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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu 
uznesenia tieto návrhy:

1. berie na vedomie návrh Komisie o vypracovaní akčného plánu pre trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesa a zdôrazňuje, že kompetencie EÚ v oblasti politiky lesného 
hospodárstva sú a aj zostanú výrazne obmedzené; konštatuje, že v prípade všetkých 
rozhodnutí týkajúcich sa európskych lesov treba vychádzať z toho, že európske lesy majú 
výrazne odlišný charakter a sú vystavené rozdielnym ekologickým výzvam; zastáva preto 
názor, že akčný plán EÚ pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa musí jasne 
zohľadňovať zásadu subsidiarity a vychádzať z národných programov pre oblasť lesného 
hospodárstva;

2. zdôrazňuje multifunkčnosť lesov; poukazuje na to, že prispôsobením hospodárskeho rastu 
významným ekologickým požiadavkám a rozvoju vidieka prispieva lesné hospodárstvo 
osobitne zreteľným spôsobom k dosiahnutiu viacerých cieľov v rámci lisabonskej a 
göteborskej stratégie; zastáva preto názor, že na to, aby Únia dosiahla viaceré zo svojich 
ekologicko-politických cieľov, sú dôležité dobré rámcové podmienky pre lesné 
hospodárstvo;

3. konštatuje, že Európska únia prijíma už v súčasnosti množstvo politických rozhodnutí, 
ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na európske lesy a lesné hospodárstvo, zároveň 
však pripomína, že koordinácia jednotlivých oblastí politiky týkajúcich sa problematiky 
lesov, je zo strany Komisie úplne nedostatočná; konštatuje, že z toho vyplynuli výrazné 
nevýhody, čo sa týka zlučiteľnosti rôznych ekologicko-politických cieľov, ako aj 
podmienok pre aktivity v oblasti lesného hospodárstva, a že najdôležitejšie úlohy Komisie 
by preto mali spočívať v koordinácii doterajšej politiky týkajúcej sa problematiky lesov a 
v uskutočňovaní predbežných hodnotení v budúcnosti, aby bolo možné včas zohľadniť, 
aký vplyv majú politické rozhodnutia na európske lesy a lesné hospodárstvo; zastáva preto 
názor, že Stály lesnícky výbor by sa mal posilniť a kompetencia týkajúca sa 
implementácie navrhovaného akčného plánu by sa mala zachovať;

4. víta Akčný plán Komisie na vymožiteľnosť lesného práva, správu a obchod (FLEGT ), 
ktorý bol vypracovaný v záujme boja proti nezákonnej ťažbe dreva; poukazuje na to, že 
nezákonná ťažba dreva spôsobuje na jednej strane výrazné ekologické a spoločenské 
problémy, na druhej strane vedie k nerovnováhe pri obchodovaní s drevárskymi 
výrobkami a k hospodárskym stratám v oblasti lesného hospodárstva; konštatuje, že 
napredovanie v rámci boja proti obchodu s nezákonne vyťaženým drevom do značnej 
miery závisí od eliminácie faktorov, ktoré zapríčiňujú tento problém, ako napríklad 
nedostatočných vlastníckych práv, korupcie a chudoby, pripomína však, že v dôsledku 
tohto boja nesmú vzniknúť nové obchodné prekážky, ktoré obzvlášť tvrdo postihnú 
menších účastníkov trhu a budú predstavovať hrozbu v tom, že ešte viac prehĺbia 
problémy týkajúce sa obchodu s nezákonne vyťaženým drevom;

5. zdôrazňuje, že drevo ako surovina má jedinečné vlastnosti, vďaka ktorým je skutočne 
obnoviteľným prírodným zdrojom; konštatuje, že zvýšeným používaním dreva, napríklad 
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v oblasti stavebníctva, papiernictva, baliacich materiálov a energetiky, čiastočne 
nahrádzame využívanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a rozširujeme kolobeh 
uhlíka, a domnieva sa preto, že používanie dreva vo výraznej miere prispieva k tomu, aby 
si EÚ mohla plniť svoje záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu;

6. upozorňuje na regióny, ktoré boli opakovane postihnuté rozsiahlymi lesnými požiarmi a 
vyjadruje im svoju solidaritu; pokladá pritom za dôležité pripomenúť, že problémy 
súvisiace s lesnými požiarmi, ako aj podmienky boja proti nim sú v jednotlivých 
členských štátoch veľmi rozdielne; poukazuje na to, že program „Forest Focus“ síce 
predstavuje veľmi užitočnú podporu pre všetky postihnuté strany, skúsenosti však
ukazujú, že pre účinné predchádzanie lesným požiarom je rozhodujúce úsilie a uplatnenie 
opatrení priamo na mieste; 

7. vyzdvihuje sústavu Natura 2000 ako sieť EÚ, ktorá je zárukou ochrany biologickej 
rozmanitosti a zachovania živočíšnych a rastlinných druhov, ako aj nadväznosti na 
dobrovoľné opatrenia v tomto sektore prijaté v minulosti; domnieva sa, že predpokladom 
na úspech projektu Natura 2000, ako aj ďalšieho úsilia zameraného na ochranu 
biologickej rozmanitosti je zabezpečiť, aby samotní majitelia lesov mohli kontrolovať 
využívanie vlastných lesov a starostlivosť o ne;


