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PRILOGA
Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe:
varstvo gozdov in informacije o stanju gozdov v EU
– Sklepi Sveta –

SVET EVROPSKE UNIJE –
(a)

pozdravljajoč Zeleno knjigo o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: kako
pripraviti gozdove na podnebne spremembe1, ki jo je kot nadaljevanje bele knjige o
prilagajanju podnebnim spremembam2 pripravila Komisija in v kateri poziva k posodobitvi
strategije EU za gozdarstvo in začetku razprave o možnostih pristopa na ravni EU do varstva
gozdov in informacij o stanju gozdov;

(b)

ob priznavanju, da so gozdovi ključnega pomena za okoljski, družbeni in gospodarski razvoj
celotne evropske celine; ob zavedanju, da imajo gozdovi in druga gozdnata zemljišča
kompleksno naravno dinamiko in prinašajo številne koristi; ob opozarjanju na veliko
raznolikost gozdnih ekosistemov na evropski ravni in njihovo bogato biotsko raznovrstnost;

(c)

ob zavedanju, da je varstvo gozdov sestavni del trajnostnega upravljanja gozdov in da je
takšno upravljanje, kot je opredeljeno v okviru procesa Forest Europe, v skladu s
ekosistemskim pristopom ter sredstvo za njegovo uveljavljanje na področju varstva gozdov;

(d)

ob prepričanju, da je trajnostno upravljanje gozdov ključnega pomena za raznoliko, zdravo in
odporno strukturo gozdov, ki varuje gozdove in zagotavlja, da bodo ti lahko opravljali vse
svoje številne funkcije v Evropi; ob poudarjanju ciljev ukrepov za blažitev podnebnih
sprememb in njihovih posledic ter prilagajanje nanje in ob priznavanju vloge gozdov pri
sekvestraciji in shranjevanju ogljika ter pri nadomeščanju fosilnih goriv, na primer z uporabo
lesa za proizvodnjo energije;

1
2

7060/10 – COM(2010) 66 konč.
"Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti"
(dok. 8526/09 – COM(2009) 147).
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(e)

ob priznavanju, da evropske gozdove ogrožajo tako biotski kot nebiotski dejavniki in da lahko
podnebne spremembe okrepijo uničevalno moč teh dejavnikov ter tako povečajo občutljivost
gozdov;

(f)

ob zavedanju, da lahko podnebne spremembe spremenijo naravno dinamiko in zmožnost
gozdov za prilagajanje; ta proces se lahko glede na različne vrste evropskih gozdov razlikuje.
Vplivajo lahko tudi na pojav škodljivcev in bolezni ter na pogostost in silovitost nekaterih z
vremenom povezanih nesreč – na primer neviht in požarov – in povečajo njihovo uničevalno
moč;

(g)

ob upoštevanju raznolikosti težav, ki pestijo evropske gozdove, in dejstva, da je treba okrepiti
in razširiti prizadevanja z usmerjanjem ne le na ukrepe za prilagajanje na podnebne
spremembe, temveč na vse izzive in priložnosti na področju evropskih gozdov;

(h)

ob upoštevanju, da se stanje gozdov po vsej EU zelo razlikuje in da bi morali biti ukrepi na
ravni EU na področju gozdarstva dopolnilne narave in skladni z načelom subsidiarnosti;

(i)

ob opažanju, da nekateri z gozdovi povezani pojavi in grožnje, kot so napadi škodljivcev,
gozdni požari ali neurja, segajo čez meje in imajo čezmejne učinke tako na ravni EU kot tudi
širše;

(j)

ob ponovni potrditvi, da je potrebno boljše poznavanje trenutnega stanja in prihodnjega
razvoja spreminjajočih se dejavnikov, ki vplivajo na gozdove, ter ob pozdravljanju
prizadevanj na nacionalni ravni, na ravni EU ter na vseevropski ravni za zbiranje informacij o
stanju gozdov kot tudi dejstva, da so potrebne celovite in primerljive informacije, tudi s popisi
gozdov, ter boljše sodelovanje in usklajevanje;
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(k)

ob priznavanju pomembne vloge EU v boju proti krčenju in propadanju gozdov ter širjenju
puščav, pri spodbujanju trajnostnega upravljanja gozdov ter varstva in obnove gozdov v EU
in zunaj nje, tudi s programi, kot je REDD+3, trajnostnimi potrošniškimi vzorci, nadaljnjim
razvojem trajnostnega kmetijstva, s katerim bi zmanjšali pritisk na gozdne površine s
spremembo rabe zemljišč, ter uporabo posebnih instrumentov, kot so GPP4, FLEGT-VPA5;

(l)

ob priznavanju pomena vseevropskega6 sodelovanja na področju trajnostnega upravljanja
gozdov in njegovih dosežkov, katerega cilj je spodbujanje, izboljšanje in zagotavljanje zaščite
vseh funkcij gozdov, ter ob spremljanju zavez na področju gozdov, ki so jih na mednarodni
ravni sprejele EU in njene države članice7;

(m) ob opozarjanju na sklepe Sveta z dne 24. in 25. oktobra 2006 o Akcijskem načrtu EU za
gozdarstvo za obdobje 2007–2011, z dne 22. decembra 2009 o mednarodni zaščiti biotske
raznovrstnosti po letu 2010, z dne 15. marca 2010 o biotski raznovrstnosti po letu 20108 in z
dne 26. aprila 2010 o preprečevanju gozdnih požarov9; ob seznanitvi z izidom mednarodne
konference o varstvu gozdov, organizirane 6. in 7. aprila 2010 v La Granji Valsaín v
Španiji10;
Gozdovi v EU
1.

PODPIRA zastavljeni cilj, tj. zagotoviti, predvsem s trajnostnim upravljanjem gozdov, da
bodo gozdovi tudi v prihodnje lahko ustvarjali dobrine in storitve, ki jih ustvarjajo danes;

3
4
5
6
7

8
9
10

Zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov.
Zelena javna naročila.
Izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov – prostovoljni
sporazumi o partnerstvu.
Proces Forest Europe in ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (Strasbourg 1990,
Helsinki 1993, Lizbona 1998, Dunaj 2003 in Varšava 2007).
Zlasti "Načela za varovanje gozdov iz Ria" (Rio de Janeiro, 1992; Priloga III, 2b), pravno
nezavezujoč instrument foruma Združenih narodov za gozdove, Konvencija o biološki
raznovrstnosti, Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, Konvencija
Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji.
7536/10.
7788/10.
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/noticias/index.htm#1
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2.

MENI, da so potrebna nadaljnja prizadevanja in nove možnosti za sodelovanje in usklajevanje
na ravni EU v okviru strategije in akcijskega načrta EU za gozdarstvo, in sicer ob upoštevanju
načela subsidiarnosti;

3.

POUDARJA potrebo po boljšem prilagajanju gozdov na izzive podnebnih sprememb, ki
lahko ogrozijo večfunkcionalnost ekosistemov, in IZPOSTAVLJA ključno vlogo gozdov pri
blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, kot je navedeno v sklepih Sveta z dne
21. oktobra 200911;

Informacije o stanju gozdov
4.

PONOVNO POUDARJA, da je potrebna nadaljnja ocena zahtev v zvezi z informacijami o
stanju gozdov na vseh ustreznih ravneh in da je treba spodbujati boljšo izmenjavo informacij;

5.

PRIZNAVA, da so za odkrivanje groženj in njihovih vzrokov, izzivov in pomanjkljivosti
sedanjih politik in instrumentov na nacionalni ravni in ravni EU ter za oceno in sprejetje
ukrepov na ustrezni ravni, ki so potrebni za njihovo obravnavo z namenom izvajanja
trajnostnega upravljanja gozdov, potrebne zadostne informacije; zato POUDARJA potrebo po
nenehnem ocenjevanju in spremljanju stanja, dinamike in razvoja evropskih gozdov, pri tem
pa izpostavlja vlogo sistemov nacionalnega popisa gozdov ter vseevropskih meril in
kazalnikov;

6.

POUDARJA pomen splošnega in celostnega pregleda nad vsemi ustreznimi informacijskimi
sistemi za gozdove na nacionalni ravni in ravni EU; UGOTAVLJA, da so potrebne
primerljive in vseevropske informacije o stanju gozdov ter SPODBUJA zbiranje informacij o
stanju gozdov na evropski ravni s strani držav članic in drugih ustreznih forumov, med
drugim tudi prek obstoječih evropskih informacijskih sistemov za gozdove, kot je evropsko
središče za podatke o gozdovih;

11

14790/09.
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7.

POUDARJA potrebo po nadaljnjem ustreznem razvoju evropskega sistema za spremljanje
gozdov in zbiranje informacij, in sicer ob upoštevanju ustreznih obstoječih struktur in
procesov na nacionalni, vseevropski in mednarodni ravni;

8.

IZPOSTAVLJA vlogo biotske raznovrstnosti gozdov pri prilagajanju na podnebne
spremembe in potrebo po boljšem poznavanju biotske raznovrstnosti gozdov, in sicer ob
upoštevanju izkušenj iz projekta Natura 2000;

Trajnostno upravljanje gozdov, vključno z varstvom gozdov
9.

IZPOSTAVLJA različne značilnosti gozdov v posameznih državah članicah EU in v zvezi s
tem POUDARJA, kako pomembno je uveljavljanje meril in kazalnikov trajnostnega
upravljanja gozdov, določenih v okviru procesa Forest Europe in na nacionalni ravni;

10.

PRIZNAVA, da imajo lastniki gozdov in druge interesne skupine pomembno vlogo pri
trajnostnem upravljanju in varstvu gozdov;

11.

PRIZNAVA tudi, da je opuščanje gozdov lahko težava, če želimo zagotoviti, da bodo gozdovi
tudi v prihodnje ohranili vse svoje funkcije;

12.

POUDARJA pozitivno vlogo družbe v prid trajnostnemu upravljanju gozdov, vključno z
varstvom gozdov in prilagajanjem na podnebne spremembe, ter pomen ustreznega
obveščanja, izobraževanja in usposabljanja dejavnih interesnih skupin in družbe v zvezi z
gozdovi;

13.

POUDARJA, da je treba v EU in nacionalnih politikah v zvezi z gozdovi veliko pozornosti še
naprej namenjati trajnostnemu upravljanju gozdov, kot je opredeljeno v okviru procesa Forest
Europe, ob tem pa upoštevati specifične regionalne pogoje; UGOTAVLJA, da bi z boljšim
usklajevanjem in sodelovanjem med vsemi zadevnimi politikami EU – med drugim v zvezi s
sedanjimi finančnimi instrumenti, kot so finančni instrument na področju politike za razvoj
podeželja, LIFE+ ter instrumenti za spodbujanje bioenergije in nadaljnjega razvoja
trajnostnega kmetijstva, s katerim bi zmanjšali pritisk na gozdove s spremembo rabe zemljišč
– lahko pridobili dodatne koristi;
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14.

IZPOSTAVLJA poziv Komisiji, kot je naveden v sklepih Sveta z dne 26. aprila 2010, naj
zagotovi pregled (so)financiranih projektov in ukrepov v zvezi z gozdnimi požari ter opredeli
in oceni možnosti za boljšo vključitev preprečevanja gozdnih požarov v instrumente EU za
financiranje, ki podpirajo trajnostno upravljanje gozdov, pogozdovanje in popožarno sanacijo
gozdov, na primer tako, da v instrumente financiranja vključi določbo, da se v financirane
programe vključijo preventivni ukrepi;

15.

IZPOSTAVLJA pozitivno vlogo, ki jo lahko ima pri spodbujanju trajnostnega upravljanja
gozdov izmenjava izkušenj, zlasti v zvezi z različnimi modeli upravljanja gozdov, na primer
na zaščitnih območjih, kot so gorska območja, bregovi in kotanje rek, sušna območja in
območja, ki jih ogroža dezertifikacija, ter zaščitenih območjih, kot so tista, ki so vključena v
omrežje Natura 200012;

16.

OPOZARJA, da so nujno potrebna bolj poglobljena prizadevanja za gospodarsko
ovrednotenje dobrin in storitev gozdnih ekosistemov, ki se ne tržijo, pa tudi boljša
obveščenost pri oblikovanju politik in njihovem izvajanju;

17.

POZIVA k okrepitvi sodelovanja in usklajevanja na področju trajnostnega upravljanja gozdov
in varstva gozdov tako v EU kot na mednarodni ravni;

18.

Z ZANIMANJEM PRIČAKUJE rezultate procesa, ki ga je začela Komisija z Zeleno knjigo o
varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: kako pripraviti gozdove na podnebne
spremembe; SPODBUJA Komisijo, naj to delo nadaljuje v tesnem sodelovanju z državami
članicami ter pri tem upošteva izide trenutnega javnega posvetovanja in stališča udeleženih
strani; na podlagi navedenega in ob upoštevanju mednarodne razsežnosti tega vprašanja
POZIVA Komisijo, naj pred koncem tega leta predloži poročilo o izvajanju in po potrebi
razmisli o možnih nadaljnjih ukrepih.

12

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst.
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