TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT SPEĊJALI TAL-QORTI
EWROPEA TAL-AWDITURI
“L-APPOĠĠ TAL-UE GĦALL-BIJODIVERSITÀ U T-TIBDIL FIL-KLIMA FIL-FORESTI
TAL-UE: RIŻULTATI POŻITTIVI IŻDA LIMITATI”
SOMMARJU EŻEKUTTIV
It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi minn I. sa IV.:
Kif imħabbar fil-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni adottat Strateġija
Ġdida tal-UE għall-Foresti għall-20301 li tkopri ċ-ċiklu sħiħ tal-foresti u tippromwovi l-ħafna servizzi
li jipprovdu l-foresti. Filwaqt li tibni fuq l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità tal-2030, l-Istrateġija
tal-UE għall-Foresti tistabbilixxi viżjoni u azzjonijiet konkreti biex jittejbu l-kwalità u l-kwantità talforesti tal-UE u jissaħħu l-protezzjoni, ir-restawr u r-reżiljenza tagħhom kif ukoll biex tingħata spinta
lill-kontribut tas-settur tal-foresti għall-mudell il-ġdid ta’ tkabbir f’konformità mal-Patt Ekoloġiku
Ewropew.
L-għan ewlieni tal-istrateġija hu li jiġu żgurati foresti tal-UE li jikbru, b’saħħithom, diversi u
reżiljenti, li jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-bijodiversità msaħħa tagħna u l-ambizzjoni
klimatika, jiżguraw l-għajxien u jappoġġaw bijoekonomija sostenibbli tal-foresti. L-istrateġija
tipproponi azzjonijiet biex tiżgura li l-foresti tal-UE jiġu ppreservati u ġestiti b’mod sostenibbli,
inkluż permezz ta’ monitoraġġ imsaħħaħ tal-foresti u ppjanar strateġiku.
Tipprevedi wkoll miżuri biex jiġu evitati jew ikkoreġuti prattiki mhux sostenibbli, u tfittex bilanċ u
sinerġiji tajbin bejn il-ħtieġa li jiżdiedu l-protezzjoni, ir-restawr u l-isforzi ta’ adattament tal-foresti
biex jinkisbu l-objettivi klimatiċi u tal-bijodiversità tal-UE minn naħa waħda, u l-interessi
soċjoekonomiċi differenti relatati mal-foresti, min-naħa l-oħra.
IV.
a) L-Istrateġija għall-Bijodiversità għall-20302, adottata f’Mejju 2020, diġà tindirizza l-kwistjoni tattelf tal-bijodiversità fl-UE, inkluż fil-foresti tagħha. Uħud mill-impenji ewlenin tal-Istrateġija għallBijodiversità, li jolqtu wkoll il-foresti, huma: Iż-żieda taż-żona protetta legalment għal 30 % tal-art
tal-UE; il-protezzjoni stretta ta’ 10 % tal-art tal-UE, inklużi l-foresti primarji u antiki kollha tal-UE li
jifdal; il-ġestjoni effettiva taż-żoni protetti kollha; l-iżvilupp ta’ linji gwida għal afforestazzjoni u
riforestazzjoni favur il-bijodiversità u dwar prattiki tal-forestrija eqreb lejn in-natura proposta għal
miri tal-UE legalment vinkolanti għar-restawr tan-natura fl-2021; u nsaħħu l-implimentazzjoni u linfurzar tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE
b) L-artikolu dwar l-obbligi ta’ rappurtar ma jkoprix il-kwalità tal-kontrolli. Abbażi ta’ dan, l-Istati
Membri rrifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi dan l-element fl-eżerċizzju ta’ rappurtar
annwali.
Filwaqt li l-użu tat-telerilevament jista’ jkun kosteffikaċi u utli f’każijiet speċifiċi (eż. każijiet fejn
ikun hemm ksur tal-leġiżlazzjoni dwar in-natura minħabba l-illoggjar f’żoni protetti), ġeneralment
mhuwiex għodda suffiċjenti biex jiġi żgurat l-infurzar tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam (EUTR).
Il-fatt li foresta tiġi kklerjata ftit jgħid dwar il-legalità ta’ tali operazzjoni. Madankollu, il-

1

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku Ewropew
u lill-Kumitat tar-Reġjuni: “Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030” COM (2021) 572 final

2

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: “Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 Inreġġgħu n-natura
lura f’ħajjitna” COM/2020/380 final

MT

MT
1

Kummissjoni se tippromwovi l-użu estiż tal-intelligence ġeospazjali, inkluż it-telerilevament, għallawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex jiżguraw infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali
applikabbli relatata mal-attivitajiet tal-forestrija u tal-qtugħ tas-siġar għall-injam.
Fi ħdan l-UE, ir-Regolament dwar l-Injam mhuwiex l-uniku strument rilevanti għall-qtugħ illegali
tas-siġar għall-injam. Il-qtugħ illegali tas-siġar jista’ jikser ir-regoli skont id-Direttivi dwar lGħasafar u l-Ħabitats, u jwassal għal responsabbiltajiet biex tiġi rrimedjata l-ħsara skont id-Direttiva
dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali. Fir-rigward tal-użu tat-telerilevament għall-monitoraġġ, ilKummissjoni tagħmel diversi punti.
L-ewwel nett, il-monitoraġġ, inkluż il-monitoraġġ tal-konformità, jaqa’ taħt ir-responsabbiltà talIstati Membri skont l-acquis imsemmija hawn fuq.
It-tieni, f’dak li għandu x’jaqsam mal-monitoraġġ tal-konformità, it-telerilevament għandu jitqies
bħala sors wieħed ta’ informazzjoni għall-intelliġenza ġeospazjali, u l-intelliġenza ġeospazjali
għandha titqies bħala parti minn sett usa’ meħtieġ ta’ interventi (assigurazzjoni ta’ konformità
kollettiva) biex jiġu miġġielda problemi bħall-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam.
It-tielet, l-UE tappoġġa l-użu mill-Istati Membri tat-telerilevament u tal-intelligence ġeospazjali
permezz tal-programm Qafas ta’ Sħubija dwar l-użu mill-utenti ta’ Copernicus iddedikat għallpilotaġġ ta’ pjattaformi nazzjonali ta’ informazzjoni dwar il-foresti u l-użu ta’ intelligence
ġeospazjali għall-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar fil-foresti (kriminalità forestali).
Ir-raba’, il-Kummissjoni tappoġġa l-ħidma tal-Istati Membri dwar l-assigurazzjoni tal-konformità,
inkluż permezz tal-iżvilupp ta’ dokumentazzjoni ta’ gwida li tispjega l-intelligence ġeospazjali: ara
l-Vade Mecum dwar l-assigurazzjoni tal-konformità fiż-żoni rurali u l-gwida fil-qosor relatata:
Assigurazzjoni tal-konformità ambjentali f’żoni rurali - Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE
(europa.eu); L-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali fiż-żoni rurali - l-Uffiċċju talPubblikazzjonijiet tal-UE (europa.eu) (sommarju) u l-Gwida dwar il-ġlieda kontra r-reati ambjentali
u l-ksur relatat. Gwida dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità ambjentali, Circabc (europa.eu)).
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni nnifisha għandha rwol ta’ infurzar bħala gwardjan tat-Trattati biex
tiżgura li l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi rilevanti, pereżempju skont id-Direttiva dwar ilĦabitats, u tagħmel użu minn għodod investigattivi differenti f’dan il-kuntest, inkluża l-intelliġenza
ġeospazjali.
c) Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li meta mqabbla mal-predeċessur tagħha mill-2013, l-Istrateġija
l-ġdida ta’ Adattament tal-UE3 ppubblikata f’Frar 2021 tinkludi azzjonijiet ħafna aktar b’saħħithom
b’appoġġ għall-adattament tal-foresti, inkluż permezz tal-ħolqien u d-distribuzzjoni ta’
informazzjoni, għarfien u soluzzjonijiet prattiċi.
d) Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jappoġġa l-politika Ewropea dwar liżvilupp rurali u jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali taż-żoni rurali.
L-appoġġ għall-miżuri tal-forestrija taħt il-FAEŻR huwa parti integrali għall-ilħuq tal-miri talpolitika u jirrikonoxxi l-multifunzjonalità tal-foresti.
Il-mudell il-ġdid tal-implimentazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) futura se jagħti lill-Istati
Membri aktar flessibbiltà u għalhekk se jagħmilha possibbli għalihom li jqisu aħjar il-kundizzjonijiet
u l-ħtiġijiet lokali. Minbarra r-rekwiżit li l-investimenti fl-afforestazzjoni jridu jkunu konformi malobjettivi klimatiċi u ambjentali skont il-linji gwida Forest Europe, l-appoġġ għas-settur tal-forestrija
jrid ikun ibbażat fuq pjan ta’ ġestjoni tal-foresti jew strument ekwivalenti.
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Skont il-Qafas ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni (PMEF) li jmiss, kull sena se tiġi
pprovduta informazzjoni utli dwar il-miżuri tal-forestrija. Madankollu, l-evalwazzjoni tal-politika
biss se tivvaluta l-effetti tal-miżuri tal-forestrija fuq il-bijodiversità u l-klima.
V. Il-Kummissjoni tilqa’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
INTRODUZZJONI
17. Filwaqt li r-rata ta’ eżekuzzjoni għaż-żewġ miżuri tal-forestrija fi tmiem l-2020 ta’ kważi 50 %
tidher pjuttost baxxa, ta’ min jinnota li din hija rata tipika b’mod partikolari għal proġetti ta’
investiment, li tirrifletti l-akbar sehem tal-appoġġ mogħti. L-investimenti fl-iżvilupp taż-żona talforesti u t-titjib fil-vijabbiltà tal-foresti jieħdu ż-żmien u l-pagamenti finali tal-appoġġ jitħallsu fi
tmiem il-proġett rispettiv. Għalhekk, hija mistennija żieda fir-rata ta’ eżekuzzjoni finanzjarja fi tmiem
l-implimentazzjoni ta’ dan il-perjodu ta’ programmazzjoni. Minħabba l-perjodu tranżizzjonali ta’
sentejn u r-regola N+3, dan se jsir fi tmiem l-2025.
Ta’ min jinnota li nefqiet relatati mal-forestrija taħt miżuri oħra tal-iżvilupp rurali, bħat-trasferiment
tal-għarfien, is-servizzi konsultattivi, l-infrastruttura, is-servizzi rurali bażiċi (inklużi l-pjanijiet ta’
ġestjoni tal-foresti tan-Natura 2000) u l-miżuri ta’ kooperazzjoni huma rrappurtati fir-Rapporti
Annwali ta’ Implimentazzjoni (AIR) għal kull programm ta’ żvilupp rurali, għalkemm xi wħud
minnhom flimkien ma’ attivitajiet simili fis-settur agrikolu. Fi kwalunkwe każ, jiġu pprovduti
monitoraġġ u rapportar separati għal pagamenti ta’ kumpens għal żoni forestali f’Natura 2000 fl-AIR.
OSSERVAZZJONIJIET
Kaxxa 3 – Eżempji ta’ miżuri ta’ konservazzjoni mhux speċifiċi
Fir-rigward ta’ Spanja, fis-27 ta’ Frar 2015, il-Kummissjoni nediet proċedura ta’ ksur, fejn talbet lillawtoritajiet Spanjoli jieħdu miżuri biex jipproteġu u jiġġestixxu s-siti Natura 2000 tagħhom. F’Lulju
2020 intbagħtet ittra ta’ intimazzjoni addizzjonali.
Fir-rigward tal-Polonja, fid-9 ta’ Ġunju 2021 il-Kummissjoni nediet proċedura ta’ ksur, fejn talbet lillawtoritajiet Pollakki jieħdu miżuri biex jipproteġu u jiġġestixxu s-siti Natura 2000 tagħhom4.
Kaxxa 4 – Protezzjoni tal-foresti antiki fil-Polonja
Il-Kummissjoni qed issegwi lill-Polonja biex timplimenta l-ġudizzju tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE
fir-rigward tan-nuqqas ta’ dan il-pajjiż li jissodisfa l-obbligi tiegħu skont id-Direttivi dwar il-Ħabitats
(id-Direttiva 92/43/KEE) u skont id-Direttiva dwar l-Għasafar (id-Direttiva 2009/147/KE) fir-rigward
tal-protezzjoni tal-Foresta Białowieża5.
Il-Polonja għadha ma kkonformatx bis-sħiħ mas-sentenza. Aktar importanti minn hekk, il-Polonja ma
ħassritx u ma ssostitwitx l-anness tal-pjan ta’ ġestjoni tal-foresti għad-Distrett tal-Foresta Białowieża,
introdott fl-2016, b’miżuri li jippreservaw l-integrità tas-sit, li jiżguraw il-konservazzjoni u li
jipproteġu l-ispeċijiet u l-ħabitats. L-azzjonijiet previsti mill-Polonja la huma f’konformità madDirettivi u lanqas mas-sentenza tal-Qorti.
33. Skont ir-Regolament tal-UE dwar l-Injam (EUTR) injam u prodotti tal-injam “maħsud
illegalment” tfisser “maħsud bi ksur tal-leġiżlazzjoni applikabbli fil-pajjiż tal-ħsad fir-rigward ta’: Iddrittijiet għall-ħsad ta’ injam fi ħdan il-konfini legali ppubblikati; Il-ħlasijiet għad-drittijiet ta’ ħsad u
l-injam inklużi l-imposti relatati mal-ħsad tal-injam; Il-ħsad tal-injam, inkluża l-leġiżlazzjoni
ambjentali u forestali inkluż il-ġestjoni tal-foresti u l-konservazzjoni tal-bijodiversità, fejn direttament
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relatati mal-ħsad tal-injam, id-drittijiet legali tal-partijiet terzi dwar l-użu u l-pussess li huma
affettwati mill-ħsad tal-injam; u l-kummerċ u d-dwana, sa fejn hu kkonċernat is-settur tal-foresti.”
34. Id-diliġenza dovuta kif stabbilita mill-EUTR tikkonsisti fit-teħid ta’ miżuri u proċeduri li
jipprovdu aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha (pass 1), proċeduri għall-ġbir u l-analiżi talinformazzjoni u d-dokumenti rilevanti kollha (pass 2) u l-previżjoni ta’ miżuri u proċeduri adegwati u
proporzjonati biex jitnaqqas ir-riskju għal negliġibbli (pass 3).
36. L-informazzjoni li titlob il-Kummissjoni hija bbażata fuq l-artikolu dwar ir-rappurtar (l-Artikolu
20) fir-Regolament. L-Istati Membri insistew li ma jinkludux rappurtar obbligatorju dwar
kwistjonijiet addizzjonali (bħall-kwalità tal-kontrolli).
Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, kif definit fl-artikolu dwar ir-rappurtar, il-Kummissjoni tfittex li
tivvaluta l-konformità tal-attività ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri, inklużi r-regoli nazzjonali li
jiddefinixxu l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam jew il-proċeduri użati għall-kontrolli. Fil-passat
inbnew għadd ta’ każijiet ta’ ksur abbażi ta’ din l-informazzjoni. Meta jkun meħtieġ, il-Kummissjoni
tirrikjedi li l-Istati Membri jissostanzjaw it-tweġibiet tagħhom b’dokumenti ta’ sostenn li jippermettu
li tiġi vverifikata l-preċiżjoni jew il-kompletezza tal-informazzjoni (bħal fil-każijiet ta’ ksur
imsemmija).
39. Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hemm limitazzjoni fl-użu tad-data tattelerilevament għall-assigurazzjoni tal-konformità mal-EUTR fil-livell tal-UE. Bħalissa qed jiġi
żviluppat l-użu ta’ intelligence ġeospazjali mill-Kummissjoni għall-valutazzjoni ta’ ksur potenzjali
tad-Direttivi dwar il-Ħabitats jew l-Għasafar, li jibni fuq id-data ta’ Copernicus u sorsi oħra. IlKummissjoni se tintensifika wkoll l-isforzi biex tqajjem kuxjenza dwar l-awtoritajiet kompetenti talIstati Membri u biex tappoġġahom fit-titjib tal-użu tagħhom ta’ intelligence ġeospazjali biex tiġi
żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti dwar il-protezzjoni tan-natura. Il-programm Qafas ta’
Sħubija għall-Użu mill-Utenti ta’ Copernicus diġà jappoġġa pjattaformi nazzjonali pilota ta’
informazzjoni dwar il-foresti u l-użu ta’ intelligence ġeospazjali għall-ġlieda kontra l-qtugħ illegali
tas-siġar fil-foresti (kriminalità forestali).
43. Id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli II (RED II), flimkien mar-Regolament dwar l-Użu talArt, it-Tibdil fl-Użu tal-Art u l-Forestrija (LULUCF), saħħet il-qafas tas-sostenibbiltà tal-UE għallbijoenerġija wara l-2020. B’mod partikolari, ir-RED II estendiet il-kriterji tas-sostenibbiltà u taliffrankar tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-UE biex ikopru wkoll il-bijomassa fis-sħana u l-enerġija
(minbarra l-bijofjuwils likwidi għat-trasport) u inkludiet kriterji ddedikati għall-bijomassa tal-foresti.
Barra minn hekk, ir-RED II tirrikjedi li l-Istati Membri jfasslu l-iskemi ta’ appoġġ tagħhom bil-għan li
jevitaw distorsjonijiet bla bżonn tas-suq tal-materja prima. Il-proposti leġiżlattivi l-ġodda talKummissjoni li jemendaw id-Direttiva LULUCF6 u d-Direttiva RED II7 isaħħu aktar il-qafas tassostenibbiltà tal-UE għall-użu tal-bijomassa għall-enerġija. B’mod partikolari, l-emenda tal-RED II
tipproponi li jissaħħu aktar il-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa u li jissaħħaħ l-użu tal-prinċipju
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ta’ kaskata. Il-proposta tapplika l-kriterji ta’ sostenibbiltà tal-UE għal installazzjonijiet iżgħar ta’
sħana u enerġija u testendi ż-żoni “no-go” għax-xiri tal-bijomassa tal-foresti. Hija tipproponi wkoll li
l-Istati Membri jintalbu ma jagħtu l-ebda appoġġ, għalkemm b’xi eċċezzjonijiet, għall-produzzjoni
tal-elettriku biss mill-bijomassa forestali mill-31 ta’ Diċembru 2026.
45. L-Istrateġija aġġornata (2018) dwar il-Bijoekonomija8 tabilħaqq tinkludi azzjonijiet biex intejbu
aktar il-fehim tagħna u nkejlu l-effetti u l-impatti tal-bijoekonomija fuq il-konfini ekoloġiċi. Dawn lazzjonijiet jibnu fuq xogħol preċedenti li sar mill-Kummissjoni u l-korpi konsultattivi tagħha kif ukoll
mill-komunità tar-riċerka ġenerali sa mill-Istrateġija preċedenti (2012) eż. fl-2013 twaqqaf
Osservatorju tal-Bijoekonomija miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka bil-għan li jipprovdi data u
informazzjoni dwar il-bijoekonomija attwali. Fl-2017 ġie integrat fiċ-Ċentru tal-Għarfien għallBijoekonomija tal-Kummissjoni, ikkoordinat miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka.
46. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-Liġi tal-UE dwar il-Klima li ġiet adottata dan l-aħħar9
teħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw progress kontinwu fit-tisħiħ tal-kapaċità ta’
adattament, it-tisħiħ tar-reżiljenza u t-tnaqqis tal-vulnerabbiltà. Barra minn hekk, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-politiki ta’ adattament tagħhom ikunu koerenti ma’ politiki settorjali u li
jappoġġawhom b’mod reċiproku. Diġà llum, l-Istati Membri kollha għandhom strateġiji u / jew
pjanijiet nazzjonali ta’ adattament, u l-biċċa l-kbira minnhom jinkludu valutazzjonijiet tal-impatti tattibdil fil-klima, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji għall-forestrija. Fil-livell tal-UE, fi Frar 2021 ilKummissjoni ppubblikat l-Istrateġija ta’ Adattament tal-UE l-ġdida tagħha, li tagħmel ħafna aktar
enfasi fuq il-foresti u tinkludi aktar azzjonijiet qawwija fil-foresti meta mqabbla mal-istrateġija tal2013.
50. Skont l-Istrateġija tal-UE għall-Foresti adottata fl-2013, il-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tal-Foresti (FMPs)
jew strumenti ekwivalenti bbażati fuq il-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti huma strumenti
ewlenin fit-twassil ta’ diversi oġġetti u servizzi b’mod ibbilanċjat. L-FMPs huma fil-qalba ta’ kemm lIstrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2020 kif ukoll tal-finanzjament għall-iżvilupp rurali. Listrateġija tħaddanhom u tippromwovihom u tappoġġa l-użu tagħhom.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 51-52:
Il-grupp ta’ ħidma kkonkluda li l-kriterji u l-indikaturi tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti (SFM) huma
għodod siewja għall-monitoraġġ tax-xejriet, għar-rappurtar fil-livell reġjonali, nazzjonali u
internazzjonali u għall-valutazzjoni tal-progress ġenerali lejn il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, iżda
fihom infushom mhumiex biżżejjed biex jiżguraw ġestjoni sostenibbli tal-foresti. Għal dak il-għan, lIstati Membri għandhom sistemi biex jiżguraw l-implimentazzjoni prattika tal-ġestjoni sostenibbli talforesti, inkluż: Il-leġiżlazzjoni u r-rekwiżiti domestiċi, il-proċessi parteċipattivi, il-mekkaniżmi ta’ liġi
mhux vinkolanti (standards, linji gwida, eċċ.) inċentivi u l-aħjar prattiki, u mekkaniżmi volontarji
bbażati fuq is-suq (ċertifikazzjoni). Il-kriterji u l-indikaturi huma għalhekk utli u maħsuba għallvalutazzjoni tal-SFM f’ċerti skali, mhux fil-livell tal-unità ta’ ġestjoni. L-Istrateġija l-Ġdida tal-UE
għall-Foresti għall-2030 għandha l-għan li tidentifika indikaturi u limiti jew firxiet addizzjonali,
filwaqt li tibni fuq il-kriterji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti Forest Europe, fuq ċerti aspetti talklima u tal-bijodiversità li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tal-ekosistemi tal-foresti, bħalma huma lobjettivi tas-saħħa, il-bijodiversità u l-klima, u tipprevedi proposta legali biex tiżgura sistema
koordinata ta’ ġbir u rappurtar tad-data dwar il-monitoraġġ tal-foresti fl-UE.
8

9

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: “Bijoekonomija sostenibbli għall-Ewropa: Tisħiħ tal-konnessjoni bejn
l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent”, COM(2018) 673 final.
Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi lqafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999
(“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”) (ĠU L 243, 9.7.2021, 1).
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54. L-istudju ta’ Evalwazzjoni tal-miżuri tal-forestrija taħt l-Iżvilupp Rurali10 jiddikjara li: “Il-pjanijiet
ta’ Ġestjoni tal-Foresti jista’ jkollhom rwol importanti fl-iżvilupp tal-SFM fil-livell tal-pajsaġġ,
speċjalment jekk ikunu inklużi fl-ippjanar territorjali biex jiġi żgurat li l-oqsma kollha tal-SFM ikunu
koperti b’mod xieraq”.
55. L-Istrateġija l-Ġdida tal-UE għall-Foresti tirrikonoxxi l-multifunzjonalità tal-foresti, inklużi lfunzjonijiet soċjoekonomiċi, ambjentali u ta’ adattament/mitigazzjoni klimatiċi tagħhom.
Il-forestrija tifforma parti integrali mill-politika tal-iżvilupp rurali tal-UE li tikkontribwixxi għallkisba ta’ wħud mill-aktar miri ambjentali, soċjetali u ekonomiċi kruċjali tal-politika. Il-programmi ta’
żvilupp rurali jappoġġjaw il-funzjonijiet ekonomiċi, klimatiċi u ambjentali tal-foresti, għalkemm ittliet aspetti jista’ ma jkollhomx l-istess piż f’miżuri individwali taħt dawn il-programmi.
58. Il-PAK futura se tagħti lill-Istati Membri aktar flessibbiltà biex ifasslu l-appoġġ tagħhom, inkluż
għall-foresti. Il-Kummissjoni pproponiet mudell ta’ implimentazzjoni ġdid, fejn l-Unjoni tistabbilixxi
l-parametri bażiċi tal-politika (l-objettivi tal-PAK, it-tipi ġenerali ta’ intervent, ir-rekwiżiti bażiċi),
filwaqt li l-Istati Membri jerfgħu responsabbiltà akbar u huma aktar kontabbli fuq kif jilħqu l-għanijiet
u l-miri miftiehma. Jekk tiżdied is-sussidjarjetà, ikunu jistgħu jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u lħtiġijiet lokali, skont dawk l-għanijiet u l-miri. L-Istati Membri jkunu responsabbli biex ifasslu
inverventi tal-PAK biex isaħħu kemm jista’ jkun il-kontribut tagħhom lill-għanijiet tal-UE.
L-appoġġ għas-settur tal-forestrija jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-objettivi speċifiċi relatati malklima u mal-ambjent tal-PAK kif ukoll għat-tisħiħ tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali taż-żoni rurali.
Meta jfasslu l-interventi tagħhom, l-Istati Membri se jkollhom iqisu l-miri tal-Patt Ekoloġiku
Ewropew u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-Istati Membri. Matul il-proċess ta’ approvazzjoni talPjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-Kummissjoni se tivvaluta jekk il-Pjanijiet humiex konformi mal-Patt
Ekoloġiku Ewropew u l-istrateġiji u l-objettivi tiegħu.
Fir-rigward tal-interventi futuri kollha pprogrammati skont il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, xi
dispożizzjonijiet ġenerali huma inklużi fl-oqfsa legali futuri għall-appoġġ tal-interventi tal-forestrija.
Minbarra r-rekwiżit li l-investimenti fl-afforestazzjoni jridu jkunu konformi mal-objettivi klimatiċi u
ambjentali skont il-linji gwida Forest Europe, l-appoġġ għas-settur tal-forestrija jrid ikun ibbażat fuq
pjan ta’ ġestjoni tal-foresti jew strument ekwivalenti.
61. Skont ir-Regolament tal-FAEŻR11 u l-gwida tal-Kummissjoni lill-Istati Membri, il-kriterji talgħażla għandhom jiġu applikati b’mod obbligatorju (b’xi eċċezzjonijiet) anke f’każijiet meta l-baġit
disponibbli għall-miżura/is-sejħa għall-proposti jkun ogħla mid-domanda għall-finanzjament. L-Istati
Membri jridu jistabbilixxu tali proċeduri ta’ għażla effettivi sabiex jagħżlu l-aktar operazzjonijiet
xierqa li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-miżura.
Jenħtieġ li jiġi enfasizzat li anke f’każijiet ta’ applikazzjoni insuffiċjenti tal-kriterji tal-għażla
minħabba interess moderat, il-kundizzjonijiet kollha ta’ eliġibbiltà tal-miżuri rispettivi jridu jiġu
ssodisfati bħala rekwiżit ta’ għotja konformi pprovduta.
64. Il-PAK futura se tagħti lill-Istati Membri aktar flessibbiltà u sussidjarjetà biex jissimplifikaw irregoli għall-appoġġ. Barra minn hekk, l-Istati Membri se jkollhom il-possibbiltà li jiddeterminaw ilpagamenti għall-impenji ambjentali u klimatiċi tal-foresti abbażi tal-ispejjeż imġarrba u d-dħul mitluf,
filwaqt li titqies iż-żona fil-mira skont il-ħtiġijiet identifikati u l-objettivi.
65. Is-sistema ta’ monitoraġġ mhijiex immirata biex tkejjel l-effett (i) tal-miżuri iżda biex issegwi lprogress tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-miżuri skont il-miri stabbiliti.
10

11

L-istudju ta’ Evalwazzjoni tal-miżuri tal-forestrija skont ir-Rapport Finali dwar l-Iżvilupp Rurali, p. 85.
Disponibbli fuq https://op.europa.eu/s/pkOE
L-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1305/2013, ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487-548
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66. It-Tabella 1 tirrapporta b’mod korrett l-indikaturi tal-output u tar-riżultati rilevanti għallmonitoraġġ tal-kontribut għall-bijodiversità u t-tibdil fil-klima. Madankollu, it-Tabella 1 ma tinkludix
l-indikaturi rilevanti tal-kuntest, jiġifieri: C.29 (Foresta u art imsaġġra oħra) li tipprovdi informazzjoni
dwar iż-żona tal-foresta u art imsaġġra oħra (totali u sehem); C.31 (Kopertura tal-Art), li tipprovdi ddistribuzzjoni attwali ta’ kategoriji differenti tal-art, inkluża l-erja tal-foresti; C.34 (żoni Natura 2000),
li tipprovdi informazzjoni dwar iż-żona protetta taħt Natura 2000 li tintuża għall-agrikoltura u/jew ilforestrija; u, C.38 (foresta protetta), li tipprovdi s-sehem ta’ foresta u art imsaġġra oħra protetta għallkonservazzjoni tal-bijodiversità, il-pajsaġġi u l-elementi naturali speċifiċi.
67. Fis-sistema attwali u futura ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-PAK, ir-rwol tal-indikaturi tarriżultati huwa li jivvalutaw il-kopertura tal-miżuri rilevanti u li jivverifikaw jekk l-implimentazzjoni
ta’ dawn il-miżuri mill-Istati Membri tmurx skont il-pjan.
Għalkemm ma hemm l-ebda indikatur tal-impatt relatat mal-foresti, is-sistema ta’ monitoraġġ u
evalwazzjoni tinkludi indikaturi tal-kuntest li jipprovdu stampa komprensiva taż-żona taħt foresta
(inkluża f’Natura 2000).
Flimkien mal-indikaturi tal-output, dawn l-indikaturi jintużaw fl-evalwazzjoni, li fl-aħħar mill-aħħar
tivvaluta l-effetti tal-politika.
KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET
72. Id-definizzjonijiet ta’ maħsuda b’mod legali u illegali fl-Artikolu 2 tal-EUTR jirreferu għalleġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli relatata mal-illoggjar li dwarha l-Kummissjoni ma għandha l-ebda
kompetenza li taġixxi (ħlief meta l-leġiżlazzjoni tkun relatata mal-leġiżlazzjoni tal-UE bħad-Direttiva
dwar il-Ħabitats, li fir-rigward tagħha l-Kummissjoni tista’ taġixxi, kif juri l-eżempju fil-Kaxxa 4).
Barra minn hekk, il-kontroll tal-infurzar tal-obbligi tal-EUTR għall-operaturi u n-negozjanti huwa
kompetenza tal-Istati Membri.
Fir-rigward tal-kontroll tal-obbligi tal-Istati Membri, il-Kummissjoni tivvaluta l-konformità abbażi
tal-informazzjoni rrappurtata skont l-Artikolu 20 tal-EUTR. Fil-passat inbnew għadd ta’ każijiet ta’
ksur abbażi ta’ din l-informazzjoni. Meta jkun meħtieġ, il-Kummissjoni tirrikjedi li l-Istati Membri
jissostanzjaw it-tweġibiet tagħhom b’dokumenti ta’ sostenn li jippermettu li tiġi vverifikata lpreċiżjoni jew il-kompletezza tal-informazzjoni (bħal fil-każijiet ta’ ksur imsemmija).
73. Meta mqabbla mad-Direttiva RED I preċedenti, ir-RED II saħħaħ il-kriterji ta’ sostenibbiltà talUE għall-bijoenerġija, inklużi salvagwardji addizzjonali biex jiġi żgurat li l-bijomassa forestali għallenerġija tinkiseb b’mod sostenibbli. Il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għal RED II emendata
tkompli ssaħħaħ il-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa, tinkludi żoni “no-go” għal sorsi talbijomassa forestali, tipproponi applikazzjoni usa’ tal-kriterji ta’ sostenibbiltà tal-UE għal
installazzjonijiet iżgħar ta’ sħana u enerġija, u tillimita l-appoġġ nazzjonali għall-ġenerazzjoni talelettriku biss mill-bijomassa forestali.
L-adattament tal-foresti għat-tibdil fil-klima huma indirizzati fl-Istrateġija l-Ġdida tal-UE dwar lAdattament u fl-Istrateġija l-Ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030.
74. Il-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tal-Foresti (FMPs) jew strumenti ekwivalenti bbażati fuq il-prinċipji talġestjoni sostenibbli tal-foresti huma essenzjali biex jitwasslu diversi oġġetti u servizzi b’mod
ibbilanċjat u huma fil-qalba tal-finanzjament tal-UE għall-iżvilupp rurali. Il-Kummissjoni tqis li lpagamenti ta’ Natura 2000 fil-foresti, l-investimenti li jtejbu r-reżiljenza u l-valur ambjentali talekosistemi tal-foresti kif ukoll is-servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti u l-konservazzjoni talforesti taħt l-iżvilupp rurali jikkontribwixxu għall-bijodiversità u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima.
Madankollu, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li xi wħud mill-miżuri tal-forestrija setgħu tfasslu aħjar.
Filwaqt li l-PAK futura se tipprovdi lill-Istati Membri aktar flessibbiltà biex ifasslu l-appoġġ
tagħhom, l-interventi kollha jridu jkunu bbażati fuq loġika ta’ intervent ċara, li tindirizza l-ħtiġijiet
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identifikati skont id-disa’ objettivi speċifiċi u l-objettiv trasversali tal-PAK. Meta jfasslu l-interventi
tagħhom, l-Istati Membri se jkollhom iqisu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u rrakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-Kummissjoni lill-Istati Membri individwali.
Ir-rwol tas-sistema komuni ta’ monitoraġġ tal-UE mhuwiex li tkejjel l-effetti tal-miżuri tal-forestrija
tal-PAK. Hemm wisq fatturi, minbarra l-PAK, li jaffettwaw il-bijodiversità tal-foresti u t-tibdil filklima. L-evalwazzjonijiet biss jistgħu jivvalutaw l-effetti netti tal-miżuri tal-PAK.
Rakkomandazzjoni 1 – Titjib tal-kontribut għall-bijodiversità u l-indirizzar tat-tibdil fil-klima
fil-foresti
a) Il-Kummissjoni tilqa’ din ir-rakkomandazzjoni.
L-Istrateġija l-Ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030, adottata fis-16 ta’ Lulju 2021, tipproponi sett
komprensiv ta’ azzjonijiet bil-ħsieb li jittejbu l-kwalità u l-kwantità tal-foresti tal-UE kif ukoll irrestawr u r-reżiljenza tagħhom. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu identifikati indikaturi u limiti jew firxiet
addizzjonali għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti; Jipprovdi pariri u gwida dwar l-iżvilupp ta’ skemi
ta’ pagament ta’ servizzi tal-ekosistema; Tipprovdi gwida u tippromwovi skambji ta’ għarfien dwar
prattiki tajbin dwar l-adattament u r-reżiljenza għall-klima; Tressaq proposta leġiżlattiva dwar lOsservazzjoni, ir-rapportar u l-Ġbir tad-Data tal-Foresti tal-UE, inklużi rekwiżiti għal Pjanijiet
Strateġiċi għall-Foresti fil-livell nazzjonali/reġjonali.
Hija tibni fuq l-Istrateġija għall-Bijodiversità għall-2030, adottata f’Mejju 2020, li kienet tinkludi pjan
dettaljat ta’ azzjonijiet, flimkien mal-iskeda indikattiva tagħhom, bil-għan li tittejjeb l-applikazzjoni
tal-miżuri ta’ konservazzjoni tal-foresti, u b’hekk ipprovdiet pass sinifikanti lejn l-implimentazzjoni
ta’ din ir-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni se tagħmel disponibbli tabella operattiva li tirrifletti listatus ta’ implimentazzjoni tad-diversi azzjonijiet qabel tmiem l-202112.
Fl-iżvilupp taż-żewġ strateġiji msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni rrevediet il-qafas ta’ politika
attwali ibbażat fuq evalwazzjonijiet preċedenti, kif ukoll il-feedback pubbliku li rċeviet matul ilkonsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa. L-istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 tipprevedi lazzjonijiet li ġejjin rilevanti għall-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni:
-

-

-

-

Proposta tal-Kummissjoni dwar kriterji u gwida għall-identifikazzjoni u d-deżinjazzjoni ta’ żoni
protetti addizzjonali u kurituri ekoloġiċi, inkluża definizzjoni ta’ protezzjoni stretta, u dwar kif
miżuri ta’ konservazzjoni effettivi oħra bbażati fuq iż-żona u l-ekoloġizzazzjoni urbana jistgħu
jikkontribwixxu għall-miri tal-protezzjoni tan-natura tal-UE 2030;
Proposta għal miri vinkolanti tal-UE għar-restawr tan-natura, inkluża valutazzjoni ta’
metodoloġija possibbli għall-UE kollha biex jiġu mmappjati, ivvalutati u miksuba kundizzjonijiet
tajbin tal-ekosistemi sabiex ikunu jistgħu jwasslu l-benefiċċji;
Gwida dwar l-għażla u l-prijoritizzazzjoni tal-ispeċijiet u l-ħabitats għal azzjonijiet ta’ prijorità
biex jiġi żgurat li mill-inqas 30 % tal-ispeċijiet u l-ħabitats li bħalissa mhumiex fi stat favorevoli
jkunu f’dik il-kategorija sal-2030, jew tal-anqas juru xejra pożittiva qawwija;
Gwida metodoloġika dwar l-immappjar u l-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet u s-servizzi tar-restawr
u tal-ekosistemi;
Linji gwida għal afforestazzjoni u riforestazzjoni favur il-bijodiversità u dwar prattiki talforestrija eqreb lejn in-natura
Pjan direzzjonali għat-tħawwil ta’ mill-inqas 3 biljun siġra addizzjonali fl-UE sal-2030, b’rispett
sħiħ lejn il-prinċipji ekoloġiċi – ippubblikat fis-16 ta’ Lulju 2021.

b) Il-Kummissjoni tilqa’ din ir-rakkomandazzjoni.

12

Id-dashboard tal-monitoraġġ se jkun disponibbli fuq is-sit web taċ-Ċentru tal-Għarfien għall-Bijodiversità.
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Rakkomandazzjoni 2 – Tisħiħ tal-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam
a) Il-Kummissjoni tilqa’ r-rakkomandazzjoni. Hija se tikkunsidra dan fil-kuntest tal-inizjattiva
leġislattiva li jmiss dwar miżuri biex jiġi minimizzat ir-riskju tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni
tal-foresti assoċjati ma’ prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE.
Meta taċċetta din ir-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni tindika li mhijiex f’pożizzjoni li tieħu impenji
speċifiċi fir-rigward ta’ proposti leġiżlattivi possibbli jew l-eżitu tan-negozjati leġiżlattivi malkoleġiżlaturi.
b) Il-Kummissjoni tilqa’ din ir-rakkomandazzjoni. L-Istrateġija l-Ġdida tal-UE għall-Foresti għall2030 tinkludi għadd ta’ azzjonijiet immirati lejn it-tisħiħ tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-acquis
eżistenti tal-UE.
Rakkomandazzjoni 3 – Iffukar aħjar tal-miżuri tal-forestrija għall-iżvilupp rurali fuq ilbijodiversità u t-tibdil fil-klima
a) Il-Kummissjoni tilqa’ din ir-rakkomandazzjoni.
Meta tapprova l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-Kummissjoni se tivvaluta jekk ir-rekwiżiti fil-livell
tal-UE humiex issodisfati u l-interventi mfassla humiex ibbażati fuq l-SWOT u l-valutazzjoni talħtiġijiet, filwaqt li tqis l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi talKummissjoni lill-Istati Membri individwali.
Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija appoġġati taħt il-FAEŻR ikunu konformi mal-prinċipji tal-ġestjoni
sostenibbli tal-foresti, filwaqt li titqies il-multifunzjonalità tal-foresti.
Taħt il-PAK futura se jkunu eliġibbli biss l-investimenti fl-afforestazzjoni li huma konsistenti malobjettivi klimatiċi u ambjentali f’konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, kif
żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej għall-Afforestazzjoni u r-Riforestazzjoni.
Barra minn hekk, l-appoġġ għas-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat fuq pjan ta’ ġestjoni talforesti jew strument ekwivalenti.
b) Il-Kummissjoni tilqa’ din ir-rakkomandazzjoni.
Hija tinnota li l-valutazzjoni tal-impatti tal-miżuri tal-forestrija fuq il-bijodiversità u l-azzjoni
klimatika tista’ tiġi indirizzata biss permezz ta’ evalwazzjoni.
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