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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ 

ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΘΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» 

ΣΥΝΟΨΗ 

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία I έως IV: 

Όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Επιτροπή ενέκρινε 

μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 20301, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των δασών 

και προάγει τις πολυάριθμες υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση. Με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η δασική στρατηγική της ΕΕ θέτει ένα όραμα, αλλά και 

συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των δασών της ΕΕ και για 

την ενίσχυση της προστασίας, της αποκατάστασης και της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και για την 

ενίσχυση της συμβολής του δασικού τομέα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  

Βασικός στόχος της στρατηγικής είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη, την υγεία, την ποικιλομορφία 

και την ανθεκτικότητα των δασών της ΕΕ, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας και των φιλοδοξιών μας για το κλίμα, στην εξασφάλιση των μέσων βιοπορισμού και 

στη στήριξη μιας βιώσιμης δασικής βιοοικονομίας. Η στρατηγική προτείνει δράσεις για τη διατήρηση 

και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης παρακολούθησης 

και του στρατηγικού σχεδιασμού των δασών. Επίσης, προβλέπει μέτρα για την αποφυγή ή τη 

διόρθωση μη βιώσιμων πρακτικών και επιδιώκει την επίτευξη σωστής ισορροπίας και συνεργειών 

μεταξύ, αφενός, της ανάγκης να αυξηθούν οι προσπάθειες προστασίας, αποκατάστασης και 

προσαρμογής των δασών για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα 

και, αφετέρου, των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων που σχετίζονται με τα δάση. 

IV.  

α) Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 20302, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020, 

αντιμετωπίζει ήδη το ζήτημα της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και στα 

δάση της. Ορισμένες από τις βασικές δεσμεύσεις της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, οι οποίες 

αφορούν και τα δάση, είναι οι εξής: αύξηση των νομικώς προστατευόμενων περιοχών στο 30 % των 

εκτάσεων της ΕΕ· αυστηρή προστασία του 10 % των εκτάσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των εναπομεινάντων πρωτογενών και υπεραιωνόβιων δασών της· αποτελεσματική διαχείριση 

όλων των προστατευόμενων περιοχών· κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με φιλικές προς τη 

βιοποικιλότητα πρακτικές δάσωσης, αναδάσωσης και εγγειοφυσικής δασοκομίας· πρόταση για 

νομικά δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης το 2021· και 

εντατικοποίηση της εφαρμογής και της επιβολής της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

β) το άρθρο σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δεν καλύπτει την ποιότητα των 

ελέγχων. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη απέρριψαν την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθεί 

το στοιχείο αυτό στην ετήσια διαδικασία υποβολής εκθέσεων. 

                                                      
1  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «New EU Forest Strategy for 2030» (Νέα δασική στρατηγική 

της ΕΕ για το 2030), COM(2021) 572 final. 

2  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 

2030 — Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας, COM/2020/380 final. 
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Μολονότι η χρήση της τηλεπισκόπησης μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική και χρήσιμη σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη φύση εξαιτίας υλοτομίας σε 

προστατευόμενες περιοχές), γενικά δεν αποτελεί επαρκές εργαλείο για τη διασφάλιση της επιβολής 

του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR). Το γεγονός ότι ένα δάσος υλοτομείται δεν μαρτυρά 

πολλά για τη νομιμότητα της εν λόγω εκμετάλλευσης. Ωστόσο, η Επιτροπή θα προωθήσει τη 

διεύρυνση της χρήσης γεωχωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της τηλεπισκόπησης, 

ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διασφαλίσουν βελτιωμένη επιβολή της ισχύουσας 

εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις δασοκομικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες υλοτομίας. 

Εντός της ΕΕ, ο κανονισμός για την ξυλεία δεν είναι η μόνη πράξη που αφορά την παράνομη 

υλοτομία. Η παράνομη υλοτομία ενδεχομένως αντιβαίνει στους κανόνες των οδηγιών για τα πτηνά 

και τους οικοτόπους και γεννά υποχρεώσεις για την αποκατάσταση ζημιών βάσει της οδηγίας για 

την περιβαλλοντική ευθύνη. Όσον αφορά τη χρήση της τηλεπισκόπησης για παρακολούθηση, η 

Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει διάφορα σημεία.  

Πρώτον, η παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών βάσει του ως άνω κεκτημένου.  

Δεύτερον, όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, η τηλεπισκόπηση θα πρέπει να 

γίνεται αντιληπτή ως μία πηγή γεωχωρικών πληροφοριών, οι δε γεωχωρικές πληροφορίες θα πρέπει 

να γίνονται αντιληπτές ως μέρος ενός αναγκαίου ευρύτερου συνόλου παρεμβάσεων (που συνιστούν 

από κοινού τη διασφάλιση της συμμόρφωσης) για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η 

παράνομη υλοτομία.  

Τρίτον, η ΕΕ υποστηρίζει τη χρήση από τα κράτη μέλη της τηλεπισκόπησης και των γεωχωρικών 

πληροφοριών μέσω του προγράμματος-πλαισίου εταιρικής σχέσης για την αξιοποίηση από τους 

χρήστες του Copernicus, το οποίο προορίζεται για την πιλοτική εφαρμογή εθνικών πλατφορμών 

πληροφοριών για τα δάση και τη χρήση γεωχωρικών πληροφοριών για την καταπολέμηση της 

παράνομης υλοτομίας στα δάση (δασική εγκληματικότητα).  

Τέταρτον, η Επιτροπή υποστηρίζει τις εργασίες των κρατών μελών για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης εγγράφων καθοδήγησης που επεξηγούν τις 

γεωχωρικές πληροφορίες: βλ. οδηγό για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στις αγροτικές περιοχές 

και σχετικό συνοπτικό οδηγό: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης σε αγροτικές 

περιοχές — Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ (europa.eu)· Διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

συμμόρφωσης σε αγροτικές περιοχές — Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ (europa.eu) (σύνοψη) και 

Guidance on combatting environmental crimes and related infringements (Οδηγίες για την 

καταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων και συναφών παραβάσεων). Guidance on combatting 

environmental crime (Οδηγίες για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος), Circabc 

(europa.eu)). 

Τέλος, η ίδια η Επιτροπή έχει ρόλο επιβολής ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, προκειμένου να 

διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις συναφείς τους υποχρεώσεις, π.χ. δυνάμει της 

οδηγίας για τους οικοτόπους, και χρησιμοποιεί διάφορα ερευνητικά εργαλεία στο πλαίσιο αυτό, 

συμπεριλαμβανομένων των γεωχωρικών πληροφοριών. 

γ) Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, σε σύγκριση με την προγενέστερη του 2013, η νέα 

στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ3 που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021 περιλαμβάνει πολύ 

                                                      
3  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Διαμορφώνοντας μια Ευρώπη ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή – η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, COM(2021) 82 

final. 

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/278dd7f1-69bb-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/278dd7f1-69bb-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/236733b9-69c2-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/236733b9-69c2-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/a02ff767-4145-40d1-a032-e44bf8d8b930/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/a02ff767-4145-40d1-a032-e44bf8d8b930/details
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
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εντονότερες δράσεις για τη στήριξη της προσαρμογής των δασών, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημιουργίας και της διάδοσης πληροφοριών, γνώσεων και πρακτικών λύσεων. 

δ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει την ευρωπαϊκή 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και συμβάλλει στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Η στήριξη για μέτρα δασοκομίας στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής και αναγνωρίζει την 

πολυλειτουργικότητα των δασών. 

Το νέο μοντέλο υλοποίησης της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) θα δώσει στα 

κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και άρα τη δυνατότητα να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις 

τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Πέρα από την απαίτηση οι επενδύσεις στη δάσωση να συνάδουν με 

τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 

Forest Europe, η στήριξη στον τομέα της δασοκομίας πρέπει να βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης 

δασών ή ισοδύναμο μέσο. 

Βάσει του επόμενου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF) θα 

παρέχονται ετησίως χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα δασοκομίας. Ωστόσο, μόνο με την 

αξιολόγηση της πολιτικής θα μπορέσουν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των μέτρων δασοκομίας στη 

βιοποικιλότητα και το κλίμα. 

V. Η Επιτροπή αποδέχεται τις συγκεκριμένες συστάσεις. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

17. Μολονότι το ποσοστό εκτέλεσης για αμφότερα τα μέτρα δασοκομίας στο τέλος του 2020 φαίνεται 

μάλλον χαμηλό —σχεδόν στο 50 %— θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό είναι σύνηθες ποσοστό, ιδίως 

για τα επενδυτικά έργα, και αντικατοπτρίζει το μέγιστο μερίδιο της χορηγούμενης στήριξης. Οι 

επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και η βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών απαιτούν 

χρόνο και οι τελικές πληρωμές της στήριξης καταβάλλονται κατά τη λήξη του εκάστοτε έργου. Ως εκ 

τούτου, αναμένεται αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τη λήξη της 

εφαρμογής της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού . Λόγω της διετούς μεταβατικής περιόδου και 

του κανόνα N+3, αυτή θα λήξει στο τέλος του 2025.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δασοκομία στο πλαίσιο άλλων μέτρων 

αγροτικής ανάπτυξης, όπως η μεταφορά γνώσεων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι υποδομές, οι 

βασικές αγροτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης δασών Natura 2000) 

και τα μέτρα συνεργασίας αναφέρονται στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για κάθε 

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αν και ορισμένες από αυτές αναφέρονται μαζί με παρόμοιες 

δραστηριότητες στον γεωργικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται χωριστή παρακολούθηση και 

υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις αντισταθμιστικές πληρωμές για δασικές περιοχές του δικτύου 

Natura 2000 στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πλαίσιο 3 – Παραδείγματα μη ειδικών μέτρων διατήρησης 

Όσον αφορά την Ισπανία, στις 27 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, 

καλώντας τις ισπανικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των οικείων 

τόπων Natura 2000. Τον Ιούλιο του 2020 απεστάλη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. 

Όσον αφορά την Πολωνία, στις 9 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, 

καλώντας τις πολωνικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των οικείων 

τόπων Natura 20004.  

                                                      
4 Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου 2021: κυριότερες αποφάσεις. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_2743
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Πλαίσιο 4 - Προστασία υπεραιωνόβιων δασών στην Πολωνία 

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να εκτελέσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ 

επειδή η εν λόγω χώρα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους 

οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), όσον αφορά 

την προστασία του δάσους της Białowieża5.  

Η Πολωνία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση. Το σημαντικότερο είναι ότι η 

Πολωνία δεν κατάργησε και δεν αντικατέστησε το παράρτημα του σχεδίου διαχείρισης δασών για τη 

δασική περιοχή Białowieża, το οποίο θεσπίστηκε το 2016, με μέτρα που να διαφυλάττουν την 

ακεραιότητα του τόπου, να διασφαλίζουν τη διατήρηση και να προστατεύουν τα είδη και τους 

οικοτόπους. Οι δράσεις που προβλέπονται από την Πολωνία δεν συνάδουν με ούτε τις οδηγίες ούτε 

με την απόφαση του Δικαστηρίου. 

33. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR) ως «παράνομα υλοτομημένη» ξυλεία 

και προϊόντα ξυλείας νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που υλοτομήθηκαν κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας της χώρας υλοτόμησης, ως προς: τα δικαιώματα υλοτόμησης εντός των 

νομίμως δημοσιευμένων ορίων, τις πληρωμές για τα δικαιώματα υλοτόμησης και ξυλείας, 

συμπεριλαμβανομένων των δασμών υλοτόμησης, την υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένης της 

περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας, όπου περιλαμβάνονται η δασική διαχείριση και η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, όταν αφορούν άμεσα την υλοτομία, τα έννομα δικαιώματα τρίτων 

όσον αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία που θίγονται από την υλοτόμηση, και το εμπόριο και τα 

τελωνεία, στον βαθμό που αφορούν τον δασικό τομέα». 

34. Η δέουσα επιμέλεια, όπως ορίζεται στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, συνίσταται στην 

πρόβλεψη μέτρων και διαδικασιών που παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες (βήμα 

1), διαδικασιών για τη συλλογή και την ανάλυση όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων 

(βήμα 2) και στην πρόβλεψη κατάλληλων και αναλογικών μέτρων και διαδικασιών για τον μετριασμό 

του κινδύνου έως ότου καταστεί αμελητέος (βήμα 3). 

36. Οι πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή βασίζονται στο άρθρο περί υποβολής εκθέσεων (άρθρο 20) 

του κανονισμού. Τα κράτη μέλη επέμειναν να μην περιλαμβάνεται υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με συμπληρωματικά ζητήματα (όπως η ποιότητα των ελέγχων).  

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο για την υποβολή εκθέσεων, η 

Επιτροπή επιδιώκει να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κανόνων που ορίζουν την παράνομη υλοτομία ή 

των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται κατά τους ελέγχους. Με βάση τις πληροφορίες αυτές έχουν 

κινηθεί στο παρελθόν ορισμένες διαδικασίες επί παραβάσει. Όταν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή απαιτεί 

από τα κράτη μέλη να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους με δικαιολογητικά έγγραφα που να 

επιτρέπουν την επαλήθευση της ακρίβειας ή της πληρότητας των πληροφοριών (όπως στις 

αναφερθείσες υποθέσεις παραβάσεων). 

39. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι υπάρχει περιορισμός στη χρήση δεδομένων 

τηλεπισκόπησης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία σε 

επίπεδο ΕΕ. Η χρήση γεωχωρικών πληροφοριών από την Επιτροπή για την αξιολόγηση πιθανών 

παραβάσεων των οδηγιών για τους οικοτόπους ή τα πτηνά βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της 

ανάπτυξης, με βάση τα δεδομένα του Copernicus και άλλες πηγές. Η Επιτροπή θα εντείνει επίσης τις 

προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και για τη στήριξή 

τους στη βελτίωση της εκ μέρους τους χρήσης των γεωχωρικών πληροφοριών για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τη συναφή νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Το πρόγραμμα-πλαίσιο 

                                                      
5 Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου 2021: κυριότερες αποφάσεις. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_441
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εταιρικής σχέσης για την αξιοποίηση από τους χρήστες του Copernicus υποστηρίζει ήδη πιλοτικές 

εθνικές πλατφόρμες πληροφοριών για τα δάση και τη χρήση γεωχωρικών πληροφοριών για την 

καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας στα δάση (δασική εγκληματικότητα). 

43. Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ II), σε συνδυασμό με τον κανονισμό σχετικά 

με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοπονία (LULUCF), ενίσχυσαν το πλαίσιο 

βιωσιμότητας της ΕΕ για τη βιοενέργεια μετά το 2020. Ειδικότερα, η οδηγία ΑΠΕ ΙΙ επέκτεινε τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και μείωσης των αερίων θερμοκηπίου ώστε να καλύπτουν και τη 

βιομάζα στον τομέα της θερμότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας (πέραν των υγρών βιοκαυσίμων 

για τις μεταφορές) και συμπεριέλαβε ειδικά κριτήρια για τη δασική βιομάζα. Επιπλέον, η οδηγία 

ΑΠΕ ΙΙ απαιτεί από τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν τα καθεστώτα στήριξής τους με τρόπο που να 

αποφεύγονται αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στην αγορά πρώτων υλών. Οι νέες νομοθετικές προτάσεις 

της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας LULUCF6 και της οδηγίας ΑΠΕ II7 ενισχύουν 

περαιτέρω το πλαίσιο βιωσιμότητας της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση βιομάζας για ενέργεια. Ειδικότερα, 

με την τροποποιημένη ΑΠΕ II προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση των κριτηρίων αειφορίας για τη 

βιομάζα και η διεύρυνση της εφαρμογής της αρχής της διαδοχικής χρήσης. Η πρόταση εφαρμόζει τα 

κριτήρια αειφορίας της ΕΕ σε μικρότερες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας και επεκτείνει τις απαγορευμένες περιοχές για την προμήθεια δασικής βιομάζας. Επίσης, 

προτείνει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να μην παρέχουν στήριξη, αν και με ορισμένες εξαιρέσεις, 

για την παραγωγή αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας από δασική βιομάζα από τις 31 Δεκεμβρίου 

2026.  

45. Η επικαιροποιημένη (2018) στρατηγική για τη βιοοικονομία8 περιλαμβάνει πράγματι δράσεις για 

την περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων 

της βιοοικονομίας στα οικολογικά όρια. Οι δράσεις αυτές βασίζονται στις εργασίες της Επιτροπής και 

των συμβουλευτικών της οργάνων, καθώς και της γενικής ερευνητικής κοινότητας, μετά την 

προηγούμενη στρατηγική (2012)· π.χ. το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημιούργησε το 2013 ένα 

                                                      
6  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

amending Regulations (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the compliance rules, 

setting out the targets of the Member States for 2030 and committing to the collective achievement 

of climate neutrality by 2035 in the land use, forestry and agriculture sector, and (EU) 2018/1999 

as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review (Πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων 

συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για 

συλλογική επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της 

δασοκομίας και της γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της 

παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της προόδου και της 

επανεξέτασης), COM(2021) 554 final. 
7  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the 

European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the 

Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 

2015/652 (Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου), COM(2021) 557 final. 
8  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Βιώσιμη βιοοικονομία για την Ευρώπη: 

ενίσχυση της σύνδεσης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος», COM(2018) 673 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&from=EN
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παρατηρητήριο βιοοικονομίας με σκοπό την παροχή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την 

τρέχουσα βιοοικονομία. Το 2017 ενσωματώθηκε στο Κέντρο Γνώσεων για τη Βιοοικονομία της 

Επιτροπής, το οποίο συντονίζεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. 

46. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι το νομοθέτημα της ΕΕ για το κλίμα9 που εκδόθηκε 

πρόσφατα απαιτεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίζουν συνεχή πρόοδο όσον αφορά 

την ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, την αύξηση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 

τρωτότητας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πολιτικές προσαρμογής τους να είναι 

συνεκτικές και να αλληλοϋποστηρίζονται με τις τομεακές πολιτικές. Σήμερα, όλα τα κράτη μέλη 

διαθέτουν ήδη εθνικές στρατηγικές και/ή σχέδια προσαρμογής, τα περισσότερα από τα οποία 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της τρωτότητας και των 

κινδύνων για τη δασοκομία. Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή δημοσίευσε, τον Φεβρουάριο του 2021, τη 

νέα στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ, η οποία δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα δάση και 

περιλαμβάνει περισσότερες και ισχυρότερες δασικές δράσεις σε σύγκριση με τη στρατηγική του 

2013. 

50. Σύμφωνα με τη δασική στρατηγική της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2013, τα σχέδια διαχείρισης δασών 

ή τα ισοδύναμα μέσα που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών αποτελούν 

βασικά μέσα για την παροχή πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών με ισορροπημένο τρόπο. Τα σχέδια 

διαχείρισης δασών αποτελούν τον πυρήνα τόσο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 

ορίζοντα το 2020 όσο και της χρηματοδότησης της ΕΕ υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης. Η στρατηγική 

περιλαμβάνει τα σχέδια διαχείρισης δασών και προωθεί και υποστηρίζει τη χρήση τους.  

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 51-52: 

Η ομάδα εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια και οι δείκτες βιώσιμης διαχείρισης 

των δασών αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την παρακολούθηση των τάσεων, την υποβολή 

εκθέσεων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την αξιολόγηση της συνολικής προόδου 

στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους για τη 

διασφάλισή της. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα για τη διασφάλιση της 

πρακτικής εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, τα οποία περιλαμβάνουν: εθνική 

νομοθεσία και απαιτήσεις, συμμετοχικές διαδικασίες, μηχανισμούς μη δεσμευτικού δικαίου 

(πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές κ.λπ.) κίνητρα και βέλτιστες πρακτικές, και προαιρετικούς 

μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά (πιστοποίηση). Ως εκ τούτου, τα κριτήρια και οι δείκτες είναι 

χρήσιμα και προορίζονται για την αξιολόγηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών σε ορισμένες 

κλίμακες, αλλά όχι σε επίπεδο διαχειριστικής μονάδας. Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 

αποσκοπεί στο να προσδιορίσει πρόσθετους δείκτες και όρια ή εύρη τιμών, με βάση τα κριτήρια 

βιώσιμης διαχείρισης των δασών της Forest Europe, όσον αφορά ορισμένες πτυχές του κλίματος και 

της βιοποικιλότητας που σχετίζονται με τις συνθήκες των δασικών οικοσυστημάτων, όπως η υγεία, η 

βιοποικιλότητα και οι στόχοι για το κλίμα, και προβλέπει νομοθετική πρόταση για τη συγκρότηση 

ενός συντονισμένου συστήματος συλλογής δεδομένων και υποβολής εκθέσεων σχετικά με την 

παρακολούθηση των δασών στην ΕΕ. 

54. Η μελέτη αξιολόγησης των μέτρων δασοκομίας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης10 αναφέρει 

τα εξής: «Τα σχέδια διαχείρισης δασών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

βιώσιμης διαχείρισης των δασών σε επίπεδο τοπίου, ιδίως εάν περιλαμβάνεται στον χωροταξικό 

                                                      
9  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, 

για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 

της 9.7.2021, σ. 1). 
10  Evaluation study of the forestry measures under rural development, σ. 85. Διατίθεται στη διεύθυνση 

https://op.europa.eu/s/pkOE 

https://op.europa.eu/s/pkOE
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σχεδιασμό η διασφάλιση ότι καλύπτονται δεόντως όλοι οι τομείς της βιώσιμης διαχείρισης των 

δασών». 

55. Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει την πολυλειτουργικότητα των δασών, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών τους, καθώς 

και εκείνων που αφορούν την προσαρμογή / τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.  

Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, 

συμβάλλοντας στην επίτευξη ορισμένων από τους κρισιμότερους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς στόχους της πολιτικής. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στηρίζουν τις 

οικονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες των δασών, μολονότι οι τρεις αυτές πτυχές 

ενδέχεται να μην έχουν την ίδια βαρύτητα στα επιμέρους μέτρα στο πλαίσιο των εν λόγω 

προγραμμάτων. 

58. Η μελλοντική ΚΓΠ θα δώσει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον σχεδιασμό 

της στήριξής τους, συμπεριλαμβανομένων των δασών. Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο μοντέλο 

υλοποίησης, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση καθορίζει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής (στόχοι 

της ΚΓΠ, γενικοί τύποι παρέμβασης, βασικές απαιτήσεις), ενώ τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 

μεγαλύτερη ευθύνη και έχουν ευρύτερη υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες στόχους. Η διευρυμένη επικουρικότητα θα επιτρέψει να ληφθούν 

καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες έναντι των εν λόγω στόχων. Τα κράτη μέλη θα 

είναι αρμόδια για την προσαρμογή των παρεμβάσεων της ΚΓΠ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. 

Η στήριξη του δασικού τομέα θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ 

που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. 

Κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεών τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 

στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις ειδικές συστάσεις των κρατών μελών. Κατά τη 

διαδικασία έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον τα 

σχέδια συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις στρατηγικές και τους στόχους της. 

Όσον αφορά το σύνολο των μελλοντικών παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο των 

στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, ορισμένες γενικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο μελλοντικό νομικό 

πλαίσιο για τη στήριξη των δασοκομικών παρεμβάσεων. Πέρα από την απαίτηση οι επενδύσεις στη 

δάσωση να συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Forest Europe, η στήριξη στον τομέα της δασοκομίας πρέπει να 

βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο. 

61. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΓΤΑΑ11 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής προς τα 

κράτη μέλη, τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά (με ορισμένες εξαιρέσεις) 

ακόμη και σε περιπτώσεις που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το μέτρο / την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων είναι υψηλότερος από τη ζήτηση χρηματοδότησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 

τέτοιες αποτελεσματικές διαδικασίες επιλογής προκειμένου να επιλέγουν τις πιο κατάλληλες 

δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι και σε περιπτώσεις ανεπαρκούς εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής λόγω 

μέτριου ενδιαφέροντος, πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι επιλεξιμότητας των οικείων μέτρων 

προκειμένου η παρεχόμενη επιχορήγηση να είναι συμμορφούμενη. 

64. Η μελλοντική ΚΓΠ θα παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα ώστε να 

απλουστευθούν οι κανόνες για τη στήριξη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 

                                                      
11  Άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487). 



 

EL   EL 
8 

 

καθορίζουν τις ενισχύσεις για δασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις με βάση τις 

αναληφθείσες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη στοχευόμενη περιοχή 

σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί και τους στόχους. 

65. Το σύστημα παρακολούθησης δεν αποσκοπεί στη μέτρηση των επιπτώσεων των μέτρων, αλλά 

στην παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 

σχέση με τους καθορισμένους στόχους. 

66. Ο πίνακας 1 αποτυπώνει ορθά τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 

παρακολούθηση της συμβολής στη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ο πίνακας 1 

δεν περιλαμβάνει τους σχετικούς δείκτες πλαισίου, και συγκεκριμένα τους δείκτες: Γ.29 (Δάση και 

λοιπές δασικές εκτάσεις) που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δασική και τη λοιπή δασική έκταση 

(σύνολο και μερίδιο)· Γ.31 (Κάλυψη γης) που παρέχει την πραγματική κατανομή των διαφόρων 

κατηγοριών γης, συμπεριλαμβανομένων των δασικών εκτάσεων· Γ.34 (περιοχές Natura 2000) που 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 που χρησιμοποιείται για 

γεωργία και/ή για δασοκομία· και Γ.38 (Προστατευόμενο δάσος) που παρέχει το μερίδιο των δασών 

και άλλων δασικών εκτάσεων που προστατεύονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των 

τοπίων και συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων. 

67. Στο τρέχον και στο μελλοντικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ, ρόλος των 

δεικτών αποτελεσμάτων είναι να αξιολογούν την κάλυψη των σχετικών μέτρων και να ελέγχουν κατά 

πόσο η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων από τα κράτη μέλη πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο.  

Μολονότι δεν υπάρχουν δείκτες επιπτώσεων σχετικά με τα δάση, το σύστημα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης περιλαμβάνει δείκτες πλαισίου που παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα της δασικής 

έκτασης (που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000).  

Οι δείκτες αυτοί, μαζί με τους δείκτες εκροών, χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση, βάσει της οποία 

αποτιμώνται τελικά τα αποτελέσματα της πολιτικής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

72. Οι ορισμοί της νόμιμα και παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στο άρθρο 2 του κανονισμού της ΕΕ 

για την ξυλεία παραπέμπουν στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί υλοτομίας, επί της οποίας η 

Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα δράσης (εκτός εάν η νομοθεσία σχετίζεται με νομοθεσία της ΕΕ, 

όπως η οδηγία για τους οικοτόπους, επί της οποίας μπορεί να δράσει η Επιτροπή, όπως 

καταδεικνύεται από το παράδειγμα στο πλαίσιο 4). Επιπλέον, ο έλεγχος της επιβολής των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία για τους φορείς 

εκμετάλλευσης και τους εμπόρους συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των υποχρεώσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή αξιολογεί τη 

συμμόρφωση βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού της 

ΕΕ για την ξυλεία. Με βάση τις πληροφορίες αυτές έχουν κινηθεί στο παρελθόν ορισμένες 

διαδικασίες επί παραβάσει. Όταν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους με δικαιολογητικά έγγραφα που να επιτρέπουν την επαλήθευση 

της ακρίβειας ή της πληρότητας των πληροφοριών (όπως στις αναφερθείσες υποθέσεις παραβάσεων). 

73. Σε σύγκριση με την προηγούμενη οδηγία ΑΠΕ I, η ΑΠΕ ΙΙ ενίσχυσε τα κριτήρια αειφορίας της 

ΕΕ για τη βιοενέργεια, μεταξύ άλλων με πρόσθετες διασφαλίσεις για τη βιώσιμη παραγωγή δασικής 

βιομάζας για ενέργεια. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας ΑΠΕ II 

ενισχύει περαιτέρω τα κριτήρια αειφορίας για τη βιομάζα, περιλαμβάνει απαγορευμένες περιοχές για 

την προμήθεια δασικής βιομάζας, προτείνει ευρύτερη εφαρμογή των κριτηρίων αειφορίας της ΕΕ σε 

μικρότερες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και περιορίζει την 

εθνική στήριξη για την παραγωγή αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας από δασική βιομάζα.  
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Η προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή εξετάζεται στη νέα στρατηγική προσαρμογής της 

ΕΕ και στη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030.  

74. Τα σχέδια διαχείρισης δασών ή τα ισοδύναμα μέσα που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης 

διαχείρισης των δασών έχουν καθοριστική σημασία για την παροχή πολλαπλών αγαθών και 

υπηρεσιών με ισορροπημένο τρόπο και βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηματοδότησης της αγροτικής 

ανάπτυξης της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενισχύσεις του Natura 2000 στα δάση, οι επενδύσεις για 

τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων, 

καθώς και οι δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και η διατήρηση των δασών στο πλαίσιο 

της αγροτικής ανάπτυξης συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική 

αλλαγή. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένα από τα μέτρα δασοκομίας θα μπορούσαν να 

είχαν σχεδιαστεί καλύτερα. 

Μολονότι η μελλοντική ΚΓΠ θα παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό της 

στήριξής τους, όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε μια σαφή λογική παρέμβασης και να 

αντιμετωπίζουν τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με τους εννέα ειδικούς στόχους και τον 

οριζόντιο στόχο της ΚΓΠ. Κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεών τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις ειδικές συστάσεις της 

Επιτροπής προς τα επιμέρους κράτη μέλη. 

Ο ρόλος του κοινού συστήματος παρακολούθησης της ΕΕ δεν είναι η μέτρηση των επιπτώσεων των 

μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα της δασοκομίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, πέραν της ΚΓΠ, 

που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα των δασών και την κλιματική αλλαγή. Μόνο μέσω αξιολογήσεων 

μπορούν να εκτιμηθούν οι καθαρές επιπτώσεις των μέτρων της ΚΓΠ. 

Σύσταση 1 – Βελτίωση της συμβολής στη βιοποικιλότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής στα δάση  

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, που εγκρίθηκε στις 16 Ιουλίου 2021, προτείνει μια 

ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των δασών 

της ΕΕ, καθώς και την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητά τους. Δίνει έμφαση στην ανάγκη να 

προσδιοριστούν πρόσθετοι δείκτες και όρια ή εύρη τιμών για την βιώσιμη διαχείριση των δασών· να 

δοθούν συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών για υπηρεσίες 

οικοσυστήματος· να δοθεί καθοδήγηση και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με ορθές 

πρακτικές για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή· να υποβληθεί 

νομοθετική πρόταση σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συλλογή 

δεδομένων για τα δάση στην ΕΕ, η οποία θα συμπεριλαμβάνει απαιτήσεις όσον αφορά τα στρατηγικά 

σχέδια για τα δάση σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο.  

Βασίζεται στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η οποία εγκρίθηκε τον Μάιο 

του 2020 και περιλάμβανε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συνοδευόμενο από ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων διατήρησης των δασών και, ως 

εκ τούτου, αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης. Η Επιτροπή θα 

δημοσιεύσει πίνακα στον οποίο θα αποτυπώνεται η κατάσταση υλοποίησης των διαφόρων δράσεων 

πριν από το τέλος του 202112.  

Κατά την ανάπτυξη των δύο προαναφερόμενων στρατηγικών, η Επιτροπή επανεξέτασε το ισχύον 

πλαίσιο πολιτικής με βάση προηγούμενες αξιολογήσεις, καθώς και τις παρατηρήσεις του κοινού όπως 

ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων. Η στρατηγική της ΕΕ για τη 

                                                      
12  Ο πίνακας παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Κέντρου Γνώσης για τη 

Βιοποικιλότητα. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity_en
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βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με την 

εφαρμογή της παρούσας σύστασης από την Επιτροπή:  

- πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κριτήρια και καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και τον 

χαρακτηρισμό πρόσθετων προστατευόμενων περιοχών και οικολογικών διαδρόμων, 

συμπεριλαμβανομένου ορισμού της αυστηρής προστασίας, και για τον τρόπο με τον οποίο άλλα 

αποτελεσματικά μέτρα διατήρησης βάσει περιοχής και ο οικολογικός προσανατολισμός των 

αστικών περιοχών μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων προστασίας της φύσης της 

ΕΕ για το 2030· 

- πρόταση για δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης μιας πιθανής μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ για τη 

χαρτογράφηση, την αξιολόγηση και την επίτευξη καλής κατάστασης των οικοσυστημάτων, ώστε 

να μπορούν να αποφέρουν οφέλη· 

- καθοδήγηση σχετικά με την επιλογή και την ιεράρχηση των ειδών και των οικοτόπων για δράσεις 

προτεραιότητας, ώστε τουλάχιστον το 30 % των ειδών και των οικοτόπων που δεν βρίσκονται επί 

του παρόντος σε ικανοποιητική κατάσταση να κατατάσσονται στην εν λόγω κατηγορία έως το 

2030, ή τουλάχιστον να παρουσιάζουν έντονη θετική τάση· 

- μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση της 

αποκατάστασης και της κατάστασης και των υπηρεσιών οικοσυστήματος· 

- κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές δάσωσης, 

αναδάσωσης και εγγειοφυσικής δασοκομίας·  

- οδικός χάρτης για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 

2030 με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών — δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουλίου 2021. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Σύσταση 2 – Ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίαςŠ  

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. Θα εξετάσει το ζήτημα στο πλαίσιο της επικείμενης 

νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποψίλωσης και 

υποβάθμισης των δασών που συνδέεται με προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.  

Αποδεχόμενη τη συγκεκριμένη σύσταση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με ενδεχόμενες νομοθετικές προτάσεις ή για το αποτέλεσμα των 

νομοθετικών διαπραγματεύσεων με τους συννομοθέτες. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 

περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εφαρμογής και της επιβολής του 

υφιστάμενου κεκτημένου της ΕΕ.  

Σύσταση 3 – Καλύτερη εστίαση των δασοκομικών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης στη 

βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Κατά την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον 

πληρούνται οι απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ και κατά πόσο οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις βασίζονται 

στην ανάλυση ΠΑΕΑ και στην αξιολόγηση αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις ειδικές συστάσεις της Επιτροπής προς τα επιμέρους κράτη 

μέλη. 

Τα μέτρα δασοκομίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να συνάδουν με τις 

αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, λαμβανομένης υπόψη της πολυλειτουργικότητάς τους. 

Στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ, θα είναι επιλέξιμες μόνο οι επενδύσεις στη δάσωση που 

συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 
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διαχείρισης των δασών, όπως αναπτύσσονται στις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

δάσωση και την αναδάσωση. 

Επιπλέον, η στήριξη προς τον τομέα της δασοκομίας πρέπει να βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης 

δασών ή σε ισοδύναμο μέσο. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Σημειώνει ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων δασοκομίας στη βιοποικιλότητα και τη δράση 

για το κλίμα μπορεί να εξεταστεί μόνο μέσω αξιολόγησης. 

 


