
AD\1205444SL.docx PE646.934v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2020/2006(INL)

3.6.2020

MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda 
krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU
(2020/2006(INL))

Pripravljavec mnenja: Mauri Pekkarinen

(Pobuda – člen 47 Poslovnika)



PE646.934v02-00 2/8 AD\1205444SL.docx

SL

PA_INL



AD\1205444SL.docx 3/8 PE646.934v02-00

SL

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor:

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je mogoče problem krčenja gozdov po svetu reševati tudi tako, da zmanjšamo 
učinek naših vzorcev potrošnje, zagotavljamo gospodarsko vrednost gozdov in 
zaščitimo pravice do lastništva zemljišč; ker je hkrati bistveno ohraniti primarne 
gozdove in spodbujati obnovo sekundarnih gozdov;

B. ker z zdravimi gozdovi, s katerimi se trajnostno gospodari, bistveno prispevamo k 
svetovnim zavezam in političnim ciljem Unije; 

C. ker bodo podnebne koristi in druge ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo gozdovi in 
gozdarski sektor, bistvene za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije, na primer v 
okviru ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj ter Kjotskega protokola, Pariškega 
sporazuma in drugih mednarodnih instrumentov;

D. ker lahko trajnostno gospodarjenje z gozdovi pomembno prispeva k preprečevanju 
njihovega krčenja ter pozitivno vpliva na zdravje in raznolikost gozdov; 

E. ker do posredne spremembe rabe zemljišč lahko pride, ko se zemljišče, ki je bilo pred 
tem namenjeno proizvodnji živil ali krme, začne uporabljati za proizvodnjo biogoriv, 
tekočih biogoriv in goriv iz biomase, to pa lahko vodi v širitev kmetijskih zemljišč na 
območja z visoko zalogo ogljika in tako prispeva h krčenju gozdov po svetu;

F. ker sta v nekaterih delih sveta krčenje gozdov in preoblikovanje ekosistemov lahko 
povezana s kršitvami človekovih pravic, vključno s pravicami domorodnih ljudstev in 
lokalnih skupnosti;

G. ker je Evropski parlament v resoluciji z dne 15. januarja 2020 o Evropskem zelenem 
dogovoru1 Komisijo pozval, naj nemudoma poda evropski zakonodajni predlog, ki bo 
temeljil na potrebni skrbnosti za zagotavljanje trajnostnih dobavnih verig brez krčenja 
gozdov za izdelke, ki se dajo na notranji trg;

H. ker bi morale lesne surovine izhajati le iz gozdov, kjer se sečnja izvaja zakonito in v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, oblikovanimi v okviru 
mednarodnih procesov s področja gozdarstva, kot so cilji OZN za trajnostni razvoj 
(zlasti cilj 15) in pobuda Forest Europe, ki zajemajo okoljske, socialne in gospodarske 
cilje;

I. ker je treba spodbujati izvajanje uredbe EU o lesu2 da bi preprečili vstop nezakonito 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
2 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi 
obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 
23).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html


PE646.934v02-00 4/8 AD\1205444SL.docx

SL

pridobljenega lesa na notranji trg;

1. poudarja večnamensko vlogo gozdov v družbi in veliko raznolikost ekosistemskih 
storitev, ki jih zagotavljajo, vključno z zagotavljanjem surovin in energije iz obnovljivih 
virov, oskrbo s kisikom, sekvestracijo CO2, izboljšanjem kakovosti zraka, 
shranjevanjem in filtriranjem vode ter preprečevanjem erozije;

2. ugotavlja, da se lahko v gozdarstvu vrednost gozdov izkorišča dolgoročno, če se z njimi 
gospodari trajnostno, zato ekonomska spodbuda za trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
omogoča, da se gozdni viri podvojijo, saj sečnja poteka počasneje, kot rastejo, obseg 
gozda pa se tako še naprej povečuje;

3. želi spomniti, da Unija tveganje krčenja gozdov obravnava na podlagi uredbe EU o lesu, 
sporočila Komisije z dne 21. maja 2003 z naslovom Akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT), sporazumov o 
prostovoljnem partnerstvu, ki v državah proizvajalkah spodbujajo procese, v katere je 
vključenih več deležnikov, ter direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov (RED II)3, ki vključujejo številna pravila in bi lahko bili pomembna osnova za 
ukrepe, s katerimi bi čim bolj zmanjšali tveganje krčenja gozdov in nezakonito sečnjo; 
ugotavlja, da je v tej direktivi obveznost izpolnjevanja trajnostnih meril Unije s 
področja biogoriv razširjena na vse vrste končne uporabe energije iz biomase, vključno 
z ogrevanjem/hlajenjem, in električno energijo, ker pa direktiva zajema le surovine, ki 
se uporabljajo za proizvodnjo energije iz biomase, zaenkrat ne prepoveduje uporabe 
blaga, povezanega s krčenjem gozdov ali preoblikovanjem ekosistema, npr. za 
proizvodnjo biogoriva;

4. poudarja, kako pomemben je razvoj trajnostnega biogospodarstva, v katerem imajo 
trajnostno proizvedeni proizvodi visoko vrednost;

5. opozarja, da je v direktivi o energiji iz obnovljivih virov za poljščine, ki se uporabljajo 
za živila in krmo, prispevek k cilju Unije glede energije iz obnovljivih virov omejen, če 
se zanje šteje, da pomenijo visoko tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč, in če 
je ugotovljena znatna širitev območja njihove proizvodnje na zemljišča z veliko zalogo 
ogljika; ugotavlja, da se bo do leta 2030 delež biogoriv z visokim tveganjem za 
posredno spremembo rabe zemljišč zmanjšal na 0 %; meni, da je to izredno pomembna 
določba, saj omejuje negativne in nenamerne učinke, ki jih ima politika Unije na 
področju energije iz obnovljivih virov na krčenje gozdov po svetu;

6. ugotavlja, da se lahko pri gorivih z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe 
zemljišč v nekaterih okoliščinah preprečijo učinki tovrstnih sprememb; pozdravlja, da je 
Komisija, kot sta jo sozakonodajalca pooblastila v direktivi o energiji iz obnovljivih 
virov, določila merila za določanje in certificiranje biogoriv, tekočih biogoriv in goriv iz 
biomase z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč; ugotavlja, da za ta 
certificirana biogoriva ne veljajo omejitve in cilj postopnega zmanjšanja, ki so bili 
določeni za biogoriva z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč;

7. poudarja, da je treba zlasti zagotoviti neodvisno spremljanje trga blaga, povezanega s 
krčenjem gozdov; poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja na tem področju v 

3 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82).
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okviru programa Obzorje Evropa in podpre neodvisno spremljanje v državah 
proizvajalkah, pa tudi izmenjavo primerov dobre prakse in pridobljenih izkušenj med 
njimi, da bi izboljšali metodologijo in da informacije ne bi bile več razdrobljene;

8. poudarja, da so raziskave in inovacije nujne, če želimo v okviru trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi in gozdarskega sektorja v večji meri prispevati k premagovanju 
izzivov krčenja gozdov in boju proti podnebnim spremembam;

9. poudarja, da je za uspešno izvajanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v praksi zelo 
pomembna izobražena, kvalificirana in dobro usposobljena delovna sila; zato Komisijo 
in države članice poziva, naj izvajajo ukrepe za lažjo izmenjavo primerov dobre prakse 
in v ta namen uporabljajo tudi obstoječa partnerstva;

10. poudarja, da je treba, če želimo spremljati krčenje gozdov, upoštevati povezave med 
gozdarskim in drugimi sektorji ter poskrbeti za digitalizacijo in naložbe v raziskave in 
inovacije;

11. opozarja na prispevek nevladnih organizacij, okoljskih aktivistov, industrijskih združenj 
in žvižgačev k boju proti nezakonitemu pridobivanju lesa, ki vodi v krčenje gozdov, 
povzroča izgubo biotske raznovrstnosti in povečuje emisije toplogrednih plinov;

12. opozarja na pozitivno vlogo gozdarske industrije Unije pri razvoju svetovnih standardov 
za trajnostno gospodarjenje z gozdovi; meni, da bi morala imeti industrija, mala in 
srednja podjetja ter mikropodjetja v gozdarskem sektorju Unije ključno vlogo v dialogu 
s partnerskimi državami o tem, kako nadalje spodbujati trajnostni pristop v celotni 
vrednostni verigi; ugotavlja pa, da je približno 80 % krčenja gozdov po svetu posledica 
kmetijstva, zato meni, da bi morali biti standardi in sistemi certificiranja natančno 
usmerjeni v ta sektor;

13. poudarja, da je treba okrepiti že obstoječe standarde in sisteme certifciranja, namesto da 
bi uvajali nove; poleg tega opozarja, da morajo biti ti standardi in sistemi certificiranja v 
skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije; 

14. poudarja, kako pomembno je, da se v politiki glede gozdov, gozdarskega sektorja in 
njegovih vrednostnih verig odločitve sprejemajo na podlagi dejstev; priznava, da je 
trajnostno in dejavno gospodarjenje z gozdovi učinkovit način za preprečevanje škode v 
gozdovih in njihovega krčenja ter za ohranjanje biotske raznovrstnosti; 

15. poudarja, da bi bilo treba oblikovati pobude, s katerimi bi reševali težave zunaj Unije, 
pri čemer bi se bilo treba osredotočiti na tropska območja in dejavnike zunaj 
gozdarskega sektorja, ki vplivajo na netrajnostne prakse v gozdovih, zaradi katerih 
prihaja do krčenja in propadanja gozdov; 

16. ugotavlja, kako pomembno je zagotoviti, da bo krčenje gozdov vključeno v politični 
dialog na državni ravni, in partnerskim državam pomagati pri oblikovanju in izvajanju 
nacionalnih okvirov za gozdarstvo in trajnostno gozdarstvo; poudarja, da se morajo v 
teh nacionalnih okvirih upoštevati domače potrebe in zaveze na svetovni ravni; 
poudarja, da je treba uvesti mehanizme za spodbujanje malih kmetov ter tako ohraniti in 
izboljšati ekosistem in proizvode, ki jih zagotavljata trajnostno gozdarstvo in 
kmetijstvo;
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17. poudarja, da je nujno treba izboljšati ustrezne mehanizme, da bi lahko z njimi ugotovili 
vir ali poreklo pridobljenega lesa;

18. poudarja, da krčenja in propadanja gozdov ne bo mogoče ustaviti le s prostovoljnimi 
ukrepi in shemami; meni, da bi v ta namen lahko v skladu z mednarodnimi standardi in 
obveznostmi uvedli zakonodajo o potrebni skrbnosti, saj bi z njo lahko zagotovili, da se 
bodo za evropske proizvode uporabljale dobavne verige, ki niso povezane s krčenjem 
gozdov in drugimi dejavnostmi, ki kršijo okoljske in človekove pravice ter pravice 
domorodnih ljudstev in lokalnih skupnosti, vključno z ženskami, pa tudi ne s 
propadanjem gozdov ter preoblikovanjem in propadanjem naravnih ekosistemov; 
ponovno poziva Komisijo, naj predstavi predlog za pravni okvir Unije na tem področju, 
pri tem pa naj izhaja iz načela potrebne skrbnosti in ocene učinka, pri kateri bi moral 
biti poudarek na malih in srednjih podjetjih; poudarja, da bi moral novi pravni okvir za 
ta podjetja ustvariti priložnosti in ne povzročiti pretiranega upravnega bremena; 

– naj v prilogo svojega predloga resolucije vključi naslednja priporočila:

19. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za širšo uporabo satelitskega sistema Copernicus 
pri spremljanju stanja gozdov in preprečevanju gozdnih požarov ter škode v gozdovih, 
vključno s spremljanjem in prepoznavanjem njihovih vzrokov ter vzrokov krčenja 
gozdov in preoblikovanja ekosistemov, in sicer tako, da ustreznim organom v vsaki 
državi članici olajša dostop do tega sistema, malim in srednjim ter zagonskim podjetjem 
pa zagotovi neposreden vir odprtih podatkov;

20. Komisijo tudi poziva, naj preuči možnost, da bi vzpostavili mehanizem zgodnjega 
opozarjanja za obveščanje potrošnikov, javnih organov in podjetij, ki nabavljajo 
primarne proizvode z območij, ki jim grozi krčenje gozdov.

21. poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje z vsemi deležniki v javnem in zasebnem 
sektorju, da bi zagotovila njihovo zavezanost načelu odgovornega gospodarjenja z 
gozdovi ter odgovornemu pridobivanju lesa in trajnostni proizvodnji;

22. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami okrepi svoja prizadevanja za 
okrepitev standardov in sistemov certificiranja, ki pomagajo pri prepoznavanju 
proizvodov, ki niso povezani s krčenjem gozdov, in spodbujajo njihovo uporabo; 

23. poziva Komisijo, naj poskrbi za večjo preglednost dobavnih verig in čim bolj zmanjša 
tveganje, da bi industrija in potrošniki povzročali krčenje gozdov, hkrati pa naj jim 
omogoči, da bodo soustvarjali dobavne verige, ki ne bodo povzročale njihovega 
krčenja;

24. spodbuja Komisijo, naj okrepi akcijski načrt EU o izvrševanju zakonodaje, upravljanju 
in trgovanju na področju gozdov, pri čemer naj poudarek nameni sporazumom o 
prostovoljnem partnerstvu –saj so to ključni dvostranski trgovinski sporazumi s tretjimi 
državami –, in načrt vključi v novo evropsko gozdarsko strategijo, da bi tretje države 
spodbudili k opustitvi politik krčenja gozdov;
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