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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k zelené knize o ochraně lesů a souvisejících informacích v Evropské unii – příprava lesů 
na změnu klimatu
(2010/2106(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na zelenou knihu Komise o ochraně lesů a souvisejících informacích v EU –
příprava lesů na změnu klimatu (KOM 2010)66 v konečném znění),

- s ohledem na závěry Rady ze dne 11. června 2010 o přípravě lesů na změnu klimatu,
- s ohledem na závěry Rady ze dne 15. března 2010 o biologické rozmanitosti po roce 2010,
- s ohledem na bílou knihu o přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému 

akčnímu rámci (KOM(2009)0147) a na své usnesení ze dne 6. května 2010 (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- s ohledem na ministerskou konferenci o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) – FOREST 
EUROPE, její jednotlivá usnesení a odbornou činnost při přípravě pokynů, kritérií
a ukazatelů pro udržitelné lesní hospodářství,

- s ohledem na usnesení Rady o strategii v oblasti lesního hospodářství (Úř. věst. C 56/1 ze 
dne 26. února 1999) a zprávu Komise o jejím provádění (KOM(2005)84 v konečném 
znění),

- s ohledem na akční plán EU pro lesnictví na období 2006–2011 (KOM(2006)302
v konečném znění) a hodnocení jeho provádění v polovině období externí hodnotící 
skupinou (smlouva o poskytování služeb č. 30-CE-0227729/00-59),

- s ohledem na souhrnnou zprávu o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska 
ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích (KOM(2009)358 v konečném znění)
a na související usnesení ze dne 21. září 2010 o provádění právních předpisů EU 
zaměřených na zachování biologické rozmanitosti (P7_TA(2010)0325),

- s ohledem na studii „Utváření komunikace o lesích v Evropské unii: vnímání lesů
a lesnictví ze strany veřejnosti“ (nabídkové řízení č. AGRI-2008-EVAL-10 // rámcová 
smlouva č. 30-CE-0101908/00-50),

- s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC), Kjótský protokol
a pokyny IPCC pro správnou praxi při využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
(LULUCF),

- s ohledem na akční plán EU pro biomasu (KOM(2005)628 v konečném znění), 
- s ohledem na směrnici o obnovitelných zdrojích energie (směrnice 2009/28 ES); směrnici 

ETS (směrnice 2009/29 ES), zprávu Komise o požadavcích na udržitelnost pro využívání 
zdrojů pevné a plynné biomasy při výrobě elektřiny, tepla a chlazení 
(KOM(2010)11/SEK(2010)65) a výsledky veřejné konzultace k příp r a v ě  zprávy
o udržitelném režimu pro energetické využívání biomasy,

- s ohledem na Evropský program pro změnu klimatu a činnost vykonanou odbornou 
skupinou pro změnu klimatu pro LULUCF (zpráva ze dne 16. 9. 2010),

- s ohledem na Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000 (Úmluva z Florencie),
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- s ohledem na směrnici Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních 
dřevin na trh (Úř. věst. 11/17 ze dne 15. 1. 2000) a přezkum systému rostlinolékařské péče 
EU,

- s ohledem na souhrnnou zprávu TEEB „Začleňování ekonomie přírodních zdrojů“
a aktuální otázky týkající se problematiky klimatu vydané TEEB,

- s ohledem na závěry Rady ze dne 26. dubna 2010 o prevenci lesních požárů v Evropské 
unii,

- s ohledem na zprávu o konečném provádění nařízení „Forest Focus“ KOM(2010)430
v konečném znění,

- s ohledem na technickou zprávu EEA č. 9/2006 „Typy evropských lesů – kategorie a typy 
pro podávání zpráv o udržitelném lesním hospodářství a související politiku“,

- s ohledem na zprávu pro GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise „Dopady
změny klimatu na evropské lesy a možnosti přizpůsobení se“ (AGRI-2007-G4-06);

- s ohledem na zprávu z roku 2009 pro generální ředitelství pro životní prostředí Evropské 
komise „Možnosti politiky EU v oblasti ochrany evropských lesů proti škodlivým 
dopadům“ (ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 9/2004 o lesnických 
opatřeních v rámci politiky rozvoje venkova (spolu s odpověďmi Komise);

- s ohledem na usnesení H1 Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě, v němž se 
udržitelné lesní hospodářství definuje jako „hospodaření s lesy a lesními plochami a jejich 
využívání takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zachována jejich biologická 
rozmanitost, produktivita, hospodářské a sociální funkce na místní, státní i celosvětové 
úrovni, aniž by tím byly poškozeny jiné ekosystémy“,

- s ohledem na článek 50 jednacího řádu,
- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zemědělství
a rozvoj venkova (A7-0103/2010),

A. vzhledem k tomu, že lesy a lesní plochy pokrývají 42 % rozlohy EU, lesní hospodářství 
poskytuje více než 2 miliony pracovních míst a 40 % lesů v EU je ve státním 
vlastnictví,

B. vzhledem k tomu, že lesy v EU poskytují nedocenitelné sociální a ekosystémové služby, 
včetně toho, že odstraní 10 % ročního objemu emisí EU skleníkových plynů
z průmyslu,

C. vzhledem k tomu, že 30 % lokalit sítě NATURA 2000 jsou lesní stanoviště, z nichž 
66 % mají nepříznivý ochranný status, 

D. vzhledem k tomu, že se plánuje, že výroba energie z pevné biomasy a biologického 
odpadu bude do roku 2020 představovat 58 % obnovitelných zdrojů EU, což povede
k intenzivnějším lesnickým postupům a k navýšení poměru mýcení a přírustu na více 
než 100 %,

E. vzhledem k tomu, že ochrana lesů by měla být začleněna do všech politik EU, které 



PR\852511CS.doc 5/12 PE454.743v01-00

CS

mají s lesy nějakou souvislost,

F. vzhledem k tomu, že lesy představují živé a vyvíjející se ekosystémy, které často 
přesahují státní hranice a mohou být klasifikovány podle bioklimatických pásem a typů 
lesů na základě nomenklatury, kterou vytvořila EEA,

G. vzhledem k tomu, že různé typy lesů čelí různým a nepředvídatelným abiotickým
i biotickým hrozbám v souvislosti se změnou klimatu, a proto je odolnost lesů základem 
veškerého úsilí o jejich ochranu,

H. vzhledem k tomu, že je třeba respektovat různé národní a regionální systémy lesního 
hospodářství a že je třeba jim poskytnout asistenci při zvyšování jejich adaptability,

I. vzhledem k tomu, že akční plán EU pro lesnictví má čtyři cíle: zlepšení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti, ochranu životního prostředí, zvýšení kvality života a posílení 
koordinace, a vzhledem k tomu, že významný pokrok byl učiněn zejména při plnění 
prvního cíle,

J. vzhledem k tomu, že iniciativa pro ochranu lesů v Evropě (Forest Europe) již dosáhla 
celoevropské shody na udržitelném lesním hospodářství, 

K. vzhledem k tomu, že platnost nařízení o prevenci lesních požárů (2158/1992) a nařízení 
„Forest Focus“ (2152/2003) již vypršela, což má za následek podávání zpráv ad hoc
a nedostatečné financování,

L. vzhledem k tomu, že genetická selekce by neměla upřednostňovat výkonnost na úkor 
adaptability,

1. vítá zelenou knihu o ochraně lesů a souvisejících informacích; domnívá se, že by 
strategie EU týkající se lesů měla být posílena s cílem zlepšit obhospodařování
a ochranu lesů v souladu se zásadou subsidiarity;

2. připomíná, že lesy, jejichž odolnost závistí na biologické rozmanitosti nejen stromů, ale 
všech lesních organismů, jsou nezbytné k tomu, aby se evropská společenství 
přizpůsobila změně klimatu;

3. je přesvědčen, že ekologická udržitelnost je základním předpokladem pro to, aby lesy
v EU mohly i nadále plnit své hospodářské a společenské funkce;

Akční plán EU pro lesnictví 
4. vítá úspěch snahy EU o dosažení globální konkurenceschopnosti lesního hospodářství;
5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o dosažení cílů akčního plánu

v oblasti životního prostředí a kvality života, jejichž provádění je v současné době 
opožděné;

6. zdůrazňuje, že opatření na ochranu lesů by měla odrážet přeshraniční povahu biotických
a abiotických hrozeb podle jejich typu a bioklimatického pásma;

7. zdůrazňuje, že ochrana lesů závisí na dlouhodobé snaze členských států, regionů, 
odvětví lesního hospodářství a veřejných i soukromých vlastníků lesů;
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Udržitelné lesní hospodářství
8. vítá úspěch iniciativy Forest Europe při posilování udržitelného lesního hospodářství

a dosažení celoevropské shody na pokynech, kritériích a ukazatelích v této oblasti;
9. připomíná, že udržitelné lesní hospodářství sjednocuje výrobní a ochranné aspekty lesů

a zajišťuje kontinuitu jejich hospodářských, sociálních i environmentálních funkcí
v závislosti na národních a regionálních prioritách;

10. zasazuje se o to, aby se aktivní udržitelné lesní hospodářství stalo v EU povinným
v rámci pětiletých národních lesnických programů, které zahrnují regionální priority
a měřitelné cíle a hodnotící kritéria; 

11. připomíná, že genetická rozmanitost, přirozená regenerace a rozmanitost struktury
a směs druhů jsou běžné prvky umožňujících adaptabilitu lesů ve všech bioklimatických 
pásmech, systémech hospodářství i typech lesů;

Obecné návrhy
12. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se rámce pro přizpůsobení lesů

v EU změně klimatu;
13. naléhavě vyzývá Komisi, aby Parlamentu a Radě předkládala zprávy o možnostech 

zavedení plateb za ekosystémové služby s ohledem na úlohu zalesňování, zachování 
biologické rozmanitosti a udržitelného lesního hospodářství;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se prevence lesních 
požárů, který by zahrnoval financování evropského systému informací o lesních 
požárech (EFFIS), infrastruktury, školení a preventivního plánování; 

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se informování
o lesích, který by zohlednil klimatické hrozby a potřebu harmonizovaných
a srovnatelných údajů v souvislosti s UNFCCC, Úmluvou o biologické rozmanitosti
a environmentálními účty;

SZP druhý pilíř
16. vyzývá členské státy a regiony, aby plně spolupracovaly s lesnickými orgány na 

přípravě programů rozvoje venkova, a uznává význam lesů pro rozvoj venkova
a poskytování socioekonomických a environmentálních služeb; 

17. trvá na tom, že skupiny producentů a veřejné orgány by měly mít nárok využívat 
opatření v oblasti lesnictví v rámci druhého pilíře SZP;

18. trvá na tom, že je třeba více pomáhat veřejným a soukromým subjektům, kteří chrání 
biologickou rozmanitost lesních druhů, stanoviště a ekosystémové služby, a že je třeba 
zajistit, aby nárok na podporu měly i oblasti propojující lokality sítě NATURA 2000;

19. vyzývá k tomu, aby systém příspěvků založený na předkládání účtů byl nahrazen 
systémem standardních nákladů nebo nákladů na plochu;

20. vyzývá k tomu, aby do SZP bylo začleněno nové opatření „ochrana in situ a ex situ 
lesního genetického materiálu z identifikovaného zdroje“;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby kontrolovaly dlouhodobé výhledy lesnictví
a projektů na ochranu lesů ve veškerém financování EU;
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Podávání zpráv o emisích a účetnictví
22. domnívá se, že systém ETS je ve své současné podobně neslučitelný s účetnictvím 

LULUCF zejména kvůli rozdílu mezi ročními požadavky na shodu průmyslových 
zařízení v rámci ETS a dlouhodobějším časovým obdobím nezbytným k tomu, aby se 
mohly uskutečnit a pozorovat změny v ukládání uhlíku v zemědělských podnicích; 

23. domnívá se, že předpoklad uhlíkové neutrality dřevité biomasy a krátká časová období 
používaná v současné metodice výpočtu objemu skleníkových plynů ohrožují již 
dosažený pokrok při snižování objemu těchto plynů;

24. vyzývá k vytvoření takové metodiky výpočtu objemu skleníkových plynů, která bude 
sledovat delší časová období a emise biomasy z využívání půdy a lesního hospodářství;

25. vyzývá Komisi, aby připravila právně závazná kritéria udržitelnosti pro dřevitou 
biomasu a faktory nepřímých změn ve využití půdy (ILUC) pro všechny typy biomasy; 

26. vyzývá k uplatňování definic lesů, které rozlišují mezi starými lesy bohatými na uhlík, 
intenzivně obhospodařovanými monokulturami a ostatními typy lesů podle biomů;

0

0 0

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lesy v EU: stav a správa 
Lesy a ostatní lesní plochy v EU pokrývají více než 42 % rozlohy EU1.
Lesy poskytují živobytí milionům pracovníků, podnikatelů a 16 milionům majitelů lesů. 
Odvětví lesního hospodářství poskytují více než 2 miliony pracovních míst, zejména v malých
a středních podnicích, a mají obrat ve výši 300 miliard EUR. V lesním hospodářství je 
zaměstnáno 350 000 lidí2. V EU je 40 % lesů státním vlastnictvím.
Poměr mýcení a přírustu se v EU stabilně udržuje okolo 60 %3. Přepokládá se, že tento poměr
v několika zemích převýší 100 %, což bude mít za následek pokles zásoby dřeva po roce 
20204.
Evropské lesy lze rozdělit do pěti bioklimatických pásem: boreální, mírné oceánské, mírné 
kontinentální, středozemní a horské pásmo5 – v souladu s typologií lesů agentury EAA 
vytvořenou k podložení politických rozhodnutí6.
Evropské lesy a lesnictví jsou spravovány na základě různých regionálních a vnitrostátních 
modelů seskupených podle jejich produktivního nebo ochranného zaměření7. Lesy poskytují 
zdroje a zároveň plní ekosystémové funkce.
Ohrožení lesů
Hrozby související s klimatem se zhruba dělí na abiotické (bouře, polomy, sucho, zvýšení 
rizika požárů) a biotické (epidemie škůdců, plísně). Jejich dopady se vzájemně umocňují, jako 
je tomu v případě škůdců: vyšší teploty vedou k delším reprodukčním cyklům několika druhů 
škůdců.
Nedostatek letních srážek má dopad na produktivitu lesů ve všech pásmech kromě 
boreálního. Očekává se, že celková plocha a produktivita jehličnatých lesů se bude
v kontinentální Evropě zmenšovat. Jehličnany se pravděpodobně stanou nevhodnou rostlinou 
pro nižší polohy a předpokládá se, že ze středozemního pásma zmizí buk. V horském pásmu 
ohrožuje sucho růst a životaschopnost všech významných druhů stromů. Pěstování 
nedřevinných lesních produktů, jako jsou houby, korek a byliny, se v celé Evropě drasticky 
omezí.
V boreálních lesích jsou následky očekávaných masových epidemií škůdců v důsledku jejich 
rozšíření na sever stále nejasné. Také mírnější zimy a náchylnost k polomům povedou
k horšímu přístupu k těžbě. Očekává se také, že plocha březových lesů se v tomto pásmu do 

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand 

2 Zelená kniha o ochraně lesů a souvisejících informacích v Evropské unii: příprava lesů na změnu klimatu a pracovní dokument útvarů Komise 

(KOM(2010)66 v konečném znění / SEK (2010)163

3 Zpráva EEA č. 4/2009 – Pokrok při dosahování evropského cíle v oblasti biologické rozmanitosti v roce 2010.

UNECE/FAO, 2006 – Outlook for the development of European forest resources; studie připravená pro výhledovou studii evropského odvětví lesního 

hospodářství.

5 Zpráva pro GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise s názvem „Dopady změny klimatu na evropské lesy a možnosti přizpůsobení se“ 

(AGRI-2007-G4-06);

6 Zpráva pro EEA č. 9/2006 „Typy evropských lesů – kategorie a typy pro podávání zpráv o udržitelném obhospodařování lesů a související politiku“

7 Zpráva z roku 2009 pro GŘ pro životní prostředí Evropské komise s názvem „Možnosti politiky EU v oblasti ochrany evropských lesů proti 

škodlivým dopadům“ (ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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roku 2100 sníží o jednu desetinu1.
Riziko požáru se zvyšuje v celé kontinentální Evropě, zejména ve Středozemí, současně
s nepředvídatelnými epidemiemi škůdců zasahujícími všechny druhy stromů. Očekává se, že
z tohoto pásma prakticky zmizí břízy.
Epidemie škůdců budou mít negativní důsledky pro všechny jehličnaté lesy.
Fragmentace lesů, která rozšiřuje styčné plochy volné přírody mezi venkovskými
a městskými oblastmi, představuje pro kontinentální lesy významnou hrozbu.
Tato hrozba má za následek vymírání lesů a změny v druhové skladbě.
Existuje jen málo studií zabývajících se tím, jaké hrozby představuje ztráta ochranných funkcí 
pro širokou veřejnost. Očekává se, že snížená schopnost tlumit rychlý odtok vody v horském 
pásmu ovlivní různé ochranné funkce (zejména v souvislosti s povodněmi a kvalitou vody).
Ve Středozemí způsobují požáry v kombinaci s povodněmi erozi, což kvůli snížené regeneraci 
rostlin prohlubuje dezertifikaci.
Poptávka odvětví energetiky po dřevité biomase začíná představovat hrozbu pro lesy
a tradiční odvětví lesního hospodářství. Předpoklad uhlíkové neutrality dřevité biomasy2

nebere v potaz dlouhé časové období nezbytné k opětovnému vstřebání „uhlíkového dluhu“, 
který závisí na produktivitě stromů a předcházejícím využívání a údržbě půdy3. Tato hrozba 
souvisí s podobnými nedostatky v ustanoveních UNFCCC/LULUCF.

Výhledy EU
Mezi společné politiky týkající se lesů patří SZP (8 miliard EUR v druhém pilíři), 
environmentální politika (zejména biologická rozmanitost a voda), energetika, průmysl, 
obchod, výzkum a politiky soudržnosti, včetně regionální politiky a Fondu solidarity, které 
často nejsou v dostatečném souladu s ochranou lesů.
Závazek Rady a EP chránit lesy byl vyjádřen v nařízeních o prevenci požárů (2158/1992), 
monitorování (2152/2003), povinnostech hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky (995/2010) na základě článku 175 SEU, dnes 192 SFEU4. Ochrana lesů 
by také měla být viděna v kontextu prevence přírodních katastrof i katastrof způsobených 
člověkem5 a strategie přizpůsobení67.Strategie EU v oblasti lesního hospodářství8 z roku 1998 
vedla k nezávaznému akčnímu plánu EU pro lesnictví9, jehož cílem je 

1. zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost, 
2. zlepšit / chránit životní prostředí. 
3. přispět ke kvalitě života, 
4. podporovat koordinaci a komunikaci.

                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topooclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with 

Geographical Information System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322   
2 Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů 2009/28/ES.

3 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Štýrský Hradec

4 Viz také rozhodnutí ESD ve věcech 164/97 a 165/97

5 Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem KOM(2009)82 v konečném znění

6 Bílá kniha „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ KOM(2009)147

7 Usnesení EP ze dne 6. května 2010 k bílé knize Komise:Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (P7_TA-

PROV(2010)015.

8 Usnesení Rady o strategii EU v oblasti lesního hospodářství (Úř. věst. C 56/1 ze dne 26. února 1999)

9 KOM(2006) 302 v konečném znění.
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Hodnocení akčního plánu pro lesnictví v polovině období provedené Komisí dospělo
k závěru, že zatímco bylo dosaženo významného pokroku v opatřeních spadajících do prvního 
cíle, všechna ostatní opatření byla prováděna nedostatečným způsobem1. Významné 
nedostatky se týkají posílení ochrany a zachování biologické rozmanitosti – stav 66 % lesních 
stanovišť je označen jako „nepříznivý, špatný/nedostatečný“2. Bylo přijato jen málo opatření
v oblasti vzdělávání a informování, ochranných funkcí a městských a příměstských lesů.
To je pravý opak priorit evropských občanů. Podle studie Komise zaměřené na vnímání lesů 
je jejich uchování a ochrana považována za zdaleka nejdůležitější téma politiky týkající se 
lesů (44 %), poté následuje zdraví lesů a emise (15,4 %), změna klimatu (12,5 %)
a hospodářské využití (8 %)3.
Koordinace akčního plánu pro lesnictví a komunikační opatření postupují pomalu kvůli 
nedostatečnému předkládání národních lesnických programů Stálému lesnickému výboru.
Všechny členské státy EU se účastní iniciativy Forest Europe, v jejímž rámci byly
v uplynulých 20 letech vytvořeny společné postupy v oblasti udržitelného lesního 
hospodářství.
Na základě této činnosti se aktivní a preventivní udržitelné lesní hospodářství, které umožňuje 
zohlednit národní i regionální priority, může stát na úrovni EU povinným. Vzhledem
k pokroku vědecké činnosti v rámci iniciativy Forest Europe bude jeho provádění vyžadovat 
minimální náklady a administrativní zátěž.
Pokud jde o politiky v oblasti biomasy, „opatření na úrovni EU mohou zajistit dosažení 
společné ochrany životního prostředí a zároveň zabránit narušení vnitřního trhu“ 4. 
Zpravodaj se domnívá, že toto opatření by mělo mít podobu právně závazných kritérií 
udržitelnosti založených na přezkoumání předpokladu uhlíkové neutrality a na vědecky 
podložené metodice výpočtu objemu skleníkových plynů, která zohlední víceletou povahu 
dřevité biomasy a změny emisí v důsledku změn ve využívání půdy a lesním hospodářství.
Měly by se také vytvořit faktory nepřímých změn ve využití půdy pro všechny typy biomasy.
S ohledem na výše uvedené je začlenění odvětví LULUCF do systému EU ETS, který je 
zaměřen zejména na roční emise z průmyslových zařízení, sporné kvůli problémům
s kompatibilitou. 
V mezinárodním měřítku by EU měla pracovat na vytvoření diverzifikovaných definic lesů na 
základě biomů, které zohlední biologickou rozmanitost, půdu a sociální rozměr a budou 
zaměřeny na zachování starých vzrostlých lesů bohatých na uhlík. To je klíčové k zajištění 
toho, aby finanční závazky na biologickou rozmanitost a systém REDD+ nebyly využívány 
na sporné projekty.

Informace o lesích: základ pro rozhodování
Informace o lesích jsou nepostačující z důvodu nedostatečných povinností v oblasti 

                                               
1 Hodnocení provádění akčního plánu EU pro lesnictví na období 2006–2011 v polovině období uskutečněné externí hodnotící skupinou (smlouva o 

poskytování služeb č. 30-CE-0227729/00-59)

2 „Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích“ (KOM (2009)358 

v konečném znění

3  „Utváření komunikace v souvislosti s lesy v Evropské unii: vnímání lesů a lesnictví ze strany veřejnosti“ (nabídkové řízení č. AGRI-2008-EVAL-10 

// rámcová smlouva č. 30-CE-0101908/00-50

4 SEK(2010)65 Pracovní dokument útvarů Komise – shrnutí hodnocení dopadu – doprovodný dokument ke zprávě Komise o požadavcích na 

udržitelnost pro využívání zdrojů pevné a plynné biomasy při výrobě elektřiny, tepla a chlazení KOM(2010)11 v konečném znění  
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financování a podávání zpráv, které stanovilo již neplatné nařízení 2152/2003. Toto nařízení 
by mělo být znovu zavedeno a mělo by zohledňovat potřebnost informací o klimatických 
hrozbách, ale také zvýšenou potřebu poskytování informací v souvislosti s Úmluvou
o biologické rozmanitosti a UNFCC, aby bylo možné přesně popsat biologickou rozmanitost 
lesů a změny v ukládání uhlíku. Shromažďování informací na úrovni EU by mělo být 
založeno na slučitelných mechanismech, harmonizovaných definicích a srovnatelných údajích
z národních soupisů lesů členských států a dalších relevantních zdrojů.
Informace o lesích jsou také relevantní pro environmentální účty, iniciativu „překročit HDP“
a zavedení plateb za ekosystémové služby.

Posílení adaptability prostřednictvím udržitelného lesního hospodářství 
Rozlišuje se mezi inherentní (ekosystémovou) adaptabilitou, která je založena na genetické 
rozmanitosti lesů, včetně biologické rozmanitosti půdy, a socioekonomickou adaptabilitou
odvětví lesního hospodářství související s know-how a kapitálovou náročností. 
Zpravodaj uznává adaptabilitu lesnictví EU, připomíná však, že je založena zejména na 
inherentní adaptabilitě lesů: reagovat ex-post na různé hrozby může být možné, ale 
ekonomicky neproveditelné, ať už pro veřejné, nebo soukromé subjekty.
Udržitelné lesní hospodářství zaměřené na dlouhodobou produkci dřeva je používáno
v několika – ale zdaleka ne ve všech – členských státech EU. Aktivní nebo preventivní 
udržitelné lesní hospodářství poskytuje rámec, jehož prostřednictvím jsou dodržovány 
národní a regionální priority. 
Aktivní možnosti adaptace směrují k přirozené regeneraci, genetické rozmanitosti
a rozmanitější struktuře a směsi druhů, což jsou opatření na posílení odolnosti lesů bez ohledu 
na typ lesů a zaměření hospodaření1. 
Mezi další opatření patří sklizňové a přepravní technologie pro boreální oblast a správa 
nashromážděného paliva ve Středozemí.

Zpravodaj se domnívá, že posílení odolnosti všech ekosystémů je nákladově nejefektivnější 
reakcí na změnu klimatu, která umožní tuto změnu jak zmírnit, tak se jí přizpůsobit23,4,5,6,
a domnívá se, že rozšíření příslušných znalostí všech zúčastněných stran je základním 
předpokladem hospodaření. Je naléhavé, aby byla zahájena spolupráce se všemi 
zúčastněnými stranami, která zohlední všechny myslitelné scénáře, a to s cílem zajistit 
soudržnost při naplňování potřeb přizpůsobení všech evropských společenství.

Další příspěvek EU k ochraně lesů 
Změna klimatu vede logicky k tomu, že politiky členských států již nejsou pro ochranu lesů 

                                               
1  Zpráva proGŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise s názvem „Dopady změny klimatu na evropské lesy a možnosti přizpůsobení se“ 

(AGRI-2007-G4-06)

2 UNEP (2009) „The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”

3 Světová banka (2009) „Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

4 Směrem ke strategii pro změnu klimatu, ekosystémové služby a biologickou rozmanitost - diskusní dokument připravený odbornou pracovní 

skupinou EU ad hoc pro biologickou rozmanitost, 2009

5 TEEB (2009) The economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update: Září 2009

6 Švédská národní vědecká rada pro biologickou rozmanitost „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global 

Changes, 2009
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dostatečné. 
Podmíněnost je tedy nezbytná: žádné financování EU, ať se jedná o kterýkoli nástroj, nesmí 
poškozovat klima a zároveň musí ve všech případech zohledňovat biologickou rozmanitost1, 
vodní zdroje a potřeby volné přírody2.
Zpravodaj navrhuje, aby se národní lesnické programy staly povinnými, čímž by se zajistil 
soulad a navázalo by se na shodu iniciativy Forest Europe na udržitelném lesním 
hospodářství. Národní lesnické programy by se měly vztahovat minimálně na pětiletá období 
založená na přesných a měřitelných hodnotících kritériích ex-ante a ex-post a na začlenění 
přizpůsobivého a preventivního lesního hospodářství. Komise by měla vydat pokyny týkající 
se národních lesnických programů s cílem začlenit je do širšího rámce přizpůsobení lesů.
Vzhledem k rozsahu hrozeb a celkové lesní ploše EU by mělo být navýšeno financování
z druhého pilíře SZP pro lesy pod podmínkou, že budou existovat národní lesnické programy
a operační plány hospodaření, které budou zahrnovat strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti a dlouhodobé harmonogramy pro projekty v oblasti lesnictví v rámci 
udržitelného lesního hospodářství. Nárok na financování by měly získat i veřejné subjekty
a skupiny producentů, příspěvky by se měly začít vyplácet na základě plochy a měly by 
zahrnovat opatření na ochranu „in situ“ a „ex situ“. 
Aktivní udržitelné lesní hospodářství by mělo být začleněno do výzkumu i praxe a jasně 
upřednostňováno. Tento typ hospodářství by měl zároveň zohledňovat skutečnost, že 40 % 
lesů v EU je vlastněných státem. Ochrana druhů a pěstitelské postupy by se měly rozšířit
i na související mikrobiální druhy a druhy hub. Měl by být aktivně podporován výzkum 
mykorhizální symbiózy „in situ“.
V příštích finančních výhledech by měly být formálně zavedeny platby za ekosystémové 
služby, a to na základě úspěšných projektů v oblasti lesnictví a vodohospodářství3. 
Také politiky civilní ochrany by měly posilovat ochranné funkce lesů, včetně zvýšeného 
zalesňování, které pomáhá předcházet povodním, požárům a erozi.
Mělo by být neprodleně znovu uvedeno v platnost nařízení o prevenci požárů, které by mělo 
větší dosah než stávající ustanovení v oblasti rozvoje venkova, a mělo by se zaměřovat na 
údržbu krajiny a postupné zavádění místních druhů odolných proti ohni, jako je Quercus Spp.
Při vytváření fondu EU pro přizpůsobení je třeba brát v potaz zejména přizpůsobování lesů
a na jejich odolnost.
Směrnice 105/1995, která ve spojení se systémem SZP založeným na předkládání účtů může 
upřednostňovat výkonnost před přizpůsobením, by měla být přezkoumána, aby se tak uvolnila 
pravidla pro uvádění místních druhů na trh. Ochrana „in situ“ lesních genetických zdrojů je 
základní společnou snahou, která umožní, aby společenství závislá na lesích i lesní 
hospodářství prosperovala.

                                               
1 Zpráva Evropského účetního dvora č. 9/2004 o lesnických opatřeních v rámci politiky rozvoje venkova (spolu s odpověďmi Komise)

2 Usnesení EP ze dne 21. září 2010 o provádění právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti (P7_TA(2010)0325)
3 Regionální kancelář IUCN pro Evropu, environmentální právní středisko IUCN, svaz evropských vlastníků lesů: Final report study on the Economic 

value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009


