
Správa zo stretnutia Generálneho zhromaždenia CEPF 

 

Vlastníci lesov žiadajú o podporu vlastníckych práv a bioekonomiky.  

 

Generálne zhromaždenie CEPFu sa konalo 10-12.6 v chorvátskom Záhrebe, kde medzi 2 kľúčové 

témy patrili otázky týkajúce sa biekonomiky a práv vlastníkov lesov. Vlastníci lesov z 15 krajín 

sa stretli, aby spolu prediskutovali opatrenia zo strany EÚ týkajúce sa ďalšieho možného rozvoja 

Európskeho lesného sektora. Veľký potenciál vidia vlastníci predovšetkým v bioekonomike, 

ktorá môže tvoriť kľúčový koncept otázky ako správne reagovať na rast, zamestnanosť, ako aj 

zmierňovania klimatických zmien. Je to predovšetkým vďaka ďalšej podpore a investovania do 

dreva, produktov vyrobených z dreva a priemyslu týkajúceho sa drevárskeho priemyslu. 

Dôležitým aspektom pri vytváraní Európskej biekonomiky je zahrnúť do tohto procesu 

súkromných vlastníkov lesov, keďže práve oni hrajú významnú úlohu pri zabezpečení dreva ako 

trvalo udržateľnej suroviny. Navyše práve oni sú tí, ktorí garantujú implementáciu ďalších politík 

súvisiacich s využitím pôdy a rozvojom vidieckych oblastí. Jednou z najsilnejších správ  ktorá 

vzišla zo stretnutia Generálneho zhromaždenia bolo, že čo sa týka lesníctva, vidieckeho sektora 

a bioekonomiky, by mala EÚ vytvoriť „väčšie hodnoty a menej regulácie“.  

Pri návšteve chorvátskych vlastníkov lesov si členovia CEPFu všimli, že vlastnícke práva 

niesú uznané v plnom rozsahu vo všetkých európskych krajinách. Predovšetkým v niekoľkých 

krajinách východnej Európy, ktoré za posledné 2 dekády prešli výraznou zmenou, sú vlastníci 

lesov ešte stále konfrontovaní značnými obmedzeniami čo sa týka využívania a spravovania ich 

lesnej pôdy. Navyše, európski vlastníci lesov vidia tiež niekoľko kritických prvkov týkajúcich sa 

implementácie projektu Natura 2000, keďže mnoho súkromných vlastníkov rôznych regiónov 

bolo výrazne vylúčených z tohto procesu už od samého začiatku. 

Prezident CEPFu, Hubert de Schorlemer, zdôraznil že tvorovia EU politík by mali mať na 

pamäti, že rastúca tendencia zlučovať lesné hospodárstvo do národnej environmentálnej politiky 

môže viesť k nežiadúcim účinkom trhu na medzinárodnej úrovni, v prípade že využívania lesov 

a dreva v EÚ ostane naďalej obmedzené. 

„Dopyt po dreve v krajinách ako je Čína rastie a každý kubický meter ktorý sa neprodukuje 

v Európe bude nahradený drevom napr. z amazónskych a afrických lesov, kde ich trvalá 

udržateľnosť nieje vždy zaručená“, varoval H. de Schorlemer hneď v jeho otváracom prejave.   



Výročnú správu CEPFu predložil jeho generálny tajomník, Aljoscha Requardt. Ako 

uvádza správa, CEPF úspešne prispel k rôznym politickým procesov v EÚ, vrátane novej 

stratégie EÚ pre lesníctvo, kritéria SFM, bioekonomiky a Natura 2000. Správa ukazuje pokrok 

dosiahnutý v niekoľkých lobovaných aktivitách a poukazuje na rastúcu zložitosť politík 

súvisiacich s lesníctvom. „Obrovské množstvo politík EÚ zameraných priamo na lesy a lesníctvo 

má často protichodné ciele, čo predstavuje veľkú výzvu nielen pre vlastníkov lesov, ale pre celé 

odvetvie európskeho lesného hospodárstva. A. Requardt ďalej zdôraznil, že ďalšie posilnenie 

CEPFu a lobovanie v oblasti lesného sektora v rámci EU je viac než potrebné.  

 

V rámci formálnych postupov boli za členov rady CEPF na obdobie 2015-2017 

jednohlasne znovuzvolení J.Marttila (MTK,Fínsko) a F.Montecuccoli (Land & Forest Betriebe, 

Rakúsko). Okrem toho, Rada privítala nových členov, ktorými sa stali M.Podstatzky-Lichtenstein 

(SVOL,Česká republika) a Arnis Muižnieks (MIB,Litva) Prezident CEPFu a Generálne 

Zhromaždenie sa poďakovalo J. Barton-Dobeninovi (SVOL,Česká republika) a Algis Gaizutis 

(FOAL,Litva), ktorí obaja odstúpili zo svojich pozícii z Rady. 

  Generálne zhromaždenie CEPF hostila Chorvátska Únia vlastníkov súkromných lesov, 

ktorá sa členom stala v roku 2013. Únia prezentovala inšpiratívny príklad organizácie mladých 

vlastníkov lesov, ktorí sa naozaj snažia urobiť rozdiel v rozvoji súkromného vlastníctva. 

V spolupráci s verejnou správou sa im napríklad podarilo vybudovať silný program rozvoja 

vidieka, ktorého súčasťou bolo niekoľko významných opatrení zameraných na pomoc 

súkromným vlastníkov a chorvátskeho lesného hospodárstva. 

Na konci akcie účastníci navštívili Sloovanský dubový les vo východnom Chorvátsku, neďaleko 

mesta Našice. Exkurzia poskytla účastníkom skvelú príležitosť zažiť miestne chorvátske 

lesníctvo. Predtým než sa účastníci vrátili späť do svojich domovských krajín, zhodli sa na tom, 

že „pri rozhodovacích procesoch na úrovni EÚ by mali byť oblastné podmienky tvorcom politík 

dobre známe“ 

 


