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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Groenboek van de Commissie over bosbescherming en bosinformatie in de EU: 
onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering
(2010/2106(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek van de Commissie over “bosbescherming en bosinformatie in de 
EU: onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering” (COM(2010) 66 definitief),

– gezien de conclusies van de Raad van 11 juni 2010 over het voorbereiden van onze bossen 
op de klimaatverandering,

– gezien de conclusies van de Raad van 15 maart 2010 over biodiversiteit na 2010,

– gezien het Witboek van de Commissie getiteld “Aanpassing aan de klimaatverandering: 
naar en Europees actiekader” COM(2009) 147 en zijn resolutie van 6 mei 2010 
(P7_TA-PROV(2010)0154),

– gezien de Ministerconferentie over de bescherming van de bossen in Europa (MCPFE) -
FOREST EUROPE, de verschillende resoluties die daar zijn behandeld en het werk dat 
deskundigen er hebben verricht voor het uitwerken van richtsnoeren, criteria en 
indicatoren voor duurzaam bosbeheer (SFM),

– gezien de resolutie van de Raad over een bosbouwstrategie voor de EU (PB C 56/1 van 
26.2.1999) en het verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging ervan 
(COM(2005) 84 definitief),

– gezien het EU-actieplan voor de bossen 2006-2011 (FAP) (COM(2006)302 definitief) en 
de tussentijdse evaluatie van de uitvoering ervan door een extern evaluatieteam 
(dienstencontract nr. 30-CE-0227729/00-59),

– gezien het samenvattend verslag over de staat van instandhouding van habitattypes en 
soorten, als vereist krachtens artikel 17 van de habitatrichtlijn (COM(2009)358 definitief) 
en zijn resolutie van 21 september 2010 over de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving 
tot behoud van de biodiversiteit (P7_TA(2010)0325),

– gezien het onderzoek “Shaping forest communication in the European Union: public 
perceptions of forests and forestry” (aanbesteding nr. AGRI-2008-EVAL-10 // 
kadercontract nr. 30-CE-0101908/00-50),

– gezien het Raamverdrag Klimaatverandering van de Verenigde Naties (UNFCCC), het 
Kyoto-protocol en de good practice guidance voor landgebruik, verandering in het 
landgebruik en bosbouw (LULUCF) van het IPCC,

– gezien de mededeling over het Actieplan Biomassa van de EU (COM(2005)628 
definitief),

– gezien de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 
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(Richtlijn 2009/28/EG), de ETS-richtlijn (Richtlijn 2009/29/EG), het verslag van de 
Commissie betreffende de duurzaamheidseisen voor het gebruik van vaste en gasvormige 
biomassa bij elektriciteitsproductie, verwarming en koeling (COM(2010)11 / 
SEC(2010)65) en de resultaten van de openbare raadpleging over de voorbereiding van 
een verslag over een stelsel voor duurzaam gebruik van biomassa als energiebron,

– gezien het Europese klimaatveranderingsprogramma en het werk dat is verricht door de 
deskundigengroep klimaatbeleid voor LULUCF (verslag van 16.9.2010),

– gezien de Europese Landschapsconventie van 2000 (het Verdrag van Florence),

– gezien de Richtlijn van de Raad 1999/105/EG betreffende het in de handel brengen van 
bosbouwkundig teeltmateriaal (PB L 11/17 van 15.1.2000) en de herziening van de 
communautaire regeling op fytosanitair gebied,

– gezien het samenvattend verslag van de TEEB “Mainstreaming the Economics of Nature”
en de Climate Issues update van de TEEB,

– gezien de conclusies van de Raad van 26 april 2010 over de bosbrandpreventie in de 
Europese Unie,

– gezien het verslag over de tenuitvoerlegging van de “Forest Focus”–verordening 
COM(2010)430 definitief,

– gezien het technisch verslag nr. 9/2006 van het EEA “European forest types: Categories 
and types for sustainable forest management reporting and policy”,

– gezien het verslag aan het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese 
Commissie over “Impacts of Climate Change on European Forests and Options for 
Adaptation (AGRI-2007-G4-06),

– gezien het verslag uit 2009 aan het directoraat-generaal milieu van de Europese 
Commissie over “opties voor een EU-aanpak van de bescherming van de Europese bossen 
tegen schadelijke effecten” (ENV.B.1/ETU/2008/0049),

– gezien het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer nr. 9/2004 over Forestry 
Measures within Rural Development Policy (alsmede de antwoorden van de Commissie),

– gezien de definitie in de resolutie H1 van de MCPFE in Helsinki van duurzaam 
bosbeheer: “het beheer en het gebruik van bossen en beboste zones op een manier en met 
een intensiteit waarbij deze hun biodiversiteit, productiviteit, regeneratiecapaciteit, 
vitaliteit en vermogen behouden om nu en in de toekomst relevante ecologische, 
economische en sociale functies op lokaal, nationaal en mondiaal niveau te vervullen en 
waarbij geen schade aan andere ecosystemen wordt toegebracht”;

– gelet op artikel 50 van zijn Reglement;

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2010),
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A. overwegende dat bossen en beboste gebieden 42% van het grondgebied van de EU 
bedekken, dat de houtsector meer dan twee miljoen banen biedt, en 40% van de bossen in 
de EU zich in openbaar eigendom bevinden,

B. overwegende dat de Europese bossen sociale en ecologische diensten van onschatbare 
waarde leveren, onder andere door tien procent van de jaarlijkse emissie van 
broeikasgassen in de EU te compenseren,

C. overwegende dat 30% van de NATURA 2000-gebieden bossen zijn, waarvan 66% een 
ontoereikende beschermingsstatus genieten,

D. overwegende dat verwacht wordt dat de opwekking van energie uit vaste biomassa en 
bioafval tegen 2020 58% zal bedragen van de energie uit hernieuwbare bronnen in de EU, 
wat zal leiden tot intensievere vormen van bosbouw, en tot het overschrijden van de kaap 
van 100% in de verhouding tussen kap en jaarlijkse nettoaanwas,

E. overwegende dat de bescherming van de bossen in alle beleidsvormen van de EU die 
gevolgen hebben voor de bossen zou moeten worden gemainstreamed,

F. overwegende dat bossen levende en zich ontwikkelende ecosystemen zijn, die vaak over 
de nationale grenzen heen gaan, en die zouden kunnen worden ingedeeld naar 
bioklimaatzone en type bos, uitgaande van de nomenclatuur voor de bosbouw ontwikkeld 
door het EEA,

G. overwegende dat verschillende types bos door de klimaatverandering met verschillende en 
onvoorspelbare biotische en abiotische bedreigingen worden geconfronteerd, waardoor het 
weerstandsvermogen van de bossen de hoeksteen van alle beschermingsprojecten wordt,

H. overwegende dat de verschillende nationale en regionale stelsels voor het bosbeheer 
moeten worden gerespecteerd en ondersteund, om ze in staat te stellen zich goed aan te 
passen,

I. overwegende dat het FAP van de EU vier doelstellingen heeft: het verbeteren op de lange 
termijn van de concurrentiepositie, de bescherming van het milieu, het bijdragen aan de 
verhoging van de levenskwaliteit en het bevorderen van de coördinatie, en overwegende 
dat er hoofdzakelijk vooruitgang is geboekt bij het bereiken van de eerste doelstelling,

J. overwegende dat het proces Forest Europe al heeft geleid tot een Europese consensus 
over duurzaam bosbeheer,

K. overwegende dat de verordeningen inzake de preventie van bosbranden (2158/1992) en 
Forest Focus (2152/2003) zijn verstreken, wat leidt tot ad hoc-rapportage en een 
onvoldoende financiering,

L. overwegende dat genetische selectie niet de voorkeur mag geven aan prestatiekenmerken 
ten koste van de aanpassingskenmerken,
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1. verwelkomt het Groenboek over bosbescherming en bosinformatie; is van mening dat de 
bosstrategie van de EU moet worden geïntensiveerd om het beheer en het behoud van de 
bossen te verbeteren, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel;

2. wijst erop dat bossen, die voor hun weerstandvermogen afhankelijk zijn van de 
biodiversiteit van niet alleen de bomen maar van alle organismen in het bos, van essentieel 
belang zijn voor Europa, waar de samenleving zich moet aanpassen aan de 
klimaatverandering;

3. is ervan overtuigd dat ecologische duurzaamheid een vereiste is voor het voortbestaan van 
de economische en sociale functies van de Europese bossen;

Het FAP van de EU
4. verwelkomt het succes van de inspanningen van de EU om voor de houtsector een sterke 

mondiale concurrentiepositie te veroveren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun inspanningen te vergroten om de 
doelstellingen van het FAP voor het milieu en het welzijn te halen, waarvoor tot nu toe 
onvoldoende is bereikt;

6. benadrukt dat de maatregelen voor de bescherming van de bossen een afspiegeling moeten 
zijn van de grensoverschrijdende aard van de biotische en abiotische bedreigingen, 
afhankelijk van het type en de bioklimaatzone;

7. benadrukt dat de bosbescherming aangewezen is op een inzet op de lange termijn van de 
lidstaten, de regio´s, de houtsector en zowel openbare als particuliere eigenaars van 
bossen;

Duurzaam bosbeheer
8. is verheugd over het succes van Forest Europe bij het verbeteren van het SFM en het 

bereiken van een Europese consensus over richtsnoeren, criteria en indicatoren voor een 
SFM;

9. herinnert eraan dat SFM leidt tot een goede combinatie van productie- en milieuaspecten 
van de bossen, en volgens nationale en regionale prioriteiten de continuïteit van hun 
economische en sociale functies alsmede hun functie voor het milieu garandeert;

10. pleit voor het verplicht stellen van een actief SFM in de EU in de context van nationale 
vijfjarenprogramma´s voor de bosbouw, uitgaande van regionale prioriteiten en meetbare 
streefdoelen en evaluatiecriteria;

11. stelt vast dat de genetische diversiteit, het natuurlijk herstel en de diversiteit van de 
structuur en van de soorten gezamenlijke elementen zijn voor de opties die bestaan voor 
de aanpassing van de bossen, wat geldt voor alle bioklimaatzones, beheerssystemen en 
soorten bos;
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Algemene voorstellen
12. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel voor te leggen voor een kader voor de 

aanpassing van de Europese bossen aan de klimaatverandering;

13. verzoekt de Commissie verslag uit te brengen aan het Parlement en de Raad over de opties 
voor het invoeren van betalingen voor ecosysteemdiensten, rekening houdende met de rol 
van de bebossing, de bescherming van de biodiversiteit en SFM;

14. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel voor te leggen voor de preventie van 
bosbranden, met financiële middelen voor het Europees bosbrandinformatiesysteem 
(EFFIS), de infrastructuur, de opleiding en de planning van de preventie;

15. verzoekt de Commissie dringend een wetgevingsvoorstel voor de bosinformatie voor te 
leggen, rekening houdende met de klimaatbedreigingen en met het feit dat er 
geharmoniseerde en vergelijkbare gegevens nodig zijn voor de UNFCCC, de CBD en de 
milieurekeningen;

De tweede pijler van het GLB
16. verzoekt de lidstaten en de regio´s volledig samen te werken met de bosbeheerautoriteiten 

bij de voorbereiding van de programma´s voor de plattelandsontwikkeling, rekening 
houdende met het belang van de bossen voor de plattelandsontwikkeling en voor het 
leveren van sociaaleconomische diensten en milieudiensten;

17. blijft erbij dat producentenorganisaties en overheidsinstanties in aanmerking zouden 
moeten kunnen komen voor bosbouwmaatregelen onder de tweede pijler van het GLB;

18. blijft erbij dat steun voor openbare en particuliere actoren voor het beschermen van de 
biodiversiteit van soorten, habitats en ecosysteemdiensten moet worden verhoogd, en dat 
ook gebieden die NATURA 2000-gebieden met elkaar verbinden hiervoor in aanmerking 
moeten kunnen komen;

19. pleit voor het vervangen van het systeem voor de betaling dat gebaseerd is op facturen 
door een systeem gebaseerd op standaardkosten, of kosten berekend op basis van een 
gebied;

20. pleit voor het opnemen van een nieuwe GLB-maatregel voor “ het bewaren in situ en 
ex situ van genetisch materiaal van bekende origine voor de bosbouw”;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten bepalingen op te nemen voor 
langetermijnscenario’s voor bosbouw- en bosbeschermingsprojecten in alle 
financieringsmechanismen van de EU;

Rapportage over en berekening van emissies
22. is van mening dat het ETS in zijn huidige vorm primair niet compatibel is met de 

rapportage binnen LULUCF, vanwege het verschil tussen de vereisten voor de jaarlijkse 
naleving van de regels voor industriële installaties binnen het ETS en de langere periodes 
die nodig zijn voor het ontstaan en zichtbaar worden van veranderingen in de opslag van 
koolstof in arealen;
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23. is van mening dat de veronderstelling dat houtachtige biomassa koolstofneutraal is en het 
korte tijdbestek dat wordt gebruikt in de huidige berekeningsmethode voor de emissie van 
broeikasgassen ten koste gaan van de verlagingen die op dat gebied worden bereikt;

24. pleit voor het vastleggen van een berekeningsmethode voor de emissie van 
broeikasgassen, waarin rekening wordt gehouden met de langere termijn en de emissies 
uit biomassa afkomstig van landgebruik en bosbeheer;

25. verzoekt de Commissie wettelijk bindende duurzaamheidscriteria voor houtachtige 
biomassa en ILUC-factoren voor alle vormen van biomassa te ontwikkelen;

26. pleit voor de toepassing van definities voor de bosbouw waarin op basis van de biomen 
een onderscheid wordt gemaakt tussen koolstofrijke oude bossen, intensief beheerde 
monoculturen en andere boscategorieën;

0

0      0

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Bossen in de EU: staat en bestuur
In de EU bedekken bossen en ander beboste zones meer dan 42% van het territorium1.
Bossen bieden een inkomen aan miljoenen werknemers, aan ondernemers en aan 16 miljoen 
boseigenaars. De houtsector (FBI´s) biedt meer dan twee miljoen banen, hoofdzakelijk in 
KMO´s, en maakt een omzet van 300 miljard euro. In het bosbeheer werken 
350 000 personen2. Bovendien is 40% van de bossen in de EU eigendom van de overheid.
De verhouding tussen kap en jaarlijkse nettoaanwas in de EU is stabiel, en ligt bij ongeveer 
60%3. Er wordt verwacht dat deze verhouding in meerdere landen boven de 100% zal stijgen, 
waardoor de houtvoorraad na 2020 zal slinken4.
De Europese bossen kunnen worden ingedeeld in vijf bioklimaatzones: de boreale, de 
gematigd oceanische, de gematigd continentale en de mediterrane, alsmede de berggebieden5

de bostypologie die het EEA heeft ontwikkeld als basis voor de beleidsbeslissingen6.
Voor de Europese bossen en de bosbouw bestaan er allerlei regionale en nationale modellen, 
die kunnen worden ingedeeld in functie van hun aanpak van de productie of van de 
bescherming7. Bossen leveren zowel grondstoffen als ecosysteemdiensten.
Bedreigingen voor de bossen
De klimaatgerelateerde bedreigingen kunnen algemeen worden ingedeeld als abiotisch 
(stormen, windworp, droogte, toename van het brandgevaar) of biotisch (plagen, aantasting 
door schimmels). De gevolgen daarvan versterken elkaar, bijvoorbeeld bij plagen: hogere 
temperaturen leiden tot een langere voortplantingscyclus van verschillenden pathogene 
soorten.
Te weinig neerslag in de zomer heeft in alle zones behalve de boreale nadelige gevolgen voor 
de productiviteit van de bossen. Er wordt verwacht dat de naaldbossen op het hele Europese 
continent zullen slinken en minder productief zullen worden. Er wordt verwacht dat de spar 
voor lager gelegen gebieden een ongeschikte soort zal worden, en dat de beuk uit de 
mediterrane zone zal verdwijnen. Stress door droogte heeft in de berggebieden nadelige 
gevolgen voor de groei en de vitaliteit van de drie belangrijkste soorten. De productie van 
producten van de bosbouw andere dan hout, zoals paddenstoelen, kurk en kruiden, zal in heel 
Europa sterk afnemen.
De gevolgen voor de boreale bossen van de verwachte massale uitbraak van plagen
vanwege hun uitbreiding naar het noorden zijn nog steeds niet bekend. Bovendien worden de 
winters zachter, en de bossen kwetsbaarder voor windworp, wat de toegang voor de 

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand.
2 Groenboek Bosbescherming en bosinformatie in de EU: onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering, 

en werkdocument van de diensten van de Commissie COM(2010)66 definitief / SEC(2010)163.
3 EMA-verslag nr. 4/2009 - Progress towards the European 2010 biodiversity target.
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 Technisch verslag nr. 9/2006 van het EMA “European forest types Categories and types for sustainable forest 

management reporting and policy”.
7 Verslag uit 2009 aan het DG milieu van de Europese Commissie “opties voor een EU-aanpak van de 

bescherming van de Europese bossen tegen schadelijke effecten” (ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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houtkap bemoeilijkt. Er wordt verwacht dat de berkenbossen in diezelfde zone tegen het jaar 
2100 tot 10% van hun huidige areaal zullen slinken1,2.
Het brandgevaar stijgt overal in continentaal Europa, met name in het Middellandse 
Zeegebied, waardoor onvoorspelbare plagen zullen uitbreken voor alle drie soorten. Er wordt 
verwacht dat de beuk uit deze zone vrijwel zal verdwijnen.
De uitbraak van plagen zal voor alle naaldbossen nadelige gevolgen hebben.
De fragmentatie van de bossen, waardoor er meer raakvlakken komen tussen de natuur en 
rurale of urbane gebieden, is een ernstige bedreiging voor de continentale bossen.
Dat leidt tot bossterfte en veranderingen in de soortensamenstelling.
Er bestaat maar weinig onderzoek naar de bedreigingen voor de hele samenleving door het 
verloren gaan van beschermingsfuncties. In de berggebieden zal de afnemende capaciteit voor 
het opvangen van pieken in de waterafstroming waarschijnlijk nadelige gevolgen hebben voor 
verschillende beschermingsfuncties (met name in verband met overstromingen en de 
waterkwaliteit). In het Middellandse Zeegebied zullen bosbranden gecombineerd met 
overstromingen leiden tot erosie, omdat de regeneratiecapaciteit van de planten afneemt, wat 
tot nog meer woestijnvorming leidt.
De vraag naar houtachtige biomassa voor de opwekking van energie blijkt een bedreiging 
te zijn voor de bossen en voor de traditionele houtsector. De veronderstelling dat houtachtige 
biomassa koolstofneutraal is3 laat buiten beschouwing dat er veel tijd nodig is voor het 
resorberen van de “koolstofschuld”, die afhankelijk is van de productiviteit van de bomen en 
van het eerdere landgebruik en landbeheer4. Die bedreiging houdt verband met vergelijkbare 
tekortkomingen in de bepalingen van UNFCCC/LULUCF.

Het Europees perspectief
De beleidsvormen van de Gemeenschap die gevolgen hebben voor de bossen zijn onder 
andere het GLB (8 miljard euro in de tweede pijler), het milieubeleid (met name de 
biodiversiteit en water), het energie-, industrie-, handels-, onderzoeks- en cohesiebeleid, 
alsmede het regionaal beleid en het solidariteitsfonds, waarbij een coherente aanpak van de 
bosbescherming soms ver te zoeken is.
De Raad en het EP staan volledig achter de bosbescherming, en hebben dat bewezen door 
verordeningen over de preventie van bosbranden (2158/1992), de bewaking (2152/2003) en 
de vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de 
markt brengen (995/2010) op basis van art. 175 VEU, nu 192 VWEU5. De bosbescherming 
moet ook worden gezien in de context van de preventie van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen6 en de aanpassingsstrategie1,2.

                                               
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 Richtlijn 2009/28 EC inzake hernieuwbare energie
4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, 

Graz.
5 Zie ook de arresten van het EHJ in de zaken 164/97 en 165/97
6 Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 

COM(2009) 82 definitief
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De bosbouwstrategie van de EU van 19983 heeft geleid tot het niet bindende 2006 EU Forest 
Action Plan-FAP4, waarin wordt gestreefd naar

1. de versterking van het concurrentievermogen op de lange termijn
2. de verbetering en bescherming van het milieu 
3. het bijdragen tot de levenskwaliteit 
4. de bevordering van coördinatie en communicatie

In haar tussentijdse evaluatie van het FAP stelt de Commissie vast dat er weliswaar veel 
vooruitgang is geboekt bij de acties van doelstelling 1, maar dat de tenuitvoerlegging van alle 
andere acties ontoereikend was5. De grootste tekortkomingen houden verband met het 
verbeteren van de bescherming en het behoud van de biodiversiteit: 66% van de bossen 
hebben de status “ongunstig slecht/ontoereikend”6. Er is weinig gedaan aan voorlichting en 
informatie, aan de beschermingsfuncties en aan urbane en peri-urbane bossen.
Dat staat haaks op de prioriteiten van de Europese burgers. Uit de forest perception study van 
de Commissie blijkt dat verreweg de meeste burgers (44%) het behoud en de bescherming als 
het belangrijkste onderwerp voor het bosbouwbeleid beschouwen. Daarna komen de 
gezondheid van de bossen en de vervuiling (15,4%), de klimaatverandering (12,5%) en de 
opbrengst (8%)7.
Bij de acties binnen het FAP voor de coördinatie en de communicatie wordt slechts langzaam 
vooruitgang geboekt, omdat er te weinig Nationale Programma´s voor de Bosbouw (NFP´s) 
worden ingediend bij het Permanent Comité voor de Bosbouw (SFC).
Alle lidstaten van de EU nemen deel aan het proces Forest Europe, waar in de afgelopen 
twintig jaar een gezamenlijke aanpak van SFM is ontwikkeld.
Op basis daarvan zal een actief en preventief SFM, waarin rekening kan worden gehouden 
met nationale en regionale prioriteiten, misschien verplicht worden gesteld in de EU. 
Aangezien er al heel veel wetenschappelijk werk is verricht aan Forest Europe zal de 
uitvoering ervan slechts lage kosten en administratieve lasten met zich mee brengen.
In verband met het beleid voor biomassa kan “een actie op het EU-niveau garanderen dat de 
gezamenlijke milieubescherming wordt bereikt zonder te leiden tot scheeftrekkingen op de 
interne markt “8.
Uw rapporteur is van mening dat deze actie moet leiden tot wettelijk bindende criteria voor de 
duurzaamheid, waarbij we de veronderstelde koolstofneutraliteit nog eens in overweging 

                                                                                                                                                  
1 Witboek “Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader” COM(2009) 147
2 Resolutie van het EP van 6 mei 2010 over het Witboek van de Commissie: “Aanpassing aan de 

klimaatverandering: naar een Europees actiekader” (P7_TA-PROV(2010)0154.
3 Resolutie van de Raad over een bosbouwstrategie (PB C 56/1 26 februari 1999).
4 COM(2006) 302 definitief.
5 Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het EU Forest Action Plan 2006-2011 door een extern 

evaluatieteam (dienstencontract nr.30-CE-0227729/00-59)
6 “Samenvattend verslag over de staat van instandhouding van habitattypes en soorten, als vereist krachtens 

artikel 17 van de habitatrichtlijn” (COM (2009) 358 definitief.
7  “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.
8 SEC(2010) 65 Werkdocument van de diensten van de Commissie – samenvatting van de effectevaluatie –

begeleidend document bij het verslag van de Commissie betreffende de duurzaamheidseisen voor het gebruik 
van vaste en gasvormige biomassa bij elektriciteitsproductie, verwarming en koeling COM(2010) 11 
definitief
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moeten nemen en uit moeten gaan van een wetenschappelijk gefundeerde 
berekeningsmethode van de emissie van broeikasgassen, waarin rekening wordt gehouden dat 
houtachtige biomassa een zaak van meerdere jaren is, en met de veranderingen van de 
emissies vanwege veranderingen in het landgebruik en het bosbeheer. Bovendien moeten er 
voor alle vormen van biomassa ILUC-factoren worden ontwikkeld.
Daarom is het opnemen van de LULUCF-sector in het ETS van de EU – dat primair is 
ontwikkeld voor de jaarlijkse emissies van industriële installaties – dubieus, vanwege 
problemen met de compatibiliteit.
De EU zou op het internationale niveau moeten streven naar definities van een gediversifieerd 
bos, gebaseerd op de biomen, en rekening houdende met de biodiversiteit, de bodem en de 
sociale dimensie, waarbij de nadruk moet worden gelegd op het behoud van koolstofarme 
primaire oerbossen. Dit is essentieel om te garanderen dat financiële vastleggingen voor de 
biodiversiteit en voor REDD+ niet terechtkomen in dubieuze projecten.

Bosinformatie: de basis voor de besluitvorming
De bosinformatie is ontoereikend, omdat er te weinig verplichtingen zijn voor de financiering 
en voor de rapportage, zoals voorzien in de verstreken Verordening (EG) nr. 2152/2003. Die 
verordening zou weer moeten worden ingevoerd, rekening houdende met de informatie die 
nodig is in verband met de klimaatbedreigingen, maar ook met de toenemende behoefte aan 
informatieverstrekking voor de CBD en de UNFCCC, om de veranderingen in de 
biodiversiteit van de bossen en in de koolstofopslag goed weer te geven. De informatie op het 
niveau van de EU zou gebaseerd moeten zijn op compatibele mechanismen, geharmoniseerde 
definities en vergelijkbare gegevens van de nationale bosinventarissen en andere relevante 
bronnen.
Bosinformatie is ook relevant voor de milieurekeningen, het initiatief “het BBP en verder” en 
de concrete toepassing van het stelsel van betalingen voor ecosysteemdiensten (PES).

Het verhogen van de aanpassingscapaciteit door SFM
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de inherente capaciteit (van het ecosysteem), 
waarbij wordt vertrouwd op de genetische diversiteit van de bossen, inclusief de biodiversiteit 
van de bodem, en de sociaaleconomische capaciteit van de bosbouwsector, in de vorm van 
knowhow and kapitaalintensiteit.
Uw rapporteur erkent het bestaan van de aanpassingscapaciteit van de bosbouw in de EU, 
hij stelt echter vast dat die uiteindelijk aangewezen is op de inherente capaciteit van de 
bossen: een respons ex post op verschillende dreigingen is misschien wel mogelijk, maar 
financieel niet haalbaar, voor openbare noch voor particuliere actoren.
Verschillende lidstaten – maar zeker niet in alle – gebruiken SFM, en leggen daarbij de 
nadruk op de houtopbrengst op de lange termijn. Een actief of preventief SFM biedt een 
kader, waarbij rekening wordt gehouden met nationale en regionale prioriteiten.
De belangrijkste mogelijkheden voor actieve aanpassing zijn gebaseerd op natuurlijk herstel, 
genetische diversiteit en het verhogen van de diversiteit gemeten aan de structuur en de 
soortensamenstelling als de maatregelen om de weerbaarheid van het bos te verhogen, los van 
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het type bos en de gemaakte beheerskeuzen1.
Verdere maatregelen zijn onder andere oogst- en vervoerstechnologieën voor de boreale regio 
en het beheer van de hoeveelheid brandbare materie voor het Middellandse Zeegebied.
Uw rapporteur is van mening dat het versterken van het weerstandsvermogen van alle 
ecosystemen de meest kostenefficiënte reactie op de klimaatverandering is, waarbij moet 
worden uitgegaan van zowel afzwakking als aanpassing 2,3,4,5,6, en dat het voor het beheer een 
essentiële vereiste is dat de alle belanghebbenden beschikken over meer relevante kennis. De 
samenwerking tussen alle belanghebbenden moet zo snel mogelijk leiden tot een 
samenhangende aanpak van de aanpassing die in de samenleving in alle lidstaten nodig is, 
waarbij rekening moet worden gehouden met alle denkbare scenario´s.
Een grotere EU-bijdrage aan de bosbescherming
De klimaatverandering leidt er per definitie toe dat het beleid van de lidstaten voor de 
bosbescherming ontoereikend wordt.
De randvoorwaarden zijn essentieel: alle EU-middelen, voor welk instrument dan ook, 
moeten klimaatbestendig zijn en rekening houden met de biodiversiteit7,8, de waterdimensie 
en de behoefte aan wilde natuur9.
Uw rapporteur staat achter verplichte NFP´s als een manier om te garanderen dat de regels 
worden gerespecteerd, en uit te gaan van de consensus binnen Forest Europe over SFM. 
NFP´s zouden ten minste perioden van vijf jaar moeten bestrijken, gebaseerd op precieze en 
kwantificeerbare criteria voor de evaluatie ex ante en ex post en op de integratie van  het 
bosbeheer gebaseerd op aanpassing en preventie. De Commissie moet richtsnoeren voor 
NFP´s publiceren, om ze op te kunnen nemen in een breder aanpassingskader voor de bossen.
Gezien de omvang van de bedreigingen en van het totale bosareaal in de EU moeten er meer 
financiële middelen uit de tweede pijler van het GLB ter beschikking worden gesteld voor de 
bossen, voor zover er NFP´s en operationele beheersplannen bestaan die gebaseerd zijn op de 
EU-strategie voor de biodiversiteit en op een lange looptijd voor bosbouwprojecten binnen 
SFM. Ook openbare actoren en producentenorganisaties zouden in aanmerking moeten komen 
voor subsidies, waarbij het accent moet worden verlegd naar een betaling op basis van het 
areaal en ook rekening moet worden gehouden met behoudsmaatregelen in situ en ex situ.
Een actief SFM moet duidelijk worden gemainstreamed en prioriteit krijgen in onderzoek en 
praktijk, en zou ook rekening moeten houden met het feit dat 40% van de EU-bossen 
staatseigendom zijn. De methodes voor het behoud van de soorten en voor de 
                                               
1 Verslag aan het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie over “Impacts of 

Climate Change on European Forests and Options for Adaptation (AGRI-2007-G4-06)
2 UNEP (2009) “The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”
3 Wereldbank (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 Speciaal verslag nr.9/2004 van de Europese Rekenkamer over Forestry Measures within Rural Development 

Policy (samen met de antwoorden van de Commissie)
8 Resolutie van het EP van 21 september 2010 over de tenuitvoerlegging van de  EU-wetgeving tot behoud van 

de biodiversiteit (P7_TA(2010)0325)
9 Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2009 over de wilde natuur in Europa P6_TA(2009)0034
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boomkwekerijen zouden ook moeten gelden voor microbiale en fungale soorten. In situ 
onderzoek naar mycorrhizale symbiose zou gericht moeten worden bevorderd.
De betalingen voor ecosysteemdiensten (PES) zouden moeten worden geformaliseerd met 
het oog op de volgende financiële vooruitzichten, waarbij moet worden uitgegaan van het 
succes van de projecten voor bosbouw en water1.
Het beleid voor de burgerbescherming zou ook gericht moeten zijn op het versterken van 
de beschermende functie van de bossen, en de bebossing bevorderen om overstromingen, 
bosbranden en erosie te verhinderen.
De verordening inzake de brandpreventie zou zo snel mogelijk weer moeten worden 
ingevoerd, waarbij men verder moet gaan dan de huidige bepalingen voor de 
plattelandsontwikkeling en de nadruk moet leggen op landschapsbeheer en de geleidelijke 
invoering van brandbestendige plaatselijke soorten, zoals de Quercus Spp.
De aanpassing en de weerbaarheid van de bossen moet bijzondere aandacht krijgen bij het 
oprichten van een EU-fonds voor de aanpassing.
Richtlijn 105/1995, die samen met het op facturen gebaseerde systeem van het GLB 
rendement misschien meer beloont dan aanpassing, zou moeten worden herzien, om de regels 
voor het op de markt brengen van plaatselijke soorten te vereenvoudigen. De bescherming in 
situ van genetische hulpbronnen voor de bosbouw is het belangrijkste collectieve project om 
gemeenschappen en bedrijfstakken die van het bos afhankelijk zijn in staat te stellen om te 
floreren.

                                               
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


