
Praha, 30. 11. 2022

Vážený pane ministře Nekulo,

 

my, níže uvedené organizace, Vás vyzýváme, abyste pomohl zajistit rychlé přijetí silného a
ambiciózního Nařízení proti odlesňování během závěrečného jednání trialogu. Žádáme Vás,
abyste podpořil a pomohl prosadit takovou podobu zákona, která naplňuje sliby Evropské
zelené dohody a cíle udržitelného rozvoje a naplňuje závazky EU v oblasti klimatu, biologické
rozmanitosti a lidských práv.

Tento nový zákon nabízí historickou příležitost, jak minimalizovat negativní dopad EU na lesy
a další cenné ekosystémy v rámci našich vlastních hranic a po celém světě, jakož i na
bezpočet domorodých a místních komunit závislých na lesních oblastech. Dobrý výsledek
jednání ovlivní osud 80 % světové suchozemské biodiverzity a pomůže obnovit přírodní svět,
který budoucí generace zdědí.

Nedávné průzkumy veřejného mínění v Rakousku, Česku, Francii, Německu, Itálii,
Portugalsku, Španělsku a Švédsku a Nizozemsko potvrzují značnou podporu veřejnosti pro
silný Zákon proti odlesňování. Občané EU nechtějí ve svých nákupních košících produkty,
které způsobují ničení lesů a ekosystémů nebo porušování lidských práv. Zvyšující se
dopady změny klimatu a závažnost sucha, požárů, bouří a záplav postihujících Evropu a
zemí po celém světě ukazuje, že není čas ztrácet čas. 

Aby nový zákon přinesl skutečně pozitivní změnu, žádáme Vás o zejména o to, aby finální
text obsahoval:

1. Úplný seznam komodit včetně skotu, kakaa, kávy, sóji, palmy olejné, kaučuku, kukuřice,
skopového, kozího a vepřového masa, drůbeže a většinu odvozených produktů;

2. Jasné a silné definice stanovené na úrovni EU, včetně definic „odlesňování“ a „degradace
lesa“, které budou schopné efektivně chránit lesy v EU i mimo ni.

3. Okamžitou ochranu „jiné lesní půdy“ a závazek k rozšíření této ochrany na další přírodní
ekosystémy (jako savany, rašeliniště, mokřady) nejpozději do jednoho roku.

4. Ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv, zejména práv původních obyvatel,
místních komunit a ochránců životního prostředí a lidských práv.

5. Silné povinnosti náležité péče (due dilligence) pro hospodářské subjekty a velké
obchodníky, s plnou dosledovatelností na základě geolokace na všechny pozemky pro
všechny produkty bez výjimek.



6. Omezenou úlohu certifikace třetí stranou jako „doplňkové informace“, která nezbavuje
hospodářské subjekty nebo obchodníky jejich povinností náležité péče, jak navrhuje
Evropská komise.

7. Ekvivalent povinností náležité péče (due dilligence) pro finanční instituce se sídlem v EU.

8. Silný a komplexní vynucovací rámec zahrnující povinné minimální kontroly souladu, jak
navrhuje Evropský parlament, odrazující a jednotné sankce a mechanismy přístupu ke
spravedlnosti.

9. „Cut off date“ nejpozději 31. prosince 2019, jak navrhl Evropský parlament.

10. Opatření na podporu zranitelných zúčastněných stran v producentských zemích,
zejména na posílení postavení původního obyvatelstva, místních komunit, žen, drobných
zemědělců a občanské společnosti.

 

Vážený pane ministře, spoléháme na Vás, že dohodnete  silný, ambiciózní a účinný zákon.

Jsme připraveni vás v tomto zásadním úsilí podpořit.

S úctou

 

Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická
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