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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wylesianiu w skali światowej można stawić czoła dzięki uznaniu 
wartości lasów, zajęciu się kwestią oddziaływania naszych modeli konsumpcji, 
zabezpieczeniu wartości gospodarczej lasów oraz zabezpieczeniu praw własności 
gruntów; mając na uwadze, że jednocześnie kluczowe znaczenie mają ochrona lasów 
pierwotnych i odbudowa lasów wtórnych;

B. mając na uwadze, że zdrowe lasy zarządzane i wykorzystywane w zrównoważony 
sposób mają zasadnicze znaczenie dla realizacji globalnych zobowiązań i celów 
politycznych Unii; 

C. mając na uwadze, że korzyści dla klimatu i inne usługi ekosystemowe zapewniane przez 
lasy i sektor leśno-drzewny będą kluczowe dla realizacji międzynarodowych 
zobowiązań Unii, takich jak cele zrównoważonego rozwoju ONZ, a także zobowiązań 
wynikających z protokołu z Kioto, porozumienia paryskiego i innych instrumentów 
międzynarodowych;

D. mając na uwadze, że zrównoważona gospodarka leśna może znacząco przyczynić się do 
zapobiegania wylesianiu oraz ma pozytywny wpływ na zdrowie i różnorodność lasów; 

E. mając na uwadze, że pośrednia zmiana użytkowania gruntów może wystąpić w 
przypadkach, gdy grunty poprzednio wykorzystywane do produkcji żywności i paszy 
przeznacza się na produkcję biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, co może 
skutkować ekspansją gruntów rolnych na obszary zasobne w pierwiastek węgla i 
przyczyniać się do globalnego wylesiania;

F. mając na uwadze, że wylesianie i przekształcanie ekosystemów w niektórych częściach 
świata mogą być powiązane z naruszeniami praw człowieka, włącznie z łamaniem praw 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych;

G. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu1 Parlament Europejski wzywa Komisję do bezzwłocznego 
przedstawienia wniosku w sprawie europejskich ram prawnych opartych na zasadzie 
należytej staranności, by zagwarantować zrównoważone i niepowodujące wylesiania 
łańcuchy dostaw produktów wprowadzanych na rynek UE;

H. mając na uwadze, że surowce drzewne i produkty z drewna powinny pochodzić 
wyłącznie z lasów, gdzie drewno pozyskuje się w legalny sposób, zgodnie z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej opracowanymi w ramach międzynarodowych 
programów dotyczących gospodarki leśnej, takich jak cele zrównoważonego rozwoju 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_PL.html


PE646.934v02-00 4/9 AD\1205444PL.docx

PL

ONZ (w szczególności cel 15) i Forest Europe, z uwzględnieniem celów 
środowiskowych, społecznych i gospodarczych;

I. mając na uwadze, że należy wspierać wdrażanie rozporządzenia UE w sprawie drewna2 
w celu zapobiegania wprowadzaniu nielegalnie pozyskanego drewna na rynek 
wewnętrzny;

1. podkreśla wielofunkcyjną rolę lasów w społeczeństwie i różnorodność oferowanych 
przez nie usług ekosystemowych, w tym związanych z dostarczaniem surowców, 
energią ze źródeł odnawialnych, dostawami tlenu, sekwestracją CO2 , jakością 
powietrza, magazynowaniem i filtrowaniem wody oraz kontrolą erozji;

2. zauważa, że zrównoważona gospodarka leśna umożliwia długofalowe wykorzystywanie 
wartości leśnictwa, w związku z czym zachęta gospodarcza związana ze zrównoważoną 
gospodarką leśną umożliwia co najmniej podwojenie zasobów leśnych, ponieważ ich 
pozyskiwanie odbywa się w wolniejszym tempie niż wzrost, a zatem stale powiększa 
się zasobność lasów;

3. przypomina, że Unia przeciwdziała ryzyku wylesiania za pośrednictwem 
rozporządzenia UE w sprawie drewna, komunikatu Komisji z dnia 21 maja 2003 r. pt. 
„Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) – 
Wniosek w sprawie planu działania UE”, umów o dobrowolnym partnerstwie 
promujących procesy wielostronne w krajach będących producentami oraz dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE II)3, a ponadto że akty te zawierają liczne 
przepisy i mogą stanowić wartościową podstawę minimalizowania ryzyka wylesiania i 
nielegalnego pozyskiwania drewna; zauważa, że w OZE II rozszerzono obowiązek 
zgodności z unijnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju z biopaliw na wszystkie 
końcowe zastosowania bioenergii, w tym na ogrzewanie/chłodzenie i energię 
elektryczną, ponieważ jednak dyrektywa ta obejmuje jedynie surowiec wykorzystywany 
do produkcji bioenergii, nie może obecnie zagwarantować, że dobra związane z 
wylesianiem lub przekształcaniem ekosystemów nie będą wykorzystywane jako 
biopaliwa;

4. podkreśla znaczenie rozwoju zrównoważonej biogospodarki, w której wysoką wartość 
ekonomiczną przypisuje się produktom wytwarzanym w zrównoważony sposób;

5. przypomina, że w OZE II ograniczono udział roślin spożywczych i pastewnych, które 
uznaje się za obciążone wysokim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów oraz w przypadku których obserwuje się znaczącą ekspansję 
obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla, w realizacji unijnego celu 
dotyczącego energii odnawialnej; odnotowuje, że do 2030 r. wkład takich biopaliw o 
wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany gruntów zostanie ograniczony do 0 
%; uważa, że przepis ten ma podstawowe znaczenie, ponieważ ogranicza negatywny i 
niezamierzony wpływ polityki UE w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych na 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
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globalne wylesianie;

6. zauważa, że w pewnych okolicznościach można uniknąć wpływu na pośrednią zmianę 
użytkowania gruntów wywieranego przez paliwa ogólnie uznawane za obarczone 
wysokim ryzykiem spowodowania takiej zmiany; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja – upoważniona przez współprawodawców na podstawie OZE II – ustaliła 
kryteria umożliwiające identyfikację i certyfikację biopaliw, biopłynów i paliw z 
biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów; 
zauważa, że takie certyfikowane biopaliwa nie podlegają celowi stopniowego 
ograniczenia ani limitom określonym dla biopaliw o wysokim ryzyku spowodowania 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów;

7. podkreśla w szczególności potrzebę niezależnego monitorowania produkcji towarów 
związanych z wylesianiem i handlu nimi; wzywa Komisję, by zintensyfikowała 
działania w tych kwestiach za pośrednictwem programu „Horyzont Europa” oraz 
wspierała niezależne monitorowanie w krajach będących producentami, a także 
wymianę najlepszych praktyk i zebranych przez nie doświadczeń w celu poprawy 
stosowanych metod i stopnia szczegółowości informacji;

8. podkreśla zasadniczą rolę badań i innowacji we wspieraniu wkładu zrównoważonej 
gospodarki leśnej i sektora leśno-drzewnego w stawianie czoła wyzwaniom związanym 
z wylesianiem i przeciwdziałanie zmianie klimatu;

9. podkreśla znaczenie edukacji oraz wykwalifikowanej i odpowiednio przeszkolonej siły 
roboczej dla pomyślnego wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej w praktyce; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia środków i 
wykorzystania istniejących partnerstw w celu ułatwienia wymiany najlepszych praktyk 
w tej dziedzinie;

10. podkreśla potrzebę uwzględnienia powiązań między sektorem leśno-drzewnym a 
innymi sektorami, a także znaczenie cyfryzacji i inwestowania w badania i innowacje, 
aby monitorować wylesianie;

11. podkreśla wkład organizacji pozarządowych, działaczy na rzecz środowiska, 
stowarzyszeń branżowych oraz sygnalistów w walkę z nielegalnym pozyskiwaniem 
drewna, które prowadzi do wylesiania, utraty różnorodności biologicznej i wzrostu 
emisji gazów cieplarnianych;

12. podkreśla pozytywną rolę unijnego sektora leśno-drzewnego w rozwoju światowych 
norm zrównoważonej gospodarki leśnej; uważa, że przemysł unijny, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa w sektorze leśnym powinny 
odgrywać kluczową rolę w dialogu z krajami partnerskimi na temat sposobu dalszego 
wspierania zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości; odnotowuje jednak, 
że rolnictwo odpowiada za około 80 % światowego wylesiania, w związku z czym 
uważa, że normy i systemy certyfikacji powinny być ukierunkowane w pierwszej 
kolejności na ten sektor;

13. podkreśla, że należy wzmocnić już istniejące normy i systemy certyfikacji zamiast 
wprowadzać nowe; zauważa ponadto, że te normy i systemy certyfikacji muszą być 
zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu; 
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14. podkreśla, jak ważne jest podejmowanie popartych dowodami decyzji w odniesieniu do 
polityki dotyczącej lasów, sektora leśnego i związanych z nim łańcuchów wartości; 
uznaje, że zrównoważona i aktywna gospodarka leśna jest skutecznym sposobem 
zapobiegania degradacji lasów i wylesianiu oraz ochrony różnorodności biologicznej; 

15. podkreśla, że należy opracować inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemów 
występujących poza Unią, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tropikalnych i 
czynników spoza sektora leśnego, które mają wpływ na stosowanie w lasach 
niezrównoważonych praktyk prowadzących do wylesiania i degradacji lasów; 

16. odnotowuje znaczenie dopilnowania, by wylesianie zostało włączone do dialogu 
politycznego na szczeblu krajowym, oraz pomagania krajom partnerskim w 
opracowywaniu i wdrażaniu krajowych ram prawnych dotyczących leśnictwa i 
zrównoważonego leśnictwa; podkreśla, że takie ramy krajowe muszą odzwierciedlać 
zarówno potrzeby krajowe, jak i zobowiązania międzynarodowe; podkreśla konieczność 
wdrożenia mechanizmów zachęcających drobnych producentów rolnych do 
utrzymywania i poprawy ekosystemu oraz produktów dostarczanych przez 
zrównoważone leśnictwo i rolnictwo;

17. podkreśla zasadniczą potrzebę usprawnienia mechanizmów, dzięki którym można 
określić źródło lub pochodzenie drewna wprowadzanego na rynek wewnętrzny;

18. zwraca uwagę, że same dobrowolne środki i programy nie zdołają powstrzymać 
wylesiania i degradacji lasów; uważa w związku z tym, że przepisy dotyczące należytej 
staranności stanowią możliwe narzędzie służące dopilnowaniu, by wprowadzane na 
rynek wewnętrzny towary stanowiące ryzyko dla lasów miały łańcuchy dostaw, które 
nie są związane z wylesianiem ani inną działalnością naruszającą prawa środowiskowe i 
prawa człowieka ludów tubylczych i społeczności lokalnych, w tym kobiet, ani nie 
powodują degradacji lasów, przekształcania bądź degradacji naturalnych ekosystemów, 
zgodnie z normami i zobowiązaniami międzynarodowymi; ponownie zwraca się do 
Komisji o przedstawienie w związku z tym wniosku w sprawie unijnych ram prawnych 
bazujących na zasadzie należytej staranności i ocenie skutków koncentrującej się w 
szczególności na MŚP; podkreśla potrzebę dopilnowania, by te nowe ramy prawne 
stworzyły możliwości dla MŚP i nie skutkowały nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi; 

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń:

19. zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości większego wykorzystania systemu 
satelitarnego Copernicus do monitorowania lasów oraz zapobiegania pożarom lasów i 
szkodom w lasach, włącznie z monitorowaniem i identyfikowaniem przyczyn pożarów i 
niszczenia lasów, wylesiania i przekształcania ekosystemów, ułatwianiem dostępu 
właściwym organom w poszczególnych państwach członkowskich oraz zapewnianiem 
MŚP lub przedsiębiorstwom typu start-up bezpośredniego źródła otwartych danych;

20. zwraca się do Komisji o analizę stworzenia mechanizmu wczesnego ostrzegania 
pozwalającego informować konsumentów, organy publiczne i przedsiębiorstwa o 
pozyskiwaniu towarów z terenów zagrożonych wylesianiem;

21. zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi 
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stronami, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w celu dopilnowania, by 
zobowiązały się do przestrzegania zasad odpowiedzialnego gospodarowania lasami, 
odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i zrównoważonej produkcji;

22. wzywa Komisję, by wraz z państwami członkowskimi zwiększyła wysiłki na rzecz 
wzmocnienia norm i systemów certyfikacji, które pomagają identyfikować i promować 
towary niepowodujące wylesiania; 

23. wzywa Komisję, by zwiększyła przejrzystość łańcuchów dostaw i zminimalizowała 
ryzyko wylesiania dla przemysłu i konsumentów oraz umożliwiła przemysłowi i 
konsumentom odgrywanie roli w tworzeniu łańcuchów dostaw niepowodujących 
wylesiania;

24. zachęca Komisję do wzmocnienia planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa i skoncentrowania się przy tym na 
umowach o dobrowolnym partnerstwie jako kluczowych dwustronnych umowach 
handlowych z państwami trzecimi, a ponadto zachęca do włączenia tego planu do nowej 
europejskiej strategii leśnej, aby zachęcić państwa trzecie do rezygnacji z polityki 
wylesiania.
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