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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелената книга на Комисията относно опазването на горите и 
информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата
(2010/2106(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид Зелената книга на Комисията относно опазването на горите и 
информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата 
(СОМ (2010)66 окончателен),

- като взе предвид заключенията на Съвета от 11 юни 2010 г. относно подготвянето 
на горите за изменението на климата,

- като взе предвид заключенията на Съвета от 15 март 2010 г. относно биологичното 
разнообразие след 2010 г.,

- като взе предвид Бялата книга, озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на 
климата: към европейска рамка за действие” COM(2009)147 и своята резолюция от 
6 май 2010 г. (P7_TA-PROV(2010)0154),

- като взе предвид Министерската конференция за защита на горите в Европа 
(MКЗГЕ) - "FOREST EUROPE", различните си резолюции и експертната дейност, 
проведена за предоставяне на насоки, критерии и показатели за устойчивото 
управление на горите, 

- като взе предвид резолюцията на Съвета относно стратегията на ЕС за горското 
стопанство (OВ C 56/1 26 февруари 1999 г.) и доклада на Комисията относно 
нейното прилагане (COM(2005) 84 окончателен),

- като взе предвид Плана за действие на ЕС за горите за периода 2006-2011 г. 
(COM(2006) 302 окончателен) и средносрочната оценка за неговото изпълнение, 
извършена от външна група оценители ( Договор за услуги №30-CE-0227729/00-59),

- като взе предвид Обобщаващия доклад относно природозащитния статус на 
естествени местообитания и биологичните видове съгласно изискванията на член 17 
от Директивата за местообитанията (COM (2009)358 окончателен) и своята 
резолюция от 21 септември 2010 г. относно прилагането на законодателството на 
ЕС, целящо опазването на биологичното разнообразие (P7_TA(2010)0325),

- като взе предвид проучването, озаглавено "Организация на комуникацията във 
връзка с горите в рамките на Европейския съюз: възприемане на горите и горското 
стопанство от страна на обществеността" (Тръжна процедура №AGRI-2008-EVAL-
10 // Рамков договор № 30-ЕО-0101908/00-50), 

- като взе предвид Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за 
изменение на климата (РКОНИК), Протокола от Киото и Ръководството на 
Междуправителствения комитет по изменение на климата относно добрата 
практика при използването на земята, промените в предназначението на земята и 
горското стопанство (ИЗПЗГС), 

- като взе предвид Плана за действие на ЕС за биомасата (COM(2005)628 
окончателен), 

- като взе предвид Директивата за възобновяемата енергия  (Директива 2009/28/ЕО); 
Директива относно схемата за търговия с квоти за емисии (Директива 2009/29/ЕО), 
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доклада на Комисията относно изискванията за устойчивост при използването на 
източниците на твърда и газообразна биомаса в електроенергетиката и системите за 
топлинна и хладилна енергия (COM (2010)11/SEC (2010) 65) и резултатите от 
общественото допитване във връзка с изготвянето на доклад за устойчива схема за 
енергийните приложения на биомасата,

- като взе предвид Европейската програма за изменение на климата и работата, 
извършена от експертната група относно политиката в областта на климата за 
ЗППЗГС (доклад от 16.9.2010 г.),

- като взе предвид Европейската конвенция за ландшафта от 2000 г. (Конвенцията от 
Флоренция),

- като взе предвид Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно търговията с горски 
репродуктивен материал (OВ L 11/17 15. 1. 2000 г.) и преразглеждането на 
Фитосанитарния режим на ЕС,

- като взе предвид обобщаващия доклад към инициативата за изследване на 
икономиката на екосистемите и биоразнообразието, озаглавен „Интегриране на 
икономическите аспекти на природата“, както и актуални въпроси, свързани с 
климата, включени в тази инициатива, 

- като взе предвид заключенията на Съвета от 26 април 2010 г. относно 
предотвратяването на горските пожари в рамките на ЕС,

- като взе предвид доклада относно окончателното прилагане на Регламента за 
насочване на вниманието към горите (СОМ (2010) 430 окончателен),

- като взе предвид Техническия доклад на Европейската агенция за околна среда 
№9/2006, озаглавен "Видове гори в Европа:  категории и видове, за които трябва да 
се провежда политика на устойчиво управление на горите и изготвяне на доклади 
във връзка с това", 

- като взе предвид доклада, внесен пред Генерална дирекция по Земеделие и развитие 
на селските райони на Европейската комисия, озаглавен "Въздействието на 
изменението на климата върху европейските гори и възможности за приспособяване 
към него" (AGRI-2007-G4-06),

- като взе предвид доклада на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската 
Комисия, озаглавен "Възможностите на политиките на ЕС за опазване на 
европейските гори от вредни въздействия" ”(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- като взе предвид Специален доклад  №9/2004 на Европейската сметна палата 
относно мерките в областта на горското стопанство в рамките на политиката за 
развитие на селските райони (заедно с отговора от страна на Комисията),

- като взе предвид, че резолюция Х1 от Министерската конференция по опазване на 
горите в Европа, Хелзинки, дава следното определение на "устойчивото управление 
на горите" като: "управлението и използването на горите и залесените земи по 
начин и в степен, позволяващи да се съхрани биологичното им разнообразие, 
производителността, капацитетът за възстановяване, жизнеността и потенциалът им 
да изпълняват, понастоящем и в бъдеще, подходящи екологични, икономически и 
социални функции на местно, национално и глобално равнище, без да се причинява 
вреда на други екосистеми",

- като взе предвид член 50 от своя правилник,
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- като взе предвид доклада своята комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и комисията по земеделие и развитие на селските райони  (A7-
0000/2010),

А. като има предвид, че горите и залесените земи обхващат 42% от площта на ЕС, че 
промишлеността, свързана г горите, осигурява над 2 милиона работни места и че 
40% от горите в ЕС са държавна собственост,

Б. като има предвид, че горите в ЕС предоставят безценни социални и екосистемни 
услуги, в това число извличане на 10% от годишните емисии на парникови газове 
от промишлеността в ЕС,

В. като има предвид, че зоните по Натура 2000 са горски местообитания, като 66% от 
тях се характеризират с неблагоприятен природозащитен статус,

Г. като има предвид, че се предвижда производството на енергия от твърда биомаса 
и биологични отпадъци да достигне 58% от възобновяемата енергия в ЕС, което 
да доведе до засилване на практиките в горското стопанство и увеличаване на 
съотношението между сечта и прираста до над 100%,

Д. като има предвид, че опазването на горите следва да се насърчава във всички 
политики на ЕС, засягащи горите,

Е. като има предвид, че горите съставляват живи и развиващи се екосистеми, често 
излизащи извън рамките на държавните граници, които могат да бъдат 
класифицирани според биоклиматичните зони и видовете гори, според 
номенклатурата на горите, съставена от Европейската агенция за околната среда,

Ж. като има предвид, че различните видове гори са изправени от изменението на 
климата пред различни и непредвидими биотични и абиотични заплахи, които 
превръщат устойчивостта на горите в крайъгълния камък на усилията за 
опазването им,

З. като има предвид, че различните национални и регионални системи за управление 
на горите трябва да бъдат зачитани, а също така подпомагани, за да се засили 
техният капацитет за приспособяване,

И. като има предвид, че планът за действие на ЕС в областта на горите има четири 
цели: подобряване на дългосрочната конкурентоспособност, опазване на околната 
среда, принос за качеството на живот и засилване на координацията, както факта, 
че е постигнат значителен напредък за осъществяването на първата цел,

Й. като има предвид, че паневропейският процес за опазване на горите вече е 
постигнал консенсус на европейско равнище относно устойчивото управление на 
горите,

К. като има предвид, че Регламент (2158/1992) относно предотвратяването на 
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горските пожари и Регламент (2152/2003) за насочване на вниманието към горите 
спират да се прилагат, като това води до докладване ad hoc и неадекватно 
финансиране,

Л. като има предвид, че генетичният подбор не следва да привилегирова 
показателите за продуктивност за сметка на тези за адаптирането,

1. приветства Зелената книга относно опазването на горите и информацията за 
горите, счита, че стратегията на ЕС относно горите следва да бъде засилена с 
оглед подобряване управлението и съхранението на горите съгласно принципа на 
субсидиарност;

2. припомня, че горите, чиято устойчивост зависи от биологичното разнообразие не 
само на дърветата, но и на всички горски организми, са от съществено значение за 
приспособяване на европейските общества към изменението на климата;

3. изразява убеждението, че екологичната устойчивост е предпоставка, за да могат 
горите в ЕС да продължат да изпълняват икономическа си и социална функция;

Планът за действие на ЕС в областта на горите 
4. приветства успеха на усилията, полагани от ЕС, за постигане на 

конкурентоспособност в световен план за промишлените сектори в областта на 
горското стопанство;

5. призовава Комисията и държавите-членки да засилят усилията за постигане на 
целите, свързани с околната среда и качеството на живот , от Плана за действие в 
областта на горите, чието изпълнение изостава във времето;

6. изтъква, че мерките за опазване на горите следва да отразят трансграничния 
характер на биотичните и абиотичните заплахи в зависимост от техния вид и от 
биоклиматичната зона;

7. изтъква, че опазването на горите зависи от дългосрочния ангажимент от страна на 
държавите-членки, регионите, промишлените отрасли, свързани с горското 
стопанство, и от държавните и частните собственици на гори;

Устойчиво управление на горите
8. приветства успеха на паневропейския процес за опазване на горите за засилване 

на устойчивото управление на горите и за постигане на европейски консенсус 
относно насоките, критериите и показателите за устойчиво управление на горите;

9. припомня ,че устойчивото управление на горите съчетава аспектите, свързани с 
производството и опазването на горите, като гарантира непрекъснатост на техните 
икономически, социални и екологични функции в съответствие с националните и 
регионалните приоритети;

10. изразява подкрепа за това, че устойчивото управление на горите следва да се 
превърне в задължително в ЕС във връзка с петгодишните национални програми в 
областта на горите, които включват регионалните приоритети измеримите цели и 
критериите за оценка;
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11. отбелязва, че генетичното разнообразие, естественото регенериране и 
разнообразието в структурите и смесицата от видове са общи елементи на 
опциите за приспособяване на горите, излизащи извън рамките на всички 
биоклиматични зони, системи за управление и видове гори;

Общи предложения
12. призовава Комисията да представи законодателно предложение за рамка за 

приспособяване на горите в ЕС към климата;
13. настоятелно призовава Комисията да докладва на Парламента и на Съвета 

относно възможностите за въвеждане на плащания за екосистемни услуги, като се 
вземе предвид ролята на залесяването, опазването на биологичното разнообразие 
и устойчивото управление на горите;

14. настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение за 
предотвратяване на горските пожари, в което да бъде включено финансирането на 
Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), на 
инфраструктурата, обучението и на превенцията;  

15. настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение за 
информация за горите, при отчитане на климатичните заплахи и необходимостта 
от хармонизирани и съпоставими данни във връзка с РКОНИК, Конвенцията за 
биологичното разнообразие и отчетите за околната среда;

ОСП Втори стълб
16. призовава държавите-членки и регионите да сътрудничат изцяло на органите за 

управление на горите при изготвянето на програми за развитие на селските 
райони, като отчетат значимостта на горите за развитието на селските райони и за 
предоставянето на социални, икономически и екологични услуги; 

17. продължава да счита, че групите на производителите и държавните органи следва 
да бъдат допустими за мерките в областта на горското стопанство от втория стълб 
на ОСП;

18. продължава да счита, че трябва да бъде увеличена помощта за участниците от 
държавния и частния сектор, които работят за опазване на биологичното 
разнообразие на видовете, местообитанията и екосистемните услуги, и че също 
така допустимостта трябва да обхване и области, свързани със зоните по Натура 
2000;

19. призовава за замяна на системата на заплащане срещу представяне на фактура със 
стандартна система или такава, основаваща се на размера на площта;

20. призовава за включване на нова мярка на ОСП "консервация in situ и ex situ на 
идентифициран горски генетичен материал";

21. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да извършат контрол 
върху дългосрочните перспективи на горското стопанство и проектите за опазване 
на горите във всички дейности на ЕС за финансиране;

Доклади и отчети за емисиите



PE454.743v01-00 8/14 PR\852511BG.doc

BG

22. счита, че схемата за търговия с квоти за емисии в настоящия й вид е 
несъвместима с отчитането на земеползването, промените в земеползването и 
горското стопанство (LULUCF) основно поради различията в годишните 
изисквания съответствие за промишлените инсталации по схемата за търговия с 
квоти за емисии и по-дългите срокове, които са необходими, за да могат 
измененията във въглеродните запаси в ландшафта да се проявят и да бъдат 
регистрирани;

23. счита, че предположението за въглеродна неутралност на дървесната биомаса и 
кратките срокове, използвани в настоящата методология за изчисляване на 
емисиите на парникови газове, компрометират постиженията в областта на 
намаляването на емисиите на парникови газове;

24. призовава за установяването на методология за изчисляване на емисиите на 
парникови газове, при която да се упражнява контрол за по-дълъг период от време 
върху перспективите и емисиите от биомаса, дължащи се на използването на
земята и на управлението на горите;

25. призовава Комисията да разработи правно обвързващи критерии за устойчивост 
за дървесната биомаса и фактора "непряка промяна на начина на използване на 
земята" за всички форми на биомаса;

26. призовава за прилагането на определения за горите, при които да се прави 
разграничение между богатите на въглерод стари гори, интензивно управляваните 
монокултури и другите видове гори в зависимост от биомите;

0

0      0

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Горите в ЕС: състояние и управление 
Горите в ЕС и други залесени земи покриват над 42% от площта на ЕС 1.
Горите осигуряват средства за препитание на милиони работници, предприемачи и на 
16 милиона собственици на гори. Промишлените отрасли в областта на горското 
стопанство осигуряват на 2 милиона работни места, най-вече в МСП, като имат над 300 
милиарда оборот. 350 000 души за заети в сектора на управлението на горите 2. Освен 
това 40% от горите в ЕС са държавна собственост.
Съотношението между сечта и прираста в ЕС е стабилно и е в рамките на 60% 3. 
Предвижда се съотношението да нарасне в редица държави до над 100%, като това 
причини намаляване на запасите след 2020 г.4.
Европейските гори могат да бъдат групирани в пет биоклиматични области: бореална, 
умереноокеанска, умереноконтинентална, средиземноморска и планинска5, съобразно 
типологията на горите, разработена от Европейската агенция за околна среда като 
ръководство за политическите решения6.
Европейските гори и горско стопанство биват управлявани от разнообразни регионални 
и национални модели, групирани в съответствие с тяхната продуктивна или защитна 
ориентация7. От една страна горите предоставят ресурси, а от друга изпълняват 
екосистемни функции.
Опасности за горите
Свързаните с климата опасности се групират най-общо като абиотични (бури, 
изкореняване на дърветата под въздействие на силата на вятъра, суша, повишен риск от 
горски пожари) и биотични (вредители, гъбични болести). Последиците от тях се 
характеризират с взаимно задълбочаване, както при случая с вредителите: по-високите 
температури водят до по-продължителни репродуктивни цикли при няколко патогенни 
видове. 
Липсата на валежи през лятото се отразява на производителността на горите във 
всички области, с изключение на бореалната. Очаква се спад в площта и 
производителността на  иглолистните гори в континентална Европа.  Очаква се смърчът 
да се превърне в неподходящ за култивиране вид на по-ниска надморска височина, 
докато букът се очаква да изчезне в средиземноморската област. Причиненият от 
сушата стрес в планинските области има отражения върху растежа и 

                                               
1 ИКЕ/ООН и ФАО, 2000 г. Горските ресурси на Европа,Общност на независимите държави, Северна Америка, Австралия, 
Япония и Нова Зеландия  
2 Зелена книга относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: Подготвяне на горите за изменението на климата и 

работен документ на службите на Комисията COM(2010)66 окончателен/SEC(2010)163

3 Напредък към целта на Европа за 2010 г. в областта на биоразнообразието
4 ИКЕ/ООН и ФАО, 2006 г. Перспективи за развитието на горските ресурси в Европа: проучване, изготвено за Проучването на 

перспективите за сектора на горското стопанство в Европа

5 Доклад, внесен пред Генерална дирекция по Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, озаглавен 

"Въздействието на изменението на климата върху европейските гори и възможности за приспособяване към него" (AGRI-2007-G4-06)

6 Технически доклад на Европейската агенция за околна среда №9/2006, озаглавен "Видове гори в Европа: категории и видове, за които 

трябва да се провежда политика на устойчиво управление на горите и изготвяне на доклади във връзка с това"

7 Доклад за 2009 г. на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската Комисия, озаглавен "Възможностите на политиките на ЕС за 

опазване на европейските гори от вредни въздействия" ”(ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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жизнеустойчивостта на всички важни дървесни видове. Производството на недървесни 
горски продукти, като например гъби, корк и билки, ще намалее драстично в цяла 
Европа.
Що се отнася до бореалните гори, последиците от очакваните поради 
разпространението им на север масови нашествия на вредители остават все още 
непознати. В допълнение към това, по-меките зими и повишеният риск от 
изкореняване на дърветата под въздействие на силата на вятъра водят до намален 
достъп за добив на дървен материал. В същата област се очаква до 2100 брезовите 
гори да намалят площта си до 1/10 от заеманата понастоящем1.
Опасността от пожари се увеличава в цяла континентална Европа, особено в 
Средиземноморието, заедно с непредсказуемите нашествия от вредители за всички 
дървесни видове. В тази област се очаква на практика  букът да изчезне.
Нашествията от вредители ще засегнат всички иглолистни гори.
Разпокъсването на горите, което увеличава точките на контакт между 
необработваемите площи и селскостопанските и градските райони, представлява 
голяма заплаха за континенталните гори.
Това води до изсъхване на горите и промени във видовия състав.
Малко са научите изследвания относно заплахите за населението, дължащи се на 
загубата на защитните функции. В планинската област, пониженият капацитет за 
ограничаване на върховите точки на оттичане на почвата се очаква да имат отражение 
върху различни защитни функции (особено що се отнася до наводненията и качеството
на водата). В Средиземноморието пожарите в комбинация с наводненията водят до 
ерозия, вследствие на снижената регенерация на растенията, задълбочаваща 
опустиняването.
Търсенето на дървесна биомаса от страна на енергийния сектор представлява 
нарастваща заплаха за горите и традиционните отрасли в горското стопанство.
Твърдението на въглеродната неутралност на дървесната биомаса2 пренебрегва 
продължителните периоди от време, необходими за реабсорбирането на "въглеродния 
дълг", зависещо от производителността на горите и предходната употреба и управление 
на земните площи3. Тази заплаха е свързана със сходни  пропуски в разпоредбите на 
РКОНИК и ИЗПЗГС.

Перспективата на ЕС
Общите политики, засягащи горите, включват ОСП (8 млрд. евро по втори стълб), 
политика в областта на околната среда (най-вече биоразнообразие и води), енергетика, 
промишленост, търговия, научни изследвания и политика на сближаване, включително 
регионална политика и фонд "Солидарност", като често липсва последоватлност по 
отношение на защитата на горите.
Ангажираността на Съвета и ЕП със защитата на горите бе изразена посредством 
регламентите относно защитата от пожари (2158/1992), наблюдението на горите 
(2152/2003) и за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара 
                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with 

Geographical Information System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322

2 Renewable Energy Directive 2009/28 EC

3 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.
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дървен материал (995/2010), въз основа на член 175 от ДЕС, нов член 192 от ДФЕС1.
Защитата на горите следва да бъде разглеждана също в контекста на превенцията на 
природните и причинени от човека бедствия2 и стратегията за приспособяване34. 
Стратегията на ЕС за горското стопанство от 1998 г.5 доведе до необвързващия План за 
действие на ЕС за горите6, имащ за цел:

1. подобряване на дългосрочната конкурентоспособност 
2. подобряване състоянието на околната среда и нейното опазване 
3. принос към качеството на живот 
4. засилване на координацията и комуникацията

Средносрочната оценка на Плана за действие на ЕС за горите стига до заключението, 
че въпреки че е постигнат голям напредък по цел 1, изпълнението на всички останали 
действия е недостатъчно7. Основните пропуски се отнасят до подобряване на 
опазването и защитата на биоразнообразието: 66% от горските местообитания са с 
"неблагоприятен лош/незадоволителен" статус8. Малко действия са предприети по 
отношение на образованието и информираността, защитните функции и градските и 
околоградските гори.
Това противоречи на приоритетите на европейските граждани. По данни от 
проучването на Комисията за начина на възприемане на горите от гражданите 
съхранението и защитата (44%) се счита най-важния въпрос в политиката за горите, 
следвани от доброто състояние на горите и замърсяването (15,4%), изменението на 
климата (12,5%) и използването им за стопански цели (8%)9.
Действията по координиране и комуникация на Плана за действие за горите напредват 
бавно поради недостатъчния брой внесени национални програми в областта на горите 
(НПГ) в Постоянния комитет по горите (ПКГ).
Всички държави-членки на ЕС участват в Паневропейският процес за опазване на 
горите, който през последните 20 години е разработил общи подходи в областта на 
устойчивото управление на горите.
За да се продължи работата в тази насока активното и превантивно устойчиво 
управление на горите, даващо възможност за определянето на национални и 
регионални приоритети, може да стане задължително на равнище ЕС. Предвид 
напредъка в научната дейност на "Forest Europe" неговото прилагане ще бъде свързано с 
минимални разходи и административни тежести. 
                                               
1 Виж също Решенията на Съда на ЕО по дела 164/97 и 165/97

2 „Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия (A782/2009),

3 Резолюция на ЕП от 6 май 2010 г., озаглавена Бяла книга „Адаптиране спрямо 
изменението на климата – към европейска рамка за действие“ (P7_TA-PROV(2010)0154

4 Бяла книга „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие” COM(2009)147

5 Резолюция на Съвета относно Стратегията на ЕС за горското стопанство (ОВ C 56/1 от 26

февруари 1999 г.)
6 COM(2006) 302 окончателен

7 Средносрочна оценка на Плана за действие на ЕС за горите 2001-2011 от  външна група за оценка (Договор за извършване на услуга № 30-

CE-0227729/00-59)
8 Обобщаващ доклад относно природозащитния статус на типовете естествени 
местообитания и биологичните видове (COM (2009)358  окончателен).
9  “Shaping forest communication in the European Union: възприемане на горите и горското стопанство от страна на обществеността" (Тръжна 

процедура №AGRI-2008-EVAL-10 // Рамков договор № 30-ЕО-0101908/00-50),
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По отношение на политиките в областта на биомасата "действията на равнище ЕС 
могат да гарантират, че общата защита на околната среда ще бъде постигната, без да се 
допускат нарушения на вътрешния пазар"1. 
Според докладчика тези действия следва да бъдат под формата на законово обвързващи 
критерии за устойчивост, основаващи се на преразгледаното твърдение относно 
въглеродната неутралност и научно надеждна методология за изчисляване на емисиите 
на парникови газове, която да отчита многогодишното естество на дървесната биомаса 
и промените в емисиите, предизвикани от промените в предназначението на земите и 
управлението на горите. Също така следва да бъдат разработени фактори за непряка 
промяна на начина на използване на земята за всички видове биомаса.
Предвид горепосоченото включването на сектора ЗППЗГС в Европейската схема за 
търговия с емисии, първоначално предназначена за годишните емисии на 
промишлените инсталации, е спорно поради проблеми със съвместимостта. 
В международен план ЕС следва да работи в посока диверсифициране на 
определенията за горите въз основа на биомите, отчитащи аспектите на 
биоразнообразието, почвите и социалните въпроси, съсредоточени върху защитата на 
богатите въглерод стари гори. Това е от решаващо значение, за да се гарантира, че 
финансовите ангажименти за биоразнообразието и REDD+ не се отклоняват към 
спорни проекти.

Информация за горите: основа за вземане на решения
Информацията за горите е недостатъчна поради липсата на задължения за финансиране 
и докладване, предвидени в изтеклия Регламент 2152/2003. Този Регламент следва да 
бъде въведен отново, като се вземе предвид необходимостта от информация за 
климатичните заплахи, както и нарастващата необходимост за предоставяне на 
информация за Конвенцията за биологичното разнообразие и РКОНИК за прецизното 
отразяване на горското биоразнообразието и измененията във въглеродните запаси.
Събирането на информация на равнище ЕС следва да се основава на съвместими 
механизми, хармонизирани дефиниции и сравними дънни от национални 
инвентаризации на горите и други подходящи източници.
Информацията за горите е от значение също така за отчетите за околната среда, 
инициативата "Отвъд БВП" и операционализирането на плащанията за екосистемни 
услуги.

Повишаване на капацитета за приспособяване посредством устойчивото 
управление на горите 
Общоприето е разграничението между присъщ (екосистемен) капацитет в зависимост 
от генетичното разнообразие на горите, включително биоразнообразие на почвите, и 
социално-икономически капацитет на сектора на горското стопанство, изразяващ се в 
ноу-хау и интензивност на капитала. 
Докладчикът отчита капацитета за приспособяване на горското стопанство на ЕС, 

                                               
1 SEC(2010) 65 Работен документ на Комисията   Обобщение на оценката за въздействие -

придружаващ документ към доклада на Комисията относно  изискванията за устойчивост при 
използването на източниците на твърда и газообразна биомаса в електроенергетиката и 
системите за топлинна и хладилна енергия COM(2010) 11 окончателен  
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като обаче отбелязва, че той в крайна сметка се основава на присъщия капацитет на 
горите: последващите реакции спрямо различните заплахи могат да бъдат възможни, но 
не и икономически постижими, било то за публичните или частните участници.
Устойчивото управление на горите, чийто основен елемент е дългосрочният 
дърводобив, се практикува в няколко – но съвсем не всички – държави-членки на ЕС. 
Активното или превантивно устойчиво управление на горите предоставя рамка за 
зачитане на националните и регионалните приоритети. 
Възможностите за активно приспособяване се състоят в естествената регенерация, 
генетичното разнообразие увеличаването на разнообразието в структурата и 
комбинацията на видовете като мерки за подобряване на устойчивостта на горите, 
независимо от техния вид и насоката в управлението1. 
Допълнителните мерки включват технологии за добив и транспорт за бореалната област 
и управление на акумулираните горива за Средиземноморието.
Докладчикът счита, че укрепването на устойчивостта на всички екосистеми е най-
разходоефективната реакция спрямо изменението на климата, като обхваща както 
смекчаването, така и приспособяването2,3,4,5,6, както и че обогатяването на съответните 
познания на всички заинтересовани страни представлява основно изискване за 
управлението. Сътрудничеството между всички заинтересовани страни, при отчитане 
на всички възможни сценарии, трябва да гарантира в най-кратки срокове постигането 
на последователност с оглед на нуждите от приспособяване на всички европейски 
общества.
Допълнителен принос на ЕС към опазването на горите 
По определение изменението на климата прави политиките на държавите-членки 
недостатъчни за опазването на горите. 
Кръстосаното спазване е от съществено значение: всяко финансиране от страна на ЕС, 
независимо за кой инструмент става дума, трябва да бъде независимо от изменението на 
климата и също така да отчита биоразнообразието7, 8, аспектите, свързани с водите и 
необходимостта от 9.
Докладчикът подкрепя задължителните национални програми в областта на горите 
(НПГ) като средство за обезпечаване на спазването и надграждане на постигнатото от 
паневропейския консенсус за устойчиво управление на горите. НПГ следва да 
покриват периоди от най-малко 5 години, въз основа на точни и количествено 

                                               
1 Доклад, внесен пред Генерална дирекция по земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, озаглавен "Въздействието 

на изменението на климата върху европейските гори и възможности за приспособяване към него" (AGRI-2007-G4-06)

2 UNEP (2009) “The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”

3 Световна банка (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity - A discussion paper prepared by the EU Ad Hoc Expert Working 

Group on Biodiversity, 2009

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. Септември 2009 г.

6 Национален научен съвет на Швеция по въпросите на биологичното разнообразие,
“Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global Changes, 2009 г.

7 Сметна палата на ЕС, № 9/2004 относно мерките за горското стопанство в рамките на 
политиката за развитие на селските райони (заедно с отговорите на Комисията).
8 Резолюция на от 21 септември 2010 г. относно прилагането на законодателството на ЕС, 
целящо опазването на биологичното разнообразие (P7_TA(2010)0325)
9 Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2009 г. относно дивата природа в Европа P6_TA(2009)0034
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определими критерии за предварителна и последваща оценка и интегриране на 
адаптационното и превантивно управление на горите. Комисията следва да представи 
насоки за НПГ с оглед на включването им в една по-всеобхватна рамка за 
приспособяване на горите.
Предвид обхвата на заплахите и общия размер на залесените площи в ЕС, 
финансирането на ОСП по втори стълб следва да бъде увеличено, като предварително 
условие е наличието на НПГ и оперативни планове за управление, който да включват 
стратегията на ЕС за биоразнообразието и дългосрочни времеви рамки за проектите в 
горското стопанство за устойчиво управление на горите. Допустимостта трябва да 
обхване  публичните органи и групите на производителите, с промяна към заплащане 
въз основа на размера на площта и при включване на мерки за консервация in situ и ex 
situ.
Активното устойчиво управление на горите следва да бъде въведено по недвусмислен 
начин и превърнато в приоритет в научните изследвания и приложено на практика, 
като също така следва да отчита факта, че 40% от горите в ЕС са държавна собственост.
Практиките, свързани със съхранението на видовете и разсадниците следва да 
обхващат съответните микробни и гъбични видове. Изследванията in situ за микоризна 
симбиоза трябва да бъдат активно насърчавани.
Плащанията за екосистемни услуги следва да бъдат формализирани с оглед на 
следващата финансова перспектива, като се вземе пример от успеха на проектите в 
областта на горите и водите1.
Политиките за гражданска защита следва също така да подобрят защитните функции 
на горите, включително посредством увеличаване на залесяването за предотвратяване 
на наводнения, пожари и ерозия.
Незабавно трябва да се пристъпи към повторното въвеждане на регламента относно 
предотвратяването на горските пожари, без да се ограничава до настоящите 
разпоредби в областта на развитието на селските райони, с особено внимание по 
отношение на управлението на ландшафта и постепенното въвеждане на издръжливи на 
пожарите местни видове като например Quercus Spp. 
Следва да бъде обърнато особено внимание на приспособяването и устойчивостта на 
горите при създаването на Фонда на ЕС за приспособяването.
Директива 105/1995, която в съчетание със системата на заплащане срещу представяне 
на фактура на ОСП, може да се окаже че привилегирова показателите за продуктивност 
за сметка на тези за адаптирането, следва да бъде преразгледана, така че да въведе по-
гъвкави правила за търговията с местни видове. Консервацията in situ на горски 
генетични ресурси представлява главната колективна задача, която ще направи 
възможен разцвета на зависещите от горите общества и промишлености.

                                               
1 Регионална служба за Европа на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN), Център за 

законодателството в областта на околната среда на IUCN, Окончателен доклад на Конфедерацията на европейските 
собственици на гори относно Икономическата стойност на подпочвените води и биоразнообразието в Европейските гори, 
2009 г.


