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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: 
przygotowanie lasów na zmianę klimatu”
(2010/2106(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając zieloną księgę Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: 
przygotowanie lasów na zmianę klimatu” (COM(2010)66 wersja ostateczna),

- uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania lasów 
na zmianę klimatu,

- uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15 marca 2010 r. dotyczące różnorodności 
biologicznej po 2010 r.,

- uwzględniając białą księgę pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” 
COM(2009) 147 oraz swoją rezolucję z dnia 6 maja 2010 r. (P7_TA-PROV(2010)0154),

- uwzględniając Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) - FOREST 
EUROPE, przyjęte w jego ramach różne rezolucje i prace eksperckie przeprowadzone 
w zakresie tworzenia wytycznych, kryteriów i wskaźników dotyczących zrównoważonej 
gospodarki leśnej (SFM),

- uwzględniając rezolucję Rady w sprawie strategii leśnej UE (Dz.U. C 56/1 z dnia 
26 lutego 1999 r.) oraz sprawozdanie Komisji z jej realizacji (COM(2005) 84 wersja 
ostateczna),

- uwzględniając plan działań dotyczący gospodarki leśnej UE (COM(2006) 302 wersja 
ostateczna) oraz śródokresową ocenę jego realizacji przeprowadzoną przez zewnętrzny 
zespół oceniający (umowa o usługi nr 30-CE-0227729/00-59),

- uwzględniając sprawozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków 
wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej (COM(2009)358 wersja ostateczna) 
oraz swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wdrożenia przepisów UE 
mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej (P7_TA(2010)0325),

- uwzględniając analizę pt. „Shaping forest communication in the European Union: public 
perceptions of forests and forestry” (przetarg nr AGRI-2008-EVAL-10 // Umowa ramowa 
nr 30-CE-0101908/00-50),

- uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), Protokół z Kioto oraz wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie 
użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) opracowane 
przez IPCC,

- uwzględniając plan działania UE w sprawie biomasy (COM(2005) 628 wersja ostateczna), 
- uwzględniając dyrektywę w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 

2009/28/WE), dyrektywę w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (dyrektywa 
2009/29), sprawozdanie Komisji dotyczące wymagań w odniesieniu do zrównoważonego 
zastosowania biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła 
i chłodzenia (COM (2010)11/SEC (2010) 65) oraz wyniki konsultacji społecznych 
dotyczących przygotowania sprawozdania w sprawie systemu zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do zastosowań biomasy do celów energetycznych,
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- uwzględniając europejski program zapobiegania zmianie klimatu oraz prace w zakresie 
LULUCF przeprowadzone przez grupę ekspertów ds. polityki klimatycznej (sprawozdanie 
z dnia 16 września 2010 r.),

- uwzględniając Europejską konwencję krajobrazową z 2000 r. (konwencja florencka),
- uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem 

rozmnożeniowym (Dz.U. L 11/17 z 15.1.2000 r.) oraz przegląd systemu ochrony roślin 
UE,

- uwzględniając sprawozdanie podsumowujące TEEB pt. „Mainstreaming the Economics of 
Nature” oraz dokument TEEB „Climate Issues Update”,

- uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zapobiegania 
pożarom lasów w Unii Europejskiej,

- uwzględniając sprawozdanie dotyczące ostatecznego wdrożenia rozporządzenia w sprawie 
programu Forest Focus (COM(2010) 430 wersja ostateczna),

- uwzględniając sprawozdanie techniczne Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) nr 
9/2006 pt. „European forest types: Categories and types for sustainable forest 
management reporting and policy”,

- uwzględniając sprawozdanie dla DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej pt. „Impacts of Climate Change on European Forests and Options 
for Adaptation” (AGRI-2007-G4-06),

- uwzględniając sprawozdanie dla DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej pt. „EU policy 
options for the protection of European forests against harmful impacts” 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
nr 9/2004 dotyczące działania w zakresie leśnictwa w ramach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich (wraz z odpowiedziami Komisji),

- uwzględniając rezolucję helsińską H1 przyjętą przez MCPFE, w której zrównoważoną 
gospodarkę leśną zdefiniowano jako „służebność i użytkowanie lasów i obszarów leśnych 
w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, 
zdolność do regeneracji, zdrowotność i ich potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, 
ich odpowiednich funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu 
krajowym i ogólnoświatowym oraz który nie powoduje szkody w innych ekosystemach”,

-
- uwzględniając art. 50 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że lasy i grunty zalesione stanowią 42% powierzchni UE, sektory 
przemysłu oparte na leśnictwie zapewniają ponad 2 mln miejsc pracy, a 40% lasów UE 
stanowi własność publiczną,

B. mając na uwadze, że lasy UE pełnią bezcenne funkcje społeczne i ekosystemowe, 
w tym pochłaniają 10% rocznej przemysłowej emisji gazów cieplarnianych w UE,

C. mając na uwadze, że 30% obszarów sieci NATURA 2000 to siedliska leśne, przy czym 
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stan ochrony 66% z nich oceniono jako niewłaściwy,

D. mając na uwadze, że według planów w perspektywie 2020 roku 58% energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych będzie stanowić energia wytwarzana z biomasy 
stałej i bioodpadów, co spowoduje intensyfikację działalności w zakresie leśnictwa 
i zwiększenie stosunku ścinki do przyrostu do ponad 100%,

E. mając na uwadze, że ochrona lasów powinna znaleźć się w głównym nurcie wszystkich 
obszarów polityki UE dotyczących lasów,

F. mając na uwadze, że lasy są żywymi i ewoluującymi ekosystemami, które często 
przecinają granice państw i które można klasyfikować ze względu na strefę 
bioklimatyczną i typ lasu, zgodnie z nomenklaturą leśną opracowaną przez EEA,

G. mając na uwadze, że poszczególne typy lasów są narażone na różne i nieprzewidywalne 
zagrożenia biotyczne i abiotyczne wynikające ze zmiany klimatu, co sprawia, że 
odporność lasów jest podstawowym celem starań w zakresie ochrony środowiska,

H. mając na uwadze, że należy respektować różne krajowe i regionalne systemy 
gospodarki leśnej, a także wspierać je w celu wzmocnienia ich zdolności adaptacyjnej,

I. mając na uwadze, że w planie działań UE dotyczącym gospodarki leśnej (FAP) 
wyszczególniono cztery cele – poprawę długotrwałej konkurencyjności, ochronę 
środowiska, przyczynianie się do poprawy jakości życia i wspieranie koordynacji – oraz 
że postępy poczyniono głównie w realizacji pierwszego z tych celów,

J. mając na uwadze, że w ramach procesu Forest Europe osiągnięto już europejski 
konsensus w sprawie zrównoważonej gospodarki leśnej,

K. mając na uwadze, że rozporządzenia w sprawie zapobieganiu pożarom lasów 
(2158/1992) i w sprawie programu Forest Focus (2512/2003) straciły moc, czego 
skutkiem jest doraźna sprawozdawczość i niewystarczające finansowanie,

L. mając na uwadze, że dobór genetyczny nie powinien faworyzować cech produkcyjnych 
kosztem cech adaptacyjnych,

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę dotyczącą ochrony lasów i informacji 
o lasach; uważa, że należy wzmocnić strategię leśną UE z myślą o poprawie gospodarki 
leśnej i ochrony lasów, zgodnie z zasadą pomocniczości;

2. przypomina, że lasy, których odporność zależy od różnorodności biologicznej nie tylko 
drzew, lecz również wszystkich organizmów leśnych, mają istotne znaczenie dla 
adaptacji społeczeństw europejskich do zmiany klimatu;

3. jest przekonany, że równowaga ekologiczna jest warunkiem wstępnym dalszego 
pełnienia przez lasy UE funkcji gospodarczych i społecznych;

Plan działań UE dotyczący gospodarki leśnej (FAP)
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4. z zadowoleniem przyjmuje powodzenie wysiłków UE zmierzających do osiągnięcia 
globalnej konkurencyjności sektorów opartych na leśnictwie;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nasilenia działań na rzecz osiągnięcia celów 
FAP związanych ze środowiskiem i jakością życia, których realizacja jest obecnie 
opóźniona;

6. podkreśla, że środki służące ochronie lasów powinny odpowiadać transgranicznemu 
charakterowi zagrożeń biotycznych i abiotycznych stosownie do ich rodzaju i strefy 
bioklimatycznej;

7. podkreśla, że ochrona lasów zależy od długoterminowego zobowiązania ze strony 
państw członkowskich, regionów, sektorów opartych na leśnictwie oraz zarówno 
publicznych, jak i prywatnych właścicieli lasów;

Zrównoważona gospodarka leśna (SFM)
8. z zadowoleniem przyjmuje sukces procesu Forest Europe w zakresie wzmocnienia SFM 

oraz osiągnięcie europejskiego konsensusu co do wytycznych, kryteriów i wskaźników 
dotyczących SFM;

9. przypomina, że SFM łączy w sobie aspekty leśnictwa związane z produkcją i ochroną, 
zapewniając ciągłość gospodarczych, społecznych i środowiskowych funkcji lasów 
zgodnie z priorytetami krajowymi i regionalnymi;

10. uważa, że SFM powinna być obowiązkowa w UE w kontekście pięcioletnich krajowych 
programów leśnych obejmujących priorytety regionalne oraz wymierne cele i kryteria 
oceny;

11. zauważa, że różnorodność genetyczna, naturalna regeneracja oraz różnorodność 
struktury i składu gatunkowego są elementami wspólnymi różnych wariantów adaptacji 
lasów, niezależnymi od strefy bioklimatycznej, od systemu zarządzania czy od typu 
lasu;

Propozycje ogólne
12. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie przepisów 

ramowych dotyczących adaptacji lasów UE do klimatu;
13. apeluje do Komisji, aby przedstawiła Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w sprawie 

wariantów dotyczących wprowadzenia opłat za funkcje ekosystemowe, uwzględniając 
kwestie takie jak rola zalesiania, ochrona bioróżnorodności oraz SFM;

14. apeluje do Komisji, aby przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zapobiegania 
pożarom lasów, obejmujący finansowanie europejskiego system informacji o pożarach 
lasów (EFFIS), infrastrukturę, szkolenia i planowanie zapobiegania; 

15. apeluje do Komisji, aby przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie informacji 
o lasach, uwzględniając zagrożenia klimatyczne oraz potrzebę posiadania 
zharmonizowanych i porównywalnych danych w kontekście UNFCCC, CBD 
i sprawozdawczości finansowej dotyczącej środowiska;

Drugi filar WPR
16. wzywa państwa członkowskie i regiony, aby w pełni współpracowały z organami do 

spraw leśnictwa w przygotowywaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, uznając 
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znaczenie lasów dla rozwoju obszarów wiejskich i dla zapewnienia funkcji społeczno-
gospodarczych i środowiskowych;

17. utrzymuje, że grupy producentów i ograny publiczne powinny kwalifikować się do 
objęcia środkami z zakresu leśnictwa w ramach drugiego filaru WPR;

18. utrzymuje, że pomoc dla sektora publicznego i prywatnego na rzecz ochrony 
bioróżnorodności lasów pod względem gatunków, siedlisk i funkcji ekosystemowych 
musi wzrosnąć, a także należy rozszerzyć kryteria kwalifikacyjne tak, aby objąć obszary 
łączące siedliska NATURA 2000;

19. wzywa do zastąpienia systemu wynagradzania opartego na fakturach systemem opartym 
na kosztach standardowych lub związanych z obszarem;

20. wzywa do uwzględnienia nowego środka w ramach WPR, jakim jest „ochrona in situ i 
ex situ leśnych zasobów genowych”,

21. apeluje do Komisji i państw członkowskich o czuwanie nad długoterminowymi 
perspektywami projektów dotyczących leśnictwa i ochrony lasów w ramach wszystkich 
programów finansowych UE;

Sprawozdawczość i księgowość w odniesieniu do emisji
22. uważa, że system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w obecnej formie jest 

niespójny przede wszystkim ze sprawozdawczością finansową dotyczącą użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), z powodu rozbieżności 
między okresami rocznymi obowiązującymi w przypadku wymogów zgodności dla 
instalacji przemysłowych w ramach ETS a dłuższymi okresami koniecznymi 
w przypadku obserwacji zachodzących w gruncie zmian ilości pierwiastka węgla;

23. uważa, że założenie zerowego bilansu dwutlenku węgla w przypadku biomasy drzewnej 
oraz krótkie okresy stosowane w obecnej metodologii obliczania emisji gazów 
cieplarnianych ujemnie wpływają na osiągnięcia w zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych;

24. wzywa do wprowadzenia kontroli metodologii obliczania emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do dłuższych okresów oraz emisji biomasy w związku z użytkowaniem 
gruntów i gospodarką leśną;

25. wzywa Komisję, aby opracowała prawnie wiążące kryteria zrównoważonego rozwoju 
dla biomasy drzewnej oraz wskaźniki dotyczące pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów (ILUC) dla wszystkich rodzajów biomasy;

26. wzywa, aby stosowano definicje lasów odróżniające stare lasy pochłaniające duże ilości 
dwutlenku węgla od intensywnie uprawianych monokultur oraz innych typów lasów 
w zależności od biomu;

0

0      0

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Lasy w UE: stan i zarządzanie 
Lasy i inne grunty zalesione UE pokrywają ponad 42% powierzchni UE1.
Lasy są źródłem utrzymania dla milionów robotników i przedsiębiorców oraz dla 16 
milionów właścicieli lasów. Branże przemysłu oparte na leśnictwie oferują ponad 2 mln 
miejsc pracy, głównie w MŚP, i wykazują obrót w wysokości 300 mld EUR. W sektorze 
gospodarki leśnej pracuje 350 000 ludzi2. Ponadto 40% lasów UE stanowi własność 
państwową.
Stosunek ścinki do przyrostu w UE jest stabilny i wynosi około 60%3. Przewiduje się, że 
stosunek ten wzrośnie w wielu krajach do ponad 100%, co spowoduje uszczuplenie 
drzewostanu po roku 20204.
Europejskie lasy można podzielić według pięciu stref bioklimatycznych na: lasy borealne, 
lasy strefy umiarkowanej oceanicznej, lasy strefy umiarkowanej kontynentalnej, lasy 
śródziemnomorskie i lasy górskie5, zgodnie z typologią lasów opracowaną przez Europejską 
Agencję Środowiska jako punkt odniesienia dla decyzji politycznych6.
Zarządzanie lasami i leśnictwem europejskim odbywa się według różnorakich modeli 
regionalnych i krajowych, wśród których można wyróżnić modele ukierunkowane na 
produktywność i modele ukierunkowane na ochronę7. Lasy są źródłem zasobów, a także 
pełnią funkcje ekosystemowe.
Zagrożenia dla lasów
Zagrożenia związane z klimatem można podzielić ogólnie na abiotyczne (huragany, 
wichury powalające drzewa, susze, wzrost ryzyka pożarów) i biotyczne (szkodniki, choroby 
wywoływane przez grzyby). Ich skutki wzajemnie się wzmacniają, np. w przypadku 
szkodników: wyższe temperatury prowadzą do dłuższych cykli reprodukcyjnych szeregu 
gatunków patogennych.
Brak opadów w lecie negatywnie wpływa na produktywność lasów we wszystkich strefach 
poza borealną. Spodziewane jest zmniejszenie obszaru i produktywności lasów iglastych w 
całej Europie kontynentalnej. Przewiduje się, że świerk nie będzie nadawał się do uprawy na 
mniejszych wysokościach, a buk wyginie w strefie śródziemnomorskiej. W strefie górskiej 
susze ujemnie wpływają na wzrost i witalność wszystkich głównych gatunków drzew.
Wytwarzanie produktów leśnych innych niż drewno, np. grzybów, korka i ziół, radykalnie 
spadnie w całej Europie.

                                               
1 ONZ-EKG/FAO, 2000, „Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand”

2 Zielona księga pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu” i dokument roboczy służb Komisji 

COM(2010)66 wersja ostateczna / SEC(2010)163

3 Sprawozdanie EEA nr 4/2009 – „Progress towards the European 2010 biodiversity target”

4 ONZ EKG/FAO, 2006 – „Outlook for the development of European forest resources”; studium przygotowane do celów European Forest Sector 

Outlook Study 

5 Sprawozdanie dla DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej pt. „Impacts of Climate Change on European Forests and 

options for Adaptation” (AGRI-2007-G4-06)

6 Sprawozdanie techniczne EEA nr 9/2006 pt. „European forest types Categories and types for sustainable forest management reporting and policy”

7 Sprawozdanie z 2009 r. dla DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej pt. „EU policy options for the protection of European forests against harmful 

impacts” (ENV.B.1/ETU/2008/0049),
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Co do lasów borealnych – nieznane pozostają skutki oczekiwanych masowych pojawów 
szkodników w związku z ich ekspansją na północ. Poza tym łagodniejsze zimy i podatność 
na zniszczenia w wyniku wichur prowadzą do ograniczenia możliwości wyrębu. 
Przewiduje się, że w tej właśnie strefie do 2100 r. powierzchnia lasów brzozowych zmniejszy 
się do 1/10 powierzchni obecnej1, 2.
Zagrożenie pożarami wzrasta w całej Europie kontynentalnej, a szczególnie w strefie 
śródziemnomorskiej, czemu towarzyszą nieprzewidywalne plagi szkodników dotykające 
wszystkie gatunki drzew. Przewiduje się, że w strefie tej buk praktycznie wyginie.
Plagami szkodników dotknięte zostaną wszystkie lasy iglaste.
Fragmentaryzacja lasów, która powoduje zwiększenie interakcji obszarów dzikiej przyrody 
z obszarami wiejskimi i miejskimi, stanowi poważne zagrożenie dla lasów kontynentalnych.
Wszystko to skutkuje wymieraniem lasów i zmianami składu gatunkowego.
Niewiele badań poświęcono zagrożeniom dotyczącym większych grup obywateli 
wynikającym z zaniku funkcji ochronnych lasów. Przewiduje się, że w strefie górskiej 
zmniejszona zdolność do łagodzenia spływu w okresach największego natężenia będzie 
oddziaływać na różne funkcje ochronne (szczególnie związane z powodziami i jakością 
wody). W strefie śródziemnomorskiej pożary połączone z powodziami prowadzą do erozji 
z powodu ograniczonej regeneracji roślin, co skutkuje nasilaniem się pustynnienia.
Zapotrzebowanie na biomasę drzewną w sektorze energetycznym zaczyna zagrażać lasom 
i tradycyjnym sektorom przemysłu opartym na leśnictwie. Założenie, że biomasę drzewną 
cechuje zerowy bilans emisji dwutlenku węgla3, nie uwzględnia dłuższych okresów
potrzebnych do ponownego wchłonięcia „długu węglowego”, które zależą od produktywności 
drzew oraz od wcześniejszego wykorzystania gruntów i gospodarowania nimi4. Zagrożenie to 
wiąże się z podobnymi niedociągnięciami w przepisach UNFCCC/LULUCF.

Perspektywa UE
Wspólne strategie dotyczące lasów obejmują WPR (8 mld EUR w 2. filarze), politykę 
ochrony środowiska (zwłaszcza w zakresie różnorodności biologicznej i wody), politykę 
energetyczną, przemysłową, handlową, badawczą i politykę spójności, w tym politykę 
regionalną i fundusz solidarności – często wykazujące brak spójności pod względem ochrony 
lasów.
Rada i PE wyraziły zobowiązanie na rzecz ochrony lasów w rozporządzeniach dotyczących 
zapobiegania pożarom (2158/1992), monitorowania (2152/2003) oraz obowiązków 
podmiotów wprowadzających do obrotu drewno (995/2010), na podstawie art. 175 TUE, 
obecnie art.192 TFUE5. Na ochronę lasów należy też spojrzeć w kontekście zapobiegania 
katastrofom naturalnym i spowodowanym przecz człowieka6 oraz w kontekście strategii 

                                               
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 tom 120, nr 1, s. 92-101

3 Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE

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

5 Zob. też orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach 164/97 i 165/97

6 Wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka COM(2009) 82 wersja ostateczna
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adaptacyjnej1, 2.
Strategia leśna UE z 1998 r.3 doprowadziła do powstania w 2006 r. niewiążącego planu 
działań UE dotyczącego gospodarki leśnej (FAP)4, mającego na celu:

1. poprawę długotrwałej konkurencyjności; 
2. poprawę stanu środowiska/ ochronę środowiska; 
3. przyczynianie się do poprawy jakości życia; 
4. wspieranie koordynacji i komunikacji.

Przeprowadzona przez Komisję śródokresowa ocena FAP wykazała, że poczyniono istotne 
postępy w działaniach dotyczących celu 1, jednak wszystkie inne działania zostały słabo 
wdrożone5. Odnotowano poważne niedociągnięcia w zakresie poprawy ochrony oraz 
zachowania różnorodności biologicznej: stan ochrony 66% siedlisk leśnych oceniono jako 
„niewłaściwy zły/niewystarczający”6. Niewiele działań podjęto w odniesieniu do edukacji 
i informacji, funkcji ochronnych oraz lasów miejskich i podmiejskich.
Jest to sprzeczne z priorytetami obywateli europejskich. Zgodnie z badaniem Komisji 
dotyczącym postrzegania lasów pielęgnowanie i ochrona (44%) są uznawane za 
zdecydowanie najważniejszą kwestię w polityce leśnej, przed zdrowiem i zanieczyszczeniem 
lasów (15,4%), zmianą klimatu (12,5%) i wykorzystaniem w gospodarce (8%)7.
Postęp w zakresie działań koordynacyjnych i komunikacyjnych związanych z FAP jest 
powolny ze względu na niewystarczające zgłaszanie krajowych programów leśnych Stałemu 
Komitetowi ds. Leśnictwa
Wszystkie państwa członkowskie UE uczestniczą w procesie Forest Europe, w ramach 
którego w ciągu ostatnich 20 lat opracowano wspólne podejścia dotyczące zrównoważonej 
gospodarki leśnej (SFM).
Dzięki dalszemu rozwijaniu wyników tych prac aktywna i zapobiegawcza SFM, 
umożliwiająca realizację priorytetów krajowych i regionalnych, może stać się na poziomie 
UE obowiązkowa. Z uwagi na zaawansowany stan prac naukowych w ramach Forest Europe 
koszty i obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem SFM byłyby minimalne.
Co do strategii dotyczących biomasy – „działanie w skali całej UE może zapewnić 
osiągnięcie wspólnej ochrony środowiska przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń na rynku 
wewnętrznym”8.
Sprawozdawca uważa, że działanie to powinno mieć formę prawnie wiążących kryteriów 

                                               
1 Biała księga pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” COM(2009) 147

2 Rezolucja PE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie białej księgi Komisji pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (P7_TA-

PROV(2010)0154)

3 Rezolucja Rady w sprawie strategii leśnej UE (Dz.U. C 56/1 z dnia 26 lutego 1999 r.)

4 COM(2006) 302 wersja ostateczna

5 Śródokresowa ocena realizacji planu działań UE dotyczącego gospodarki leśnej na lata 2006-2011 przeprowadzona przez zewnętrzny zespół 

oceniający (umowa o wykonanie usługi nr 30-CE-0227729/00-59)

6 „Sprawozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej” (COM (2009)358 

wersja ostateczna)

7 „Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” (przetarg nr AGRI-2008-EVAL-10 // umowa 

ramowa nr 30-CE-0101908/00-50)

8 SEC(2010) 65 – dokument roboczy służb Komisji – streszczenie oceny wpływu – dokument towarzyszący sprawozdaniu Komisji dotyczącemu 

wymagań w odniesieniu do zrównoważonego zastosowania biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia 

COM(2010) 11 wersja ostateczna
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zrównoważonego rozwoju, określonych w oparciu o rewizję założenia zerowego bilansu 
emisji dwutlenku węgla oraz rzetelną z naukowego punktu widzenia metodologię obliczania 
emisji gazów cieplarnianych, uwzględniającą wieloletni charakter biomasy drzewnej oraz 
zmiany emisji związane z użytkowaniem gruntów i gospodarką leśną. Należy też opracować 
wskaźniki ILUC dla wszystkich rodzajów biomasy.
W świetle powyższego włączenie sektora LULUCF do ETS UE – pierwotnie 
zaprojektowanego z myślą o rocznej emisji z instalacji przemysłowych – budzi wątpliwości 
ze względu na problemy związane z wzajemną spójnością.
Na poziomie międzynarodowym UE powinna dążyć do opracowania zróżnicowanych 
definicji lasów na podstawie biomu, uwzględniających różnorodność biologiczną, glebę 
i aspekty społeczne oraz koncentrujących się na ochronie starych drzewostanów 
pochłaniających duże ilości dwutlenku węgla. Ma to kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania, że środki finansowe na rzecz różnorodności biologicznej i REDD+ nie 
zostaną przeznaczone na projekty o wątpliwej wartości.

Informacje o lasach: podstawa procesu decyzyjnego
Informacje dotyczące lasów są niewystarczające ze względu na brak środków finansowych 
oraz obowiązków sprawozdawczych, jakie przewidywało wygasłe rozporządzenie 
nr 2152/2003. Rozporządzenie to należy ponownie wprowadzić, uwzględniając potrzeby 
informacyjne związane z zagrożeniami klimatycznymi, lecz także zwiększone 
zapotrzebowanie na informacje do celów CBD i UNFCCC, aby dokładnie zobrazować 
różnorodność biologiczną lasów oraz zmiany ilości pierwiastka węgla. Gromadzenie 
informacji na poziomie UE powinno opierać się na wzajemnie spójnych mechanizmach, 
zharmonizowanych definicjach i porównywalnych danych pochodzących z krajowych 
inwentaryzacji lasów i z innych odpowiednich źródeł.
Informacje o lasach są również istotne dla sprawozdawczości finansowej dotyczącej 
środowiska, dla inicjatywy „Wyjść poza PKB” oraz dla zapewnienia funkcjonowania opłat za 
funkcje ekosystemowe.

Wzmocnienie zdolności adaptacyjnej dzięki SFM
Powszechnie stosuje się rozróżnienie między zdolnością naturalną (ekosystemową), zależną 
od genetycznej różnorodności lasów, w tym od biologicznej różnorodności gleby, 
a zdolnością społeczno-gospodarczą sektora leśnictwa pod względem wiedzy specjalistycznej 
i intensywności kapitału.
Sprawozdawca uznaje wagę zdolności adaptacyjnej leśnictwa UE, zauważając jednak, że 
ostatecznie zależy ona od zdolności naturalnej lasów: reakcje ex post na różne zagrożenia 
mogą okazać się możliwe, ale niewykonalne ze względów ekonomicznych, tak dla 
podmiotów publicznych, jak i prywatnych.
SFM koncentrująca się na długoterminowej produkcji drewna jest prowadzona w niektórych –
lecz absolutnie nie we wszystkich – państwach członkowskich UE. Aktywna lub 
zapobiegawcza SFM zapewnia ramy umożliwiające przestrzeganie priorytetów krajowych 
i regionalnych.
Wspólnymi elementami wariantów adaptacji aktywnej są naturalna regeneracja, różnorodność 
genetyczna oraz zwiększona różnorodność struktur i składu gatunkowego – środki te mają 
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zwiększać odporność lasów bez względu na typ lasu i linię zarządzania1.
Do środków dodatkowych należą technologie pozyskiwania i transportu w strefie borealnej 
oraz zarządzanie zakumulowanym materiałem opałowym w strefie śródziemnomorskiej.
Sprawozdawca jest zdania, że podniesienie odporności wszystkich ekosystemów to 
najbardziej racjonalna pod względem kosztów reakcja na zmianę klimatu, obejmująca 
zarówno łagodzenie, jak i dostosowanie2,3,4,5,6, oraz że poszerzenie odpowiedniej bazy 
wiedzy wszystkich zainteresowanych podmiotów jest podstawowym warunkiem koniecznym 
zarządzania. Wszystkie zainteresowane strony muszą niezwłocznie podjąć współpracę, 
uwzględniając wszystkie wyobrażalne scenariusze, w celu zapewnienia spójności z myślą 
o potrzebach adaptacyjnych wszystkich społeczeństw europejskich. 
Dalszy wkład UE w ochronę lasów
Z definicji zmiana klimatu sprawia, że strategie polityczne poszczególnych państw 
członkowskich nie wystarczają, by chronić lasy.
Kluczowe znaczenie ma wzajemna zgodność: wszystkie unijne programy finansowania, bez 
względu na konkretny instrument, muszą być niezależne od klimatu, a także uwzględniać 
różnorodność biologiczną7,8, aspekty związane z wodą oraz potrzebę istnienia obszarów 
dzikiej przyrody9.
Sprawozdawca popiera obowiązkowy charakter krajowych programów leśnych jako 
sposób na zapewnienia spójności i dalsze rozwijanie osiągnięć procesu Forest Europe 
w zakresie SFM. Krajowe programy leśne powinny być prowadzone w okresach co najmniej 
5-letnich w oparciu o szczegółowe i mierzalne kryteria oceny ex ante i ex post oraz integrację 
adaptacyjnej i zapobiegawczej gospodarki leśnej. Komisja powinna wydać wytyczne 
dotyczące krajowych programów leśnych z myślą o ich ujęciu w szersze ramy adaptacji 
lasów.
Z uwagi na skalę zagrożeń oraz całkowitą powierzchnię lasów w UE należy zwiększyć 
finansowanie w ramach 2. filara WPR, z zastrzeżeniem istnienia krajowych programów 
leśnych i operacyjnych planów zarządzania, zawierających unijną strategię różnorodności 
biologicznej i długookresowe ramy dla projektów dotyczących leśnictwa w ramach SFM. 
Należy rozszerzyć kryteria kwalifikacyjne, tak aby objąć podmioty publiczne i grupy 
producentów, przechodząc na system wynagradzania na podstawie obszaru oraz 
uwzględniając środki ochrony in situ i ex situ.
Aktywna SFM powinna zdecydowanie znaleźć się w głównym nurcie polityki i być 
traktowana priorytetowo w badaniach i praktyce, należy też w jej ramach uwzględnić 
publiczną własność 40% lasów w UE. Ochrona gatunków i metody stosowane w szkółkach
                                               
1 Sprawozdanie dla DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej pt. „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 Bank Światowy (2009) „Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

4 „Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity” – dokument do dyskusji przygotowany przez powołaną ad hoc roboczą grupę 

ekspertów do spraw różnorodności biologicznej, 2009

5 TEEB (2009) „The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update”, wrzesień 2009

6 Szwedzka Krajowa Rada Naukowa ds. Różnorodności Biologicznej – „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global 

Changes”, 2009

7 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie nr 9/2004 dotyczące działania w zakresie leśnictwa w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (wraz z 

odpowiedziami Komisji)

8 Rezolucja PE z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej (P7_TA(2010)0325)

9 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie dzikiej przyrody w Europie P6_TA(2009)0034
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powinny zostać poszerzone tak, aby objęły gatunki mikroorganizmów i grzybów. Należy 
aktywnie wspierać badania nad mikoryzą prowadzone in situ.
Opłaty za funkcje ekosystemowe (PES) należy sformalizować z myślą o kolejnych 
perspektywach finansowych, bazując na sukcesie projektów dotyczących lasów i wody1.
Strategie polityczne dotyczące obrony cywilnej powinny również służyć wzmocnieniu 
funkcji ochronnych lasów, w tym przez zwiększenie zalesienia w celu zapobiegania 
powodziom, pożarom i erozji
Należy niezwłocznie przywrócić rozporządzenie w sprawie zapobiegania pożarom, 
wykraczające poza obecne przepisy związane z rozwojem obszarów wiejskich, skupiając się 
na gospodarce krajobrazowej i stopniowym wprowadzaniu dobrze znoszących ogień 
gatunków lokalnych takich jak Quercus Spp.
Przy tworzeniu adaptacyjnego funduszu UE należy zwrócić szczególną uwagę na adaptację i 
odporność lasów.
Dyrektywa 105/1995, która w połączeniu z opartym na fakturach systemem WPR może 
faworyzować produktywność kosztem adaptacji, powinna zostać poddana przeglądowi w celu 
złagodzenia przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu gatunków lokalnych. Ochrona 
in situ leśnych zasobów genetycznych jest podstawą wspólnego przedsięwzięcia, które 
umożliwi rozkwit społecznościom i sektorom przemysłu zależnym od lasów.

                                               
1 Regionalne Biuro IUCN na Europę, Centrum Prawa Środowiskowego IUCN, Europejska Konfederacja na rzecz Właścicieli Lasów – studium na 

podstawie sprawozdania końcowego dotyczące gospodarczej wartości wód podziemnych i różnorodności biologicznej w lasach europejskich, 2009


