
 

 
 

Varšavská rezolúcia 1  

„Lesy, drevo a energia” 

 

 
1. podporujúc ciele zmierňovania dopadov klimatickej zmeny a zvyšovania 

bezpečnosti dodávok energie; 

2. zdôrazňujúc, že lesná biomasa, zvyšky po spracovaní dreva a odpadové drevo 
predstavujú dôležité zdroje obnoviteľnej energie, ktoré môžu znížiť emisie 
skleníkových plynov tým, že nahradia tuhé palivá ;  

3. uznávajúc potrebu zvýšenia energetickej a zdrojovej efektívnosti pri produkcii a 
spotrebe bio-energie; 

4. uznávajúc potrebu prehĺbiť poznatky o úlohe lesných ekosystémov ako aj  
produktov z lesa v dlhodobom ukladaní uhlíka ako prínosu do zmierňovania 
negatívnych vplyvov klimatickej zmeny v kontexte klimatického režimu po roku 
2012; 

5. uznávajúc, že postupy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a 
zvyšovanie rozlohy lesov v Európe priniesli väčšiu dostupnosť lesných zdrojov, 
poskytujúc v mnohých častiach Európy potenciál na zvýšenie mobilizácie dreva 
pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; 

6. uznávajúc význam európskeho lesníctva a priemyslu založeného na 
produktoch z lesa ako aj význam udržania ich dlhodobej ekonomickej 
životaschopnosti a konkurencieschopnosti  s dôrazom na skutočnosť, že lesy 
poskytujú surovinu pre drevospracujúci a papierenský priemysel ako aj na 
výrobu energie; 

7. konštatujúc zvýšený konkurenčný dopyt po dreve ako obnoviteľnej surovine a 
nosičovi obnoviteľnej energie a potrebu vyhnúť sa neprimeranej deformácii 
konkurencie medzi rôznymi účelmi finálneho použitia; 

8. konštatujúc potrebu lepších a úplnejších informácií o drevných zdrojoch a 
spotrebe dreva ako základu pre lepšie informované politické rozhodovanie 
a tvorbu stratégií; 

9. uznávajúc, že rastúci dopyt po dreve vytvára nové možnosti príjmov pre 
majiteľov lesa, podnikateľov a obhospodarovateľov ako aj pre rast bohatstva, 
zvyšovanie zamestnanosti a ekonomického rastu, najmä vo vidieckych 
oblastiach; 
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10. uvedomujúc si, že rozdrobenie vlastníctva lesov v Európe predstavuje výzvu 
vzhľadom na udržanie aktívneho a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov 
a   mobilizácie dreva; 

11. uznávajúc doplnkovú úlohu využitia drevnej biomasy pri znižovaní rizika 
lesných požiarov; 

12. vychádzajúc z predchádzajúcich záväzkov MCPFE a uznávajúc prebiehajúcu 
prácu v oblasti lesov, dreva a energie uskutočňovanú v rámci medzinárodných 
dohôd, medzinárodnými organizáciami a procesmi. 

 
signatárske štáty a Európske spoločenstvo sa zaväzujú: 

 
I. Prehlbovanie úlohy lesníckeho sektora v produkcii energie 

 
1. prijať efektívne opatrenia v rámci trvalo udržateľného lesného hospodárstva na 

zvýšenie využitia   drevnej biomasy na výrobu energie, pri súčasnom vzatí do 
úvahy významu spracovania zvyškov a odpadového dreva ako obnoviteľných 
zdrojov energie; 

2. zhodnotiť environmentálne dopady produkcie dreva na výrobu energie na pôdu, 
vodu, biodiverzitu a kolobeh živín; 

3. prispôsobiť politiku a nástroje, vrátane výskumu a vývoja na podporu vytvárania 
podmienok, ktoré podporujú investície v produkcii a distribúcii bio-energie,  
zvýšenej mobilizácii, efektívnom využití dreva a energie; 

4. posilniť postavenie lesníckeho sektora v medzisektorových diskusiách 
týkajúcich sa energie prostredníctvom rozvoja komunikácie a zvyšovania 
povedomia o súčasných prínosoch, existujúcom potenciáli v lesníckom sektore 
a viacnásobných úžitkoch z využitia drevného paliva; 

5. podporiť partnerstvá medzi štátnymi a neštátnymi majiteľmi lesov, 
drevospracujúcim a papierenským priemyslom a producentmi energie s cieľom 
rozvoja trhu s bio-energiou; 

 

II. Mobilizácia zdrojov dreva 

 
6. analyzovať a zhodnotiť na vedeckom a praktickom základe  a v dialógu so 

všetkými zainteresovanými stranami existujúce a potenciálne zdroje dreva v 
Európe, medziiným, na základe národných inventarizácií lesov, ako aj 
realizovateľnosť a prekážky v mobilizácii dreva; 

7. vytvoriť a ďalej zdokonaľovať systém zberu údajov o spotrebe dreva na výrobu 
energie; 

8. zabezpečiť podmienky pre zvýšenú trvalo udržateľnú produkciu dreva 
prostredníctvom tesnejšieho prepojenia národných lesníckych politík s 
politikami trvalo udržateľného rozvoja, poľnohospodárstva, využitia krajiny, 
vidieckeho rozvoja, politiky životného prostredia, priemyselnej politiky a 
energetickej politiky; 

9. identifikovať a odstrániť neúmyselné bariéry pri zvyšovaní trvalo udržateľnej 
produkcie a mobilizácie dreva v lesoch všetkých kategórií vlastníctva; 
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10. skúmať rôzne postupy v rámci  trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a 
propagovať používanie škály systémov trvalo udržateľného obhospodarovania, 
vrátane pestovania porastov s krátkou rubnou dobou a výmladkových lesov v 
súlade s národnou legislatívou a cieľom zvýšiť produkciu dreva a mobilizáciu 
pre efektívne riešenie rastúceho dopytu po dreve; 

11. zhodnotiť realizovateľnosť mobilizácie zdrojov dreva z oblastí mimo lesnej 
pôdy; 

12. podporovať budovanie kapacít majiteľov lesov a ich spoločenstiev a umožniť 
ich spoluprácu a výmenu informácií, medziiným, o prístupe k trhu s drevom, 
poskytovať informácie, vzdelávacie kurzy a školenia pre posilnenie povedomia 
a motivácie k proaktívnej aplikácii postupov  trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov v záujme mobilizácie väčšieho množstva dreva; 

13. prehlbovať rozvoj kapacít pracovnej sily v lesníctve, podnikateľov a lesných 
hospodárov s cieľom zvýšenia ich schopnosti lepšie reagovať na potreby trhu s 
drevom prostredníctvom vzdelávania, školení a inovačných pracovných 
postupov; 

14. rozvíjať vhodnú lesnícku a logistickú infraštruktúru   s cieľom  umožniť prístup k 
zdrojom dreva a prehlbovať flexibilitu vo vzťahu k dopytu na trhu; 

15. podporovať mobilizáciu biomasy z lesov s vysokým rizikom požiarov, a tak 
znižovať stupeň náchylnosti k vzniku požiarov; 

16. stimulovať používanie postupov trvalo udržateľného hospodárstva v produkcii 
dreva v oblastiach mimo lesných pozemkov. 


