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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az „Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: erdeink felkészítése 
az éghajlatváltozásra” című bizottsági zöld könyvről
(2010/2106(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az „Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: erdeink 
felkészítése az éghajlatváltozásra” című bizottsági zöld könyvre (COM(2010)66 
végleges),

- tekintettel az erdeink éghajlatváltozásra való felkészítéséről szóló, 2010. június 11-i 
tanácsi következtetésekre,

- tekintettel a 2010 utáni biológiai sokféleségről szóló, 2010. március 15-i tanácsi 
következtetésekre,

- tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” 
című fehér könyvre (COM(2009)147) és 2010. május 6-i állásfoglalására (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- tekintettel az európai erdők védelmével foglalkozó miniszteri konferenciára (MCPFE, 
FOREST EUROPE), annak különböző állásfoglalásaira és a fenntartható 
erdőgazdálkodással kapcsolatos iránymutatások, kritériumok és indikátorok 
meghatározása terén végzett szakértői munkájára,

- tekintettel az EU erdészeti stratégiájáról szóló tanácsi állásfoglalásra (HL C 56/1, 1999. 
február 26.) és az annak alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2005)84 
végleges),

- tekintettel az EU 2006 és 2011 közötti időszakra vonatkozó erdészeti cselekvési tervére 
(COM(2006)302 végleges), és a terv végrehajtásának a külső értékelő csoport által 
elvégzett félidős értékelésére (30-CE-0227729/00-59. sz. szolgáltatási szerződés),

- tekintettel az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkében előírt összefoglaló jelentésre az 
élőhelytípusok és fajok védettségi helyzetéről (COM(2009)358 végleges), valamint a 
biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról szóló, 2010. 
szeptember 21-i állásfoglalására (P7_TA(2010)0325),

- tekintettel „Az erdőkkel kapcsolatos tájékoztatás formálása az Európai Unióban: az erdők 
és az erdészet tekintetében kialakult közvélekedések” című tanulmányra (AGRI-2008-
EVAL-10 sz. tender, 30-CE-0101908/00-50 sz. keretszerződés),

- tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményére, a Kiotói 
Jegyzőkönyvre, valamint az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 
földhasználatra, földhasználat-változásra és erdőgazdálkodásra vonatkozó helyes 
gyakorlatáról szóló iránymutatásra (IPCC-LULUCF),

- tekintettel az EU biomasszával kapcsolatos cselekvési tervére (COM(2005)628 végleges), 

- tekintettel a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvre (2009/28/EK irányelv); a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelvre (2009/29/EK irányelv); a szilárd és a 
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gáznemű biomasszaforrások villamosenergia-termelési, fűtési és hűtési célú 
hasznosítására vonatkozó fenntarthatósági követelményekről szóló bizottsági jelentésre 
(COM(2010)11/SEC(2010)65); valamint a biomassza energiahordozóként való 
felhasználása tekintetében a fenntarthatóságot biztosító rendszerről szóló jelentés 
elkészítésével kapcsolatban lezajlott nyilvános konzultáció eredményeire,

- tekintettel az európai éghajlat-változási programra, valamint az éghajlatváltozással 
foglalkozó szakértői csoportnak a LULUCF tekintetében elvégzett munkájára (2010. 
szeptember 16-i jelentés),

- tekintettel a 2000-ben létrejött Európai Tájvédelmi Egyezményre (Firenzei Egyezmény),

- tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 
1999/105/EK tanácsi irányelvre (HL L 11/17, 2000.1.15.), valamint az EU növény-
egészségügyi rendszerének felülvizsgálatára,

- tekintettel az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtanáról szóló tanulmányok 
(TEEB) közül a természet gazdaságtanának előtérbe helyezéséről szóló összefoglaló 
jelentésre („Mainstreaming the Economics of Nature”), valamint az éghajlatváltozással 
kapcsolatos legújabb kérdésekkel foglalkozó tanulmányra („Climate Issues Update”),

- tekintettel a Tanácsnak az Európai Unión belüli erdőtüzek megelőzéséről szóló, 2010. 
április 26-i következtetéseire,

- tekintettel a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről szóló
rendelet („Forest Focus”) végrehajtásáról szóló jelentésre (COM(2010)430 végleges),

- tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 9/2006. számú, „Európai 
erdőtípusok: a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó jelentéstétel és szakpolitika 
keretében meghatározott kategóriák és típusok” című technikai jelentésére,

- tekintettel az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 
számára „Az éghajlatváltozás hatásai Európa erdeire és alkalmazkodási lehetőségek” 
címmel készült jelentésre (AGRI-2007-G4-06),

- tekintettel az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága számára „Az EU 
politikai lehetőségei az európai erdők káros hatásoktól való védelme érdekében” címmel 
készült jelentésre (ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- tekintettel a Számvevőszék 9/2004 sz., a vidékfejlesztési politikán belüli erdőgazdálkodási 
intézkedésekről szóló különjelentésére (a Bizottság válaszaival együtt),

- tekintettel az európai erdők védelmével foglalkozó miniszteri konferencia Helsinkiben 
elfogadott állásfoglalására (H1), amelynek értelmében a fenntartható erdőgazdálkodás „az 
erdők és fás területek oly módon és oly mértékben megvalósuló kezelése és hasznosítása, 
amely fenntartja azok biológiai sokféleségét, termelékenységét, megújulási képességét, 
vitalitását, valamint azon képességüket, hogy jelenleg és a jövőben fontos ökológiai, 
gazdasági és szociális funkciót töltsenek be helyi, nemzeti és globális szinten anélkül, 
hogy más ökoszisztémákat károsítanának”,

- tekintettel eljárási szabályzata 50. cikkére,

- tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2010),  
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A. mivel az EU területének 42%-át borítják erdők és fás területek, az erdőkre épülő 
ágazatok több mint 2 millió munkahelyet biztosítanak, és az EU-ban található erdők 
40%-a köztulajdonban van,

B. mivel az EU-ban található erdők a társadalom és az ökoszisztéma szempontjából 
felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek, többek között az ipari tevékenységekből eredően 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 10%-át elnyelik,

C. mivel a NATURA 2000 területek 30%-a erdei élőhely, és ezek 66%-ának kedvezőtlen a 
védettségi helyzete,

D. mivel a szilárd biomasszából és a biohulladékból előállított energia az előrejelzések 
szerint 2020-ra az EU-ban rendelkezésre álló megújulóenergia-források 58%-át teszi 
majd ki, ami az erdészeti tevékenységek megerősödéséhez vezet, és több mint 100%-ra 
növeli a kitermelés és a növedék arányát,

E. mivel az erdővédelemnek az erdőket érintő valamennyi uniós szakpolitikai területen 
érvényesülnie kell,

F. mivel az erdők sokszor országhatárokon átnyúló élő, evolúciós ökoszisztémát alkotnak, 
amelyeket az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kidolgozott, az erdőkre 
vonatkozó nómenklatúrát követve bioklimatikus zónák és erdőtípusok szerint lehet 
osztályozni,

G. mivel a különböző erdőtípusok eltérő és előre nem látható biotikus és abiotikus 
veszélyeknek vannak kitéve az éghajlatváltozás miatt, és ebből adódóan az erdők 
ellenálló képessége a védekezésre irányuló erőfeszítések sarokkövét alkotja, 

H. mivel a különböző nemzeti és regionális erdőgazdálkodási rendszereket alkalmazkodási 
képességük növelése érdekében tiszteletben kell tartani és támogatni kell, 

I. mivel az EU erdészeti cselekvési tervének négy célkitűzése van: a hosszú távú 
versenyképesség javítása, a környezet védelme, hozzájárulás az életminőség javításához 
és az együttműködés erősítése, és mivel különösen az első célkitűzés megvalósítása 
terén jelentős előrelépés történt,

J. mivel az európai erdők védelmével foglalkozó miniszteri konferenciának a fenntartható 
erdőgazdálkodásról már sikerült európai konszenzust elérnie,

K. mivel az erdőtüzek megelőzéséről (2158/1992/EGK) és a Közösségen belüli erdők és 
környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről (2152/2003/EK) szóló rendeletek már 
elvesztették hatályukat, aminek következtében a jelentéstétel esetivé, a finanszírozás 
pedig elégtelenné vált,

L. mivel a genetikai kiválasztás során a teljesítményjellemzőket nem szabad az 
alkalmazkodási jellemzők kárára előtérbe helyezni,
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1. üdvözli az erdővédelemről és erdészeti információcseréről szóló zöld könyvet; úgy véli, 
hogy az EU erdészeti stratégiáját az erdőgazdálkodás és az erdővédelem javítása 
céljából a szubszidiaritás elvével összhangban meg kell erősíteni;

2. emlékeztet arra, hogy az erdők, amelyek ellenálló képessége nem csak a fák, hanem 
valamennyi erdei organizmus biológiai sokféleségétől függ, kulcsfontosságúak az 
európai társadalmak éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása tekintetében;

3. meggyőződése, hogy az ökológiai fenntarthatóság alapfeltétele annak, hogy az EU-ban 
található erdők gazdasági és társadalmi funkciói fennmaradjanak;

Az EU erdészeti cselekvési terve 
4. üdvözli az erdőkre épülő ágazatok globális versenyképességének biztosítására irányuló 

uniós erőfeszítések sikerét;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák az erdészeti cselekvési terv 
környezettel és életminőséggel kapcsolatos, a megvalósítás tekintetében jelenleg 
elmaradozó célkitűzéseinek megvalósítására irányuló erőfeszítéseket,

6. hangsúlyozza, hogy az erdővédelmi intézkedéseknek tükrözniük kell az erdőtípusok és 
bioklimatikus zónák szerinti biotikus és abiotikus veszélyek határokon átnyúló jellegét;

7. hangsúlyozza, hogy az erdővédelem a tagállamok, a régiók, az erdőkre épülő iparágak, 
valamint a köz- és a magántulajdonban lévő erdők tulajdonosainak hosszú távú 
elkötelezettségétől függ;

Fenntartható erdőgazdálkodás
8. üdvözli, hogy a Forest Europe sikereket ért el a fenntartható erdőgazdálkodás 

javításában, valamint a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó iránymutatásokkal, 
kritériumokkal és indikátorokkal kapcsolatos európai konszenzus elérésében;

9. emlékeztet rá, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás összhangot teremt az erdők 
termelési aspektusai és az erdővédelmi aspektusok között, és a nemzeti és regionális 
prioritások szerint biztosítja az erdők gazdasági, társadalmi és környezeti funkcióinak 
folytonosságát;

10. támogatja, hogy az EU-n belül regionális prioritásokat, mérhető célokat, illetve 
értékelési kritériumokat tartalmazó ötéves nemzeti erdőgazdálkodási programok 
keretében tegyék kötelezővé az aktív fenntartható erdőgazdálkodást;

11. megjegyzi, hogy a genetikai sokféleség, a természetes megújulás, a struktúra és a 
fajállományok sokfélesége közös elemei az erdők alkalmazkodási lehetőségeinek, és 
valamennyi bioklimatikus övezetre, gazdálkodási rendszerre és erdőtípusra érvényesek;

Általános javaslatok
12. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be az EU erdői éghajlatváltozási 

alkalmazkodásának keretére irányuló jogalkotási javaslatot;
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13. sürgeti a Bizottságot, hogy készítsen az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak tett kifizetések 
bevezetésének lehetőségeiről szóló jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
figyelembe veszi az erdőtelepítés, a biológiai sokféleség megőrzése és a fenntartható 
erdőgazdálkodás szerepét;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be az erdőtüzek megelőzéséről szóló olyan 
jogalkotási javaslatot, amely tartalmazza az európai erdőtűz-információs rendszer 
(EFFIS) finanszírozását, infrastruktúrát, valamint képzési és megelőzési terveket; 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be az erdészeti információkról szóló olyan 
jogalkotási javaslatot, amely figyelembe vészi az éghajlatváltozás fenyegetéseit, 
valamint a harmonizált és összehasonlítható adatok szükségességét az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC), a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény (CBD), valamint a környezeti számlák vonatkozásában;

A KAP második pillére
16. felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy a vidékfejlesztési programok előkészítése 

során teljes mértékben működjenek együtt az erdészeti hatóságokkal, valamint ismerjék 
el az erdők jelentőségét a vidékfejlesztésben és a társadalmi-gazdasági és környezeti 
szolgáltatások terén; 

17. fenntartja, hogy a KAP második pillérében a termelési csoportokat és a 
közintézményeket erdészeti intézkedések által kell támogatni;

18. fentartja, hogy növelni kell a fajok, élőhelyek és ökoszisztéma-szolgáltatások erdészeti 
biológiai sokféleségét védelmező köz- és magánszereplők támogatását növelni kell, és a 
támogathatóságot ki kell terjeszteni a NATURA 2000 helyszíneit összekötő területekre 
is;

19. felszólít arra, hogy az elletételezés számlázáson alapuló rendszerét váltsa fel a rögzített 
vagy területi alapon meghatározott költségek szerinti elszámolás;

20. felszólít arra, hogy hozzanak olyan új KAP-intézkedést, amely az „meghatározott 
eredetű erdészeti genetikai erőforrások in situ és ex situ megőrzését” célozza;

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az EU valamennyi finanszírozásában 
biztosítsák hosszú távon az erdészeti és erdővédelmi projekteket;

Kibocsátási jelentéstétel és számvitel
22. úgy véli, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) a jelenlegi formájában nem 

kompatibilis az erdőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységek (LULUCF) számvitelével, 
főként a kibocsátáskereskedelmi rendszer ipari létesítményeire vonatkozó éves 
megfelelési követelmények különbségei, valamint azon hosszabb időtartamok miatt, 
amelyek a földtulajdonok szénkészleteiben bekövetkezett változásokhoz és azok 
észleléséhez szükségesek;

23. úgy véli, hogy a fabiomassza szén-dioxid-semlegességének feltételezése, valamint az 
üvegházhatású gázokról szóló jelenlegi számítási módszerben alkalmazott rövid 
határidők veszélyeztetik az üvegházhatást okozó gázok csökkentését;
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24. felszólít olyan üvegházhatású gázokról szóló számítási módszer kialakítására, amely 
által a földhasználatból és az erdőgazdálkodásból eredő biomassza-kibocsátásokat 
hosszú távon lehet ellenőrizni;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy alakítson ki jogilag kötelező erejű fenntarthatósági 
kritériumokat a fabiomassza, valamint ILUC-faktorokat a biomassza valamennyi 
formája tekintetében;

26. felszólít az erdők olyan meghatározásainak alkalmazására, melyek biomok szerint 
megkülönböztetik a szén-dioxidban dús idős erdőket, az intenzíven kezelt 
monokultúrákat és egyéb erdőtípusokat;

0

0      0

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az EU erdői: állapot és irányítás 
Az EU erdői és az egyéb fás földterületek az EU területének több mint 42%-át teszik ki1.
Az erdők munkavállalók milliói, vállalkozók és 16 millió erdőtulajdonos számára biztosítanak 
megélhetést. Az erdőkre épülő faipari ágazatok (FBI) több mint 2 millió munkahelyet 
biztosítanak, többnyire a kis- és középvállalkozásokban és 300 milliárd euró forgalmat 
bonyolítanak. 350 000 embert foglalkoztatnak az erdőgazdálkodásban2. Ezen felül az EU 
erdőinek 40%-a állami tulajdonban van.

A fakitermelés és növedék közötti arány az EU-ban stabil 60% körül mozog3. Ez az arány az 
előrejelzések szerint több országban 100% fölé emelkedik majd, ami 2020 után visszaesést 
eredményez a készletek növekedésében4.

Az európai erdőket öt bioklimatikus övezetbe soroljuk: északi, mérsékelt óceáni, mérsékelt 
szárazföldi, mediterrán és hegyi övezetek5, melyek megfelelnek az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség által a politikai döntések meghozatalához útmutatóként létrehozott erdészeti 
tipológiának6.

Az európai erdőket és erdészetet több különböző regionális és nemzeti modell alapján 
irányítják, amelyeket produktív és védelmi jellegük szerint csoportosíthatók7. Az rdők 
erőforrásokat és ökoszisztéma-funkciókat is bitzosítanak.

Az erdőket fenyegető veszélyek
Az éghajlatváltozással kapcsolatos fenyegetéseket nagyjából két, abiotikus (viharok, 
széllökések, szárazság, tűzveszély növekedése) és biotikus (kártevők, gombás fertőzések) 
csoportba sorolhajtuk. Hatásaik egymást erősítik, például a kártevők esetében a magasabb 
hőmérséklet hosszabb reproduktív ciklusokat okoz több patogén faj esetében. 

A nyári esőzés elmaradása az északin kívül valamennyi övezetben befolyásolja az erdők 
produktivitását. A várakozások szerint az európai kontinens egészén csökkenni fog a 
fenyőerdők területe és produktivitása. A lucfenyő várhatóan az alacsonyabb tengerszint feletti 
magasságokon terményként alkalmatlanná válik, a mediterrán zónában pedig várhatóan 
eltűnik a bükkfa. A hegyi övezetben a szárazsági terhelés valamennyi nagyobb fafajta 
növekedését és vitalitását befolyásolja. A nem faalapú erdészeti termékek (például gombák, 
parafa, gyógynövények) előállítása drasztikusan csökkenni fog egész Európában.

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000. Európai erdő-erőforrásai, CIS, Észak-Amerika, Ausztrália, Japán és Új-Zéland 

2 „Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra” zöld köny és bizottsági szolgálati 

munkadokumentum COM(2010)66 final/SEC(2010)163

3 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 4/2009. számú jelentése – A biológiai sokféleséggel kapcsolatban 2010-re kitűzött célok teljesítése

4 UNECE/FAO, 2006 -  Az európai erdészeti erőforrások fejlesztése – az európai erdészeti ágazat jövőjéről szóló tanulmány

5 Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára „Az éghajlatváltozás hatásai Európa erdeire és alkalmazkodási 

lehetőségek” címmel készült jelentés (AGRI-2007-G4-06)

6 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 9/2006. számú, „Európai erdőtípusok: a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó jelentéstétel és 

szakpolitika keretében meghatározott kategóriák és típusok” című technikai jelentése

7 Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága számára „Az EU politikai lehetőségei az európai erdők káros hatásoktól való védelme 

érdekében” címmel készült 2009-es jelentés (ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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A kártevők észak felé terjeszkednek, előre nem látható, hogy az ebből fakadó, várható 
tömeges megjelenésük milyen hatással lesz az északi erdőkre. Ezen felül a mérsékeltebb 
telek és a széllökésekkel szembeni érzékenység csökkentik a fakitermeléshez való 
hozzáférést. Ugyanebben az övezetben a bükkerdők az előrejelzések szerint 2100-ig a 
jelenlegi területük egytizedére csökkennek12.

A tűzveszély kockázata egyre növeszik az európai kontinensen, különösen a mediterrán 
térségben, ezzel együtt valamennyi fafaj tekintetében előre nem látható módon jelennek meg 
tömegesen a kártevők. Ebben a térségben a bükkfa várhatóan gyakorlatilag eltűnik.

A kártevők tömeges megjelenése valamennyi fenyőerdőt érinti majd.

Az erdők szétaprózódottsága – mely azt eredményezi, hogy a természetes élőhelyek egyre 
gyakrabban érintkeznek a vidéki vagy városi területekkel – komoly veszélyt jelent a kontinens 
erdői számára.

A fentiek a fák kiszáradását okozzák és megváltoztatják a fajták összetételét.

Az embereket fenyegető, az erdők védelmi funkcióinak elvesztéséből eredő veszélyekről csak 
kevés tanulmény létezik. A hegyi térségekben a vízelvezetési képesség csökkenése várhatóan 
több védelmi funkcióra (különös tekintettel az áradásokra és a vízminőségre) is hatással lesz. 
A mediterrán régióban az áradásaal együtt fellépő erdőtüzek eróziót okoznak, mivel a 
növények kevésbé képesek megújulni és ez súlyosbítja az elsivatagosodást.

Az energiaágazat fabiomassza-szükséglete egyre nagyobb fenyegetést jelent az erdők és a 
hagyományos, erdőkre épülő faipari ágazatok számára. A fabiomassza szén-dioxid-
semlegességének feltételezése3 figyelmen kívül hagyja a „szénadósság” újbóli 
felszívódásához szükséges időtartamot, ami a fák produktivitásától, valamint az előző 
fölhasználattól és –gazdálkodástól függ4. Ez a fenyegetés kapcsolódik az UNFCCC/LULUCF 
rendelkezéseinek hasonló hiányosságaihoz.

Az uniós nézőpont
Az erdőket érintő közös szakpolitikák közé tartozik a KAP (8 milliárd euró a második 
pillérben), a környezetvédelmi politika (elsősorban a biológiai sokféleség és a víz), valamint 
az energia-, az ipar-, a kereskedelem-, a kutatás- és a kohéziós politika, ideértve a regionális 
politikát és a szolidaritási alapot, ahol az erdővédelem vonatkozásában gyakran nincs meg az 
összhang.

A Tanács és az EP erdővédelemmel kapcsolatos elkötelezettsége a tűzvédelemről 
(2158/1992/EGK), a megfigyelésről (2152/2003/EK) és a fát és fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeiről szóló (995/2010/EU) rendeletekben 

                                               
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.(Az Epirrita autumnata (Lep: Geometridae)  

petepusztulásának topoklimatikus mintái földrajzi információs rendszerrel: előrejelzések a jelenlegi éghajlatban és melegebb éghajéati helyzetek) 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. 120./1. szám, 92-101. o.

3 A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv 2009/28 EC

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy (A bioenergia közvetlen szénadóssága), Joanneum Kutatóintézet, Graz.
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jutott kifejeződésre az EUSZ. 175. cikke, illetve a jelenlegi EUMSz. 192. cikke alapján1. Az 
erdővédelmet a természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzésével2 és az 
alkalmazkodási stratégiával3 4is összhangban kell vizsgálni. 

Az 1998-as uniós erdészeti stratégia5 elvezetett a nem kötelező érvényű 2006-os erdészeti 
cselekvési tervhez6, amelynek célja

1. a versenyképesség hosszú távú javítása, 
2. a környezet javítása és megóvása, 

3. hozzájárulás az életminőség javításához, 
4. az együttműködés és a kommunikáció erősítése.

A Bizottság erdészeti cselekvési tervről szóló félidős értékelése szerint bár az 1. célkitűzéshez 
tartozó cselekvések tekintetében jelentős előrehaladás történt, az összes többi cselekvést 
kevéssé hajtották végre7. Jelentős hiányosságok tapasztalhatók a környezetvédelem javítása és 
a biológiai sokféleség megőrzése terén: az erdei élőhelyek 60%-a „kedvezőtlen-nem 
kielégítő”, illetve „kedvezőtlen-rossz” minősítést kapott8. Kevés lépést tettek a képzés és 
tájékoztatás, a védelmi funkciók, valamint a városi és városkörnyéki erdők tekintetében.
Ez szembenáll az európai állampolgárok elsődleges szükségleteivel. Az erdők megítéléséről 
szóló európai bizottsági tanulmány szerint az erdők megőrzését és védelmét az erdészeti 
politika messze legfontosabb témájának tartják (44%), ezt követi az erdők egészsége, illetve 
szennyezése (15,4%), az éghajlatváltozás (12.5%) és az erdők gazdasági használata (8%)9.
Az erdészeti cselekvési terv koordinációs és tájékoztatási intézkedései lassan haladnak előre, 
mivel az Erdészeti Állandó Bizottsághoz nem érkeznek be megfelelő ütemben a nemzeti 
erdészeti programok;

Minden uniós tagállam részt vesz az európai erdőkre irányuló folyamatban, amelynek 
keretében az elmúlt 20 évben közös megközelítésmódokat dolgoztak ki a fenntartható 
erdőgazdálkodásra vonatkozóan.

Erre építve a nemzeti és regionális prioritásoknak teret engedő aktív és megelőző jellegű 
fenntartható erdőgazdálkodás uniós szinten kötelezővé válhatna. Az európai erdőkre irányuló 
folyamaton belüli előrehaladott tudományos munkára tekintettel az alkalmazás minimális 
költségekkel és csekély adminisztratív terhekkel járna.

A biomasszával kapcsolatos politikák vonatkozásában „a teljes Európai Unióra kiterjedő 
fellépés úgy biztosíthatja a közös környezetvédelmi célok teljesülését, hogy közben a belső 

                                               
1 Lásd még a Bíróság 164/97. és 165/97. ügyekben hozott ítéleteit.

2 A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció (COM(2009)82 végleges).

3 Fehér könyv az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról: európai cselekvési keret (COM(2009)147).

4 Az Európai Parlament 2010. május 6-I állásfoglalása „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című európai 

bizottsági fehér könyvről ((P7_TA-PROV(2010)0154).

5 A Tanács állásfoglalása az Európai Unió erdészeti stratégiájáról (HL C 56/1., 1999. február 26.).

6 COM(2006) 302 végleges.

7 Az uniós erdészeti cselekvési terv (2006–2011)  végrehajtásának külső értékelő csoport általi  félidős értékelése (30-CE-0227729/00-59. sz. 

szolgáltatási szerződés).

8 „Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkében előírt összefoglaló jelentés az élőhelytípusok és fajok védettségi helyzetéről” (COM (2009)358 végleges).

9  „Az erdőkkel kapcsolatos tájékoztatás formálása az Európai Unióban: az erdők és az erdészet tekintetében kialakult közvélekedések”  (AGRI-2008-

EVAL-10 sz. tender, 30-CE-0101908/00-50 sz. keretszerződés),
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piaci verseny sem torzul”1. 

Az előadó véleménye szerint a fellépés jelentheti kötelező erejű fenntarthatósági kritériumok 
meghatározását a szén-dioxid-semlegesség feltételezésének felülvizsgálatára és az 
üvegházhatású gázok kiszámításának tudományosan megalapozott módszertanára 
támaszkodva, amely figyelembe veszi a fabiomassza több évre kiterjedő jellegét és a 
kibocsátási értékeknek a földhasználat és erdőgazdálkodás változásaiból adódó módosulásait.
Emellett ILUC-faktorokat kell megállapítani a biomassza valamennyi formája tekintetében.

A fentiek fényében a földhasználathoz, a földhasznosításban bekövetkezett változásokhoz és 
az erdőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeknek az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerébe való felvétele az összehasonlíthatóság problémája miatt megkérdőjelezhető. 

Nemzetközi szinten az EU-nak az erdők biomok szerinti, változatos meghatározását kellene 
támogatnia, mivel e meghatározás tekintettel van a biológiai sokféleségre, a talajra és a 
társadalmi vonatkozásokra és középpontjában a szén-dioxidban dús idős erdők megőrzése áll. 
Ez kiemelkedő szerepet játszik annak biztosításában, hogy a biológiai sokféleség tekintetében 
vállalt pénzügyi kötelezettségeket és a REDD+-t ne fordítsák megkérdőjelezhető projektekre.

Erdészeti információcsere: a döntéshozatal alapja
Az erdészeti információcsere a finanszírozás és a hatályát vesztett 2152/2003. sz. rendeletben
előírt jelentéstételi kötelezettség hiánya miatt elégtelen. E rendeletet újból hatályba kellene 
léptetni tekintettel az éghajlati fenyegetésekből fakadó tájékoztatási szükségletekre, valamint 
a CBD és az UNFCCC megnövekedett információszükségletére, hogy pontos képet 
biztosíthassanak az erdők biológiai sokféleségéről és a megkötött szén-dioxid mennyiségének 
változásáról. Az uniós szintű adatgyűjtésnek egymással összeegyeztethető mechanizmusokon, 
összehangolt fogalommeghatározásokon és a nemzeti erdőnyilvántartásokból, valamint más 
érintett forrásokból származó, összehasonlítható adatokon kellene alapulnia.

Az erdészeti információcsere jelentőséggel bír továbbá a környezeti számlák, a „GDP-n innen 
és túl” kezdeményezés, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások kifizetéseinek 
működőképessé tétele szempontjából is.

Az alkalmazkodási képesség javítása a fenntartható erdőgazdálkodás révén 
Általában különbséget szokás tenni az erdők genetikai sokféleségére, többek között a talaj 
biológiai sokféleségére támaszkodó, az adottságokban rejlő (ökoszisztéma) kapacitás és az 
erdészeti ágazat ismereteiből és tőkeigényességéből fakadó társadalmi-gazdasági kapacitás
között. 

Az előadó elismeri az uniós erdészeti ágazat alkalmazkodási képességét, ugyanakkor azt is 
megjegyzi, hogy ennek alapja végeredményben az erdők jellegéből adódó kapacitás: lehet a 
különböző fenyegetésekre utólagos válaszokat adni, de gazdasági szempontból nem ésszerű 
sem az állami, sem a magán szereplők számára.

Számos – de korántsem az összes – uniós tagállam gyakorolja a hosszú távú fakitermelésre 
                                               
1 SEC(2010) 65 Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A hatásvizsgálat összefoglalása amely a következő dokumentumot kíséri: a Bizottság 

jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a szilárd és a gáznemű biomasszaforrások villamosenergia-termelési, fűtési és hűtési célú 

hasznosítására vonatkozó fenntarthatósági követelményekről (COM(2010) 11 végleges).  
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összpontosító, fenntartható erdőgazdálkodást. Az aktív vagy megelőző jellegű fenntartható 
erdőgazdálkodás olyan keretet biztosít, amellyel a nemzeti és regionális prioritások is 
tiszteletben tarthatók. 

Az aktív alkalmazkodási lehetőségek középpontjában a természeti megújulás, a genetikai 
változatosság, valamint a struktúra és a fajállományok sokféleségének növelése áll, hiszen 
ezen intézkedésekkel növelhető az erdők ellenálló képessége függetlenül az erdő típusától 
vagy a gazdálkodás jellegétől1. 

A további intézkedések kiterjednek a boreális régió számára kidolgozott betakarítási és 
szállítási technológiákra, valamint a földközi-tengeri térségben felgyülemlett tüzelőanyag 
kezelésére.

Az előadó úgy véli, hogy az ökoszisztémák ellenálló képességének megerősítése jelenti az 
éghajlatváltozásra adott, a hatások enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást is magában 
foglaló legköltséghatékonyabb választ23456, valamint hogy az összes érintett fél kapcsolódó 
ismereteinek bővítése alapvető követelmény az irányítás szempontjából. Mielőbb szükség van 
az összes lehetséges forgatókönyvet figyelembe vevő és valamennyi érintett felet magában 
foglaló együttműködés elmélyítésére az összhang biztosítása érdekében, tekintettel az összes 
európai társadalom alkalmazkodási szükségleteire.

Az EU további hozzájárulása az erdővédelemhez 
Az éghajlatváltozás miatt a tagállamok politikái alkalmatlanok az erdővédelemre. 
A feltételesség elengedhetetlen: az érintett eszköztől független valamennyi uniós 
finanszírozásnak éghajlatbiztosnak kell lennie és figyelembe kell vennie a biológiai 
sokféleséget78, a vizek állapotát, valamint azt, hogy szükség van érintetlen természeti 
területekre9.

Az előadó támogatja a kötelező nemzeti erdészeti programokat (NFP-ket), mivel ezek 
biztosítják a megfelelést és a Forest Europe fenntartható erdőgazdálkodásról szóló 
konszenzusán alapulnak. A nemzeti erdészeti programoknak legalább ötéves időszakokra kell 
vonatkozniuk, és az előzetes és utólagos értékelést szolgáló pontos és számszerűsíthető 
kritériumokon, valamint alkalmazkodő és megelőző erdőgazdálkodáson kell alapulniuk. A 
Bizottságnak a nemzeti erdészeti programokra vonatkozó útmutatókat kell kiadnia az erdők 
szélesebb körű alkalmazkodási keretébe való beillesztésük céljából.

                                               
1 Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára „Az éghajlatváltozás hatásai Európa erdeire és alkalmazkodási 

lehetőségek” címmel készült jelentés (AGRI-2007-G4-06)

2 UNEP (2009) „A természetes helyreállás? Az ökoszisztémák szerepe az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében”

3 Világbank (2009) „Kényelmes megoldások egy kényelmetlen igazságra: az éghajlatváltozás ökoszisztéma alapú megközelítései”
4 Az éghajlatváltozásra, az ökoszisztéma-szolgáltatásokra és a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégia felé – Az EU biológiai sokféleséggel 

foglalkozó ad hoc szakértői munkacsoportjának háttér-vitaanyaga, 2009.

5 TEEB (2009) Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana: Climate Issues Update. 2009. szeptember 

6 A biológiai sokféleséggel foglalkozó, svéd nemzeti tanács: „Biológiai sokféleség, ökoszisztéma-szolgáltatások és ellenálló képesség – Irányítás a 

globális változásokat hozó jövőben”, 2009.
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A fenyegetések méretére és az EU teljes erdőterületére való tekintettel növelni kell az erdők 
számára a KAP második pillérén keresztül nyújtott finanszírozást, melynek a nemzeti 
erdészerti programok meglététől és olyan műveleti gazdálkodási tervektől kell függenie, 
melyek magukban foglalják az EU biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiáját, valamint 
hosszú időkeretet biztosítanak a fenntartható erdőgazdálkodás erdészeti projektjei számára. A 
támogathatóságot közszereplőkre és termelési csoportokra is ki kell terjeszteni, át kell váltani 
a területen alapuló ellentételezésre, beleértve az in situ és ex situ megőrzési intézkedéseket is. 

Az aktív fenntartható erdőgazdálkodást egyértelműen kell érvényesíteni és prioritást kell 
nyernie a kutatásban és a gyakorlatban, valamint figyelembe kell vennie, hogy az EU-ban 
található erdők 40%-a köztulajdonban van. A fajok megőrzését és nevelését ki kell 
terjeszteni a kapcsolódó mikróbákra és gombafajtákra is. A mikorrhiza szimbiózis helyszíni 
kutatását aktívan ösztönözni kell.

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokra irányuló kifeizetéseket (PES) az erdészeti és vízzel 
kapcsolatos projektekre építve a következő pénzügyi terv tekintetében formalizálni kell1. 

A polgári védelmi politikáknakjavítaniuk kell az erdők védelmi funkcióit is, beleértve az 
áradások, a tűzvészek és az erózió megelőzése érdekében tett erdőtelepítés növelését.

A jelenlegi vidékfejlesztési rendelkezéseken túlmutató tűzvédelmi rendelet visszahelyezését 
késedelem nélkül folytatni kell, a tájrendezésre és a tűznek ellenálló helyi fajok – például a 
tölgyfa (Quercus Spp.) – telepítésére összpontosítva.

Az uniós alkalmazkodási alap létrehozásakor különösen figyelembe kell venni az erdők 
alkalmazkodását és ellenállóképességét.

A 105/1995 irányelvet – mely a KAP számlázáson alapuló rendszerével együtt adott esetben a 
teljesítményt fontosabbnak tartja az alkalmazkodásnál – a helyi fajok forgalmazására 
vonatkozó szabályok enyhítése érdekében felül kell vizsgálni. Az erdészeti genetikai 
erőforrások megőrzése olyan alapvető közös törekvés, amely biztosítani fogja az erdőtől 
függő közösségek és iparágak felvirágzását.

                                               
1 IUCN Európai Regionális Iroda, IUCN Környezetvédelmi Jogi Központ, Európai Erdőtulajdonosok Konföderációja, végleges jelentés: „Az európai 

erdők talajvizének és biológiai sokféleségének gazdasági értéke”, 2009.


