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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: príprava lesov 
na zmenu klímy
(2010/2106(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: 
príprava lesov na zmenu klímy (KOM(2010)66 v konečnom znení),

– so zreteľom na závery Rady z 11. júna 2010 o príprave lesov na zmenu klímy,
– so zreteľom na závery Rady z 15. marca 2010 o biodiverzite v období po roku 2010,
– so zreteľom na Bielu knihu Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení 

KOM(2009)0147 a uznesenie k nej zo 6. mája 2010 (P7_TA-PROV(2010)0154,
– so zreteľom na ministerskú konferenciu o ochrane lesov v Európe s názvom Lesy 

v Európe, rôzne súvisiace uznesenia a odbornú činnosť vykonanú pri príprave usmernení, 
kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,

– so zreteľom na uznesenie Rady o stratégii lesného hospodárstva pre EÚ (Ú. v. ES C 56/1 z 
26. februára 1999) a správu Komisie o jej implementovaní (KOM(2005)0084 v konečnom 
znení),

– so zreteľom na akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva na roky 2006 – 2011 
(KOM(2006)0302 v konečnom znení) a hodnotenie jeho vykonávania v polovici trvania 
externou hodnotiacou skupinou (zákazka na poskytnutie služby č. 30-CE-0227729/00-59),

– so zreteľom na Súhrnnú správu o stave ochrany typov prirodzených biotopov a druhov, 
ako sa vyžaduje v článku 17 smernice o biotopoch (KOM(2009)358 v konečnom znení) 
a súvisiace uznesenie z 21. septembra 2010 o vykonávaní právnych predpisov EÚ 
zameraných na ochranu biodiverzity (P7_TA(2010)0325),

– so zreteľom na štúdiu Shaping forest communication in the European Union: public 
perceptions of forests and forestry (Tvorba komunikácie o lesoch v Európskej únii: ako 
verejnosť vníma lesy a lesné hospodárstvo, verejné obstarávanie č.. AGRI-2008-EVAL-10 
// rámcová zmluva č. 30-CE-0101908/00-50),

– o zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), Kjótsky protokol a pokyny IPCC k osvedčeným postupom pre využívanie 
pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF),

– so zreteľom na akčný plán EÚ o biomase (KOM (2005)0628 v konečnom znení),
– so zreteľom na smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov (smernica 2009/28/ES), 

smernicu o systéme obchodovania s emisiami (smernica 2009/29/ES), správu Komisie o 
požiadavkách trvalej udržateľnosti na používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy pri 
výrobe elektriny, tepla a chladu (KOM(2010)0011/SEK (2010)0065) a výsledky verejnej 
konzultácie o príprave správy o systéme udržateľnosti pre energetické využívanie biomasy,

– so zreteľom na Európsky program pre zmenu klímy a prácu vykonanú skupinou 
odborníkov pre klimatickú politiku pre LULUCF (správa zo 16. 9. 2010),

– so zreteľom na Európsky dohovor o krajine z roku 2000 (Florentský dohovor),
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– so zreteľom na smernicu Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných 
kultúr na trh (Ú. v. ES L 11/17 z 15. 1. 2000) a revíziu režimu rastlinno-lekárskej 
starostlivosti EÚ,

– so zreteľom na súhrnnú správu TEEB s názvom Etablovanie ekonomiky prírody 
(Mainstreaming the Economics of Nature) a na aktuálne otázky TEEB týkajúce sa 
problematiky klímy,

– so zreteľom na uznesenia Rady z 26. apríla 2010 o prevencii lesných požiarov v Európskej 
únii,

– so zreteľom na správu o vykonávaní nariadenia Forest Focus, KOM(2010)0430 
v konečnom znení,

– so zreteľom na technickú správu EEA č. 9/2006 s názvom Typy európskych lesov: 
kategórie a typy pre podávanie správ o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov 
a súvisiacu politiku,

– so zreteľom na správu GR Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s 
názvom Vplyv zmeny klímy na európske lesy a možnosti adaptácie (AGRI-2007-G4-06),

– so zreteľom na správu pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie 
z roku 2009 s názvom Možnosti politiky EÚ v oblasti ochrany európskych lesov pred 
škodlivými vplyvmi (ENV.B.1/ETU/2008/0049),

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 9/2004: Opatrenia pre lesné 
hospodárstvo v rámci politiky rozvoja vidieka (spolu s odpoveďami Komisie),

– so zreteľom na helsinské uznesenie ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe H1, 
v ktorom sa trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vymedzuje ako „spravovanie 
a využívanie lesov a lesnej pôdy takým spôsobom a v takej miere, aby sa zachovala ich 
biodiverzita, produktivita, schopnosť obnovy, životaschopnosť a ich potenciál plniť teraz 
aj v budúcnosti príslušné ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, 
vnútroštátnej a globálnej úrovni a aby sa nepoškodzovali iné ekosystémy“,

– so zreteľom na článok 50 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

A. keďže lesy a zalesnené oblasti pokrývajú 42 % územia EÚ, odvetvia lesníckeho 
priemyslu poskytujú viac ako 2 milióny pracovných príležitostí a 40 % lesov EÚ je vo 
vlastníctve štátu,

B. keďže lesy EÚ poskytujú neoceniteľné sociálne a ekosystémové služby vrátane 
odstránenia 10 % emisií skleníkových plynov vyprodukovaných ročne v EÚ,

C. keďže 30 % oblastí siete NATURA 2000 predstavujú lesné biotopy, pričom stav 
ochrany 66 % z nich je neuspokojivý,

D. keďže sa plánuje, že výroba energie z pevnej biomasy a bioodpadu bude predstavovať 
58 % obnoviteľných zdrojov energie EÚ do roku 2020, čo povedie k zintenzívneniu 
lesohospodárskej činnosti a nárastu pomeru výrubu a prírastku o viac ak o100 %,
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E. keďže ochrana lesov by sa mala zohľadňovať vo všetkých politikách EÚ 
ovplyvňujúcich lesy,

F. keďže lesy predstavujú živé a vývojové ekosystémy, ktoré často presahujú hranice 
štátov, a možno ich klasifikovať podľa bioklimatických zón a lesného typu na základe 
lesnej nomenklatúry, ktorú vypracovala EEA,

G. keďže rôzne typy lesov čelia rôznym nepredvídateľným biotickým aj nebiotickým 
hrozbám spojeným so zmenou klímy, z čoho vyplýva, že odolnosť lesov je základom 
ochranárskeho úsilia,

H. keďže rôzne vnútroštátne a regionálne systémy správy lesov sa musia rešpektovať 
a musí sa im pomáhať v záujme zvýšenia ich adaptačnej kapacity,

I. keďže akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva má štyri ciele: zlepšenie 
konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska, ochranu životného prostredia, prínos 
k životnej úrovni a podporu koordinácie a keďže najmä pri dosahovaní prvého cieľa bol 
zaznamenaný výrazný pokrok,

J. keďže proces lesy v Európe už dosiahol európsky konsenzus o trvalo udržateľnom 
obhospodarovaní lesov,

K. keďže nariadenia o prevencii lesných požiarov (2158/1992) a o monitorovaní lesov a 
environmentálnych interakciách (Forest Focus, 2152/2003) už stratili platnosť, čo 
viedlo k podávaniu správ ad hoc a nedostatočnému financovaniu,

L. keďže pri genetickom výbere by sa nemali uprednostňovať výkonnostné charakteristiky 
na úkor adaptačných charakteristík,

1. víta zelenú knihu o ochrane lesov a informáciách o lesoch; domnieva sa, že stratégia EÚ 
pre lesy by sa mala posilniť s cieľom zlepšiť správu a ochranu lesov v súlade so zásadou 
subsidiarity;

2. pripomína že lesy, ktorých odolnosť závisí od biologickej rozmanitosti nielen stromov, 
ale všetkých lesných organizmov, majú zásadný význam pre prispôsobenie sa 
európskych spoločností zmene klímy;

3. je presvedčený, že ekologická udržateľnosť je základnou podmienkou pretrvania 
hospodárskej a sociálnej funkcie lesov EÚ;

Akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva 
4. víta úspech úsilia EÚ zameraného na dosiahnutie svetovej konkurencieschopnosti 

odvetví lesníckeho priemyslu;
5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o dosiahnutie cieľov akčného 

plánu v oblasti životného prostredia a životnej úrovne, pretože jeho vykonávanie 
v súčasnosti zaostáva;

6. zdôrazňuje, že opatrenia na ochranu lesov by mali odrážať cezhraničný charakter 
biotických a abiotických hrozieb v závislosti od ich druhu a bioklimatickej zóny;
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7. zdôrazňuje, že ochrana lesov je závislá od dlhodobej angažovanosti členských štátov, 
regiónov, odvetví lesníckeho priemyslu a štátnych aj súkromných vlastníkov lesov;

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (Sustainable Forest Management – SFM)
8. víta úspech procesu Lesy v Európe pri posilňovaní SFM a dosahovaní európskeho 

konsenzu v súvislosti s usmerneniami, kritériami a ukazovateľmi SFM;
9. pripomína, že SFM v sebe spája výrobné a ochranárske stránky lesov a zabezpečuje 

kontinuitu ich hospodárskych, sociálnych a environmentálnych funkcií na základe 
vnútroštátnych a regionálnych priorít;

10. zastáva názor, že SFM by malo byť v EÚ povinné, pokiaľ ide o päťročné národné 
lesohospodárske programy, ktoré obsahujú regionálne priority, merateľné ciele 
a hodnotiace kritériá;

11. konštatuje, že genetická rozmanitosť, prirodzená obnova a rozmanitosť štruktúry 
a druhov sú spoločné prvky možností adaptácie lesov, ktoré sú spoločné pre všetky 
bioklimatické zóny, systémy hospodárenia a typy lesov;

Všeobecné návrhy
12. vyzýva Komisiu, aby predstavila legislatívny návrh rámca na prispôsobenie sa lesov 

v EÚ zmene klímy;
13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade podávala správy o možnostiach 

zavedenia platieb za ekosystémové služby s ohľadom na úlohu zalesňovania, 
zachovania biodiverzity a SFM;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na prevenciu lesných 
požiarov, ktorej súčasťou bude financovanie Európskeho informačného systému pre 
lesné požiare (EFFIS), infraštruktúra, odborná príprava a plánovanie prevencie; 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na informácie o lesoch, 
ktorý zohľadní klimatické hrozby a potrebu harmonizovaných a porovnateľných údajov 
v súvislosti s UNFCCC, Dohovorom o biologickej diverzite a environmentálnymi 
účtami;

Druhý pilier SPP 
16. vyzýva členské štáty a regióny, aby s lesohospodárskymi orgánmi plne spolupracovali 

na príprave programov rozvoja vidieka, pričom zohľadnia význam lesov pre rozvoj 
vidieka a poskytovanie sociálno-ekonomických a environmentálnych služieb; 

17. zastáva názor, že skupiny výrobcov a verejné orgány by mali mať v rámci druhého 
piliera SPP nárok na lesohospodárske opatrenia;

18. zastáva názor, že sa musí zvýšiť pomoc verejným a súkromný subjektom, ktoré 
ochraňujú lesnú biodiverzitu druhov, biotopov a ekosystémových služieb a že nárok na 
túto pomoc sa musí rozšíriť aj na oblasti spájajúce územia siete NATURA 2000;

19. žiada, aby sa systém náhrad založený na faktúrach nahradil výpočtom štandardných 
nákladov alebo nákladov v závislosti od plochy;

20. žiada o zaradenie nového opatrenia SPP, v ktorom sa hovorí o in situ a ex situ 
zachovaní lesného genetického materiálu z identifikovaného zdroja;
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21. dôrazne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci všetkých finančných prostriedkov 
EÚ kontrolovali dlhodobé horizonty projektov lesohospodárstva a ochrany lesov;

Informovanie o emisiách a súvisiace účtovníctvo
22. domnieva sa, že systém obchodovania s emisiami vo svojej súčasnej podobe nie je 

zlučiteľný s účtovníctvom LULUCF z dôvodu rozdielnosti ročných požiadaviek na 
súlad pre priemyselné zariadenia v rámci systému obchodovania s emisiami a dlhších 
časových úsekov, ktoré si vyžaduje uskutočnenie a pozorovanie zmien zásob uhlíka v 
lesohospodárskych podnikoch;

23. domnieva sa, že predpoklad nulovej bilancie emisií uhlíka v prípade drevnej biomasy 
a krátke časové horizonty používané v súčasnej metodike výpočtu emisií skleníkových 
plynov narúšajú výsledky dosiahnuté pri úspore emisií skleníkových plynov;

24. žiada o stanovenie takej metodiky výpočtu emisií skleníkových plynov, ktorá by 
sledovala dlhšie časové horizonty a emisie z biomasy v dôsledku využívania pôdy 
a obhospodarovania lesov;

25. vyzýva Komisiu, aby vypracovala právne záväzné kritériá udržateľnosti drevnej 
biomasy a činitele ILUC pre všetky formy biomasy;

26. žiada o uplatňovanie definícií lesov, ktoré rozlišujú medzi starými lesmi bohatými na 
uhlík, intenzívne obhospodarovanými monokultúrami a ďalšími typmi lesa podľa 
biómov;

0

0      0

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lesy EÚ: stav a hospodárenie
Lesy EÚ a ďalšie zalesnené plochy predstavujú viac ako 42 % územia EÚ1.
Lesy poskytujú živobytie miliónom pracovníkov, podnikateľov a 16 miliónom vlastníkov 
lesov. Odvetvia lesníckeho priemyslu zabezpečujú viac ako 2 milióny pracovných miest, 
najmä v MSP, a majú obrat o výške 300 mld. EUR. Lesné hospodárstvo zamestnáva 350 000 
osôb2. Okrem toho je 40 % lesov EÚ vo vlastníctve štátu.
Pomer výrubu a prírastku v EÚ sa ustálil na hranici približne 60 %3. Predpokladá sa, že tento 
pomer sa vo viacerých krajinách zvýši o viac ako 100 %, čo po roku 2020 spôsobí ubúdanie 
zásob dreva4.
Európske lesy možno zoskupiť do piatich bioklimatických zón: arktické, mierne oceánske, 
mierne kontinentálne, stredozemské a horské pásma5, v súlade s typológiou lesov EEA, 
vypracovanou na usmerňovanie politických rozhodnutí6.
Európske lesy a lesohospodárstvo upravuje množstvo regionálnych a vnútroštátnych modelov 
zoskupených v závislosti od ich zamerania na produktivitu alebo ochranu7. Lesy zabezpečujú 
tak zdroje, ako aj ekosystémové funkcie.
Hrozby pre lesy
Hrozby súvisiace so zemnou klímy možno zhruba rozdeliť na abiotické (búrky, vyvracanie 
stromov, sucho, zvýšené riziko požiaru) a biotické (škodcovia, plesňové ochorenia). Ich 
účinky sa navzájom posilňujú, ako je tomu v prípade škodcov: vyššie teploty vedú k dlhším 
reprodukčným cyklom viacerých patogénnych druhov.
Nedostatok letných zrážok ovplyvňuje produktivitu lesov vo všetkých pásmach okrem 
arktického. Očakáva sa, že v celej pevninskej Európe sa zmenší plocha a produktivita 
ihličnatých lesov. Smrek podľa všetkého prestane byť vhodným druhom v nízkych 
nadmorských výškach a v Stredozemí vymizne buk. V horských pásmach ovplyvňuje sucho
rast a životaschopnosť všetkých troch hlavných druhov. V celej Európe dramaticky poklesne 
produkcia nedrevnatých lesných produktov, napríklad húb, korku a bylín.
V prípade arktických lesov sú účinky očakávaného hromadného premnoženia škodcov
z dôvodu ich prenikania do severnejších častí zatiaľ neznáme. Navyše miernejšie zimy a 
vyššia pravdepodobnosť vývratov spôsobia zníženie možností ťažby. Očakáva sa, že 
brezové lesy nachádzajúce sa v tomto pásme sa do roku 2100 zmenšia na desatinu ich 

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

2 Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: príprava lesov na zmenu klímy a pracovný dokument útvarov Komisie KOM(2010)66 v 

konečnom znení /SEK(2010)163

3 Správa EEA č. 4/2009 -  Progress towards the European 2010 biodiversity target (Pokrok pri dosahovaní európskeho cieľa v oblasti biodiverzity v roku 

2010)

4 UNECE/FAO, 2006 -  Outlook for the development of European forest resources; a study prepared for the European Forest Sector Outlook Study

5 Správa GR Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s názvom Vplyv zmeny klímy na európske lesy a možnosti adaptácie (AGRI-

2007-G4-06)

6 Technická správa EEA č. 9/2006 s názvom Typy európskych lesov: kategórie a typy pre podávanie správ o trvalo udržateľnom obhospodarovaní 

lesov a súvisiacu politiku

7 Správa pre GR Európskej komisie pre životné prostredie z roku 2009 s názvom Možnosti politiky EÚ v oblasti ochrany európskych lesov pred 

škodlivými vplyvmi (ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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súčasnej plochy12.
Riziko požiarov sa zvyšuje v celej pevninskej Európe, najmä v Stredozemí, spolu 
s nepredvídateľným premnožením škodcov v prípade všetkých troch druhov. V tomto pásme 
podľa očakávaní prakticky vymiznú buky.
Premnoženie škodcov postihne všetky ihličnaté lesy.
Významnú hrozbu pre pevninské lesy predstavuje fragmentácia lesov, ktorá zvyšuje styčné 
plochy medzi divočinou a vidieckymi a mestskými oblasťami,
čo vedie k odumieraniu lesov a zmenám v druhovom zložení.
Iba málo štúdií sa venuje hrozbám, ktoré pre širšiu verejnosť vyplývajú zo straty ochranných 
funkcií. V horských pásmach bude mať podľa všetkého znížená schopnosť tlmiť povrchový 
odtok vplyv na rôzne ochranné funkcie (najmä vzhľadom na záplavy a kvalitu vôd). 
V Stredozemí povedú požiare v kombinácii s povodňami k erózii, čím sa z dôvodu zníženej 
regenerácie rastlín zintenzívni rozširovanie púští.
Ako hrozba pre lesy a tradičné odvetvia lesníckeho priemyslu sa vynára dopyt odvetvia 
energetiky po drevnej biomase. Predpoklad nulovej bilancie emisií uhlíka v prípade drevnej 
biomasy3 nezohľadňuje dlhšie časové horizonty potrebné na opätovné zmiernenie tzv. 
uhlíkového dlhu, ktorý je podmienený produktivitou stromov a predchádzajúcim využívaním 
a obhospodarovaním pôdy4. Táto hrozba súvisí s podobnými nedostatkami v ustanoveniach 
UNFCCC/LULUCF.

Perspektíva EÚ
Medzi spoločné politiky s dosahom na lesy patrí SPP (8 mld. EUR v 2. pilieri), 
environmentálna politika (najmä biodiverzita a voda), energetika, priemysel, obchod 
a politiky súdržnosti vrátane regionálnej politiky a fondu solidarity, pričom často chýba 
spojitosť vzhľadom na ochranu lesov.
Odhodlanie Rady a EP chrániť lesy sa pretavilo do nariadení o protipožiarnej prevencii 
(2158/1992), monitorovaní (2152/2003) a povinná starostlivosť hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh drevo (995/2010) na základe čl. 175 ZEÚ, momentálne čl. 192 ZFEÚ5.
Ochrana lesov by sa mala vnímať aj v kontexte prevencie prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených človekom6 a adaptačnej stratégie78. 
Stratégia EÚ pre lesné hospodárstvo z roku 19989 viedla k nezáväznému akčnému plánu EÚ v 
oblasti lesného hospodárstva10, ktorý si kladie za cieľ:

1. zlepšiť dlhodobú konkurencieschopnosť 

                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic 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 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia 

Vol. 120, No 1, pp 92-101

3 Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov 2009/28/ES.

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

5 Pozri tiež rozsudok Súdneho dvora vo veciach 164/97 a 165/97.

6 Prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof KOM(2009) 82 v konečnom znení.

7 Biela kniha Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení KOM(2009) 147.

8 Uznesenie EP zo 6. mája 2010 o Bielej knihe Komisie: Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (P7_TA-PROV(2010)0154.

9 Uznesenie Rady o stratégii lesného hospodárstva pre EÚ (Ú. v. ES C 56/1 z 26. februára 1999).

10 KOM(2006) 302 v konečnom znení
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2. zlepšiť stav životného prostredia/chrániť ho 
3. prispieť k životnej úrovni 
4. posilniť koordináciu a komunikáciu.

Komisia v hodnotení akčného plánu EÚ v oblasti lesného hospodárstva v polovici obdobia 
dospela k záveru, že hoci akcie na dosiahnutie cieľa č. 1 zaznamenali výrazný pokrok, všetky 
ostatné akcie sa vykonávali v slabej miere1. Hlavné nedostatky sa týkajú posilňovania ochrany 
a zachovania biodiverzity. Stav ochrany 66 % lesných biotopov je „nepriaznivý-
zlý/nepostačujúci“2. Veľmi málo sa vykonalo v oblasti vzdelávania a informácií, ochranných 
funkcií a mestských a prímestských lesov.
To je opakom priorít európskych občanov. Podľa štúdie Komisie o vnímaní lesov sa za 
zďaleka najdôležitejšiu tému politiky lesného hospodárstva považuje zachovanie a ochrana 
lesov (44 %), po nej nasleduje zdravie a znečisťovanie lesov (15,4 %), zmena klímy (12,5 %) 
a hospodárske využitie (8 %)3.
Koordinačné a komunikačné opatrenia v rámci akčného plánu v oblasti lesného hospodárstva 
napredujú pomaly, pretože národné lesohospodárske programy sa nedostatočne podriaďujú 
Stálemu lesníckemu výboru.
Všetky členské štáty EÚ sa zúčastňujú na procese Lesy v Európe, v rámci ktorého sa za 
posledných 20 rokov vypracovali spoločné prístupy k SFM.
Na základe tohto úsilia môže aktívne a preventívne SFM, ktoré umožní stanovenie 
vnútroštátnych a regionálnych priorít, nadobudnúť povinný charakter na úrovni EÚ.
Vzhľadom na pokrokovú vedeckú činnosť procesu Lesy v Európe prinesie jeho uplatňovanie 
minimálne náklady a administratívnu záťaž.
Čo sa týka politík v oblasti biomasy, „opatreniami na úrovni EÚ možno zaistiť, že sa 
zabezpečí spoločná ochrana životného prostredia a zároveň sa predíde deformovaniu 
vnútorného trhu“4. 
Spravodajca zastáva názor, že tieto opatrenia by mali mať podobu právne záväzných kritérií 
udržateľnosti, ktoré budú vychádzať z preskúmania predpokladu nulovej bilancie emisií 
uhlíka a vedecky podloženej metodiky výpočtu emisií skleníkových plynov, ktorá zohľadní 
viacročnú povahu drevnej biomasy a zmeny emisií v dôsledku zmien využívania pôdy 
a obhospodarovania lesov. Mali by sa vypracovať aj činitele ILUC pre všetky formy biomasy.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je začlenenie odvetvia LULUCF do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, ktorý je v prvom rade určený pre ročné emisie priemyselných 
zariadení, pre problémy so zlučiteľnosťou otázne. 
V medzinárodnom meradle by EÚ mala vyvíjať úsilie smerom k diverzifikovaným 
vymedzeniam pojmu lesy na základe biómov, ktoré zohľadnia biodiverzitu, pôdu a sociálny 
rozmer a budú sa sústreďovať na zachovanie pralesov bohatých na uhlík. Rozhodujúcim 
spôsobom sa tak zabezpečí, aby sa finančné záväzky v oblasti biodiverzity a systému REDD+ 

                                               
1 Hodnotenie vykonávania akčného plánu EÚ v oblasti lesného hospodárstva na roky 2006 – 2011 v polovici trvania externou hodnotiacou skupinou 

(zákazka na poskytnutie služby č. 30-CE-0227729/00-59)

2 Súhrnná správa o stave ochrany typov prirodzených biotopov a druhov, ako sa vyžaduje v článku 17 smernice o biotopoch (KOM(2009)358 v 

konečnom znení).

3  “Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” (Tvorba komunikácie o lesoch v Európskej únii: 

ako verejnosť vníma lesy a lesné hospodárstvo, verejné obstarávanie č.. AGRI-2008-EVAL-10 // rámcová zmluva č. 30-CE-0101908/00-50)

4 SEK(2010)0065 Pracovný dokument útvarov Komisie – zhrnutie hodnotenia vplyvu – sprievodný dokument k správe Komisie o požiadavkách 

trvalej udržateľnosti na používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy pri výrobe elektriny, tepla a chladu KOM(2010)0011 v konečnom znení.  
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nepresmerovali na sporné projekty.

Informácie o lesoch: základ rozhodovania
Informácie o lesoch sú nedostatočné, pretože neexistuje finančná a oznamovacia povinnosť, 
ako bolo stanovené v už neplatnom nariadení 2152/2003. Toto nariadenie by sa malo 
opätovne zaviesť, pričom by sa mali zohľadniť potreby informácii o klimatických hrozbách, 
ako aj zvýšená potreba poskytovania informácií v súvislosti s Dohovorom o biologickej 
diverzite a UNFCCC, aby sa tak presne zachytila biodiverzita lesov a zmeny zásob uhlíka. 
Zhromažďovanie informácií na úrovni EÚ by malo vychádzať z kompatibilných 
mechanizmov, harmonizovaných vymedzení pojmov a porovnateľných údajov z národných 
inventárov lesov a iných relevantných zdrojov.
Informácie o lesoch majú význam aj pre environmentálne účty, iniciatívu Viac ako HDP 
a sprevádzkovanie platieb za ekosystémové služby.

Posilnenie adaptačných schopností prostredníctvom SFM 
Všeobecne sa rozlišuje medzi inherentnými (ekosystémovými) schopnosťami, ktoré sa opierajú 
o genetickú rozmanitosť lesov vrátane biodiverzity pôdy, a sociálno-ekonomickými 
schopnosťami odvetvia lesného hospodárstva z hľadiska know-how a kapitálovej náročnosti. 
Spravodajca uznáva adaptačné schopnosti lesného hospodárstva EÚ, konštatuje však, že sa 
v konečnom dôsledku opierajú o inherentné schopnosti lesov. Dodatočné reakcie na rôzne 
hrozby sú možné, ale ekonomicky neuskutočniteľné, či už pre štátne alebo súkromné 
subjekty.
SFM, ktoré sa zameriava na dlhodobú produkciu dreva, sa uplatňuje vo viacerých, ale zďaleka 
nie vo všetkých členských štátoch EÚ. Aktívne alebo preventívne SFM poskytuje rámec, 
v ktorom sa dodržiavajú vnútroštátne a regionálne priority. 
Aktívne adaptačné možnosti smerujú k prirodzenej obnove, genetickej rozmanitosti 
a zvýšenej rozmanitosti štruktúry a druhov, čo sú opatrenia, ktoré posilňujú odolnosť lesov 
bez ohľadu na ich typ a zameranie hospodárenia1. 
Dodatočné opatrenia zahŕňajú technológie ťažby a dopravy pre arktickú oblasť 
a hospodárenie z nahromadeným palivom v oblasti Stredozemia.
Spravodajca zastáva názor, že zvyšovanie odolnosti všetkých ekosystémov je nákladovo 
najefektívnejšou reakciou na zmenu klímy, ktorá zahŕňa zmiernenie aj prispôsobenie23456, a že 
základným predpokladom hospodárenia je rozšírenie príslušnej vedomostnej základne. 
Naliehavo treba napredovať so spoluprácou všetkých zúčastnených strán s ohľadom na 
všetky možné scenáre, aby sa zabezpečil súlad vzhľadom na potreby adaptácie všetkých 
európskych spoločností. 

                                               
1 Správa GR Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s názvom Vplyv zmeny klímy na európske lesy a možnosti adaptácie (AGRI-

2007-G4-06)

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

3 World Bank (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity (K stratégii pre zmenu klímy, ekosystémové služby a biodiverzitu)-

diskusia pripravená ad hoc pracovnou skupinou odborníkov EÚ, 2009

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. September 2009

6 Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with 

Global Changes, 2009
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Ďalší prínos EÚ k ochrane lesov 
Zmena klímy už svojou podstatou vedie k tomu, že politiky členských štátov na ochranu lesov 
nepostačujú. 
Zásadný význam má environmentálna podmienenosť: všetky finančné prostriedky EÚ bez 
ohľadu na príslušný nástroj musia byť odolné voči klíme a taktiež zohľadňovať biodiverzitu12, 
vodný rozmer a potrebu divokej prírody3.
Spravodajca podporuje národné lesohospodárske programy ako spôsob zabezpečenia 
súladu a nadviazania na konsenzus procesu Lesy v Európe v otázke SFM. Národné 
lesohospodárske programy by sa mali vzťahovať na najmenej päťročné obdobia vychádzajúce 
z presných a merateľných hodnotiacich kritérií ex-ante a ex-post a zo začlenenia adaptívneho 
a preventívneho obhospodarovania lesov. Komisia by mala vydať pokyny pre národné 
lesohospodárske programy s cieľom začleniť ich do širšieho rámca adaptácie lesov.
Vzhľadom na rozsah hrozieb a celkovú plochu lesov v EÚ by sa malo zvýšiť financovanie 
SPP prostredníctvom 2. piliera pod podmienkou, že existujú národné lesohospodárske 
programy a plány operačného riadenia, ktoré obsahujú stratégiu biodiverzity EÚ a dlhodobý 
rámec projektov lesného hospodárstva v rámci SFM. Oprávnenosť čerpať pomoc by sa mala 
rozšíriť na verejné subjekty a skupiny výrobcov, pričom príspevky by sa mali vyplácať na 
základe plochy a mali by zahŕňať ochranárske opatrenia in situ a ex situ. 
Aktívne SFM by sa malo jasne začleniť do výskumu a praxe a byť v nich prioritou a malo by
zohľadňovať aj štátne vlastníctvo 40 % lesov EÚ. Zachovanie druhov a vysádzanie nových 
porastov by sa malo rozšíriť na súvisiace mikrobiálne a hubovité druhy. Aktívne by sa mal 
podporovať výskum mykoríznej symbiózy in situ.
Na základe úspechov v oblasti lesohospodárstva a vodohospodárstva by sa mali vzhľadom na 
ďalšie finančné výhľady formalizovať platby za ekosystémové služby4. 
Aj politiky civilnej ochrany by mali posilniť ochranné funkcie lesov vrátane zvýšeného 
zalesňovania ako prevencie záplav, požiarov a erózie.
Bez meškania by sa malo opätovne zaviesť nariadenie o protipožiarnej prevencii, ktoré by 
šlo nad rámec súčasných ustanovení o vidieckom rozvoji a sústredilo by sa na 
obhospodarovanie krajiny a postupné zavádzanie miestnych druhov odolných proti požiarom, 
napríklad Quercus Spp. 
Pri zriaďovaní adaptačného fondu EÚ by sa malo osobitne zvážiť prispôsobovanie a odolnosť 
lesov.
Mala by sa zrevidovať smernica 105/1995, ktorá v spojení so systémom SPP založeným na 
fakturácii môže uprednostňovať výkonnosť pred prispôsobením sa, aby sa uvoľnili pravidlá 
pre uvádzanie miestnych druhov na trh. Zachovanie genetických zdrojov in situ je základným 
kolektívnym úsilím, ktoré umožní prežitie komunít a odvetví závislých od lesov.

                                               
1 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 9/2004: Opatrenia pre lesné hospodárstvo v rámci politiky rozvoja vidieka (spolu s odpoveďami 

Komisie).

2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. septembra 2010 o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity 

(P7_TA(2010)0325)

3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2009 o divokej prírode v Európe P6_TA(2009)0034

4 IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the 

Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009


