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EURÓPSKA ÚNIA A LESY

V zmluvách sa výslovne neuvádza odkaz na lesy a Európska únia nemá spoločnú
politiku v oblasti lesného hospodárstva. Hoci politika lesného hospodárstva preto
zostáva v prvom rade v právomoci členských štátov, Európska únia vypracovala
európsku stratégiu lesného hospodárstva a podporuje mnoho opatrení, ktoré majú
značný vplyv na lesy v Únii a v tretích krajinách.

Čo je to vlastne les? Na túto zdanlivo jednoduchú otázku neexistuje odpoveď, ktorá
by bola jednotná pre všetky členské štáty. Na účely medzinárodných lesníckych
štatistík Eurostat prijal klasifikačný systém, ktorý zriadila Organizáciu pre výživu
a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov (FAO), a uplatňuje toto
vymedzenie pojmov: les je pôda s korunovým zápojom (alebo ekvivalentným stupňom
zakmenenia), ktorý dosahuje hodnotu viac ako 10 %, a s plochou viac ako 0,5 hektára.
Stromy by mali byť schopné na danom mieste v dospelosti dosiahnuť minimálnu výšku
5 metrov.

STAV LESOV EURÓPSKEJ ÚNIE: CENNÉ A ROZMANITÉ
EKOSYSTÉMY S MNOHÝMI MOŽNOSŤAMI VYUŽITIA

A. Európska lesnatá krajina – mozaika, ktorú do značnej miery formujú ľudia
Podľa tohto vymedzenia lesy v EÚ zaberajú plochu 158 miliónov hektárov (5 % svetovej
zalesnenej plochy). Celkovo pokrývajú 37,7 % povrchu EÚ a dve tretiny zalesnenej
plochy Únie sa nachádzajú v šiestich členských štátoch (Švédsko, Fínsko, Španielsko,
Francúzsko, Nemecko a Poľsko) (pozri informačný list 3.2.10). Na úrovni jednotlivých
štátov sa rozsah zalesnených plôch výrazne líši: zatiaľ čo Fínsko, Švédsko a Slovinsko
sú z takmer 60 % pokryté lesmi, v Holandsku predstavuje podiel lesov len 8,9 %. Okrem
toho na rozdiel od mnohých oblastí sveta, v ktorých odlesňovanie predstavuje naďalej
veľmi vážny problém, v Únii lesov pribúda: v období 1990 až 2010 sa rozloha lesov
zväčšila približne o 11 miliónov ha, a to najmä vďaka prirodzenej expanzii i snahám
o zalesňovanie.
Mnoho druhov lesov v Únii svedčí o jej geoklimatickej diverzite (boreálne lesy, alpínske
ihličnaté lesy atď.). Rozmiestnenie lesných plôch je ovplyvnené klimatickými a pôdnymi
podmienkami, nadmorskou výškou a topografiou. Človek nezasiahol len do 4 % lesov,
8 % bolo umelo vysadených a zvyšok patrí do kategórie tzv. poloprírodných lesov, teda
lesov, do ktorých človek zasahuje. Treba poznamenať, že väčšinu európskych lesov
vlastnia súkromní majitelia (približne 60 % plochy, zatiaľ čo 40 % tvoria lesy vo verejnom
vlastníctve).
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B. Mnohofunkčnosť lesov: ich význam pre životné prostredie, hospodárstvo
a spoločnosť
Lesy majú svoje miesto nielen v európskej kultúre a histórii, ale zohrávajú dôležitú
úlohu aj v dvoch ohľadoch, a to pokiaľ ide o životné prostredie a regionálny rozvoj.
Z environmentálneho hľadiska poskytujú lesy množstvo ekosystémových služieb:
prispievajú k ochrane pôdy (proti erózii), zúčastňujú sa na kolobehu vody a regulujú
miestnu klímu (najmä vyparovaním), ako aj globálnu klímu (najmä viazaním uhlíka).
Chránia tiež biodiverzitu tým, že sú životným prostredím mnohých druhov.
Zo sociálno-ekonomického hľadiska vytvára využívanie lesov zdroje, najmä drevo.
Na ťažbu dreva možno využiť 134 zo 161 miliónov ha lesa (neexistujú žiadne
právne, ekonomické alebo ekologické obmedzenia tohto využitia). Ťažba z týchto plôch
predstavuje len asi dve tretiny celkového ročného nárastu objemu dreva. Získané
zdroje sa využívajú predovšetkým v energetickom sektore, kde ich objem predstavuje
42 %. Naproti tomu sa 24 % využíva v pílach, 17 % v papierenskom priemysle a 12 % na
výrobu drevených dosiek. Približne polovica spotreby energie z obnoviteľných zdrojov
v Únii je pokrytá drevom. Lesy okrem toho poskytujú aj iné produkty ako drevo, najmä
potraviny (lesné plody a huby), korok, živice a oleje. Sú tiež základom niektorých služieb
(poľovníctvo, cestovný ruch a pod.). Odvetvie lesníctva (lesné hospodárstvo, drevársky
a papierenský priemysel) predstavuje približne 1 % hrubého domáceho produktu Únie,
pričom vo Fínsku táto hodnota dosahuje až 5 %. V tomto sektore je zamestnaných
približne 2,6 milióna osôb.
C. Abiotické a biotické hrozby – problémy prehlbujúce sa v dôsledku zmeny klímy
Medzi abiotické faktory (teda fyzické alebo chemické), ktoré ohrozujú lesy, patria
napr. požiare (najmä v oblasti Stredozemného mora), sucho, búrky (v posledných
šesťdesiatich rokoch v priemere dve veľké búrky ročne) a znečistenie ovzdušia (emisie
z cestnej premávky alebo priemyselných zariadení). Rozdeľovanie lesov, ktoré je
dôsledkom výstavby dopravnej infraštruktúry, navyše ohrozuje biodiverzitu. Stav lesov
môžu zhoršovať aj biotické faktory, teda zvieratá vrátane jeleňovitých, ako aj hmyz
a choroby. Celkovo možno povedať, že pôsobením aspoň jedného z uvedených
faktorov je narušených približne 6 % zalesnenej plochy.
Zmena klímy už teraz predstavuje pre európske lesy problém. Hoci jej presný vplyv
sa líši v závislosti od zemepisnej polohy, zmena klímy sa zrejme dotkne nielen miery
rastu lesov, rozšírenia pokrytia povrchu lesmi a výskytu rôznych druhov zvierat, ale
aj rôznych biotických činiteľov (ako sú niektoré parazity), ba dokonca frekvencie
a intenzity extrémnych meteorologických javov. Dve hlavné výzvy teda pozostávajú
z prispôsobenia lesov týmto zmenám a z ich zapojenia do boja proti nim (napríklad
nahradzovaním energií a materiálov z neobnoviteľných zdrojov drevom).
Do lesov Únie sa tak vkladajú mnohé nádeje, ktoré si v niektorých prípadoch protirečia,
o čom svedčí aj určité napätie medzi využívaním lesov a ich ochranou. Jednou
z hlavných výziev, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo, je preto úsilie zosúlaďovanie
niekedy protichodných cieľov.
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POLITIKY A INICIATÍVY V OBLASTI LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE: PROBLÉM SÚDRŽNOSTI

V zmluvách sa výslovne neuvádza odkaz na lesy a Únia nemá spoločnú politiku
v oblasti lesného hospodárstva. Politika v oblasti lesného hospodárstva patrí teda aj
naďalej predovšetkým do právomoci jednotlivých štátov. Mnohé z európskych opatrení
však majú na vplyv na lesy Únie, ale aj na lesy v tretích krajinách.
A. Referenčný rámec pre činnosti v oblasti lesného hospodárstva
V septembri 2013 sa v oznámení Komisie s názvom Nová stratégia lesného
hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva [COM(2013)0659] stanovila
nová stratégia EÚ a navrhol sa európsky referenčný rámec pre sektorové politiky, ktoré
majú na lesy vplyv. Táto stratégia má dva hlavné ciele: 1) zabezpečiť, aby sa európske
lesy riadili udržateľným spôsobom, a 2) posilniť prínos EÚ k podpore udržateľného
obhospodarovania lesov a k riešeniu celosvetového odlesňovania. Tento dokument
obsahuje aj strategické usmernenia pre činnosti Európskej komisie a členských
štátov. Komisia napríklad vypracuje kritériá udržateľného obhospodarovania lesov.
V septembri 2015 prijala Komisia sprievodný viacročný plán zavádzania stratégie Únie
v oblasti lesov [SWD(2013)0343]. Tento viacročný plán obsahuje zoznam opatrení,
ktoré sa majú prijať v reakcii na výzvy európskeho odvetvia lesného hospodárstva
(ďalšie podrobné údaje o histórii tohto procesu, pozri tiež časť Úloha Európskeho
parlamentu).
Uvedený plán sa skončí na konci roka 2020 a Rada vyzvala Komisiu, aby predložila
novú stratégiu v oblasti lesného hospodárstva na nadchádzajúce roky. Táto nová
stratégia sa spomína v oznámení Komisie o európskom ekologickom dohovore
[COM(2019)0640) z decembra 2019], v ktorom sa lesy označujú za jednu z kľúčových
oblastí na boj proti zmene klímy.
B. Činností Európskej únie zamerané na lesy
1. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), hlavný zdroj európskych finančných
prostriedkov v oblasti lesného hospodárstva
Približne 90 % finančných prostriedkov Únie na podporu lesov pochádza z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Na spolufinancovanie
opatrení v oblasti lesného hospodárstva v programovacom období 2007 až 2013 sa
vyčlenilo približne 5,4 miliardy EUR. V dôsledku poslednej reformy SPP ukončenej
v roku 2013 bolo v decembri minulého roka zverejnené nové nariadenie týkajúce sa
podpory rozvoja vidieka z EPFRV (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, 3.2.6). Z dôvodu
zjednodušenia sú všetky druhy pomoci na podporu investovania v oblasti lesov
v období 2015 – 2020 zahrnuté do jediného špecifického opatrenia. Toto opatrenie
pokrýva investovanie do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia vitality lesov: zalesňovanie
a vytváranie lesných plôch, zavedenie poľnohospodársko-lesníckych systémov,
prevencia a náprava škôd na lesoch, ktoré spôsobujú požiare, prírodné katastrofy,
ničivé javy, investovanie do zvyšovania odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných
ekosystémov a investovanie do lesníckych techník a do transformácie, mobilizácie
a uvádzania lesných produktov na trh. Okrem toho je cieľom ďalšieho opatrenia
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odmeňovanie služieb v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia a klímy
a zachovania lesov. Plánujú sa aj ďalšie opatrenia, ktoré nie sú osobitne zamerané na
lesy (napr. platby v rámci sústavy Natura 2000 a rámcová smernica o vode). Členské
štáty si samy vyberajú opatrenia v oblasti lesného hospodárstva, ktoré zavedú v rámci
svojich programov rozvoja vidieka, ako aj príslušné sumy finančných prostriedkov.
Približne 8,2 miliardy EUR z verejných výdavkov bolo naplánovaných na obdobie
2015 – 2020 (27 % na zalesňovanie, 18 % na zlepšenie odolnosti lesov a 18 % na
prevenciu škôd).
2. Iné činnosti Európskej únie, ktoré majú pozitívny vplyv na lesy
Na európskej úrovni je uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na
trh upravené smernicou 1999/105/ES. Cieľom európskeho systému fytosanitárnej
starostlivosti je bojovať proti rozširovaniu organizmov, ktoré sú pre lesy škodlivé
(smernica 2000/29/ES). Okrem toho Únia vynakladá finančné prostriedky na výskum
v oblasti lesného hospodárstva, najmä v rámci programu Horizont 2020. V rámci
samotnej energetickej politiky bol stanovený právne záväzný cieľ do roku 2020 pokryť
20 % celkovej spotreby energie energiami z obnoviteľných zdrojov, čo by malo zvýšiť
dopyt po lesnej biomase (smernica 2009/28/ES). V novom rámci Únie v oblasti klímy
a energie na rok 2030 sa navyše plánuje tento podiel zvýšiť na 27 %. Projekty
v oblasti lesníctva môžu byť tiež spolufinancované v rámci politiky súdržnosti EÚ, a to
z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (najmä prevencia požiarov, výroba energie
z obnoviteľných zdrojov, príprava na zmenu klímy). Fond solidarity (nariadenie Rady
(ES) č. 2012/2002) má pomáhať členským štátom riešiť následky veľkých prírodných
katastrof, ako sú víchrice a lesné požiare. Pokiaľ ide o mechanizmus v oblasti civilnej
ochrany Únie (rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ), možno ho aktivovať, ak dôjde ku krízam,
ktoré presahujú možnosti členských štátov, napríklad v prípade niektorých lesných
požiarov (v Grécku v rokoch 2007 a 2012) a niektorých búrok.
Zalesnená plocha s rozlohou približne 37,5 milióna ha (t. j. 23 % európskych lesov)
navyše patrí do siete pre ochranu prírody Natura 2000, ktorá bola zavedená v rámci
environmentálnej politiky Únie, a predstavuje 30 % oblastí, ktoré sú súčasťou siete.
Rozumné využívanie lesov je súčasťou tematických priorít nového programu Únie
pre životné prostredie a činnosti v oblasti klímy (LIFE 2014 – 2020, nariadenie (EÚ)
č. 1293/2013). V nadväznosti na stratégiu Únie v oblasti biodiverzity [COM(2011)0244],
v ktorej sa stanovilo zavedenie plánov udržateľného obhospodarovania lesov, pokiaľ
ide o lesy vo verejnom vlastníctve, do roku 2020, sa v oznámení Komisie o stratégii
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 [COM(2020)380] stanovuje najmä rozšírenie
chránených oblastí (30 % všetkých pevninských a morských oblastí v Únii, 10 % má
byť prísne chránených), čím by sa mala zvýšiť ochrana európskych lesov a zabezpečiť
výsadba 3 miliárd stromov.
Európsky systém informácií o lesných požiaroch (EFFIS) je určený na monitorovanie
lesných požiarov. Únia podporuje aj zelené verejné obstarávanie [COM(2008)400],
ktoré môže zvýšiť dopyt po dreve vyrobenom udržateľným spôsobom; Treba tiež
poznamenať, že európska environmentálna značka sa udeľuje parketám, nábytku
a papieru. Okrem toho akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod
v lesnom hospodárstve (FLEGT) zavádza dobrovoľné dohody o partnerstve s krajinami
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produkujúcimi drevo a nariadenie (EÚ) č. 995/2010, ktoré nadobudlo účinnosť
v marci 2013, zakazuje uvádzať na trh nezákonne vyťažené drevo.
Únia sa tiež zapája do mnohých medzinárodných činností, ktoré sa týkajú lesov
(najmä Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy). Hlavnú
politickú iniciatívu v oblasti lesníctva na celoeurópskej úrovni predstavuje program
Forest Europe. V jeho rámci prebiehajú diskusie o právne záväznej dohode týkajúcej sa
správy lesov a udržateľného využívania lesov. V rámci politiky v oblasti klímy podnikla
Únia – okrem účasti na celosvetových rokovaniach o znižovaní emisií skleníkových
plynov – prvé kroky smerom k integrácii poľnohospodárstva a lesného hospodárstva do
politiky v oblasti klímy (pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841
z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania
pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti
klímy a energetiky na roku 2030). Okrem toho si Únia stanovila cieľ najneskôr do
roku 2030 zastaviť celosvetový úbytok lesov a znížiť úbytok tropických lesov do roku
2020 najmenej o 50 % [COM(2008)0645]. Financuje tiež projekty v rámci programu
REDD+, ktorého cieľom je zníženie emisií spôsobených odlesňovaním a degradáciou
lesov v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Navyše je možné využiť aj susedskú politiku:
na program FLEG II bolo vyčlenených 9 miliónov EUR na obdobie 2012 – 2016
určených na podporu dobrej správy v oblasti lesného hospodárstva, udržateľného
obhospodarovania lesov a ich ochranu v krajinách na východe Únie.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament sa rovnakou mierou ako Rada podieľa v rámci riadneho
legislatívneho postupu na tvorbe právnych predpisov v mnohých oblastiach, ktoré majú
vplyv na problematiku lesov, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárstvo alebo životné
prostredie. Parlament navyše spolu s Radou schvaľuje rozpočet Únie. Parlament
vytvoril niekoľko legislatívnych spisov, ktoré majú vplyv na lesy, a to v oblasti
spoločnej poľnohospodárskej politiky či energetickej politiky (zmena smernice 2009/28/
ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie – 2016/0382(COD)).
Parlament sa vo svojich uzneseniach dlhodobo zasadzuje o väčšiu koordináciu
a súdržnosť rôznych nástrojov, ktoré ovplyvňujú európske lesy. 30. januára 1997 pri
príležitosti prijatia uznesenia o stratégii lesného hospodárstva Európskej únie[1] vyzval
Komisiu, aby predložila návrhy európskej stratégie lesného hospodárstva. Na túto
výzvu zareagovala Komisia svojím oznámením o stratégii lesného hospodárstva pre
Európsku úniu [COM(1998)0649] a následne aj Rada, ktorá 15. decembra 1998 prijala
prvú stratégiu v oblasti lesného hospodárstva EÚ.
V reakcii na správu o implementácii stratégie lesného hospodárstva [COM(2005)0084]
na obdobie 1999 – 2004 Parlament znovu zdôraznil význam tejto stratégie a opätovne
vyjadril svoju podporu v uznesení zo 16. februára 2006 o vykonávaní stratégie
lesného hospodárstva Európskej únie[2]. V tom istom uznesení Európsky parlament
podporil zavedenie akčného plánu EÚ pre udržateľné obhospodarovanie lesov,
ktorý navrhla Komisia a v ktorom odporúča súbor súdržných a konkrétnych cieľov

[1]Ú. v. ES C 55, 24.2.1997, s. 22.
[2]Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 413.
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a opatrení v rozličných oblastiach politiky súvisiacich s problematikou lesov. Tento
akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva Komisia pôvodne navrhla na obdobie
piatich rokov (2007 – 2011) na zlepšenie koordinácie stanovených 18 „kľúčových
opatrení“ [COM(2006)0302] ako doplnkový nástroj.
V nadväznosti na zelenú knihu o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: príprava
lesov na zmenu klímy [COM(2010)0066], ktorú uverejnila Komisia 1. marca 2010,
Parlament vo svojom uznesení z 11. mája 2011[3] vyjadril podporu zmene stratégie
lesného hospodárstva zameranej na zlepšenie reakcie na výzvy týkajúce sa zmeny
klímy a udržateľného obhospodarovania lesov a ich ochrany.
Komisia 20. septembra 2013 predložila svoje oznámenie s názvom Nová stratégia
lesného hospodárstva EÚ: pre a drevospracujúci priemysel [COM(2013)0659]
a reagovala tak nielen na rastúce požiadavky kladené na lesy, ale aj na
významné spoločenské a politické zmeny. Toto prepracované znenie získalo
podporu Rady v jej záveroch z 19. mája 2014, ako aj Parlamentu v uznesení
z 28. apríla 2015 o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor
lesného hospodárstva[4]. V tomto uznesení Parlament vyzval Komisiu, aby doplnila
stratégiu akčným plánom s konkrétnymi opatreniami a každý rok Parlament informovala
o pokroku pri ich vykonávaní. Parlament takisto zdôraznil, že vykonávanie stratégie
lesného hospodárstva EÚ by malo byť viacročným koordinovaným procesom.
Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti odvetvia lesného hospodárstva,
podpora vidieckych a mestských oblastí, rozvoj znalostnej základne, ochrana lesov
a zachovanie ich ekosystémov, zlepšenie koordinácie a komunikácie, ako aj posilnenie
udržateľného využívania dreva a iných nedrevných lesných výrobkov musia byť pre
Parlament prioritou.
Výsledný viacročný plán vykonávania novej stratégie lesného hospodárstva EÚ
[SWD(2015)0164] Komisia vydala 3. septembra 2015. Uvádza sa v ňom celý rad
opatrení s cieľom zabezpečiť jednotný, koordinovaný prístup k rôznym politikám
a iniciatívam týkajúcim sa sektora lesného hospodárstva, s osobitným zapojením
zainteresovaných strán. Tento viacročný plán poskytuje rámec, v ktorom sa môžu
zohľadniť všetky nové politiky týkajúce sa lesov v rôznych oblastiach. Týchto
osem prioritných oblastí pokrýva tri piliere udržateľného obhospodarovania lesov,
a to v sociálny, hospodársky a environmentálny: 1) podpora našich vidieckych
a mestských komunít; 2) podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti odvetvia
lesného hospodárstva, bioenergie a širšieho ekologického hospodárstva; 3) lesy
v meniacej sa klíme; 4) ochrana lesov a posilnenie ekosystémových služieb;
5) informácie o lesoch a monitorovanie; 6) výskum a inovácie; 7) spoločné úsilie;
8) lesy z globálnej perspektívy. Obsahuje prílohu s konkrétnym zoznamom činností
na obdobie 2014 – 2020, so zúčastnenými stranami a s harmonogramom jednotlivých
činností a očakávanými výsledkami. Komisia sa takisto zaviazala, že bude Parlament
a Radu pravidelne informovať o pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci stratégie lesného
hospodárstva EÚ. Po počiatočnej fáze (v rokoch 2015 – 2017) implementácie
súboru priorít Komisia vo svojej správe o pokroku stratégie lesného hospodárstva
EÚ [COM(2018)0811] v decembri 2018 poukázala na pokrok dosiahnutý v rámci

[3]Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 23.
[4]Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 17.
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viacročného akčného plánu a mala by pomôcť určiť priority druhej fázy (roky
2018 – 2020) vykonávania stratégie. Vo svojom uznesení z 15. januára 2020
o európskej zelenej dohode (2019/2956 (RSP)) Parlament „[...] víta zámer Komisie
bojovať proti celosvetovému odlesňovaniu[,] žiada ju, aby zintenzívnila svoje opatrenia
[a] predložila novú ambicióznu stratégiu lesného hospodárstva EÚ s cieľom náležite
uznať dôležitú, multifunkčnú a prierezovú úlohu, ktorú európske lesy, celé odvetvie
a udržateľné obhospodarovanie lesov zohrávajú v boji proti zmene klímy a strate
biodiverzity [...]“. V tejto súvislosti sa Parlament rozhodol vypracovať dve nelegislatívne
iniciatívne správy: jednu o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových
lesov [uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2020 o úlohe EÚ pri
ochrane a obnove svetových lesov (2019/2156(INI)][5], druhú o novej európskej stratégii
v oblasti lesného hospodárstva [uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020
o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup (2019/2157(INI)]. V súvislosti
s prvou správou Parlament prijal aj legislatívnu iniciatívnu správu o globálnom
odlesňovaní [uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2020 s odporúčaniami
Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za
ktoré je zodpovedná EÚ (2020/2006(INL)].

François Nègre
04/2022

[5]V nadväznosti na oznámenie Komisie o tejto téme s názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov
[COM(2019)0352].
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