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Bruksela, dnia 4-5 grudnia 2017 r. 

 

SPRAWOZDANIE EKSPERTA MARKA GESZPRYCHA 

 

GRUPA ROBOCZA „LASY” COPA-COGECA ORAZ POSIEDZENIA 

PRZYGOTOWAWCZEGO GRUPY DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. LEŚNICTWA 

 I KORKA  dnia 04.12.2017 r. od 9:30 do 13:00 

 

Spotkanie odbyło się w sali Copa-Cogeca na Rue de Treves 1040 w Brukseli. W związku z 

planowanym wyborem przewodniczącego Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. Leśnictwa i 

Korka w dniu 5.12.2016 r. w siedzibie Komisji Europejskiej, spotkanie obecne miało również 

charakter przygotowawczy do posiedzenia GDO, mającego na celu wytypowanie wspólnego 

kandydata na przewodniczącego. Kandydatem tym został Lennart Ackzell ze Szwecji 

(reprezentujący Copa-Cogeca). 

I. Następnie przedstawiano najnowsze informacje dotyczące LULUCF i ESR, RED II, a 

także informacje w sprawie przyszłości Forest Europe i prawnie wiążącego porozumienia 

o lasach w Europie. Wskazywano, że kraje członkowskie, które mają już określony 

poziom wykorzystania energii odnawialnej, nie powinny mieć takiego samego poziomu 

dostosowawczego jak inne kraje niezaawansowane w tych działaniach. W obecnym 

kształcie projektu zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM 2016 0767 - C8 

0500/2016 – 2016/0382(COD)) [dalej jako: dyrektywa ws. energii odnawialnej] państwa 

członkowskie UE powinny ustalić wspólny dla całej Europy cel na poziomie co najmniej 

27% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE. 

Obecnie zmieniana dyrektywa zawiera kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczącego 

biomasy. Jednak nie należy określać tego na poziomie gospodarstw leśnych, ale raczej w 

kontekście danego obszaru dostaw biomasy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie 

do importu biomasy. Z prawnego punktu widzenia nie jest bowiem możliwe, aby Unia 

Europejska zobowiązywała indywidualnych właścicieli lasów do dostarczania informacji 

dotyczących ich gospodarki leśnej. 

Podkreślano również na konieczność zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w 

dyrektywie ws. energii odnawialnej. Przedstawiciele CEPF zaznaczali, że tylko biomasa 

spełniająca określone kryteria będzie mogła być brana pod uwagę do osiągnięcia 

finansowania. Przykładowo bioenergia uzyskiwana z piłowania z odpadów będzie mogła 

być brana pod uwagę pod kątem finansowania. Kraje członkowskie nie mogą zdefiniować 

dodatkowych celów dla biopaliw, ale mogą definiować cele dotyczące zrównoważoności. 

Biomasa z odpadów leśnych będzie uważana za zaawansowane biopaliwo. 

W ramach wzajemnych uzgodnień ustalono, że należy utrzymać podejście oparte na 

ryzyku, choć grupy pro-środowiskowe nie są zadowolone z takiego podejścia. 

Przykładowo Rząd Szwedzki utrzymał podejście na zasadzie ryzyka. Rozważane jest 

zwiększenie wykorzystania biomasy leśnej do poziomu 50 Megawatów (stanowisko 

Austrii i Niemiec) z obecnych 20 Megawatów. Oana Negru z Komisji Europejskiej 

zaznaczyła tu, że od stycznia 2018 r. będzie prezydencja bułgarska, nie wiadomo na dzień 

dzisiejszy jaki będzie poziom aktywności. Obecnie przyznała z niepokojem, ze Bułgarzy 

są znacznie mniej aktywni, niż w podobnym okresie byli Estończycy. 
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Przedstawiciel Komisji Europejskiej Ewangelos z Grecji wypowiedział się na temat 

porozumienia paryskiego, dotyczącego przekroczenia poziomu ocieplenia o 1,5 C bądź 2 

C do końca XXI wieku. Kwestie te bezpośrednio dotyczą leśnictwa i rolnictwa. W 

sektorze leśnictwa jesteśmy także źródłem emisji, ale przede wszystkim pochłaniacza 

CO2 (kwestie związane z LULUCEF). Podkreślono konieczność odróżniania emisji 

biogennych i kopalnych. Rolnictwo i leśnictwo jest źródłem emisji biogennych, a nie 

kopalnych, więc nie można ograniczyć emisji do zera. Pojawiło się wiele odniesień do 

drewna martwego. Obecne założenia w UE nie pozwalają uznać do 2030 r., że leśnictwo 

jest źródłem emisji biogennych, a nie kopalnych. 

Zwrócono uwagę na pozytywny wpływ rolnictwa na obniżenie CO2. Zaznaczono na 

konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej. Grupa ds. 

leśnictwa i Corka będzie mogła wziąć udział w tych konsultacjach. Stały Komitet ds. 

leśnictwa będzie pełnił tu funkcje konsultacyjne.  

 

II. W ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego przyszłości żywności i 

rolnictwa zaznaczono, że w dokumencie tym 5-krotnie pojawia się słowo „las”. 

Dokument ten odnosi się do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Zaznaczono, że WPR 

utrzyma swoje dotychczasowe cele. WPR przyczynia się do utrzymania 12 celów 

zrównoważonego rozwoju, w tym 3 cele odnoszące się do leśnictwa. Należą do nich: 

1. Badanie i innowacje – potrzeby wsi muszą być lepiej odzwierciedlone w 

poziomie badań, inteligentne zarządzanie lasami jest procesem postępującym; 

organizacja producentów; Komisarz Hogan podkreślił na znaczenie usług doradczych, 

które muszą być traktowane priorytetowo, one powinny być w pełni dostępne dla 

potrzeb rolników. 

2. Klimat – zmiany klimatyczne w kontekście leśnictwa 

3. Środowisko w kontekście nowych miejsc pracy, a także zachowania zasobów 

naturalnych – wzrost i nowe miejsca są istotne. Dla potrzeb zachowania celów 

środowiskowych ogniskujemy się w kierunku biogospodarki. Odnowa pokoleń. Z tego 

dużo się korzysta zwłaszcza w Finlandii 

Komisja Europejska w maju 2018 r. przedstawi wyniki dotyczące budżetu, 21 marca 2019 

r. dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, do tego czasu będzie koniecznym 

wyjaśnienie wszystkiego. P. Juha Hakkarainen z Finlandii wskazał, że istnieje już 

strategia dotycząca leśnictwa, więc powinna być już określona strategia dot. finansowania 

w kontekście leśnictwa w nowej WPR. Biogospodarka stanowi dobry obszar do ochrony 

interesów lasów. Oana Negru wskazała, że należy wypracować idealne powiązanie 

zrównoważonego rozwoju, porozumienia paryskiego oraz zapewnienie właściwej 

ochrony interesów lasów. Idealnym było utrzymanie tego poziomu finansowania co jest 

teraz. Przewodniczący Grupy Hobarth zaproponował utworzenie jednej mniejszej grupy, 

która najpóźniej do lutego 2018 r. opracuje bardziej szczegółowe dane, we współpracy z 

CEPF. Grupa powinna reprezentować dużą cześć UE. 

Odniesiono się do wskazania przewodniczącego Cogeca Thomasa Magnussona, który 

podkreślił znaczenie narzędzi środowiskowych w WPR, które poprawią 

zrównoważoność i różnorodność biologiczną. Pozytywnym elementem jest silny filar 

rozwoju obszarów wiejskich, który zapewni ich witalność. Dostęp do szerokopasmowego 

Internetu jest kwestią o podstawowym znaczeniu. Leśnicy potrzebują go, aby korzystać 

z postępów technologicznych, takich jak leśnictwo i rolnictwo inteligentne czy odnowa 
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pokoleń. Wskazano, że konieczne jest utrzymanie w WPR systemu zachęcającego 

leśników i rolników do wstępowania do spółdzielni rolniczych, dzięki czemu ich pozycja 

w łańcuchu żywności poprawi się. 

 

III. Przegląd Strategii na rzecz biogospodarki 

Dnia 16 listopada 2017 r. KE opublikowała dwa dokumenty. Pierwszy dotyczy przeglądu 

strategii opublikowanej w 2012 r. Z ciekawszych elementów została tam przedstawiona 

konstrukcja partnerstwa publiczno-prywatnego opartego na produktach biologicznych z 

udziałem leśnictwa, która nie była dotychczas należycie stosowana. W Polsce 

partnerstwo publiczno-prywatne w leśnictwie niestety nie odgrywa żadnej roli. 

 

IV. Informacje dotyczące pożarów w Europie w 2017 r. za pomocą Europejskiego Systemu 

Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) 

Wskazano, że połowa obszarów leśnych w Portugalii podlegała pożarom. Pożary lasów 

dotyczą głównie Europy południowej. Hiszpania – członkowie z Galicji wskazali, że 

pomimo pożarów była prowadzona bardzo dobra gospodarka leśna. W Hiszpanii spaliło 

się 50 tys. ha obszarów, głownie eukaliptusy. Pożary nie były powodem złej gospodarki 

leśnej, ale kwestie te odnosiły się do zmian klimatu.  

Ekspert z Portugalii wskazał, że pożary nie dotyczą tylko południa Europy, ale jest to 

problem globalny dotyczący całej Europy. W Portugalii spaliło się 450 tys. ha, w tym 

połowa obszarów dotyczyła gruntów aktywnie zarządzanych. Były to w mniejszej mierze 

wady wynikające ze złej gospodarki leśnej (złe nasadzenia drzew), ale raczej z 

uwarunkowań klimatycznych. 250 tys. ha lasów spaliło się w czasie 9 pożarów. Tu spaliło 

się również 45 tys. ha gruntów rolnych. Silne wiatry i upały też do tego się przyczyniają. 

W Austrii również są odczuwane skutki zmian klimatu. Generalnie dla obszarów 

wiejskich jest to kłopotliwe działanie również. W Chorwacji było ponad 300 pożarów, w 

których spaliło się ok. 25 tys. ha lasów. Jest mowa o nowych działaniach. Nie wszystkie 

Państwa mają problem z pożarami. Problemy pożarów nie dotyczą Skandynawii, 

niemniej jednak należy wypracować wspólne zasady solidarności działania. 

 

Emma Berglund z CEPF podziękowała Bernardowi Budil za wspólną pracę i za wypracowanie 

trzech rezolucji. Wskazała, że jutro w Komisji Europejskiej będzie wybór nowego 

przewodniczącego. 

 

* 
 

European Commision, 5 grudnia 2017 r. rue Froissart 36, 1040 Brussels 

Połączone spotkanie Stałego Komitetu Leśnictwa i Dialogu Społecznego Grupy Roboczej 

Leśnictwa i Korka. 

I. Szczegółowo omówiono sytuację zagrożenia pożarowego w Europie w prezentacji 

EFFIS. Sytuacja ta została ostatnio zogniskowana na Hiszpanię, Portugalię i Włochy, 

gdzie wystąpiły duże pożary. Zaznaczono, że częstokrotnie sprawcą pożarów jest 

człowiek, ale także zmiany klimatyczne. Zła gospodarka leśna jako przyczyna powstania 

pożarów ma mniejsze znaczenie. 
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Głos zabrał przedstawiciel rządu Portugalii wskazując, że pożary w 2017 r. pochłonęły 

ponad 100 ofiar istnień ludzkich. Wskazał, że teraz są wdrażane rekomendacje UE w celu 

zabezpieczenia powstania w przyszłości pożarów w takiej skali, jaka wystąpiła wcześniej.  

Następnie głos zabrał przedstawiciel Galicji z Hiszpanii. Wskazał, że w 2017 r. w ciągu 

trzech dni spaliło się nagle 50 tys. ha. lasów. Wskazano na zmianę polityki rolnej i 

sposobu zalesień. 

Głos zabrał przedstawiciel Rządu Chorwacji, gdzie w 2017 r. wystąpiło więcej pożarów, 

aniżeli we wcześniejszych latach. Głos zabrał także przedstawiciel Copa Cogeca z 

Portugalii. Zaznaczył, że problem pożarów jest problemem ogólnoeuropejskim, z którym 

muszą poradzić sobie wszystkie kraje. Wskazał, że istotnym są zmiany klimatyczne. 

Piotr Borkowski Przewodniczący Eustafor wskazał na workshop. Zaznaczył, że problemy 

pożarowe dotykają nawet Szwedów, co jest związane ze zmiennością pogodową, z 

ekstremalnymi warunkami. Jakie jest modus operandi jak skutecznie zapobiegać 

pożarom. Następna prezentacja dotyczyła sytuacji we Włoszech. 

 

II. Sytuacja dotycząca wdrażania Strategii Leśnej 

Głos zabrał p. Lennart ze Szwecji, a następnie p. Juha Hakkarainen z Finlandii. 

Odniesiono się do ankiety badawczej dotyczącej poziomu zadowolenia z wdrażania 

Strategii Europejskiej w Europie. 2% badanych stwierdziło, że wdrażanie Strategii Lesnej 

jest bardzo dobre, 78% umiarkowane zadowolenie, 10% wskazało, że strategia jest 

wdrażana w sposób niezadawalający, natomiast 10% nie wypowiedziało się w tej kwestii. 

Kolejne pytania dotyczyły co należałoby w pierwszej kolejności poprawić zmienić, aby 

Strategia Leśna była właściwie wdrażana. Głosowało 57 przedstawicieli, 5% wskazało, 

na partycypację leśnictwa w walce z globalnym ociepleniem, 46% na wspólną pracę w 

zarządzanie, 9% na nowe i innowacyjne leśnictwo, 7% na ochronę lasów i zmieniające 

się usługi środowiskowe, 7% rolę lasów w zmianę klimatu, 12% wkład rolnych i 

zabudowanych obszarów gminnych, 11% usługi leśne oparte na przemyśle, bioenergii i 

energii odnawialnej. 

Podkreślono istotne znaczenie wzajemnej współpracy w osiągnięciu Strategii Leśnej. 

Z Ministerstwa Środowiska w Polsce zajęto stanowisko, że Strategia Leśna jest bardzo 

dobrym dokumentem, która może być wdrażana do polskiego prawodawstwa. 

 

III. Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Przewodniczącym Stałego Komitetu ds. Leśnictwa został Lennart Ackzell ze Szwecji 

(reprezentujący Copa-Cogeca). Wyboru dokonano jednogłośnie 53 głosami „za”. 

Wiceprzewodniczącymi zostali: pan Pedro Albizu z CEPI (wyboru dokonano 

jednogłośnie 53 głosami „za”) oraz pani Julia Christian (EEB) (wyboru dokonano 46 

głosami „za” i 7 „wstrzymującymi się” od głosu). 

 

IV. Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą zmiany Strategii Bioekonomicznej EU, 

gdzie wskazano wpływ usług rolnych i rozwoju usług rolnych na realizację celów z 

zakresu ochrony środowiska. 

Kolejne wystąpienie dotyczyło aktualnej sytuacji odnoszącej się do unijnego 

rozporządzenia w sprawie drewna nieobrobionego. 

Ostatnia część dotyczyła problematyki Natura 2000. Zwrócono szczególną uwagę na 

politykę związaną z drapieżnikami i szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie 
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brunatne. Wskazywano na istnienie konfliktu pomiędzy ekologami a leśnikami i 

myśliwymi.  

Zaproszono na kolejne spotkanie, które odbędzie się na początku czerwca 2018 r. 

 

 

 

Sporządził: 

dr Marek Geszprych 

Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych 

Delegat FBZPR 


