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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη 
σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής 
αλλαγής
(2010/2106(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη 
σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής
(COM(2010)66 τελικό),

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2010 για την 
προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα μετά το 2010,

- έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα "Η προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης" COM(2009) 147 και το ψήφισμά του της 
6ης Μαΐου 2010 (P7_TA-PROV(2010)0154),

- έχοντας υπόψη την Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη 
(MCPFE) - FOREST EUROPE, τα διάφορα ψηφίσματά της και το έργο 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών, κριτηρίων και 
δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 56/1 26 Φεβρουαρίου 1999) και την έκθεση της Επιτροπής για την
εφαρμογή της (COM(2005) 84 τελικό),

- έχοντας υπόψη το κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση 2006-2011 (FAP) (COM(2006) 
302 τελικό) και την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του από ομάδα εξωτερικής
αξιολόγησης (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών αριθ. 30-CE-0227729/00-59),

- έχοντας υπόψη τη συνολική έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και των ειδών, απαιτούμενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί οικοτόπων
(COM (2009)358 τελικό) και το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
(P7_TA(2010)0325) 

- έχοντας υπόψη τη μελέτη "Η διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής για τα δάση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: αντιλήψεις του κοινού για τα δάση και τη δασοκομία" (Ανάθεση 
αριθ. AGRI-2008-EVAL-10 // Σύμβαση πλαίσιο αριθ. 30-CE-0101908/00-50),

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος 
(UNFCCC), το Πρωτόκολλο του Κιότο και τις κατευθύνσεις καλής πρακτικής του IPCC 
σχετικά με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF)

- έχοντας υπόψη τo σχέδιο δράσης για τη βιομάζα(COM (2005) 628 τελικό), 
- έχοντας υπόψη την οδηγία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Οδηγία 2009/28 EΚ); την 

οδηγία για το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών (Οδηγία 2009/29 EΚ), την έκθεση 
της Επιτροπής περί απαιτήσεων αειφορίας σχετικά με τη χρήση στερεών και αέριων 
πηγών βιομάζας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη (COM (2010)11/SEC
(2010) 65), καθώς και τα αποτελέσματα της δημοσίας διαβούλευσης ενόψει της 
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εκπόνησης έκθεσης για ένα πρόγραμμα αειφορίας για τις ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας,

- έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος και το έργο που 
έχει πραγματοποιήσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κλιματική πολιτική στον τομέα 
LULUCF (έκθεση της 16/9/2010),

- έχοντας υπόψη τη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο του 2000 (Σύμβαση της 
Φλωρεντίας),

- έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 1999/105/EΚ σχετικά με την εμπορία του 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (ΕΕ L 11/17 15. 1. 2000) και την αναθεώρηση του 
ενωσιακού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, 

- έχοντας υπόψη τη συνθετική έκθεση της TEEB "Συνεκτίμηση των οικονομικών 
παραμέτρων της φύσης" και την επικαιροποιημένη μελέτη της TEEB για τα κλιματικά 
ζητήματα,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 σχετικά με 
την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την τελική εφαρμογή του προγράμματος «Έμφαση 
στα δάση» COM(2010) 430 τελ.,

- έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος αριθ. 9/2006 "Τύποι δασών στην Ευρώπη: κατηγορίες και τύποι για τις 
αναφορές και την πολιτική σχετικά με την αειφόρο διαχείριση δασών", 

- έχοντας υπόψη την έκθεση προς την ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της υπαίθρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στα ευρωπαϊκά 
δάση και επιλογές για προσαρμογή"(AGRI-2007-G4-06),

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Επιλογές πολιτικής της ΕΕ για την προστασία των 
ευρωπαϊκών δασών από επιβλαβείς επιπτώσεις" (ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 9/2004 
σχετικά με τα δασικά μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου (μαζί με 
τις απαντήσεις της Επιτροπής),

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα H1 της Υπουργικής Διάσκεψης για την Προστασία των
Δασών στην Ευρώπη (ΜCPFE), όπου ορίζεται η αειφόρος διαχείριση των δασών ως "η 
διαχείριση και χρήση των δασών και των δασικών γαιών κατά τέτοιο τρόπο και ρυθμό 
ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η αναπαραγωγική 
τους ικανότητα, η ζωτικότητά τους και το δυναμικό τους να εκτελούν, τώρα και στο 
μέλλον, ουσιαστικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα ,

-
- έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του Κανονισμού του·
- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και

Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας 
Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-
0000/2010),  

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δάση και δασωμένα εδάφη καλύπτουν το 42% της επιφάνειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση προσφέρουν 
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περισσότερα από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ότι το 40% των δασών της ΕΕ 
αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση της ΕΕ προσφέρουν πολύτιμες κοινωνικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες οικοσυστήματος, μεταξύ των οποίων η απομάκρυνση του 10% των 
ετήσιων βιομηχανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των θέσεων NATURA 2000 είναι δασικοί οικότοποι, 
το 66% των οποίων χαρακτηρίζονται από δυσμενή κατάσταση προστασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ενέργειας από στερεή βιομάζα και βιοαπόβλητα 
προβλέπεται να ανέλθει έως το 2020 στο 58% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της 
ΕΕ, κάτι που οδηγεί σε εντατικοποίηση των δασοκομικών πρακτικών και σε αυξήσεις 
του λόγου της υλοτομίας προς την αύξηση άνω του 100%,

E. εκτιμώντας ότι η παράμετρος της προστασίας των δασών πρέπει να ενσωματωθεί σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν τα δάση, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτελούν ζωντανά και εξελικτικά οικοσυστήματα τα 
οποία συχνά υπερβαίνουν τα κρατικά σύνορα και τα οποία μπορούν να καταταγούν 
σύμφωνα με τη βιοκλιματική ζώνη και τον τύπο δάσους, με εφαρμογή της δασικής
ονοματολογίας που έχει αναπτύξει ο ΕΟΠ,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι τύποι δασών αντιμετωπίζουν διαφορετικές και μη 
προβλέψιμες βιοτικές και αβιοτικές απειλές από την κλιματική αλλαγή, γεγονός το 
οποίο καθιστά την ανθεκτικότητα των δασών ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών 
προστασίας,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά διάφορα εθνικά και περιφερειακά 
συστήματα διαχείρισης δασών, αλλά και να επικουρούνται έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
προσαρμοστική τους ικανότητα, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράση για τα δάση (FAP) της ΕΕ έχει τέσσερις 
στόχους: βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, προστασία του 
περιβάλλοντος, συμβολή στην ποιότητα ζωής και προώθηση του συντονισμού, και ότι 
έχει σημειωθεί αισθητή πρόοδος κυρίως προς την επίτευξη του πρώτου στόχου, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία Forest Europe έχει ήδη επιτύχει ευρωπαϊκή 
συναίνεση στο θέμα της αειφόρου διαχείρισης των δασών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί σχετικά με την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών (2158/1992) και σχετικά με την έμφαση στα δάση (2152/2003) έχουν 
εκπνεύσει με αποτέλεσμα οι αναφορές να γίνονται περιστασιακά και η χρηματοδότηση 
να είναι ανεπαρκής,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετική επιλογή δεν πρέπει να ευνοεί τα χαρακτηριστικά 
απόδοσης εις βάρος των προσαρμοστικών χαρακτηριστικών, 
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1. Χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο για την Προστασία των Δασών και την Ενημέρωση· 
θεωρεί ότι η ενωσιακή στρατηγική για τα δάση πρέπει να ενισχυθεί με στόχο τη
βελτίωση της διαχείρισης και της προστασίας των δασών, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, 

2. Υπενθυμίζει ότι τα δάση, η ανθεκτικότητα των οποίων εξαρτάται από τη βιολογική
ποικιλότητα όχι μόνο των δένδρων αλλά όλων των δασικών οργανισμών, έχουν
κεφαλαιώδη σημασία για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στην κλιματική 
αλλαγή, 

3. Είναι πεπεισμένο ότι η οικολογική αειφορία είναι προαπαιτούμενο για τη συνέχιση των 
οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών των δασών της ΕΕ, 

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δάση 
4. Χαιρετίζει την επιτυχία των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα στις βιομηχανίες που βασίζονται στο δάσος· 
5. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για επίτευξη των

περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων ποιότητας ζωής του σχεδίου δράσης για τα 
δάση (FAP), η υλοποίηση των οποίων αυτή τη στιγμή καθυστερεί· 

6. Τονίζει ότι τα μέτρα για την προστασία των δασών πρέπει να αντανακλούν το
διαμεθοριακό χαρακτήρα των βιοτικών και αβιοτικών απειλών, σύμφωνα με τον τύπο 
τους και τη βιοκλιματική ζώνη τους· 

7. Τονίζει ότι η προστασία των δασών εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των
κρατών μελών, των περιφερειών, των βιομηχανιών που βασίζονται στο δάσος και των 
ιδιοκτητών δασών, τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτών· 

Αειφόρος διαχείριση των δασών
8. Χαιρετίζει την επιτυχία της Forest Europe στην ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης των 

δασών και στην επίτευξη ευρωπαϊκής συναίνεσης ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές, 
τα κριτήρια και τους δείκτες της αειφόρου διαχείρισης δασών ·

9. Υπενθυμίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των δασών συμφιλιώνει τις πτυχές παραγωγής 
και τις πτυχές προστασίας των δασών, εξασφαλίζοντας στη συνέχεια των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών τους σύμφωνα με εθνικές και 
περιφερειακές προτεραιότητες· 

10. Υποστηρίζει ότι η ενεργητική αειφόρος διαχείριση των δασών πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική στην ΕΕ στο πλαίσιο των πενταετών Εθνικών Προγραμμάτων για τα 
Δάση, ενσωματώνοντας περιφερειακές προτεραιότητες και μετρήσιμους στόχους και 
κριτήρια αξιολόγησης  

11. Παρατηρεί ότι η γενετική ποικιλότητα, η φυσική αναγέννηση, και η πολυμορφία της
δομής και το μείγμα των ειδών αποτελούν κοινά στοιχεία στις επιλογές δασικής 
προσαρμογής, που παρουσιάζονται σε όλες τις βιοκλιματικές ζώνες, τα συστήματα 
διαχείρισης και τους τύπους δασών· 

Γενικές προτάσεις
12. Καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για ένα πλαίσιο για την 

κλιματική προσαρμογή των δασών της ΕΕ ·
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13. Παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν σε σχέση με την εισαγωγή πληρωμών για 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της δάσωσης, την προστασία 
της βιοποικιλότητας και την αειφόρο διαχείριση των δασών ·

14. Παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για την πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών, όπου να ενσωματώνεται χρηματοδότηση για την υποδομή του 
ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), την 
κατάρτιση και το σχεδιασμό της πρόληψης· 

15. Παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για τη δασική
πληροφόρηση, όπου να λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές απειλές και η ανάγκη για 
εναρμονισμένα και συγκρίσιμα δεδομένα στο πλαίσιο της UNFCCC, της CBD, και των 
περιβαλλοντικών λογαριασμών· 

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ
16. Καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να συνεργάζονται πλήρως με τις δασικές

αρχές κατά την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, αναγνωρίζοντας τη
σημασία των δασών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για την παροχή 
κοινωνικοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών περιβάλλοντος ·

17. Επιμένει ότι οι ομάδες παραγωγών και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να γίνουν επιλέξιμοι
για μέτρα δασοκομίας στο δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ· 

18. Επιμένει ότι πρέπει να αυξηθεί η βοήθεια προς δημόσιους και ιδιωτικούς παράγοντες
που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα των ειδών, τους οικοτόπους και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, ενώ πρέπει επίσης να επεκταθεί η επιλεξιμότητα σε περιοχές που 
συνδέουν θέσεις του NATURA 2000 ·

19. Ζητεί την αντικατάσταση του συστήματος αμοιβής βάσει τιμολογίων με σταθερές τιμές 
κόστους ή τιμές κατά περιοχές· 

20. Ζητεί να συμπεριληφθεί ένα νέο μέτρο της ΚΓΠ που να αφορά την "επί τόπου και εκτός
τόπου προστασία του δασικού γενετικού υλικού γνωστής πηγής"·

21. Παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν σε κάθε χρηματοδότηση της
ΕΕ τους μακροπρόθεσμους ορίζοντες των έργων δασοκομίας και προστασίας των 
δασών· 

Υποβολή στοιχείων και λογιστική αποτίμηση σε σχέση με τις εκπομπές
22. Θεωρεί ότι το ETS υπό την τρέχουσα μορφή του είναι ασύμβατο προς τη λογιστική

αποτίμηση LULUCF, λόγω της διαφοράς μεταξύ των ετησίων απαιτήσεων
συμμόρφωσης για βιομηχανικές εγκαταστάσεις βάσει του ETS και των μεγαλύτερων 
χρονικών περιόδων που απαιτούνται προκειμένου να σημειωθούν και να παρατηρηθούν 
αλλαγές στα αποθέματα άνθρακα σε εδαφικές εκτάσεις· 

23. Θεωρεί ότι η παραδοχή της ουδετερότητας ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές 
προκειμένου για τη δασική βιομάζα, καθώς και τα σύντομα χρονικά πλαίσια που 
χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, θέτουν σε κίνδυνο τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί στην 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
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24. Ζητεί την εκπόνηση μιας μεθοδολογίας υπολογισμού των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η οποία να υιοθετεί ευρύτερο χρονικό ορίζοντα και να ελέγχει τις 
εκπομπές βιομάζας από τη χρήση της γης και τη διαχείριση των δασών· 

25. Καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει νομικώς δεσμευτικά κριτήρια για τη δασική βιομάζα 
και συντελεστές ILUC για όλες τις μορφές βιομάζας· 

26. Ζητεί να εφαρμοστούν για τα δάση ορισμοί οι οποίοι διαφοροποιούν τα πλούσια σε
άνθρακα παλαιά δάση από τις μονοκαλλιέργειες εντατικής διαχείρισης και άλλους 
τύπους δασών, σύμφωνα με τις μεγακοινότητες ·

0

0      0

27. Αναθέτει στον Πρόεδρό του διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δάση της ΕΕ: κατάσταση και διακυβέρνηση
Τα δάση της ΕΕ και τα υπόλοιπα δασωμένα εδάφη αντιπροσωπεύουν άνω του 42 % του 
συνόλου της επιφάνειας της ΕΕ1.
Τα δάση προσφέρουν βιοπορισμό σε εκατομμύρια εργαζομένους, επιχειρηματίες, καθώς και 
σε 16 εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασών. Οι βιομηχανίες που βασίζονται στο δάσος προσφέρουν 
περισσότερα από δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κυρίως σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, έχουν δε κύκλο εργασιών τριακοσίων δισεκατομμυρίων. ευρώ. Στη διαχείριση
δασών απασχολούνται 350.000 άτομα2. Επιπλέον, το 40% των δασών της ΕΕ είναι δημόσια
ιδιοκτησία.
Ο ενωσιακός λόγος υλοτομίας προς αύξηση είναι σταθερός και κυμαίνεται στο 60%3. Αυτός
ο λόγος προβλέπεται να αυξηθεί σε ορισμένες χώρες και να υπερβεί το 100 %, κάτι που θα 
προκαλέσει μείωση του αναπτυσσόμενου αποθέματος μετά το 20204.
Τα ευρωπαϊκά δάση μπορούν να χωριστούν σε πέντε βιοκλιματικές ζώνες: την Βόρεια, την 
εύκρατη Ωκεάνια, την εύκρατη Ηπειρωτική, τη Μεσογειακή και την Ορεινή ζώνη5, σύμφωνα 
με την τυπολογία δασών του ΕΟΠ που έχει αναπτυχθεί για την καθοδήγηση των αποφάσεων 
πολιτικής6. 
Τα δάση και η δασοκομία της ΕΕ διέπονται από ποικιλία περιφερειακών και εθνικών 
προτύπων, που ομαδοποιούνται ανάλογα με τον προσανατολισμό τους προς την παραγωγή ή 
την προστασία 7. Τα δάση προσφέρουν τόσο πόρους όσο και λειτουργίες οικοσυστήματος.
Απειλές για τα δάση
Οι απειλές που συνδέονται με το κλίμα διακρίνονται σε γενικές γραμμές σε αβιοτικές 
(καταιγίδες, εκριζώσεις από τον άνεμο, ξηρασία, αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς) και 
βιοτικές (παράσιτα, ασθένειες από μύκητες). Οι επιδράσεις τους ενισχύονται αμοιβαία, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση των παρασίτων: οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε 
μακρότερους αναπαραγωγικούς κύκλους ορισμένων παθογόνων ειδών. 
Η έλλειψη θερινών βροχοπτώσεων επηρεάζει την παραγωγικότητα των δασών σε όλες τις
ζώνες εκτός της Βόρειας. Τα κωνοφόρα δάση αναμένεται να μειωθούν σε έκταση και
παραγωγικότητα σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη. Η ερυθρελάτη προβλέπεται να
καταστεί ακατάλληλη για καλλιεργούμενο είδος σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ η οξιά 
προβλέπεται να εξαφανιστεί στη μεσογειακή ζώνη. Στην ορεινή ζώνη, η καταπόνηση λόγω 
ξηρασίας επηρεάζει την ανάπτυξη και τη ζωτικότητα όλων των σημαντικών ειδών δένδρων. 
Η παραγωγή δασικών προϊόντων εκτός του τομέα της ξυλείας, όπως είναι τα μανιτάρια, ο 
φελλός και τα βότανα, πρόκειται να μειωθεί δραστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τα

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand 

2 Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής και

έγγραφο εργασίας της Επιτροπής COM(2010)66 τελ/SEC(2010)163

3 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 4/2009 «Πρόοδος προς τον ευρωπαϊκό στόχο της βιοποικιλότητας το 2010», 

4 UNECE/FAO, 2006 -  Outlook for the development of European forest resources; a study prepared for the European Forest Sector Outlook Study

5 Report to the European Commission DG for Agriculture and Rural Development “Impacts of Climate Change on European Forests and Options for 

Adaptation (AGRI-2007-G4-06)

6 EEA Technical report No 9/2006 “European forest types Categories and types for sustainable forest management reporting and policy”

7 2009 report to the European Commission DG Environment “EU policy options for the protection of European forests against harmful 

impacts”(ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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βόρεια δάση, οι επιπτώσεις της αναμενόμενης μαζικής επίθεσης παρασίτων λόγω της 
επέκτασής τους προς βορρά παραμένουν απροσδιόριστες. Επιπλέον οι ηπιότεροι χειμώνες
και η ευπάθεια σε εκριζώσεις από δυνατούς ανέμους έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πρόσβασης για υλοτομία. Στην ίδια ζώνη, τα δάση σημύδας αναμένεται να συρρικνωθούν 
στο ένα δέκατο της σημερινής τους έκτασης έως το 210012.
Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνεται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, ιδίως στη 
Μεσόγειο, μαζί με απρόβλεπτες εξάρσεις επιδημιών για όλα τα είδη δένδρων. Στη ζώνη αυτή, 
η οξιά αναμένεται σχεδόν να εξαφανιστεί. 
Εξάρσεις επιδημιών θα επηρεάσουν όλα τα κωνοφόρα δάση.
Ο κατακερματισμός των δασών, που αυξάνει τη διεπαφή τους με αγροτικές και αστικές 
εκτάσεις, αποτελεί μείζονα απειλή για τα ηπειρωτικά δάση. 
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το μαρασμό των δασών και τις μεταβολές στη 
σύνθεση των ειδών. 
Λίγες μελέτες υπάρχουν για απειλές προς το ευρύτερο κοινό λόγω της απώλειας 
προστατευτικών λειτουργιών. Για την ορεινή ζώνη, η μειωμένη ικανότητα άμβλυνσης των
αιχμών απορροής αναμένεται να επηρεάσει διάφορες προστατευτικές λειτουργίες (ιδίως όσον 
αφορά τις πλημμύρες και την ποιότητα των υδάτων). Στη μεσογειακή ζώνη, οι πυρκαγιές σε
συνδυασμό με τις πλημμύρες οδηγούν σε διάβρωση των εδαφών, που οφείλεται στη 
μειωμένη αναγέννηση των φυτών, και επιδεινώνει την απερήμωση. 
Η ζήτηση του ενεργειακού τομέα για δασική βιομάζα εμφανίζεται ως απειλή για τα δάση
και τις παραδοσιακές βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση. Η παραδοχή της
ουδετερότητας της δασικής βιομάζας όσον αφορά τις ανθρακούχες εκπομπές3 παραβλέπει
το παρατεταμένο χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την επαναπορρόφηση του "χρέους
άνθρακα" που εξαρτάται από την παραγωγικότητα των δένδρων και την προηγούμενη 
διαχείριση των εδαφών4. Η απειλή αυτή συνδέεται με παρόμοιες ελλείψεις των διατάξεων 
των UNFCCC/LULUCF.

Η ενωσιακή οπτική
Κοινές πολιτικές που επηρεάζουν τα δάση περιλαμβάνουν την ΚΓΠ (8 δισεκ € στον πυλώνα
2), την περιβαλλοντική πολιτική (ιδιαίτερα τη βιοποικιλότητα και τα ύδατα), καθώς και την
ενεργειακή, τη βιομηχανική, την εμπορική πολιτική, την πολιτική έρευνας και τις πολιτικές
συνοχής μεταξύ των οποίων η περιφερειακή πολιτική και το ταμείο αλληλεγγύης συχνά με 
έλλειψη συνοχής όσον αφορά την προστασία των δασών. 
Η δέσμευση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προστασία των δασών 
έχει εκφρασθεί με κανονισμούς που αφορούν την πρόληψη των πυρκαγιών (2158/1992), την 
παρακολούθηση (2152/2003) και τη δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις ξυλείας 
(995/2010) με βάση το άρθρο 175 ΕΕ, σήμερα άρθρο 192 ΣΛΕ5. Η δασοπροστασία πρέπει
επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο της πρόληψης των φυσικών και ανθρωπογενών 

                                               
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 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia 

Vol. 120, No 1, pp 92-101

3 Οδηγία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 2009/28 EC

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.

5 Βλ. επίσης τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις 164/97 και 165/97
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καταστροφών1 και της στρατηγικής προσαρμογής23. 
Η ενωσιακή στρατηγική για τα δάση του 19984 οδήγησε στο μη δεσμευτικό σχέδιο δράσης 
για τα δάση της ΕΕ του 2006 (FAP)5 που αποβλέπει :

1. στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
2. στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος
3. στη συνεισφορά στην ποιότητα ζωής
4. στην προώθηση του συντονισμού και της επικοινωνίας 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του FAP από την Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν και
έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις δράσεις του στόχου 1, όλες οι άλλες δράσεις έχουν 
υλοποιηθεί ανεπαρκώς6. Σημαντικές αδυναμίες αφορούν την ενίσχυση της προστασίας και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας: το 66% των δασικών οικοτόπων βρίσκονται σε κατάσταση 
που χαρακτηρίζεται δυσμενής/κακή/ανεπαρκής"7. Ελάχιστες ενέργειες έχουν γίνει για την
εκπαίδευση και την ενημέρωση, τις προστατευτικές λειτουργίες και τα αστικά και περιαστικά 
δάση. 
Τούτο είναι το αντίθετο από τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με
μελέτη της Επιτροπής για την αντίληψη του κοινού για τα δάση, η διατήρηση και προστασία
(44%) θεωρείται με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο θέμα της δασικής πολιτικής, 
ακολουθούν δε η υγεία των δασών και η ρύπανση (15.4%) η κλιματική αλλαγή (12.5%) και η 
χρήση στην οικονομία (8%)8.
Οι ενέργειες συντονισμού και επικοινωνίας του σχεδίου δράσης για τα δάση προχωρούν αργά 
λόγω της ανεπαρκούς υποβολής εθνικών δασικών προγραμμάτων (NFP) στη μόνιμη δασική 
επιτροπή (SFC).
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στη διαδικασία Forest Europe, η οποία τα 
τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτύξει κοινές προσεγγίσεις σχετικά με την αειφόρο διαχείριση 
των δασών.
Αξιοποιώντας αυτό το έργο, η ενεργητική και προληπτική αειφόρος διαχείριση των δασών, η 
οποία αφήνει περιθώριο για εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες, μπορεί να καταστεί 
υποχρεωτική σε ενωσιακό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη το προηγμένο επιστημονικό έργο 
της Forest Europe, η εφαρμογή της θα συνεπάγεται ελάχιστο κόστος και διοικητικές 
επιβαρύνσεις. 
Για τις πολιτικές της βιομάζας, "η ενωσιακή δράση μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη

                                               
1 «Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών»COM(2009) 82 τελ

2 Λευκή Βίβλος της Επιτροπή: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» COM(2009) 147

3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Mαίου 2010 σχετικά με την Λευκή Βίβλο της Επιτροπή: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (P7_TA-PROV(2010)0154

4 Ψήφισμα του Συμβουλίου, για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 56/1 26 Φεβρουαρίου 1999)

5 COM(2006) 302 τελ

6 Mid-term evaluation of the implementation of the EU Forest Action Plan 2006-2011 by an external evaluation team (Service Contract No. 30-CE-

0227729/00-59)

7. Συνολική έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών απαιτούμενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί

οικοτόπων (COM (2009)358 τελ.

8  “Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” (Tender no. AGRI-2008-EVAL-10 // Framework 

Contract No. 30-CE-0101908/00-50
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κοινής περιβαλλοντικής προστασίας με αποφυγή στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς"1. 
Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η δράση αυτή πρέπει να πάρει τη μορφή νομικά δεσμευτικών
κριτηρίων αειφορίας, που να βασίζονται σε αναθεώρηση της παραδοχής περί ουδετερότητας
ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές και σε μια επιστημονικά ορθή μεθοδολογία υπολογισμού
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία να λαμβάνει υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα 
της δασικής βιομάζας και τις αλλαγές εκπομπών λόγω στις αλλαγές στη χρήση της γης και τη 
διαχείριση των δασών. Πρέπει επίσης να καταρτισθούν συντελεστές ILUC για όλες τις 
μορφές βιομάζας.
Με βάση τα παραπάνω, είναι αμφισβητήσιμη η συμπερίληψη του τομέα LULUCF στο
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο σχεδιασμένο για 
ετήσιες εκπομπές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και τούτο για λόγους συμβατότητας. 
Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει για διαφοροποιημένους ορισμούς δασών με
βάση τις μεγακοινότητες, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της 
βιοποικιλότητας, του εδάφους και η κοινωνική διάσταση και να δίνεται έμφαση στην 
διατήρηση των πλούσιων σε άνθρακα αρχέγονων δασών. Τούτο έχει καίρια σημασία
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τη 
βιοποικιλότητα και το REDD+ δεν εκτρέπονται σε αμφισβητήσιμης αξίας έργα. 

Πληροφόρηση για τα δάση: βάση για τη λήψη αποφάσεων
Η πληροφόρηση για τα δάση είναι ανεπαρκής λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και
υποχρεώσεων υποβολής αναφορών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 2152/2003 του 
οποίου η ισχύς έχει εκπνεύσει. Ο Κανονισμός αυτός πρέπει να επανακατατεθεί, με 
συνεκτίμηση των αναγκών πληροφόρησης για τις κλιματικές αλλαγές αλλά επίσης και τις 
αυξημένες ανάγκες για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο των CBD και UNFCCC, έτσι ώστε 
να απεικονίζεται με ακρίβεια η βιοποικιλότητα των δασών και οι αλλαγές στο απόθεμα 
άνθρακα. Η πανενωσιακή συλλογή πληροφοριών πρέπει να βασίζεται σε συγκρίσιμους 
μηχανισμούς, εναρμονισμένους ορισμούς και συγκρίσιμα δεδομένα από τις εθνικές δασικές 
απογραφές και από άλλες σχετικές πηγές. 
Η πληροφόρηση για τα δάση έχει επίσης σημασία για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, 
την πρωτοβουλία "ΑΕΠ και πέρα από αυτό" και την επιχειρησιακοποίηση των πληρωμών για 
τις υπηρεσίες οικοσυστήματος (PES).

Ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας μέσω της αειφόρου διαχείρισης δασών 
(SFM)
Συνήθης είναι η διάκριση μεταξύ εγγενούς (οικοσυστημικής) ικανότητας, που βασίζεται στη
γενετική ποικιλότητα των δασών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας του εδάφους,
και  κοινωνικοοικονομικής ικανότητας τoυ τομέα της δασοκομίας από πλευράς τεχνογωσίας 
και έντασης κεφαλαίου. 
Ο εισηγητής αναγνωρίζει την προσαρμοστική ικανότητα της ενωσιακής δασοκομίας 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε τελευταία ανάλυση στηρίζεται στην εγγενή ικανότητα των 
δασών: οι εκ των υστέρων απαντήσεις σε διάφορες απειλές μπορεί να είναι δυνατές αλλά δεν 
είναι εφικτές από οικονομική άποψη, είτε για δημόσιους είτε για ιδιωτικούς φορείς. 

                                               
1 SEC(2010) 65 Έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής - σύνοψη της αξιολόγησης αντικτύπου-συνοδευτικό έγγραφο στην έκθεση της Επιτροπής 

περί απαιτήσεων αειφορίας σχετικά με τη χρήση στερεών και αέριων πηγών βιομάζας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη COM(2010) 11 τελ.
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Η SFM που βασίζεται στη μακροπρόθεσμη απόδοση ξυλείας εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ - φυσικά όμως, όχι σε όλα. Η ενεργητική προληπτική SFM προσφέρει ένα
πλαίσιο στο οποίο ικανοποιούνται οι εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. 
Οι επιλογές ενεργητικής προσαρμογής συγκλίνουν στη φυσική αναγέννηση, τη γενετική
ποικιλότητα και την αυξανόμενη ποικιλότητα από πλευράς δομής και μείγματος ειδών, καθώς 
και σε μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών, ανεξάρτητα από τον τύπο του 
δάσους και τον προσανατολισμό της διαχείρισης1. 
Επιπλέον μέτρα περιλαμβάνουν τεχνολογίες θερισμού και μεταφορών για τη Βόρεια περιοχή 
και διαχείριση συσσωρευμένων καυσίμων για τη Μεσόγειο.
Ο εισηγητής φρονεί ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας όλων των οικοσυστημάτων αποτελεί 
την αποτελεσματικότερη από πλευράς κόστους απάντηση στην κλιματική αλλαγή, που 
καλύπτει τόσο το μετριασμό όσο και την προσαρμογή2,3,4,5,6 και ότι η διεύρυνση της σχετικής 
βάσης γνώσεων όλων των εμπλεκόμενων είναι βασική προϋπόθεση για τη διαχείριση. Η
συνεργασία μεταξύ όλων εμπλεκόμενων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δυνατά σενάρια, πρέπει 
να προχωρήσει επειγόντως ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
προσαρμογής όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
Περαιτέρω συνεισφορά της ΕΕ στη δασοπροστασία
Εξ ορισμού, η κλιματική αλλαγή καθιστά τις πολιτικές των κρατών μελών ανεπαρκείς για τη
δασοπροστασία.
Κεφαλαιώδη σημασία έχει η πολλαπλή συμμόρφωση: όλη η ενωσιακή χρηματοδότηση, 
ανεξάρτητα από το εμπλεκόμενο μέσο, πρέπει να είναι απρόσβλητη από κλιματικές
επιδράσεις και πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη βιοποικιλότητα 78, τη διάσταση των 
υδάτων και την ανάγκη για την άγρια φύση9.
Ο εισηγητής υποστηρίζει υποχρεωτικά εθνικά σχέδια για τα δάση ως ένα τρόπο να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση και να αξιοποιηθεί η συναίνεση που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο 
της Forest Europe σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών. Τα εθνικά σχέδια για τα 
δάση πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον πενταετείς περιόδους και να βασίζονται σε ακριβή 
και ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια αξιολόγησης εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και σε 
ενσωμάτωση της προσαρμοστικής και της προληπτικής διαχείρισης δασών. Η Επιτροπή 
πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά σχέδια για τα δάση με στόχο την 
ολοκλήρωσή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσαρμογής των δασών. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των απειλών και τη συνολική δασική έκταση της ΕΕ, η

                                               
1 Έκθεση προς τη ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στα ευρωπαϊκά δάση και 

επιλογές για προσαρμογή" (AGRI-2007-G4-06)

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

3 World Bank (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. September 2009 

6 Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with 

Global Changes, 2009

7 Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αριθ. 9/2004 σχετικά με τα μέτρα για τα δάση στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη

(μαζί με τις απαντήσεις της Επιτροπής)

8 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της

βιοποικιλότητας (P7_TA(2010)0325)

9 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη P6_TA(2009)0034
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χρηματοδότηση από την ΚΓΠ μέσω του δεύτερου πυλώνα για τα δάση πρέπει να αυξηθεί, 
υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης εθνικών σχεδίων για τα δάση και σχεδίων επιχειρησιακής
διαχείρισης, που ενσωματώνουν τη στρατηγική βιοποικιλότητας της ΕΕ με μακρά χρονικά
πλαίσια για έργα δασοκομίας στη SFM. Η επιλεξιμότητα πρέπει να επεκταθεί σε δημόσιους 
φορείς και ομάδες παραγωγών, με μετατόπιση την κατεύθυνση της αμοιβής βάση της 
επιφάνειας και με συμπερίληψη μέτρων διατήρησης επιτόπου και εκτός τόπου. 
Η ενεργητική αειφόρος διαχείριση δασών πρέπει να ενσωματωθεί σαφώς και να αποκτήσει 
προτεραιότητα στη έρευνα και πρακτική και πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η δημόσια 
ιδιοκτησία του 40% των δασών στην ΕΕ. Οι πρακτικές διατήρησεις ειδών και τα φυτώρια
πρέπει να επεκταθούν στα συναφή μικροβιακά και μυκητιακά είδη. Πρέπει να ενθαρρυνθεί
ενεργητικά η επιτόπια έρευνα στη μυκητοριζική συμβίωση. 
Οι πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστήματος (PES) πρέπει να επισημοποιηθούν ενόψει
των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών, αξιοποιώντας την επιτυχία των δασικών και
υδατικών έργων1. 
Οι πολιτικές πολιτικής προστασίας πρέπει επίσης να ενισχύουν τις προστατευτικές
λειτουργίες των δασών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της αναδάσωσης ώστε να 
προλαμβάνονται οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και η διάβρωση.
Πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η επαναφορά του Κανονισμού για την Πρόληψη
των Πυρκαγιών, ο οποίος πρέπει να προχωρεί πέρα από τις τρέχουσες διατάξεις ανάπτυξης 
της υπαίθρου και να εστιάζεται στη διαχείριση του τοπίου και τη σταδιακή εισαγωγή τοπικών 
ειδών ανθεκτικών στις πυρκαγιές, όπως η δρυς (Quercus Spp). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσαρμογή και την ανθεκτικότητα των δασών με τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού ταμείου προσαρμογής. 
Η οδηγία 105/1995, η οποία, σε συνδυασμό με το σύστημα της ΚΓΠ βάσει τιμολογίων
ενδέχεται να ευνοεί τις επιδόσεις σε σύγκριση με την προσαρμογή, πρέπει να αναθεωρηθεί 
ώστε να χαλαρωθούν οι κανόνες που αφορούν την εμπορία των τοπικών ειδών. Η επιτόπια
διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων είναι το βασικό συλλογικό εγχείρημα που θα 
επιτρέψει σε κοινότητες και βιομηχανίες που εξαρτώνται από το δάσος να ακμάσουν. 

                                               
1 IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the 

Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009


