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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi Komisije z naslovom „O varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov 
v EU: Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe“
(2010/2106(INI))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „O varstvu gozdov in informacijah o 
stanju gozdov v EU: Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe“ (KOM(2010)66 
konč.),

- ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. junija 2010 o pripravi gozdov na podnebne 
spremembe,

- ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. marca 2010 o biotski raznovrstnosti po letu 2010,
- ob upoštevanju bele knjige „Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za 

ukrepanje naproti“ KOM(2009) 147 in svoje resolucije z dne 6. maja 2010 (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- ob upoštevanju Ministrske konference za varovanje gozdov v Evropi (MCPFE) - FOREST 
EUROPE, različnih njenih resolucij in strokovnega dela, opravljenega pri pripravi 
smernic, meril in kazalnikov za trajnostno upravljanje gozdov,

- ob upoštevanju resolucije Sveta o gozdarski strategiji za EU (UL C 56/1, 26. februar 
1999) in poročila Komisije o njenem izvajanju (KOM(2005) 84 konč.),

- ob upoštevanju Akcijskega načrta EU za gozdove 2006–2011 (KOM(2006) 302 konč.) in 
vmesne ocene njegovega izvajanja s strani zunanje ocenjevalne skupine (pogodba za 
opravljanje storitev št. 30-CE-0227729/00-59),

- ob upoštevanju Zbirnega poročila o stanju ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, kot 
zahteva člen 17 Direktive o habitatih (KOM (2009)358 konč.) in svoje resolucije z dne 21. 
septembra 2010 o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti 
(P7_TA(2010)0325),

- ob upoštevanju študije „Shaping forest communication in the European Union: public 
perceptions of forests and forestry“ (Oblikovanje komunikacije o gozdovih v Evropski 
uniji: odnos javnosti do gozdov in gozdarstva) (javni razpis AGRI-2008-EVAL-10 // 
okvirna pogodba št. 30-CE-0101908/00-50),

- ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC), Kjotskega protokola ter smernic Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) za dobre prakse rabe zemljišč, spremembe namembnosti zemljišč in 
gozdarstva (LULUCF),

- ob upoštevanju akcijskega načrta EU za biomaso (KOM (2005) 628 konč.), 
- ob upoštevanju direktive o obnovljivih virih energije (Direktiva 2009/28 ES), ob 

upoštevanju direktive o sistemu trgovanja z emisijami (Direktiva 2009/29 ES), poročila 
Komisije o trajnostnih zahtevah glede uporabe trdnih in plinastih virov biomase v 
elektroenergetiki, ogrevanju in hlajenju (KOM (2010)11/SEC (2010) 65) in rezultatov 
javnega posvetovanja o pripravi poročila o trajnostnem sistemu uporabe biomase v 
energetske namene,

- ob upoštevanju Evropskega programa za podnebne spremembe in dela, ki ga je opravila 
strokovna skupina za podnebno politiko za LULUCF (poročilo z dne 16.9.2010),
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- ob upoštevanju Evropske konvencije o krajini iz leta 2000 (Firenška konvencija),
- ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega 

materiala (UL L 11/17 15. 1. 2000) in pregleda režima zdravstvenega varstva rastlin v EU,
- ob upoštevanju zbirnega poročila TEEB o vključevanju gospodarskih vidikov narave 

(„Mainstreaming the Economics of Nature“) in posodobljenega pregleda podnebnih 
vprašanj TEEB (Climate Issues),

- ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. aprila 2010 o preprečevanju gozdnih požarov v 
Evropski uniji,

- ob upoštevanju poročila o končnem izvajanju uredbe Forest Focus KOM(2010) 430 konč.,
- ob upoštevanju tehničnega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) št. 9/2006 

„European forest types: Categories and types for sustainable forest management reporting 
and policy“ (Evropski tipi gozdov: kategorije in tipi za poročanje in politiko trajnostnega 
upravljanju gozdov),

- ob upoštevanju poročila generalnemu direktoratu Evropske komisije za kmetijstvo in 
razvoj podeželja „Impacts of Climate Change on European Forests and Options for 
Adaptation“ (Učinki podnebnih sprememb za evropske gozdove in možnosti prilagajanja) 
(AGRI-2007-G4-06),

- ob upoštevanju poročila generalnemu direktoratu Evropske komisije za okolje za leto 
2009 „EU policy options for the protection of European forests against harmful impacts“ 
(Možnosti politike EU za zaščito evropskih gozdov pred škodljivimi vplivi) 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 9/2004 o 
gozdarskih ukrepih v okviru politike razvoja podeželja (skupaj z odgovori Komisije),

- ob upoštevanju Resolucije H1 Ministrske konference za varovanje gozdov v Evropi 
(MCPFE) v Helsinkih, ki „trajnostno upravljanje gozdov“ opredeljuje kot „gospodarjenje 
z gozdovi in gozdnimi območji ter njihovo rabo na način in v obsegu, ki ohranjata njihovo 
biološko raznovrstnost, produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost in sposobnost 
zdaj in v prihodnje izpolnjevati ustrezne ekološke, gospodarske in socialne funkcije na 
lokalni, nacionalni in svetovni ravni, brez povzročanja škode na drugih ekosistemih“,

- ob upoštevanju člena 50 svojega poslovnika,
- ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A7-0000/2010),

A. ker gozdovi in gozdnata zemljišča pokrivajo 42 % površine EU, ker na gozdarstvu 
temelječe gospodarske dejavnosti zagotavljajo več kot 2 milijona delovnih mest in ker 
je 40 % gozdov EU v javni lasti,

B. ker gozdovi EU zagotavljajo neprecenljive družbene in ekosistemske storitve, vključno 
z odstranjevanjem 10 % letnih izpustov toplogrednih plinov EU iz industrijskih virov,

C. ker 30 % območij NATURA 2000 predstavljajo gozdni habitati, od katerih jih je 66 % v 
slabem stanju ohranjenosti,

D. ker naj bi proizvodnja energije iz trdne biomase in bioloških odpadkov po napovedih do 
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leta 2020 predstavljalo 58 % obnovljivih virov energije EU, kar bo povzročilo širitev 
gozdarskih praks in povečanje deleža poseka glede na prirast na več kot 100 %,

E. ker je varstvo gozdov treba vključiti v vse politike EU, ki zadevajo gozdove,

F. ker so gozdovi živi in razvijajoči se ekosistemi, ki pogosto segajo prek državnih meja in 
jih lahko razvrstimo glede na bioklimatsko območje ter tip gozda po nomenklaturi, ki jo 
je razvila Evropska agencija za okolje (EEA),

G. ker se različni tipi gozdov zaradi podnebnih sprememb soočajo z različnimi 
nepredvidljivimi biotskimi in abiotskimi grožnjami, zaradi česar je njihova odpornost v 
središču prizadevanj za njihovo zaščito,

H. ker je treba upoštevati in podpirati različne nacionalne in regionalne sisteme upravljanja 
gozdov, da se izboljša njihova sposobnost prilagajanja,

I. ker ima Akcijski načrt EU za gozdove štiri cilje: izboljšanje dolgoročne konkurenčnosti, 
varovanje okolja, prispevek h kakovosti življenja in spodbujanje usklajevanja, in ker je 
bil precejšen napredek dosežen predvsem pri izpolnjevanju prvega cilja,  

J. ker je proces Forest Europe že dosegel evropsko soglasje o trajnostnem upravljanju 
gozdov,

K. ker sta uredbi o preprečevanju gozdnih požarov (2158/1992) in Forest Focus 
(2152/2003) prenehali veljati, zaradi česar je prišlo do ad hoc poročanja in neustreznega 
financiranja,

L. ker genska selekcija ne bi smela dajati prednosti proizvodnim lastnostim na račun 
prilagodljivosti,

1. pozdravlja zeleno knjigo o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov; meni, da bi 
bilo treba strategijo EU o gozdovih okrepiti, da se izboljšata upravljanje in ohranjanje 
gozdov, ob upoštevanju načela subsidiarnosti;

2. opozarja, da so gozdovi, katerih odpornost je odvisna od biotske raznovrstnosti ne samo 
dreves, ampak vseh gozdnih organizmov, bistvenega pomena za prilagajanje evropskih 
družb podnebnim spremembam;

3. je prepričan, da je ekološka trajnostnost predpogoj za ohranitev gospodarskih in 
družbenih funkcij gozdov EU;

Akcijski načrt EU za gozdove 
4. pozdravlja uspeh prizadevanj EU za dosego svetovne konkurenčnosti na gozdarstvu 

temelječih gospodarskih dejavnosti;
5. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja za dosego okoljskih ciljev 

in ciljev s področja kakovosti življenja iz akcijskega načrta za gozdove, katerega 
izvajanje je trenutno v zaostanku; 
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6. poudarja, da bi ukrepi za varstvo gozdov morali odsevati čezmejno naravo biotskih in 
abiotskih groženj glede na tip gozda in bioklimatsko območje;

7. poudarja, da je varstvo gozdov odvisno od dolgoročne zavezanosti držav članic, regij, 
na gozdarstvu temelječih gospodarskih dejavnostih ter javnih in zasebnih lastnikov 
gozdov; 

Trajnostno upravljanje gozdov
8. pozdravlja uspeh konference Forest Europe pri krepitvi trajnostnega upravljanja gozdov 

in doseganju evropskega soglasja o smernicah, merilih in kazalnikih trajnostnega 
upravljanja gozdov;

9. opominja, da trajnostno upravljanje gozdov usklajuje proizvodne in varovalne vidike 
gozdov in s tem zagotavlja ohranjanje njihovih gospodarskih, družbenih in okoljskih 
funkcij v skladu z nacionalnimi in regionalnimi prednostnimi nalogami;

10. vztraja, da bi dejavno trajnostno upravljanje gozdov v EU moralo postati obvezno v 
okviru petletnih nacionalnih gozdnih programov, ki bi vključevali regionalne 
prednostne naloge, izmerljive cilje in ocenjevalna merila; 

11. ugotavlja, da so genska raznolikost, naravno obnavljanje ter strukturna raznolikost in 
mešanica vrst skupni elementi prilagoditvenih možnosti gozdov v vseh bioklimatskih 
območjih, sistemih upravljanja in tipih gozdov;   

Splošni predlogi
12. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za okvir za podnebno prilagajanje 

gozdov EU;
13. poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu poroča o možnostih za uvedbo plačil za 

ekosistemske storitve ob upoštevanju vloge pogozdovanja, ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in trajnostnega upravljanja gozdov; 

14. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za preprečevanje gozdnih požarov, 
ki naj vključuje financiranje za evropski informacijski sistem za gozdne požare (EFFIS), 
infrastrukturo, usposabljanje in načrtovanje preprečevanja; 

15. odločno poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za informacije o stanju 
gozdov ob upoštevanju podnebnih groženj ter potrebe po usklajenih in primerljivih 
podatkov v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC), konvencije o biotski raznovrstnosti in okoljskih računov;

Drugi steber skupne kmetijske politike (SKP)
16. poziva države članice in regije, naj v polni meri sodelujejo z gozdarskimi oblastmi pri 

pripravi programov za razvoj podeželja, pri čemer naj se zavedajo pomena gozdov za 
razvoj podeželja in za zagotavljanje družbeno-gospodarskih in okoljskih storitev; 

17. vztraja, da bi skupine proizvajalcev in javni organi morali postati upravičeni do 
gozdarskih ukrepov v drugem stebru SKP;

18. vztraja, da je treba pomoč javnim in zasebnim akterjem, ki varujejo biotsko 
raznovrstnost gozdnih vrst, habitate in ekosistemske storitve, povečati in da je treba 
upravičenost do te pomoči razširiti tudi na območja, ki povezujejo območja NATURA 
2000; 
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19. poziva k nadomestitvi sistema nadomestil na podlagi računov s standardnimi stroški ali 
stroški na površino;

20. poziva k vključitvi novega ukrepa SKP „ohranjanje gozdnega genskega materiala 
znanega izvora in situ in ex situ“;

21. poziva Komisijo in države članice, naj nadzirajo dolgoročne rezultate projektov na 
področju gozdarstva in varstva gozdov pri vseh financiranjih EU; 

Poročanje o izpustih in njihovo obračunavanje
22. meni, da sistem trgovanja z emisijami (ETS) v svoji sedanji obliki ni združljiv z 

obračunavanjem rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (LULUCF), kar je pretežno 
posledica razlike med letnimi skladnostnimi zahtevami za industrijske obrate v okviru 
sistema trgovanja z emisijami ter daljšimi časovnimi obdobji, potrebnimi za pojav in 
opažanje sprememb zalog ogljika na zemljiščih;   

23. meni, da predpostavka o ogljični nevtralnosti lesne biomase in kratki časovni okviri, ki 
se uporabljajo v sedanji metodologiji za izračun izpustov toplogrednih plinov, ogrožajo 
dosežke pri zmanjševanju izpusta teh plinov; 

24. poziva k oblikovanju metodologije za izračun izpustov toplogrednih plinov, ki bo 
nadzirala daljša časovna obdobja in izpuste iz biomase, vezane na rabo zemljišča in 
upravljanje gozdov;

25. poziva Komisijo, naj razvije pravno zavezujoča merila trajnostnosti za lesno biomaso in 
faktorje posredne spremembe rabe zemljišč za vse oblike biomase;

26. poziva k uporabi opredelitev gozdov, ki razlikujejo med starimi, z ogljikom bogatimi 
gozdovi, intenzivno upravljanimi monokulturami in drugimi tipi gozdov glede na 
biome;  

0

0      0

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Gozdovi EU: stanje in upravljanje Gozdovi in druga gozdnata zemljišča pokrivajo več kot 
42 % površine EU1.Gozdovi zagotavljajo vir preživetja milijonom delavcem in podjetnikom 
ter 16 milijonom lastnikom gozdov. Na gozdarstvu temelječe gospodarske dejavnosti 
zagotavljajo več kot 2 milijona delovnih mest, večinoma v malih in srednjih podjetjih, in 
ustvarijo 300 milijard EUR prometa. V sektorju upravljanja gozdov je zaposlenih 350.000 
ljudi2. Poleg tega je 40 % gozdov EU v državni lasti.
Razmerje med sečnjo in prirastom v EU se ne spreminja in znaša približno 60 %3. Po 
napovedih naj bi to razmerje v več državah preseglo 100 %, kar bi v obdobju po letu 2020 
povzročilo upad poraščenosti4.
Evropske gozdove lahko razdelimo na pet bioklimatskih območij: borealno, zmerno 
oceansko, zmerno celinsko, sredozemsko in gorsko območje5 , kar je v skladu s tipologijo 
gozdov Evropske agencije za okolje (EEA), pripravljeno za vodenje odločitev glede politike6. 
Evropske gozdove in gozdarstvo urejajo različni regionalni in nacionalni modeli, razdeljeni 
glede na njihovo proizvodno ali varovalno usmeritev7. Gozdovi zagotavljajo tako vire kot 
ekosistemske funkcije.
Grožnje gozdovom
S podnebjem povezane grožnje se na splošno delijo na abiotske (neurja, sunki vetra, suša, 
večja nevarnost požara) in biotske (škodljivci, glivične bolezni). Njihovi učinki se vzajemno 
krepijo, kot v primeru škodljivcev: višje temperature vodijo k daljšim razmnoževalnim ciklom 
več patogenih vrst. 
Pomanjkanje poletnih padavin negativno vpliva na produktivnost gozdov v vseh območjih, 
razen v borealnem. Iglasti gozd se bo predvidoma skrčil po površini in produktivnosti po celi 
celinski Evropi. Jelka naj bi postala neprimerna za sajenje v nižjih predelih, medtem ko naj bi 
bukev izginila iz sredozemskega območja. Izpostavljenost suši v gorskem območju škoduje 
rasti in vitalnosti vseh glavnih drevesnih vrst. Proizvodnja nelesnih gozdnih proizvodov, kot 
so gobe, pluta in zelišča, bo drastično upadla po celi Evropi.
Učinki pričakovanih masovnih pojavov škodljivcev na borealne gozdove zaradi širjenja le-
teh proti severu še niso znani. Poleg tega milejše zime in dovzetnost za sunke vetra
otežujejo dostop za sečnjo. V tem istem območju naj bi se brezovi gozdovi do leta 2100 
skrčili na 1/10 njihove sedanje površine89.Nevarnost požara se skupaj z nepredvidljivimi 

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

2 Zelena knjiga o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe in delovni dokument služb 

Komisije KOM(2010)66 konč./SEC(2010)163

3 Poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) št.4/2009 - Napredek pri doseganju cilja evropske biotske raznovrstnosti 2010

4 UNECE/FAO, 2006 - Outlook for the development of European forest resources; študija, pripravljena za European Forest Sector Outlook Study

5 Poročilo generalnemu direktoratu Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja „Impacts of Climate Change on European Forests and 

Options for Adaptation“ (Učinki podnebnih sprememb za evropske gozdove in možnosti prilagajanja) (AGRI-2007-G4-06)

6 Tehnično poročilo EEA št. 9/2006 „European forest types Categories and types for sustainable forest management reporting and policy“ (Evropski 

tipi gozdov: kategorije in tipi za poročanje in politiko trajnostnega upravljanju gozdov)

7 Poročilo generalnemu direktoratu Evropske komisije za okolje za leto 2009 „EU policy options for the protection of European forests against 

harmful impacts“ (Možne politike EU za zaščito evropskih gozdov pred škodljivimi vplivi) (ENV.B.1/ETU/2008/0049)

8 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

9 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia 
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napadi škodljivcev na vse drevesne vrste povečuje po celi celinski Evropi, še zlasti v 
Sredozemlju. 
Iz tega območja naj bi bukev praktično izginila.
Škodljivci bodo napadli vse iglaste gozdove. 
Razdrobljenost gozdov, zaradi katere je stik med divjino in podeželskimi in mestnimi 
območji vse daljši, močno ogroža celinske gozdove. 
Posledica so njihovo propadanje in spremembe v sestavi vrst.
O grožnjah, ki pretijo širši javnosti zaradi izgube varovalnih funkcij gozdov, obstaja malo 
študij. V gorskem območju naj bi zmanjšana sposobnost zadrževanja vode v času največjih 
odtokov negativno vplivala na različne varovalne funkcije (predvsem kar zadeva poplave in 
kakovost vode). Požari v Sredozemlju v kombinaciji s poplavami vodijo k eroziji zaradi 
manjšega obnavljanja rastlin, kar pospešuje širjenje puščav.
Povpraševanje energetskega sektorja po lesni biomasi predstavlja grožnjo za gozdove in 
gospodarske dejavnosti, ki tradicionalno temeljijo na gozdarstvu. Predpostavka o ogljični 
nevtralnosti lesne biomase1 zanemarja dejstvo, da je za ponovno vezavo „ogljičnega dolga“ 
potrebno dolgo časovno obdobje, ki je odvisno od drevesne produktivnosti ter predhodne rabe 
in upravljanja zemljišča2. Ta grožnja je povezana s podobnimi pomanjkljivostmi v določbah 
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC)/določbah glede 
rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF).

Stanje v EU
Skupne politike, ki obravnavajo gozdove in so, kar zadeva varstvo gozdov, pogosto premalo 
skladne, vključujejo skupno kmetijsko politiko (8 milijard EUR v drugem stebru), okoljsko 
politiko (zlasti biotsko raznovrstnost in vodo), energetsko, industrijsko, trgovinsko, 
raziskovalno in kohezijsko politiko, vključno z regionalno politiko in s solidarnostnim 
skladom.
Svet in EP sta svojo zavezanost varstvu gozdov izrazila z uredbami o preprečevanju požarov 
(2158/1992), spremljanju (2152/2003) in potrebni skrbnosti gospodarskih subjektov na 
področju lesa (995/2010) na osnovi člena 175 Pogodbe o Evropski uniji, sedaj člena 192 
Pogodbe o delovanju Evropske unije3. Varstvo gozdov bi bilo treba obravnavati tudi v okviru 
preprečevanja naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek4, ter strategije prilagajanja56. 
Gozdarska strategija za EU iz leta 19987 je privedla do nezavezujočega Akcijskega načrta EU 
za gozdove iz leta 20068, ki ima naslednje cilje:

1. izboljšanje dolgoročne konkurenčnosti; 
2. izboljšanje/varovanje okolja; 

                                                                                                                                                  
Zv.120, št. 1, str. 92-101

1 Direktiva o obnovljivih virih energije 2009/28 ES

2 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, inštitut Joanneum Research, Gradec.

3 Glej tudi sodbe Sodišča Evropske unije v zadevah 164/97 in 165/97.

4 Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek KOM(2009) 82 konč.

5 Bela knjiga „Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ (KOM(2009) 147

6 Resolucija EP z dne 6. maja 2010 o beli knjigi Komisije: „Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ (P7_TA-

PROV(2010)0154)

7 Resolucija Sveta o gozdarski strategiji za EU (UL C 56/1, 26. februar 1999)

8 KOM(2006) 302 konč.
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3. prispevek h kakovosti življenja; 
4. spodbujanje usklajevanja in komunikacije.

Komisija v svoji vmesni oceni Akcijskega načrta za gozdove zaključuje, da so bili kljub 
velikemu napredku pri ukrepih za dosego cilja 1 vsi ostali ukrepi slabo izvedeni1. Glavne 
pomanjkljivosti zadevajo okrepitev varstva in ohranjanje biotske raznovrstnosti: 66 % 
gozdnih habitatov je v „slabem/neustreznem“ stanju2. Na področjih izobraževanja in 
obveščanja, varovalnih funkcij ter mestnih in primestnih gozdov je bilo storjenega bolj malo.
To je v nasprotju s prednostnimi cilji evropskih državljanov. Po študiji Komisije o odnosu do 
gozdov sta ohranjanje in varovanje gozdov daleč najpomembnejši tematiki za gozdarsko 
politiko (44 %), sledijo jima zdravje in onesnaženost gozdov (15,4 %), podnebne spremembe 
(12,5 %) ter gospodarska raba (8 %)3.
Usklajevalni in komunikacijski ukrepi Akcijskega načrta za gozdove napredujejo počasi 
zaradi nezadostne podrejenosti nacionalnih gozdnih programov Stalnemu odboru za 
gozdarstvo. 
Vse države članice EU sodelujejo v procesu Forest Europe, ki je v zadnjih 20 letih razvil 
skupne pristope k trajnostnemu upravljanju gozdov. 
Na tej osnovi bi lahko dejavno in preprečevalno trajnostno upravljanje gozdov, ki dopušča 
nacionalne in regionalne prednostne naloge, postalo obvezno na ravni EU. Glede na napredno 
znanstveno delo konference Forest Europe bodo za njegovo uporabo potrebni minimalni 
stroški in upravno breme.
Kar zadeva politike biomase, lahko „Vseevropsko ukrepanje (...) zagotovi doseganje 
skupnega varovanja okolja ob preprečevanju izkrivljanj notranjega trga“4. 
Poročevalec meni, da bi to ukrepanje moralo biti v obliki pravno zavezujočih meril 
trajnostnosti, temelječih na spremembi predpostavke o ogljični nevtralnosti in znanstveno 
utemeljeni metodologiji izračuna izpusta toplogrednih plinov, ki upošteva večletno naravo 
lesne biomase in spremembe pri izpustu zaradi sprememb pri rabi zemljišč in upravljanju 
gozdov. Razviti bi bilo treba tudi faktorje posredne spremembe rabe zemljišč za vse oblike 
biomase.
Z ozirom na zgoraj navedeno je vključitev sektorja rabe zemljišč, spremembe namembnosti 
zemljišč in gozdarstva (LULUCF) v sistem trgovanja z emisijami (ETS) EU, prvotno 
zasnovanega za letne emisije industrijskih obratov, vprašljiva zaradi težav z združljivostjo.   
EU bi si na mednarodni ravni morala prizadevati za diverzificirane opredelitve gozdov na 
osnovi biomov, ki bi upoštevale biotsko raznovrstnost, tla in družbeno razsežnost ter se 
osredotočile na ohranjanje starih, z ogljikom bogatih gozdov. To je bistvenega pomena za to, 
da se prepreči preusmeritev finančnih zavez za biotsko raznovrstnost in program REDD+ k 
dvomljivim projektom.

Informacije o stanju gozdov: osnova za odločanje
                                               
1 Vmesna ocena izvajanja Akcijskega načrta EU za gozdove 2006-2011 s strani zunanje ocenjevalne skupine (pogodba za opravljanje storitev št. 30-

CE-0227729/00-59)

2 Zbirno poročilo o stanju ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, kot zahteva člen 17 Direktive o habitatih (KOM (2009)358 konč.) 

3  „Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry“ (Oblikovanje komunikacije o gozdovih v 

Evropski uniji: odnos javnosti do gozdov in gozdarstva) (javni razpis AGRI-2008-EVAL-10 // okvirna pogodba št. 30-CE-0101908/00-50)

4 SEC(2010) 65 Delovni dokument služb Komisije – Povzetek presoje vpliva – Spremni dokument k Poročilu Komisije o trajnostnih zahtevah glede 

uporabe trdnih in plinastih virov biomase v elektroenergetiki, ogrevanju in hlajenju KOM(2010) 11 konč.  
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Informacije o stanju gozdov so pomanjkljive zaradi nezadostnih obveznosti financiranja in 
poročanja, kot jih predvideva Uredba 2152/2003, ki je prenehala veljati. To uredbo bi bilo 
treba ponovno uvesti ob upoštevanju informacijskih potreb glede podnebnih groženj, pa tudi 
večje potrebe po zagotavljanju informacij glede konvencije o biotski raznovrstnosti in 
Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), da bi se natančno prikazale 
biotska raznovrstnost gozdov in spremembe zaloge ogljika. Zbiranje informacij na ravni EU 
bi moralo temeljiti na združljivih mehanizmih, usklajenih opredelitvah in primerljivih 
podatkih, pridobljenih od nacionalnih gozdnih inventarjev in drugih ustreznih virov.
Informacije o stanju gozdov so pomembne tudi za okoljske račune, pobudo „BDP in več“ ter 
za uveljavitev plačil za ekosistemske storitve.

Okrepitev sposobnosti prilagajanja s pomočjo trajnostnega upravljanja gozdov 
Običajno razlikujemo med naravno sposobnostjo (ekosistema), ki sloni na genski 
raznovrstnosti gozdov, vključno z biotsko raznovrstnostjo tal, in družbeno-gospodarsko 
sposobnostjo gozdarskega sektorja z vidika znanja in izkušenj ter kapitalske intenzivnosti. 
Poročevalec priznava sposobnost prilagajanja gozdarstva EU, vendar ugotavlja, da se ta 
najbolj zanaša na naravno sposobnost gozdov: naknadni odzivi na razne grožnje so morda 
možni, vendar pa ekonomsko niso izvedljivi, ne za javne ne za zasebne akterje.
Trajnostno upravljanje gozdov, osredotočeno na dolgoročno pridelovanje lesa, se izvaja v več, 
nikakor pa ne v vseh, državah članicah EU. Dejavno in preprečevalno trajnostno 
upravljanje gozdov zagotavlja okvir, v katerem se upoštevajo nacionalne in regionalne 
prednostne naloge. 
Možnosti dejavnega prilagajanja se osredotočajo na naravno obnavljanje, gensko raznolikost 
ter povečevanje strukturne raznolikosti in raznolikosti mešanice vrst kot na ukrepe za krepitev 
odpornosti gozdov ne glede na njihov tip in usmerjenost upravljanja1. 
Dodatni ukrepi vključujejo tehnologijo za sečnjo in prevoz v borealnem območju ter 
upravljanje nakopičenega goriva v Sredozemlju.
Poročevalec meni, da je krepitev odpornosti vseh ekosistemov stroškovno najučinkovitejši 
odziv na podnebne spremembe, ki zajema tako blaženje kot prilagajanje2,3,4,5,6, in da je širitev 
ustrezne baze znanja vseh deležnikov osnovni pogoj za upravljanje. Obvezno je 
sodelovanje med vsemi deležniki ob upoštevanju vseh možnih scenarijev, da se zagotovi 
skladnost glede na prilagoditvene potrebe vseh evropskih družb. 
Nadaljnji prispevek EU k varstvu gozdov 

                                               
1 Poročilo generalnemu direktoratu Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja „Impacts of Climate Change on European Forests and 

Options for Adaptation“ (Učinki podnebnih sprememb na evropske gozdove in možnosti prilagoditve) (AGRI-2007-G4-06)

2 UNEP (2009) „The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation“ (Naravno sredstvo? Vloga ekosistemov pri omilitvi posledic 

podnebnih sprememb)

3 Svetovna banka (2009) „Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change“ (Prijetne rešitve za 

neprijetno resnico: Pristopi k reševanju podnebnih sprememb na podlagi ekosistemov)

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity (Pot k strategiji za podnebne spremembe, ekosistemske storitve in 

biotsko raznovrstnost) – Dokument za razpravo, ki ga je pripravila ad hoc strokovna skupina za biotsko raznovrstnost, 2009

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update (Ekonomika ekosistemov in biotska raznovrstnost: 

posodobljen pregled podnebnih vprašanj). September 2009 

6 Švedski nacionalni znanstveni svet za biotsko raznovrstnost, „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with 

Global Changes“ (Biotska raznovrstnost, ekosistemske storitve in odpornost – Upravljanje za prihodnost z globalnimi spremembami), 2009
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Politike držav članic zaradi podnebnih sprememb že po definiciji niso dovolj za varstvo 
gozdov.  
Navzkrižna skladnost je bistvenega pomena: vsa financiranja EU, ne glede na zadevni 
instrument, morajo upoštevati podnebne vidike kot tudi biotsko raznovrstnost12, razsežnost 
vode in potrebo po divjini3.
Poročevalec podpira obvezne nacionalne gozdne programe kot način za zagotovitev 
skladnosti in nadaljevanje prizadevanj na podlagi soglasja Forest Europe o trajnostnem 
upravljanju gozdov. Nacionalni gozdni programi bi morali pokrivati vsaj 5-letna obdobja, ki 
bi temeljila na natančnih in izmerljivih merilih za predhodno in naknadno oceno ter 
vključevala prilagodljivo in preprečevalno upravljanje gozdov. Komisija bi morala izdati 
smernice za nacionalne gozdne programe, da bi bili slednji vključeni v širši okvir prilagajanja 
gozdov.
Glede na obseg groženj in skupno gozdno površino EU bi bilo treba povečati financiranje iz 
drugega stebra SKP za gozdove, pogojeno z obstojem nacionalnih gozdnih programov in 
operativnih načrtov upravljanja, ki vključujejo strategijo EU za biotsko raznovrstnost in dolga 
časovna obdobja za gozdarske projekte v trajnostnem upravljanju gozdov. Upravičenost do 
tega financiranja bi bilo treba razširiti na javne akterje in skupine proizvajalcev, pri čemer bi 
bilo treba preiti na plačila, vezana na površino, ter vključiti ukrepe ohranjanja in-situ in ex-
situ.   
Dejavno trajnostno upravljanje gozdov bi bilo nedvomno treba vključiti v raziskave in 
prakse kot prednostno nalogo, hkrati pa bi slednje moralo upoštevati dejstvo, da je 40 % 
gozdov EU v javni lasti. Prakse ohranjanja vrst in drevesnic bi bilo treba razširiti na 
ustrezne vrste mikrobov in gliv. Dejavno bi bilo treba spodbujati raziskave mikorizne 
simbioze na mestu samem (in situ).
Plačila za ekosistemske storitve bi bilo treba uradno določiti glede na naslednje finančne 
perspektive in na osnovi uspeha gozdnih in vodnih projektov4. 
Politike civilne zaščite bi prav tako morale okrepiti varovalne funkcije gozdov, vključno z 
večjim pogozdovanjem za preprečitev poplavljanja, požarov in erozije.  
Nemudoma bi bilo treba ponovno vzpostaviti uredbo o preprečevanju požarov, ki bi 
presegala sedanje določbe o razvoju podeželja, pri čemer bi se bilo treba osredotočiti na 
upravljanje krajine in postopno uvedbo lokalnih vrst, odpornih proti požarom, kot je Quercus 
Spp. 
Pri oblikovanju sklada EU za prilagajanje bi bilo treba posebno pozornost posvetiti 
prilagajanju in odpornosti gozdov.
Direktivo 105/1995, ki lahko, v povezavi z na računih temelječem sistemu SKP, daje prednost 
proizvodnji pred prilagajanjem, bi bilo treba spremeniti tako, da se sprostijo pravila za trženje 
lokalnih vrst. Ohranjanje gozdnih genskih virov v naravi (in-situ) je osnovno skupno 
prizadevanje, ki bo omogočilo uspevanje skupnosti in gospodarskih dejavnosti, odvisnih od 
gozdarstva. 

                                               
1 Evropsko računsko sodišče št. 9/2004 o gozdarskih ukrepih v okviru politike razvoja podeželja (skupaj z odgovori Komisije)

2 Resolucija EP z dne 21. septembra 2010 o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (P7_TA(2010)0325)

3 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o divjini v Evropi P6_TA(2009)0034

4 Evropski regionalni urad IUCN, Center za okoljsko pravo IUCN, Konfederacija evropskih lastnikov gozdov, Final report study on the Economic 

value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009 (Končno poročilo o študiji o gospodarski vrednosti podtalnice in biotske 

raznovrstnosti v evropskih gozdovih)
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