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Signatárske krajiny a European Community (Európske spoločenstvo) 

1. Uznávajú hrozby, ktorým musia lesy čeliť v súvislosti s klimatickými zmenami priamo 
spôsobenými ľudskými aktivitami, uvedomujú si celú škálu ich prínosov pre spoločnosť 
ako aj príspevok lesov Európy do svetovej bilancie uhlíka.  

2. Rešpektujú závery Rezolúcie H4 nazvanej "Strategies for a Process of Long-term 
Adaptation of Forests in Europe to Climate Change," závery procesov predchádzajúcich 
Rámcovej konvencii OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), závery Kjótskeho 
protokolu a dohôd z Marakéšu, ako aj závery prijaté na Svetovom summite o trvalo 
udržateľnom rozvoji (WSSD).  

3. Vyzdvihujú potrebu znižovania emisií skleníkových plynov.  
4. Kladú dôraz na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov Európy a 

trvalo udržateľné využívanie mnohorakých úžitkov z lesa pri súčasnom zvyšovaní 
príspevku lesov k celkovému znižovaniu koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére.  

Signatárske krajiny a European Community (Európske spoločenstvo) sa zaväzujú: 

5. Prispievať k znižovaniu čistých emisií skleníkových plynov, okrem iného vznikajúcich aj 
pri spaľovaní fosílnych palív a to formou  

a. Podpory efektívneho a racionálneho využívania dreva ako trvalo obnoviteľnej 
suroviny, ktorá môže nahradiť neobnoviteľné zdroje. Podporovať výrobné 
technológie intenzívnym spôsobom využívajúce dostupné energetické zdroje.  

b. Podpory výrazného zvyšovania podielu efektívnych metód získavania a 
využívania bio-energie pochádzajúcej nielen z lesných zdrojov 
obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom ale aj z drevných zvyškov.  

5. Prispievať k zavádzaniu záverov UNFCCC a Kjótskeho protokolu do praxe, inými 
slovami prispievať k zachovaniu a zvyšovaniu zásob uhlíka v lesných porastoch Európy 
cestou  

a. Podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, berúc pritom do úvahy 
možnosti implementácie lesníckych opatrení na ktoré sa odvoláva Kjótsky 
protokol.  



b. Národných lesníckych programov alebo plánov, ktoré slúžia ako záruka, že pri 
zalesňovaní nelesných plôch a obnove lesných porastov sa berie do úvahy aj vplyv 
uvedených činností na stav životného prostredia, najmä čo sa týka zachovania 
biodiverzity, ako aj na ekonomické a sociálne hodnoty s cieľom znížiť potenciálne 
nepriaznivé dopady veľkoplošného zalesňovania na spoločnosť.  

c. Podpory výskumu a analýz zameraných na identifikáciu možného rozsahu a 
spôsobov viazania uhlíka v lesných porastoch a v lesných produktoch; analýzy 
zamerať aj na s týmto procesom súvisiace prínosy a náklady ako aj na spôsoby a 
prostriedky ich zdieľania.  

7. Podporovať výskum a monitoring za účelom identifikácie a pochopenia závažnosti 
potenciálnych dôsledkov klimatických zmien na lesy a nimi poskytované tovary a služby 
ako aj dopadov na ich schopnosť znižovať závažnosť vplyvu prírodných katastrôf - ako sú 
napr. katastrofy spôsobené extrémnym počasím (povodne, atď.) a ostatné kalamity - na 
životné prostredie a spoločnosť.  

8. Zdokonaľovať stratégie, opatrenia a metódy hospodárenia ktoré povedú k zvyšovaniu 
schopnosti lesov prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým podmienkam  

9. Naďalej sa aktívnym spôsobom zúčastňovať na aktivitách organizovaných v rámci 
UNFCCC týkajúcich sa prípravy metód na posudzovanie, meranie, monitorovanie a 
vyhodnocovanie zmien v zásobe uhlíka lesných ekosystémov a lesných produktov, ktoré 
budú založené na už existujúcich systémoch a budú výsledkom vzájomnej spolupráce 
organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou.  

10. Zdieľať skúsenosti nadobudnuté pri príprave národných a regionálnych (pan-európskych) 
stratégií dotýkajúcich sa problematiky lesov s cieľom znižovať negatívny dopad 
klimatických zmien na zdravotný stav lesov a zároveň zvyšovať schopnosť lesov 
prispôsobovať sa meniacim sa klimatickým podmienkam; aktívne prispievať k 
formovaniu stratégií týkajúcich sa lesov. Aktívne prispievať k rozvíjaniu aktivít v rámci 
UNFCCC a realizácii záverov Kjótskeho protokolu s cieľom zabezpečiť kompatibilitu 
rozhodnutí týkajúcich sa opatrení v lesoch a ich realizácie v praxi s princípmi trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov.  

 

Zoznam použitých anglických skratiek: 

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change - Rámcová konvencia OSN o klimatických 
zmenách  

 


