
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν στα δάση

LIFE & Δάση, 27 Νοεμβρίου 2020

Αργυρώ Ζέρβα,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

e-mail:Argyro Zerva@ec.europa.eu



Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

The
European
Green 
Deal 

•Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το
2030-Μάρτιος 2020

•Προτάσεις για συγκριμένες δράσεις το 2021 για την
αντιμετώπιση των κύριων αιτιών απώλειας της
βιοποικιλότητας

•Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ (2021)

•Μέτρα για την υποστήριξη αλυσίδων εφοδιασμού
μηδενικής αποψίλωσης (deforestation-free value chains)-
Νομοθετική Πρόταση της Ε. Επιτροπής το 2021

Διατήρηση και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και  της 

βιοποικιλότητας 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για 
το κλίμα 

Η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης 
σε θέματα 

περιβάλλοντος



Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2030

❑ Προστασία του 30% των χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων της ΕΕ

❑ Αυστηρή προστασία για το 10% αυτών των περιοχών

✓Περιοχές πολύ υψηλής αξίας βιοποικιλότητας και σημαντικές για το μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτογενών και παλαιών δασών



Σχέδιο αποκατάστασης της φύσης της ΕΕ:   

✓ Νομικά δεσμευτικοί στόχοι- σχετικές προτάσεις το  2021

✓ Μη επιδείνωση της κατάστασης όλων των προστατευόμενων οικοτόπων και 

ειδών έως το 2030

➢ Μείωση κατά 50 % του αριθμού των ειδών του “κόκκινου καταλόγου” που 
απειλούνται από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη 

➢ Φύτευση επιπλέον 3 δισ. δέντρων με σεβασμό των οικολογικών αρχών

✓ Αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2030    



Επιπλέον στόχοι για τα δάση

• Αύξηση της ποσότητας, ποιότητας και ανθεκτικότητας των δασών της ΕΕ 
έναντι των πυρκαγιών, παθογόνων και άλλων διαταραχών. 

• Όλα τα δάση πρέπει να διατηρούνται σε καλή υγεία για να διατηρούν 
τις λειτουργίες τους σχετικά με την βιοποικιλότητα και το κλίμα, καθώς και 
για να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες για την πράσινη βιοοικονομία

•Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ (2021), που θα στηριχθεί πάνω στην 
Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα 

•Περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών για τα Δάση της 
Ευρώπης [Forest Information System for Europe (FISE)], με τη σύνδεση 
όλων των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της ΕΕ σχετικών με τα δάση



Επιπλέον στόχοι για τα δάση

Δάσωση, αναδάσωση και φύτευση δέντρων 

✓Φύτευση τουλάχιστον 3 δισ. δέντρων επιπλέον στην ΕΕ μέχρι το 2030 με 
πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών, έμφαση στις πόλεις και στη 
αγροδασοκομία

❑ Στήριξη μέσω των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής) και των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή 

❑Νέα Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τον οικολογικό προσανατολισμό των 
πόλεων-φύτευση δέντρων στις πόλεις, μέσω και LIFE 

✓Κατευθυντήριες γραμμές από την Ε. Επιτροπή, για πρακτικές δάσωσης και 
αναδάσωσης φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, παράλληλα με τη νέα Δασική 
Στρατηγική της ΕΕ



Επιπλέον στόχοι για τα δάση

Διαχείριση των δασών

➢Το ποσοστό των δασικών περιοχών που καλύπτονται από σχέδια 
διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα διαχειριζόμενα 
δημόσια δάση και αυξημένο αριθμό ιδιωτικών δασών

➢φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές, όπως η εγγυοφυσική
δασοπονία (closer-to-nature forestry), θα πρέπει να συνεχιστούν και 
να αναπτυχθούν περαιτέρω

✓Κατευθυντήριες γραμμές από την Ε. Επιτροπή, για πρακτικές 
εγγυοφυσικής δασοπονίας (closer-to-nature forestry practices),
παράλληλα με τη νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ



Επιπλέον στόχοι σχετιζόμενοι με τα δάση
➢ Συνέχιση της προσέγγισης της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επεκτείνοντας σε όλες τις μορφές 
βιοενέργειας τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα, βασιζόμενα σε 
κατάλοιπα και μη επαναχρησιμοποιήσιμα και μη ανακυκλώσιμα απόβλητα

➢ Η χρήση ολόκληρων δέντρων, καθώς και τροφίμων και καλλιεργειών 
τροφίμων για την παραγωγή ενέργειας, είτε αυτά παράγονται στην ΕΕ είτε 
εισάγονται, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί 

➢ Αξιολόγηση της προσφοράς και ζήτησης βιομάζας σε επίπεδο ΕΕ και 
παγκόσμιο (μέχρι το τέλος του 2020). Τα αποτελέσματα θα 
χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας σε 
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

➢Η Ε. Επιτροπή θα αναπτύξει επιχειρησιακή καθοδήγηση σχετικά με τα νέα 
κριτήρια βιωσιμότητας για τη δασική βιομάζα για την ενέργεια (2021)



Νέα Δασική Στρατηγική -βασικά στοιχεία που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη

Η νέα Στρατηγική:

•θα διασφαλίσει την αειφόρο διαχείριση όλων των δασών της ΕΕ και θα 
επιδείξει την αποτελεσματική τους συνεισφορά στους στόχους της ΕΕ. 

•θα προωθήσει τη δάσωση (3 δισ. επιπλέον δέντρα μέχρι το 2030) 
συνεισφέροντας στην κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική βιοοικονομία και 
βιοποικιλότητα 

• θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την πρόληψη και θα εξασφαλίσει την υγεία 
των δασών 

• θα υποστηρίξει την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και 
οικοσυστημάτων

• θα ενισχύσει την προστασία των δασών για την επίτευξη των στόχων της 

Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 



Η Στρατηγική :

• θα προωθήσει ζωντανές αγροτικές περιοχές, μέσω της υποστήριξης των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών των δασών, την 
αγροτική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τοπικές επιχειρήσεις και 
αλυσίδες αξιών.

• θα υποστηρίξει καινοτόμα, βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα 

• θα διευκολύνει καλύτερο συντονισμό με τις εθνικές δασικές πολιτικές, για να τις 
ευθυγραμμίσει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης της εναρμόνισης των πληροφοριών 
σχετικών με τα δάση (μέσω του FISE)

•Θα δράσει ως καταλύτης για την ενισχυμένη χρήση του Κοινοτικού και εθνικού 
προϋπολογισμού

Νέα Δασική Στρατηγική - βασικά στοιχεία που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη



Η Στρατηγική:

•Θα βελτιώσει την επικοινωνία σχετικά με τα δάση

•Θα δημιουργήσει ένα περιεκτικό και ευρύ πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
επιτρέπει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ενασχοληθούν και να διαμορφώσουν το 
μέλλον των δασών στην ΕΕ 

•Θα εξασφαλίσει συνέπεια ανάμεσα στις εθνικές πολιτικές και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις δείχνοντας διεθνή ηγεσία στην Αειφόρο Διαχείριση των Δασών, την 
καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, στηριζόμενη 
στην Ανακοίνωση για την Ενίσχυση της Δράσης της ΕΕ για την Προστασία και την 

Αποκατάσταση των Δασών του Πλανήτη 

Νέα Δασική Στρατηγική - βασικά στοιχεία που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη



Χρονοδιάγραμμα για τη νέα Δασική Στρατηγική

➢Δημόσια διαβούλευση του Οδικού Χάρτη (μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020):

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-

➢Επικείμενη Δημόσια διαβούλευση (δημοσίευση ερωτηματολογίου 
πριν το τέλος του 2020, διαθέσιμο για 12 εβδομάδες)

➢ Σχετικές διαβουλεύσεις σε διαφορετικά ειδικά φόρα

➢Υιοθέτηση: 1ο τέταρτο του 2021

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-


Ο ρόλος της ΕΕ

➢Η ΕΕ είναι μεγάλος εισαγωγέας προϊόντων που συνδέονται με την
αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών

➢Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 10% της παγκόσμιας αποψίλωσης που σχετίζεται
με την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών

Ανακοίνωση για την Εντατικοποίηση της Δράσης της ΕΕ 
για την Προστασία και την Αποκατάσταση των Δασών του 

Πλανήτη 



Ανακοίνωση για την Εντατικοποίηση της Δράσης της ΕΕ 
για την Προστασία και την Αποκατάσταση των Δασών του 

Πλανήτη 

1. Βιώσιμες 
αλυσίδες 

εφοδιασμού: 
πλευρά 
ζήτησης

2. Βιώσιμες 
αλυσίδες 

εφοδιασμού: 
πλευρά 

εφοδιασμού

3. Διεθνής 
συνεργασία

4. 
Χρηματοδότηση 
και επενδύσεις

5. Έρευνα και 
διαφάνεια, 

ιχνηλασιμότητα



Προτεραιότητα 1-Βασικές Δράσεις

❑ Η Ε. Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2021 μια νομοθετική πρόταση και άλλα 
μέτρα για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διάθεσης στην 
αγορά της ΕΕ προϊόντων που σχετίζονται με την αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών 

➢ Σε εξέλιξη, σχετική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων

Δημόσια διαβούλευση (μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2020):

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12137-Deforestation-and-forest-degradation-reducing-the-
impact-of-products-placed-on-the-EU-market/public-consultation

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Deforestation-and-forest-degradation-reducing-the-impact-of-products-placed-on-the-EU-market/public-consultation


Προτεραιότητα 1-Βασικές Δράσεις

➢ Αξιολόγηση του Κανονισμού Ξυλείας (EUTR) και του Κανονισμού FLEGT: τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη εκτίμησης 
επιπτώσεων

➢ Μελέτη σχετικά με τα σχήματα πιστοποίησης (με έμφαση στην ξυλεία)

➢ Πλατφόρμα διαλόγου πολλαπλών ενδιαφερομένων σχετικά με την 
αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών και τη βιώσιμη αύξηση της 
παγκόσμιας δασικής κάλυψης: 1η συνάντηση 2 Οκτωβρίου 2020, 2η

συνάντηση 10 Δεκεμβρίου 2020

➢ Δημιουργία Παρατηρητηρίου της ΕΕ για την αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών: χρήση δεδομένων παρατήρησης γης και 
δεδομένων εμπορίου για τη διευκόλυνση της πληροφορίας σχετικά με την 
παγκόσμια αποψίλωση.



Σας ευχαριστώ!


