody w środo-
wisku. Zasada zapobiegania szkodom w połączeniu z zasadą zapobiegania szkodom 
transgranicznym (zasady 2 i 19 Deklaracji z Rio de Janeiro) należą do fundamen-
tów prawnomiędzynarodowych regulacji prawnych powszechnie akceptowanych 
w pozytywnym prawie międzynarodowym i orzecznictwie9. Intencją ustawodawcy 
była prewencyjna ochrona środowiska; wyszedł on z założenia, że przeciwdziałanie 
jest bardziej skuteczne niż naprawa, tym bardziej, że szkody w środowisku natural-
nym są nie do naprawienia (trudno bowiem zrekompensować czyste powietrze czy 
wodę). Takie podejście jest racjonalne także z punktu ekonomicznego, gdyż koszty 
naprawy szkody wyrządzonej środowisku są z reguły dużo wyższe niż koszty prac 
zapobiegawczych. Zasada „zanieczyszczający płaci” jest jedną z podstawowych norm 
prawa zwyczajowego określoną w zasadzie 16 Deklaracji z Rio, która stanowi, że za-
nieczyszczający, zasadniczo, powinien ponosić wszelkie koszty zanieczyszczeń, ma-
jąc na uwadze interes publiczny oraz niezakłócony międzynarodowy handel i proces 
inwestowania10. 

W artykule 5 Karta mówi o odpowiedzialności władz publicznych za zacho-
wanie środków ostrożności, dokonując oceny ryzyka i podejmując przedsięwzięcia 

8 M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 73. 

9 Ibidem, s. 63–67. 
10 Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację 

zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który spowodował szkodę w środowi-
sku lub zagrożenie powstania szkody), chyba że nie można zidentyfikować podmiotu odpowiedzialnego 
za zanieczyszczenia lub nie można go pociągnąć do odpowiedzialności.
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proporcjonalne do zrównoważenia strat11. Zasada zapobiegania przemieszczaniu się 
substancji powodujących poważne zniszczenie dla środowiska i zdrowia człowieka 
oraz zasada ostrożności zawarta w katalogu zasad Deklaracji z Rio (zasada 14 i za-
sada 15) zostały wprowadzone do przepisów wielu traktatów międzynarodowych 
(m.in. Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu i Preambuły Konwencji o róż-
norodności biologicznej)12. Przepisy dotyczące zasady ostrożności są włączane do 
wielu aktów prawa środowiska, a praktyka państw dostarcza wielu przykładów jej 
stosowania. 

Artykuł 6 Karty mówi, iż „politycy winni promować stały rozwój” i „w tym 
celu mają obowiązek doprowadzić do pogodzenia kwestii ochrony środowiska z roz-
wojem ekonomicznym i postępem społecznym”. Przepis ten stanowi szczególne wy-
zwanie dla administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędnicy muszą tak pro-
jektować polityki państwa (w tym „zielone” zamówienia publiczne), aby były one 
wdrażane w symbiozie z naturalnym otoczeniem. Źródłem tych dążeń jest koncepcja 
zrównoważonego rozwoju, którą należy odczytywać jako konsensus w relacjach po-
między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko. Oba te cele powinny być 
kształtowane w sposób równoważący potrzeby gospodarcze, społeczne i środowisko-
we. Odniesienie do zrównoważonego rozwoju znajduje się w wielu miejscach Dekla-
racji z Rio (m.in. w zasadach 3 i 4). Artykuł ten potwierdza normatywny charakter 
zasady sustainable development, która została zapisana w kilku traktatach międzyna-
rodowych i praktyce polityki środowiskowej UE, gdzie logika ograniczenia emisji po-
przez zredukowanie udziału paliw kopalnych w strukturze dostaw energii pobudza 
zapotrzebowania na niskoemisyjne technologie (energia jądrowa, CCS, technologie 
zintegrowanego zgazowania paliwa/IGCC – Integrated Gasification Combined Cycle) 
i wpływa na rozwój krajowych odnawialnych źródeł jej wytwarzania.

W kolejnym, 7 artykule Karty stwierdzono, iż „każdy ma prawo, na warunkach 
i w granicach określonych w ustawie, uzyskania dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, zgromadzonych przez władze”. Również ta zasada znajduje źródło w za-
sadzie 10 Deklaracji z Rio, obejmującej społeczne prawo każdej jednostki dostępu 
do informacji dotyczącej środowiska, w której posiadaniu jest władza publiczna, za-
pewniając w ten sposób udział społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu środo-
wiskiem. Pośrednio artykuł ten nawiązuje do zasady 19 Deklaracji z Rio, która zo-
bowiązuje władze państwowe do wczesnego powiadamiania i dostarczania w dobrej 
wierze odpowiednich informacji o potencjalnych zagrożeniach, które mogą mieć 
znaczące niekorzystne skutki transgraniczne.

11 Zasada ta była przywoływana we Francji przy przyjęciu memorandum zakazującego szczelino-
wania hydraulicznego ograniczającego pozyskiwanie gazu ziemnego z łupków. 

12 Pierwszymi traktatami międzynarodowymi odzwierciedlającymi zasadę ostrożności były: Kon-
wencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej z 1985 r. i Protokół montrealski w sprawie substan-
cji zubożających warstwę ozonową z 1987 r., choć zasada ta została również włączona do Konwencji 
o ochronie Północno-Wschodniego Atlantyku z 1992 r. i do Porozumienia o ochronie Mozy z 1995 r., 
za: M.M. Kenig-Witkowska, op. cit., s. 68–70. 
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Artykuły 8 i 9 Karty podkreślają wagę edukacji i szkoleń w zakresie ochrony 
środowiska, mających za zadanie przyczyniać się do właściwego wykonywania praw 
i obowiązków określonych w Karcie, oraz badań i innowacji, które winny przyczyniać 
się do zwiększenia ochrony i podniesienia wartości środowiska. 

Ostatni artykuł Karty (10) promuje europejską i międzynarodową aktywność 
Francji na rzecz ochrony środowiska. 

III

Przyjęcie Karty Środowiska odegrało inspirującą rolę dla francuskiej elity politycznej 
do dalszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Prezydent Nico-
las Sarkozy zaktywizował wysiłki Francji w Europie i na świecie w zakresie ochro-
ny środowiska. Inaugurując proces „Grenelle de l’environnement” 25 października 
2007 roku prezydent Sarkozy – w obecności przewodniczącego Komisji Europejskiej 
Jose Manuela Barroso i laureatów nagrody Nobla Wangari Maathaï i Ala Gore’a – po-
wiedział, że propozycje ustawodawstwa środowiskowego we Francji będą wypraco-
wywane w ramach negocjacji pięciu stron (związków zawodowych, przedsiębiorców, 
NGO, parlamentarzystów i administracji), a nie ustalane decyzjami administracyj-
nymi13. „Zielony kurs” zakładający opracowanie nowych zasad polityki ekologicznej 
Francji zmaterializował się w ramach szerokich konsultacji społecznych z udziałem 
przedstawicieli rządu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych określonych pro-
cesem „Grenelle de l’environnement”. W zamierzeniach prezydenta Sarkozy’ego miał 
on stać się impulsem dla światowego Nowego Ładu ekonomicznego i ekologicznego 
(New Deal économique et écologique planétaire). Al Gore, gratulując Sarkozy’emu pro-
jektu „Grenelle” we Francji, mówił o potrzebie modelu „globalnego Grenelle”14.

Projekt „Grenelle de l’environnement” zrodził wielkie oczekiwania i wzmocnił 
wiarygodność Francji w Europie15. W marcu 2010 roku rząd przyjął kolejny plan kli-
matyczny, „Le plan climat de la France. Mise en oeuvre du Grenelle environnement”, 
w którym zaproponował wiele inicjatyw pośrednich, w szczególności z zakresu efek-
tywności energetycznej16. Dnia 12 lipca 2010 roku została uchwalona znowelizowana 
ustawa środowiskowa „Grenelle 2”, a rok później przyjęto na lata 2011–2015 plan 

13 N. Sarkozy, Discours à l’occasion de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, 
Elysee.fr, www.archives.elysee.fr.

14 Al Gore praises Sarkozy’s green policies, The Telegraph, 25.10.2007; Grenelle: Al Gore et Barroso 
jeudi à l’Elysée, L’Express, 24.10.2007.

15 W wyniku konsultacji społecznych w sierpniu 2009 r. powstała ustawa „Grenelle de l’environ
nement”, która zakładała: redukcję emisji CO2 do roku 2050 o 75 procent (tzw. „le facteur quatre”, czyli 
podział emisji GHG przez 4); 23 procent energii odnawialnej w ramach europejskiego celu „3x20” do 
2020 r.; nacisk na efektywność energetyczną, w szczególności w sektorach transportu i budownictwa.

16 Le plan climat de la France: Mise en oeuvre du Grenelle Environnement, Ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 2010, s. 7.
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adaptacji („Le plan national d’adaptation au changement climatique”), który zakłada 
230 szczegółowych inicjatyw17.

Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu było w centrum zainteresowania 
prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2008 roku. Okres sześcio-
miesięcznej koordynacji prac UE dał Francji wyjątkową okazję sięgnięcia po przy-
wództwo klimatyczne. Wśród priorytetów w sektorze energii największe znaczenie 
dla Francji miało przyjęcie podczas szczytu Rady Europejskiej (11–12 grudnia 2008 
roku) pakietu energetyczno-klimatycznego oraz przygotowanie założeń do okresu 
post-Kioto (redukcji emisji po wygaśnięciu protokołu z Kioto). 

W 2009 roku zaprezentowano znaczącą inicjatywę międzynarodową pod nazwą 
„Plan na rzecz sprawiedliwości klimatycznej” (Plan justiceclimat) przedstawioną 
przez ministra środowiska Jeana-Louisa Borloo. Plan był inicjatywą dyplomatyczną, 
która odzwierciedlała zasady globalnej solidarności przywołane w UNFCCC. Jego 
celem było ustanowienie mechanizmów finansowych dla wsparcia krajów najuboż-
szych i najbardziej podatnych na zagrożenia w adaptacji do zmian klimatu, a także 
stworzenie koalicji mającej na celu podpisanie nowego międzynarodowego porozu-
mienia w sprawie klimatu. Plan na rzecz sprawiedliwości klimatycznej przewidywał 
wsparcie pomocowe (m.in. dla Afryki), powołanie Światowej Organizacji ds. Środo-
wiska, tworzenie ambitnego systemu ochrony lasów oraz przyspieszenie badań nad 
technologiami niskowęglowymi. Minister Barloo przez większą część 2009 roku pod-
czas spotkań z przedstawicielami około 80 najuboższych krajów świata starał się zbu-
dować koalicję dla wsparcia inicjatywy18. Prezydent Sarkozy osobiście zaangażował 
się w dyplomatyczną kampanię promocyjną planu justiceclimat, spotykając się w po-
łowie listopada 2009 roku z brazylijskim prezydentem Lulą da Silvą. Zaowocowało 
to wspólnym stanowiskiem, uwzględniającym elementy francuskiego planu, i we-
zwaniem do powołania na szczycie NZ na rzecz zrównoważonego rozwoju (Rio+20) 
w Rio de Janeiro w 2012 roku Światowej Organizacji ds. Środowiska. Założenia planu 
zostały następnie zaprezentowane na szczycie ośmiu państw członkowskich Organi-
zacji Traktatu Współpracy Amazońskiej w Manaus oraz 53 głowom państw, zebra-
nym na szczycie Wspólnoty Narodów w Trinidadzie19. Prowadzono także rozmowy 
z Chinami i Indiami. W celu przełamania impasu w negocjacjach klimatycznych 
COP-15 w dniu 17 grudnia 2009 roku w Kopenhadze prezydent Sarkozy wygłosił 
płomienną mowę, w której wymienił główne elementy planu20. Opublikowanie planu 

17 Plan national d’adaptation de la France aux effets du changement Climatique 2011–2015,  
Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011. 

18 J. Szarka, France’s Troubled Bids to Climate Leadership [w:] R.K.W. Wurzel, J. Connely (eds.),  
The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, Routledge/UACES, London–
New York 2011, s. 119–120. 

19 T.  Młynarski, Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki  
klimatycznej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 279–280. 

20 N.  Sarkozy, Assemblée plénière de la Convention Climat des Nations unies, Copenhague 
17.12.2009, Elysee.fr. [dostęp 22.09.2013]. 
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sprawiedliwości klimatycznej niedługo przed szczytem w Kopenhadze nie pozwoliło 
jednak na stworzenie międzynarodowej koalicji czy włączenie projektu do wspólne-
go stanowiska UE21. Francja kontynuowała także wysiłki przyjęcia systemu sankcjo-
nowania emisji CO2 na poziomie globalnym (kolejna wersja podatku od produkcji 
węglowej powróciła po wyborze François’a Hollande’a na prezydenta). 

Na poziomie bilateralnym 19 lutego 2014 roku Francja i Niemcy uzgodnili przy-
jęcie wspólnego stanowiska w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym do 2030 roku22. Ponadto ogłoszono zawiązanie francusko-nie-
mieckiego partnerstwa przemysłowo-technologicznego realizowanego przez grupę 
wysokiego szczebla reprezentującą obydwa rządy. Na skutek zawartego porozumie-
nia Francja liczy, iż wraz z Niemcami stanie się centrum światowej dyplomacji kli-
matycznej. 

Wreszcie w połowie 2015 roku przyjęto ustawę transformacji energetycznej dla 
zielonego wzrostu (transition énergétique pour la croissance verte), pół roku przed 
oenzetowską konferencją klimatyczną, dzięki czemu Francja będzie mogła pełnić 
funkcję „wzorcowego” gospodarza światowej konferencji klimatycznej w Paryżu 
(COP21) w grudniu 2015 roku23. Główne założenia transformacji energetycznej we 
Francji obejmują zmianę modelu energetycznego opartego na paliwach kopalnych 
poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym 
kraju i stopniowe zmniejszenie udziału energetyki jądrowej. Należy zauważyć, iż 
działania takie jak proklimatyczna postawa Francji i promowanie ekologicznej mo-
dernizacji, m.in. przez nieemisyjne technologie produkcji energii, wpisują się nie tyl-
ko w założenia w duchu sustainable development, ale także w ekonomiczną kalkulację 
zbudowania przewagi konkurencyjnej innowacyjnej francuskiej gospodarki i stwo-
rzenia wielu tak oczekiwanych nowych miejsc ekopracy.

IV

Francja aspiruje do roli lidera w walce ze zmianami klimatu, promując rozwój tech-
nologii nieemisyjnych, w tym energetyki jądrowej jako nieemisyjnego źródła ener-
gii (intencją Francji jest włączenie tego źródła energii do CDM). Taka motywacja 
wynika w dużej mierze z faktu, iż jako nuklearna potęga na skalę światową dąży 
do upowszechnienia cywilnych technologii jądrowych na poziomie regionalnym 

21 J. Szarka, op. cit., s. 121. 
22 Principales decisions du 16eme Conseil des Ministres francoallemand, Paris, 19 février 2014. Oba 

kraje uzgodniły ustanowienie wiążącego celu redukcji emisji GHG o 40 procent w UE 2030 r., w porów-
naniu do poziomu z 1990 r., oraz wzrost udziału OZE w UE do poziomu 27 procent (wpisując się w pro-
pozycje KE), określenie europejskich ram finansowania OZE i programu efektywności energetycznej, 
a także listy sektorów zagrożonych migracją przemysłu poza obszar objęty restrykcjami EU ETS.

23 Loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF 
n° 0189 du 18 août 2015. 
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i globalnym. Stwarza to bowiem okazję do rozwoju sektora przemysłu, w którym 
utrzymuje od kilku dekad przewagę knowhow. W ten sposób polityka klimatyczna 
może stanowić narzędzie zwiększenia konkurencyjności francuskiej gospodarki na 
rynku globalnym, stając się przede wszystkim narzędziem strategii ekonomicznej.

Karta Środowiska stanowi element składowy Konstytucji Francji i należy do tzw. 
praw i zasad „trzeciej generacji”, ujętych w prawie międzynarodowym lub w normach 
prawa zwyczajowego. Innowacyjność prawna polega na koncepcji powszechnego zo-
bowiązania (art. 2–4 obowiązek wszystkich osób, art. 5, art. 6 i art. 10 odnoszące się 
do zobowiązań władz publicznych, oraz art. 8–9 dla sektorów takich jak edukacja 
i badania) do ekologicznej odpowiedzialności. Karta sankcjonuje pewne zasady na 
poziomie konstytucyjnym, które istniały już wcześniej na poziomie ustaw, i w ten 
sposób nadaje im większą rangę. Włączenie Karty do konstytucji zasługuje na szcze-
gólne uznanie co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Francja daje przykład, 
że ochrona środowiska jest sprawą priorytetową zarówno w kontekście łagodzenia 
skutków zmian klimatu, jak i ograniczenia negatywnego wpływu postindustrialnej 
gospodarki na zdrowie obywateli. Po drugie, wszystkie postanowienia Karty mają 
wartość normy konstytucyjnej, a konstytucjonalizacja polityki ochrony środowiska 
w tej skali jest nadal rzadkością. Karta określa trzy główne zasady praw i obowiązków 
związanych z ochroną środowiska: zasadę ostrożności, zasadę przezorności i zasadę 
„zanieczyszczający płaci”. W odróżnieniu od Deklaracji z Rio, z której Karta czerpie 
inspirację, ma ona charakter wiążący prawnie (i jest źródłem prawa), nie zaś status 
ograniczony do stanowiska politycznego.

W kraju Karta Środowiska stała się narzędziem francuskiej transformacji ener-
getycznej opartej na odnawialnych źródłach energii, wiążąc korzyści społeczne z eko-
nomicznymi. Na arenie międzynarodowej ochrona klimatu stworzyła doskonałą 
okazję do promocji francuskich interesów gospodarczych. Chociaż Francja nie od-
niosła sukcesu w kwestii międzynarodowego i europejskiego opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, jednak kraj ten podejmuje wiele ambitnych inicjatyw dyploma-
tycznych w instytucjach europejskich i na poziomie globalnym na rzecz ujednolice-
nia stanowiska w sprawie zmian klimatu. 


