ANTWOORDEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN
DE EUROPESE REKENKAMER
“EU-STEUN VOOR BIODIVERSITEIT EN KLIMAATVERANDERING IN DE BOSSEN IN
DE EU: POSITIEVE, MAAR BEPERKTE RESULTATEN”
SAMENVATTING
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen I tot en met IV:
Zoals aangekondigd in de mededeling over de Europese Green Deal, heeft de Commissie een nieuwe
EU-bosstrategie voor 2030 vastgesteld1, die de hele boscyclus bestrijkt en de vele diensten waarin
bossen voorzien bevordert. Voortbouwend op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, omvat de
nieuwe bosstrategie een visie en concrete maatregelen om de kwantiteit en de kwaliteit van de bossen
in de EU te verbeteren en de bescherming, het herstel en de veerkracht ervan te versterken, alsook om
de bosbouwsector beter te doen bijdragen aan het nieuwe groeimodel op basis van de Europese Green
Deal.
De belangrijkste doelstelling van de strategie is om te zorgen voor groeiende, gezonde, diverse en
veerkrachtige EU-bossen, om zo significant bij te dragen aan de verwezenlijking van onze versterkte
biodiversiteits- en klimaatambities, middelen van bestaan veilig te stellen en ondersteuning te geven
aan een duurzame bio-economie van het bos. In de strategie worden maatregelen voorgesteld die
ervoor moeten zorgen dat de bossen in de EU duurzaam in stand worden gehouden en beheerd, onder
meer met behulp van intensievere bosmonitoring en strategische planning. Ook omvat de strategie
maatregelen om niet-duurzame praktijken te voorkomen of te corrigeren en wordt gestreefd naar een
goed evenwicht en synergieën tussen enerzijds de noodzaak om de inspanningen op het gebied van
bosbescherming, -herstel en -aanpassing te vergroten teneinde de klimaat- en
biodiversiteitsdoelstellingen van de EU te bereiken, en anderzijds de verschillende aan bossen
gerelateerde sociaal-economische belangen.
IV.
a) In de biodiversiteitsstrategie voor 20302, die in mei 2020 is vastgesteld, wordt het probleem van
biodiversiteitsverlies in de EU, ook in de bossen, reeds aangepakt. Enkele van de belangrijkste
verbintenissen van de biodiversiteitsstrategie, die ook aan bossen raken, zijn: uitbreiding van het
wettelijk beschermde gebied tot 30 % van het land van de EU; strikte bescherming van 10 % van het
land in de EU, met inbegrip van alle resterende oerbossen van de EU; doeltreffend beheer van alle
beschermde gebieden; de ontwikkeling van richtsnoeren voor biodiversiteitsvriendelijke bebossing
en herbebossing en bosbouwpraktijken die de natuur respecteren; de indiening van een voorstel voor
juridisch bindende EU-doelstellingen op het gebied van natuurherstel in 2021; en intensivering van
de uitvoering en handhaving van de EU-milieuwetgeving.
b) Het artikel inzake rapportageverplichtingen heeft geen betrekking op de kwaliteit van de
controles. Op grond hiervan hebben de lidstaten het voorstel van de Commissie om dit element in de
jaarlijkse rapportage op te nemen afgewezen.
Hoewel het gebruik van teledetectie in specifieke gevallen kosteneffectief en nuttig kan zijn (bv. bij
inbreuken op natuurwetgeving als gevolg van houtkap in beschermde gebieden), volstaat het
instrument op zichzelf over het algemeen niet om de handhaving van de EU-houtverordening te
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waarborgen. Het feit dat een bos wordt gekapt zegt weinig over de wettigheid van die handeling.
Niettemin zal de Commissie een uitgebreider gebruik van geospatiale inlichtingen, met inbegrip van
teledetectie, door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bevorderen met het oog op een betere
handhaving van de toepasselijke nationale wetgeving inzake bosbouw- en houtkapactiviteiten.
In de EU is de houtverordening niet het enige instrument dat relevant is voor illegale houtkap.
Illegale houtkap kan in strijd zijn met de regels van de vogel- en de habitatrichtlijn en kan aanleiding
geven tot aansprakelijkheid voor het herstel van schade op grond van de
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. Wat het gebruik van teledetectie voor monitoring betreft, wil de
Commissie verschillende punten aanstippen.
In de eerste plaats valt het toezicht, met inbegrip van het toezicht op de naleving, onder de
verantwoordelijkheid van de lidstaten uit hoofde van voornoemd acquis.
In de tweede plaats, met betrekking tot het toezicht op de naleving, moet teledetectie worden gezien
als één bron van informatie voor geospatiale inlichtingen en is het gebruik van geospatiale
inlichtingen onderdeel van een bredere reeks noodzakelijke interventies (die samen voor
nalevingszekerheid moeten zorgen) om problemen als illegale houtkap te bestrijden.
In de derde plaats steunt de EU het gebruik van teledetectie en geospatiale inlichtingen door de
lidstaten via de Copernicus-kaderpartnerschapsovereenkomsten inzake gebruikersacceptatie, met
name door het uitvoeren van proefprojecten met nationale platforms voor bosinformatie en het
gebruik van geospatiale inlichtingen voor de bestrijding van illegale houtkap in bossen
(boscriminaliteit).
In de vierde plaats ondersteunt de Commissie het werk van de lidstaten op het gebied van
nalevingszekerheid, onder meer door het ontwikkelen van richtsnoeren waarin het gebruik van
geospatiale inlichtingen wordt toegelicht: zie het vademecum over het waarborgen van de naleving
in plattelandsgebieden en de bijbehorende beknopte gids: Waarborgen van de naleving van de
milieuwetgeving op het platteland – Publicatiebureau van de EU (europa.eu); Garantie van naleving
van milieuwetgeving in landelijke gebieden – Publicatiebureau van de EU (europa.eu)
(samenvatting) en de richtsnoeren inzake de bestrijding van milieumisdrijven en daarmee
samenhangende inbreuken. Guidance on combatting environmental crime, Circabc (europa.eu)).
Tot slot heeft de Commissie als hoedster van de Verdragen zelf een handhavingsrol, in het kader
waarvan zij ervoor moet zorgen dat de lidstaten de relevante verplichtingen nakomen, bijvoorbeeld
uit hoofde van de habitatrichtlijn, en in dit verband gebruikmaakt van verschillende
onderzoeksinstrumenten, waaronder geospatiale inlichtingen.
c) De Commissie wenst te benadrukken dat de nieuwe, in februari 2021 gepubliceerde EUaanpassingsstrategie3 in vergelijking met haar voorganger (die van toepassing was sinds 2013) veel
sterkere acties omvat ter ondersteuning van bosaanpassing, onder meer door de creatie en
verspreiding van informatie, kennis en praktische oplossingen.
d) Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) ondersteunt het Europees
beleid inzake plattelandsontwikkeling en draagt bij tot de economische, ecologische en sociale
duurzaamheid van plattelandsgebieden. Steun voor bosbouwmaatregelen in het kader van het Elfpo
is een integraal onderdeel van het bereiken van de beleidsdoelstellingen en vormt een erkenning van
de multifunctionaliteit van bossen.
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Het nieuwe uitvoeringsmodel van het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal de
lidstaten meer flexibiliteit bieden, waardoor ze hun maatregelen beter zullen kunnen afstemmen op
lokale omstandigheden en behoeften. Afgezien van de vereiste dat investeringen in bebossing in
overeenstemming moeten zijn met de klimaat- en milieudoelstellingen, zoals bepaald in de
richtsnoeren van Forest Europe, moet steun aan de bosbouwsector zijn gebaseerd op een
bosbeheerplan of een gelijkwaardig instrument.
In het kader van het volgende prestatie-, monitoring- en evaluatiekader (PMEK) zal jaarlijks nuttige
informatie over bosbouwmaatregelen worden verstrekt. De effecten van de bosbouwmaatregelen op
de biodiversiteit en het klimaat zullen echter alleen bij de evaluatie van het beleid worden
beoordeeld.
V. De Commissie aanvaardt deze aanbevelingen.
INLEIDING
17. Hoewel een uitvoeringspercentage van bijna 50 % voor beide bosbouwmaatregelen eind 2020 vrij
laag lijkt, moet worden opgemerkt dat dit een gebruikelijk percentage is voor het grootste deel van de
toegekende steun, en met name voor investeringsprojecten. Investeringen in de ontwikkeling van
bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen kosten tijd, en de eindbetalingen van
de steun worden aan het einde van het betreffende project verricht. Daarom kan een hogere financiëleuitvoeringsgraad worden verwacht aan het einde van de uitvoering van deze programmeringsperiode.
Vanwege de overgangsperiode van twee jaar en de N+3-regel, zal dat eind 2025 worden.
Opgemerkt zij dat bosbouwgerelateerde uitgaven in het kader van andere maatregelen voor
plattelandsontwikkeling, zoals kennisoverdracht, adviesdiensten, infrastructuur, basisdiensten in
plattelandsgebieden
(met
inbegrip
van
Natura 2000-bosbeheerplannen)
en
samenwerkingsmaatregelen, worden gerapporteerd in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen voor elk
programma voor plattelandsontwikkeling, al worden sommige daarvan gezamenlijk met vergelijkbare
activiteiten in de landbouwsector gerapporteerd. In ieder geval worden compensatiebetalingen voor
Natura 2000-bosgebieden afzonderlijk in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen gemonitord en
gerapporteerd.
OPMERKINGEN
Kader 3 — Voorbeeld van niet-specifieke instandhoudingsmaatregelen
Wat Spanje betreft, heeft de Commissie op 27 februari 2015 een inbreukprocedure ingeleid en de
Spaanse autoriteiten verzocht maatregelen voor de bescherming en het beheer van hun Natura 2000gebieden te nemen. In juli 2020 is een aanvullende aanmaningsbrief verzonden.
Wat Polen betreft, heeft de Commissie op 9 juni 2021 een inbreukprocedure ingeleid en de Poolse
autoriteiten verzocht maatregelen voor de bescherming en het beheer van hun Natura 2000-gebieden
te nemen4.
Kader 4 — De bescherming van oude bossen in Polen
De Commissie heeft Polen verzocht om uitvoering te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van
de EU betreffende de niet-nakoming door het land van zijn verplichtingen uit hoofde van de
habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en de vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG) met betrekking tot
de bescherming van het woud van Białowieża5.
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Polen heeft het arrest nog steeds niet volledig ten uitvoer gelegd. De belangrijkste uitstaande kwestie
is dat Polen de bijlage bij het bosbeheerplan voor het bosdistrict Białowieża, dat in 2016 is ingevoerd,
niet heeft ingetrokken en vervangen door maatregelen die de natuurlijke kenmerken van het gebied in
stand houden en de instandhouding en de bescherming van soorten en habitats waarborgen. De door
Polen voorgenomen maatregelen zijn niet in overeenstemming met de richtlijnen, noch met het arrest
van het Hof.
33. Volgens de EU-houtverordening wordt onder “illegaal gekapt” verstaan: “gekapt in strijd met de
toepasselijke wetgeving in het land waar het hout is gekapt”, waarbij toepasselijke wetgeving is die
betrekking heeft op de volgende aangelegenheden: “rechten tot houtkap binnen in een wettig officieel
publicatieblad bekendgemaakte grenzen, betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief heffingen
in verband met houtkap, houtkap, met inbegrip van milieu- en boswetgeving, daarin opgenomen
bosbeheer en het behoud van biologische diversiteit indien rechtstreeks verband houdend met de
houtkap, door houtkap geschonden wettelijke rechten van derden betreffende grondgebruik en
grondbezit, alsmede handel en douane, voor zover van toepassing op de bosbouwsector.”
34. Zorgvuldigheid zoals bedoeld in de EU-houtverordening bestaat uit het vaststellen van
maatregelen en procedures die toegang bieden tot alle relevante informatie (stap 1), procedures voor
het verzamelen en analyseren van alle relevante informatie en documenten (stap 2) en adequate en
evenredige maatregelen en procedures om het risico te beperken tot een verwaarloosbaar niveau
(stap 3).
36. De informatie die de Commissie opvraagt is gebaseerd op het artikel inzake verslaglegging
(artikel 20) van de verordening. De lidstaten hebben erop aangedrongen om geen verplichte
rapportage over aanvullende kwesties (zoals de kwaliteit van de controles) op te nemen.
Op basis van de beschikbare informatie, zoals omschreven in het artikel inzake verslaglegging,
beoordeelt de Commissie of de monitoringactiviteiten van de lidstaten, waaronder die in verband met
de nationale voorschriften inzake illegale houtkap of de controleprocedures, worden nageleefd. Op
basis van deze informatie zijn in het verleden meerdere inbreukzaken opgebouwd. Indien nodig
verlangt de Commissie van de lidstaten dat zij hun antwoorden onderbouwen met bewijsstukken die
het mogelijk maken om de juistheid of volledigheid van de informatie te verifiëren (zoals in de
genoemde inbreukzaken).
39. De Commissie wil erop wijzen dat het gebruik van teledetectiegegevens voor het verkrijgen van
nalevingszekerheid voor de houtverordening op EU-niveau onderhevig is aan beperkingen. Het
gebruik van geospatiale inlichtingen door de Commissie voor de beoordeling van mogelijke
inbreuken op de habitat- of de vogelrichtlijn wordt momenteel ontwikkeld op basis van Copernicusgegevens en andere bronnen. De Commissie zal ook haar bewustmakingsinspanningen richting de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten intensiveren en de lidstaten ondersteunen bij het verbeteren van
hun gebruik van geospatiale inlichtingen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetgeving inzake
natuurbescherming wordt nageleefd. De Copernicus-kaderpartnerschapsovereenkomsten inzake
gebruikersacceptatie ondersteunen reeds proefprojecten met nationale platforms voor bosinformatie
en het gebruik van geospatiale inlichtingen voor de bestrijding van illegale houtkap in bossen
(boscriminaliteit).
43. De richtlijn hernieuwbare energie II (RED II) heeft samen met de verordening inzake landgebruik,
verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) het EU-duurzaamheidskader voor bio-energie na
2020
versterkt.
In
het
bijzonder
heeft
RED
II
de
duurzaamheidsen
broeikasgasemissiereductiecriteria van de EU uitgebreid naar biomassa voor warmte- en
energieopwekking (naast vloeibare biobrandstoffen voor vervoer) en speciale criteria voor
bosbiomassa ingevoerd. Bovendien verplicht RED II de lidstaten hun steunregelingen zodanig op te
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stellen dat onnodige verstoringen van de grondstoffenmarkt worden voorkomen. De nieuwe
wetgevingsvoorstellen van de Commissie tot wijziging van de LULUCF-verordening6 en RED II7
zullen het EU-duurzaamheidskader inzake het gebruik van biomassa voor energie verder verbeteren.
Bij de wijziging van RED II wordt in het bijzonder voorgesteld de duurzaamheidscriteria voor
biomassa strenger te maken en het gebruik van het cascaderingsbeginsel te intensiveren. Het voorstel
past de EU-duurzaamheidscriteria toe op meer kleinschalige warmte- en elektriciteitsinstallaties en
breidt de gebieden waar geen bosbiomassa mag worden gewonnen uit. Voorts wordt voorgesteld dat
de lidstaten met ingang van 31 december 2026 geen steun verlenen aan bosbiomassacentrales die
alleen voor elektriciteitsproductie dienen.
45. De in 2018 geactualiseerde bio-economiestrategie8 omvat inderdaad acties om ons inzicht in en de
meting van de impact van de bio-economie op de ecologische grenzen verder te verbeteren. Deze
acties zijn gebaseerd op eerdere werkzaamheden van de Commissie en haar adviesorganen en van de
algemene onderzoeksgemeenschap sinds de vorige strategie (2012), zoals de oprichting door het
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van een waarnemingscentrum voor de bioeconomie in 2013, met als doel om gegevens en informatie over de huidige bio-economie te
verzamelen. In 2017 is het waarnemingscentrum geïntegreerd in het Kenniscentrum voor bioeconomie van de Commissie, dat wordt gecoördineerd door het JRC.
46. De Commissie wil erop wijzen dat de recentelijk vastgestelde EU-klimaatwet9 de EU en haar
lidstaten verplicht om voortdurend vooruitgang te boeken bij het verbeteren van het
aanpassingsvermogen, het versterken van de veerkracht en het verminderen van kwetsbaarheden.
Bovendien moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun aanpassingsbeleid coherent is met sectoraal
beleid en dat deze beleidsterreinen elkaar wederzijds ondersteunen. Alle lidstaten beschikken reeds
over nationale aanpassingsstrategieën en/of -plannen, waarvan de meeste beoordelingen van de
gevolgen, kwetsbaarheden en risico’s voor de bosbouw omvatten. Op EU-niveau heeft de Commissie
in februari 2021 haar nieuwe EU-aanpassingsstrategie gepubliceerd, die aanzienlijk meer nadruk op
bossen legt en meer en stringentere bosacties omvat dan de strategie van 2013.
50. Volgens de in 2013 vastgestelde EU-bosstrategie zijn bosbeheerplannen of gelijkwaardige
instrumenten op basis van de beginselen van duurzaam bosbeheer belangrijke instrumenten voor het
op een evenwichtige manier leveren van een verscheidenheid aan goederen en diensten.
Bosbeheerplannen nemen een centrale plaats in in zowel de EU-biodiversiteitsstrategie 2020 als de
EU-financiering voor plattelandsontwikkeling. De strategie omvat de verplichting om
bosbeheerplannen op te stellen en bevordert en ondersteunt het gebruik ervan.
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Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 51 en 52:
De werkgroep heeft geconcludeerd dat criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer waardevolle
instrumenten zijn voor het volgen van trends, rapportage op regionaal, nationaal en internationaal
niveau en het beoordelen van de algehele vooruitgang op weg naar duurzaam bosbeheer, maar dat ze
op zichzelf niet volstaan om duurzaam bosbeheer te waarborgen. Daartoe beschikken de lidstaten over
stelsels voor de praktische uitvoering van duurzaam bosbeheer, zoals: nationale wetgeving en
vereisten, participatieve processen, “zachte wetgeving” (normen, richtsnoeren enz.), stimulansen en
beste praktijken, en marktgebaseerde vrijwillige mechanismen (certificering). Criteria en indicatoren
zijn derhalve nuttig en bedoeld voor de beoordeling van duurzaam bosbeheer op bepaalde schalen,
maar niet op het niveau van de beheerseenheid. De nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 is erop gericht
aanvullende indicatoren en drempelwaarden of bandbreedtes voor duurzaam bosbeheer vast te stellen,
voortbouwend op de criteria voor duurzaam bosbeheer in het kader van Forest Europe en op bepaalde
klimaat- en biodiversiteitsaspecten met betrekking tot de toestand van het bosecosysteem, zoals
gezondheids-, biodiversiteits- en klimaatdoelstellingen, en stelt een wetgevingsvoorstel in het
vooruitzicht om te zorgen voor een gecoördineerd systeem voor bosmonitoring, gegevensverzameling en -rapportage in de EU.
54. In de evaluatiestudie voor de bosbouwmaatregelen10 in het kader van plattelandsontwikkeling
wordt verklaard dat bosbeheerplannen een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van
duurzaam bosbeheer op landschapsniveau, met name als ze worden opgenomen in de ruimtelijke
ordening, zodat alle domeinen van duurzaam bosbeheer naar behoren worden bestreken.
55. In de nieuwe EU-bostrategie wordt de multifunctionaliteit van het bos erkend, met inbegrip van
zijn sociaal-economische en ecologische functies en zijn rol op het gebied van mitigatie van en
aanpassing aan de klimaatverandering.
Bosbouw maakt integraal deel uit van het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling en draagt bij tot de
verwezenlijking van enkele van de meest cruciale sociale, economische en milieudoelstellingen van
het beleid. Via de plattelandsontwikkelingsprogramma’s worden de economische, ecologische en
klimaatfuncties van het bos ondersteund, hoewel die drie aspecten bij individuele maatregelen in het
kader van die programma’s misschien niet even zwaar wegen.
58. Het toekomstige GLB zal de lidstaten meer flexibiliteit bieden bij het ontwerpen van hun
steunregelingen, inclusief voor bossen. De Commissie heeft een nieuw uitvoeringsmodel voorgesteld,
waarin de Unie de fundamentele beleidsparameters vaststelt (GLB-doelstellingen, brede
interventietypes, basisvereisten), terwijl de lidstaten meer verantwoordelijkheid krijgen voor en meer
verantwoording afleggen over de wijze waarop zij aan de doelstellingen voldoen en de afgesproken
streefcijfers bereiken. Door een grotere subsidiariteit wordt het mogelijk om, uitgaande van dergelijke
doelstellingen en streefcijfers, beter rekening te houden met lokale omstandigheden en behoeften. De
lidstaten worden verantwoordelijk voor het toesnijden van GLB-interventies op de eigen situatie zodat
die maximaal bijdragen aan EU-doelstellingen.
Steun voor de bosbouwsector moet bijdragen aan het bereiken van de specifieke klimaat- en
milieudoelstellingen van het GLB en aan het versterken van de economische en sociale ontwikkeling
van plattelandsgebieden.
Bij het ontwerpen van hun interventies zullen de lidstaten rekening moeten houden met de
doelstellingen van de Europese Green Deal en met de landspecifieke aanbevelingen aan de lidstaten.
Tijdens het goedkeuringsproces voor de strategische GLB-plannen zal de Commissie beoordelen of
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de plannen in overeenstemming zijn met de Europese Green Deal en met haar strategieën en
doelstellingen.
Wat betreft alle toekomstige interventies die in het kader van de strategisch GLB-plannen worden
geprogrammeerd, zijn er enkele algemene bepalingen opgenomen in het toekomstig juridisch kader
inzake steun voor bosbouwinterventies. Afgezien van de vereiste dat investeringen in bebossing in
overeenstemming moeten zijn met de klimaat- en milieudoelstellingen, zoals bepaald in de
richtsnoeren van Forest Europe, moet steun aan de bosbouwsector zijn gebaseerd op een
bosbeheerplan of een gelijkwaardig instrument.
61. Volgens de Elfpo-verordening11 en de richtsnoeren van de Commissie voor de lidstaten moeten
selectiecriteria verplicht worden toegepast (met enkele uitzonderingen), zelfs in gevallen waarin de
beschikbare begroting voor de maatregel/oproep tot het indienen van voorstellen hoger is dan de
vraag naar financiering. De lidstaten moeten dergelijke doeltreffende selectieprocedures opzetten om
de meest geschikte acties te kiezen die zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen
van de maatregel.
Onderstreept dient te worden dat ook in het geval van een ontoereikende toepassing van
selectiecriteria
wegens
matige
belangstelling
moet
worden
voldaan
aan
alle
subsidiabiliteitsvoorwaarden van de respectieve maatregelen, als vereiste voor een conforme subsidie.
64. Het toekomstige GLB zal de lidstaten meer flexibiliteit en subsidiariteit verlenen om de regels
voor de steun te vereenvoudigen. Bovendien zullen de lidstaten de mogelijkheid hebben om de
betalingen voor bosmilieu- en klimaatverbintenissen vast te stellen op basis van gemaakte kosten en
gederfde inkomsten, rekening houdend met het betrokken areaal aan de hand van de vastgestelde
behoeften en doelstellingen.
65. Het monitoringsysteem is niet bedoeld om het effect van maatregelen te meten, maar om de
voortgang van de lidstaten bij de uitvoering van de maatregelen te toetsen tegen de vastgestelde
streefcijfers.
66. In tabel 1 worden de output- en resultaatindicatoren die relevant zijn voor het monitoren van de
bijdrage aan biodiversiteit en klimaatverandering correct weergegeven. Tabel 1 bevat echter niet de
relevante contextindicatoren, namelijk: C.29 (Bos en andere beboste gebieden), die informatie
verschaft over het oppervlakte aan bos en andere beboste oppervlakten (totaal en aandeel), C.31
(Bodembedekking), die de feitelijke verdeling tussen verschillende landcategorieën, met inbegrip van
bosgebied, aangeeft; C.34 (Natura 2000-gebieden), die informatie verstrekt over beschermd
Natura 2000-areaal dat wordt gebruikt voor land- en/of bosbouw; en C.38 (Beschermd bos), die staat
voor het aandeel van bossen en andere beboste gebieden die worden beschermd om de biodiversiteit,
landschappen en specifieke natuurlijke elementen te behouden.
67. In het huidige en toekomstige monitoring- en evaluatiesysteem van het GLB zijn de
resultaatindicatoren bedoeld om de dekking van relevante maatregelen te beoordelen en na te gaan of
deze maatregelen door de lidstaten volgens plan worden uitgevoerd.
Hoewel er geen impactindicatoren met betrekking tot bossen zijn, omvat het monitoring- en
evaluatiesysteem contextindicatoren die een volledig beeld geven van het areaal onder bosbeheer
(opgenomen in Natura 2000).
Samen met de outputindicatoren worden deze indicatoren gebruikt in de evaluatie, waarin uiteindelijk
de effecten van het beleid worden beoordeeld.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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72. In de definities van legaal en illegaal gekapt in artikel 2 van de houtverordening wordt verwezen
naar de toepasselijke nationale wetgeving inzake houtkap waartegen de Commissie niet bevoegd is op
te treden (behalve wanneer de wetgeving verband houdt met EU-wetgeving, zoals de habitatrichtlijn,
in welk geval de Commissie wel kan optreden, zoals het voorbeeld in kader 4 laat zien). Bovendien is
de controle op de handhaving van de verplichtingen van marktdeelnemers en handelaren uit hoofde
van de houtverordening een bevoegdheid van de lidstaten.
Wat de controle op de verplichtingen van de lidstaten betreft, beoordeelt de Commissie de naleving
op basis van de overeenkomstig artikel 20 van de houtverordening gerapporteerde informatie. Op
basis van deze informatie zijn in het verleden meerdere inbreukzaken opgebouwd. Indien nodig
verlangt de Commissie van de lidstaten dat zij hun antwoorden onderbouwen met bewijsstukken die
het mogelijk maken om de juistheid of volledigheid van de informatie te verifiëren (zoals in de
genoemde inbreukzaken).
73. In vergelijking met RED I versterkte RED II de EU-duurzaamheidscriteria voor bio-energie, met
inbegrip van aanvullende waarborgen die ervoor moeten zorgen dat bosbiomassa voor energie op een
duurzame manier wordt geproduceerd. Het wetgevingsvoorstel van de Commissie voor een
gewijzigde RED II omvat een verdere uitbreiding van de duurzaamheidscriteria voor biomassa, nogogebieden voor het betrekken van bosbiomassa en een ruimere toepassing van de EUduurzaamheidscriteria op meer kleinschalige warmte- en elektriciteitsinstallaties, en beperkt nationale
steun aan bosbiomassacentrales die alleen voor elektriciteitsproductie dienen.
De aanpassing van bossen wordt aan de orde gesteld in de nieuwe EU-aanpassingsstrategie en de
nieuwe EU-bosstrategie voor 2030.
74. Bosbeheerplannen of gelijkwaardige instrumenten op basis van de beginselen van duurzaam
bosbeheer zijn van cruciaal belang voor het op een evenwichtige manier leveren van een
verscheidenheid aan goederen en diensten en vormen de kern van de EU-financiering voor
plattelandsontwikkeling. De Commissie is van mening dat Natura 2000-betalingen voor bossen,
investeringen ter verbetering van de veerkracht en de milieuwaarde van bosecosystemen, bosmilieuen klimaatdiensten en de instandhouding van bos in het kader van plattelandsontwikkeling bijdragen
aan de biodiversiteit en de weerbaarheid tegen klimaatverandering. De Commissie erkent echter dat
sommige bosbouwmaatregelen beter ontworpen hadden kunnen worden.
Hoewel het toekomstige GLB de lidstaten meer flexibiliteit zal bieden bij het ontwerpen van hun
steunregelingen, moeten alle interventies gebaseerd zijn op een duidelijke interventielogica die
tegemoetkomt aan de vastgestelde behoeften in het kader van de negen specifieke doelstellingen en de
horizontale doelstelling van het GLB. Bij het ontwerpen van hun interventies zullen de lidstaten
rekening moeten houden met de doelstellingen van de Europese Green Deal en met de specifieke
aanbevelingen van de Commissie aan de afzonderlijke lidstaten.
Het gemeenschappelijk EU-monitoringsysteem is niet bedoeld om de effecten van GLBbosbouwmaatregelen te meten. Naast het GLB zijn er daarvoor te veel factoren die van invloed zijn
op de biodiversiteit van bossen en de klimaatverandering. Alleen in evaluaties kunnen de nettoeffecten van GLB-maatregelen worden beoordeeld.
Aanbeveling 1 –—Verbeter de bijdrage aan de biodiversiteit en pak de klimaatverandering in
de bossen beter aan
a) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
De nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, die op 16 juli 2021 is aangenomen, stelt een uitgebreid pakket
maatregelen voor om de kwantiteit en de kwaliteit van de bossen in de EU te verbeteren en het herstel
en de veerkracht ervan te versterken. De nadruk ligt op de noodzaak om aanvullende indicatoren en
drempelwaarden of bandbreedtes voor duurzaam bosbeheer vast te stellen; advies en richtsnoeren
over de ontwikkeling van betalingsregelingen voor ecosysteemdiensten te verstrekken; richtsnoeren te
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verstrekken en uitwisselingen van kennis over goede praktijken op het gebied van klimaatadaptatie en
-veerkracht te bevorderen; een wetgevingsvoorstel voor een EU-kader voor boswaarneming, rapportage en -gegevensverzameling te doen, dat vereisten voor strategische plannen voor bossen op
nationaal/regionaal niveau omvat.
De strategie bouwt voort op de biodiversiteitsstrategie voor 2030, die in mei 2020 is vastgesteld en
een gedetailleerd actieplan omvat, samen met indicatieve tijdschema’s, om de toepassing van
bosinstandhoudingsmaatregelen te verbeteren en zo een belangrijke stap op weg naar de uitvoering
van deze aanbeveling te zetten. De Commissie zal vóór eind 2021 komen met een dashboard waarop
de uitvoeringsstatus van de verschillende acties wordt weergegeven12.
Bij de ontwikkeling van de twee bovengenoemde strategieën heeft de Commissie het huidige
beleidskader geëvalueerd op basis van eerdere evaluaties en de feedback die tijdens de openbare
raadplegingen is ontvangen. De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorziet in de volgende acties
door de Commissie die relevant zijn voor de uitvoering van deze aanbeveling:
-

-

-

-

Voorstel van de Commissie betreffende criteria en richtsnoeren voor het identificeren en
aanwijzen van aanvullende beschermde gebieden en ecologische corridors, met inbegrip van een
definitie van strikte bescherming, en voor hoe andere doeltreffende gebiedsgebonden
instandhoudingsmaatregelen en stedelijke vergroening kunnen bijdragen aan de EU-2030doelstellingen inzake natuurbescherming;
Voorstel voor bindende EU-doelstellingen inzake natuurherstel, met inbegrip van de beoordeling
van een mogelijke EU-brede methodologie voor het in kaart brengen van ecosystemen en het
beoordelen en bereiken van een goede staat van ecosystemen, zodat die ecosystemen baten
kunnen genereren;
Richtsnoeren inzake de selectie en prioritering van soorten en habitats ten behoeve van prioritaire
acties om ervoor te zorgen dat ten minste 30 % van de soorten en habitats die momenteel niet in
een goede staat verkeren in 2030 in die categorie vallen of ten minste een sterk positieve trend
vertonen;
Methodologische richtsnoeren voor het in kaart brengen en monitoren van het herstel en de
conditie van ecosystemen en van ecosysteemdiensten;
Richtsnoeren inzake biodiversiteitsvriendelijke bebossing en herbebossing en bosbouwpraktijken
die de natuur respecteren;
Een routekaart voor het planten van ten minste drie miljard extra bomen in de EU tegen 2030, met
volledige inachtneming van de ecologische beginselen – gepubliceerd op 16 juli 2021.

b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Aanbeveling 2 — Voer de strijd tegen illegale houtkap op
a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling. De Commissie zal dit meenemen in het kader van het
komende wetgevingsinitiatief inzake maatregelen om het risico van ontbossing en bosdegradatie in
verband met producten die op de EU-markt worden gebracht te minimaliseren.
De Commissie wil er in dit verband echter op wijzen dat zij geen specifieke toezeggingen kan doen
met betrekking tot mogelijke wetgevingsvoorstellen of het resultaat van de
wetgevingsonderhandelingen met de medewetgevers.
b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. De nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 omvat een reeks
maatregelen die gericht zijn op de intensivering van de uitvoering en handhaving van het bestaande
EU-acquis.
12
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biodiversiteit.
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Aanbeveling 3 — Richt de bosbouwmaatregelen in het kader van plattelandsontwikkeling meer
op biodiversiteit en klimaatverandering
a) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Bij de goedkeuring van de strategische GLB-plannen zal de Commissie beoordelen of is voldaan aan
de vereisten op EU-niveau en of de ontworpen interventies zijn gebaseerd op de SWOT-analyse en de
behoeftenbeoordeling, rekening houdend met de doelstellingen van de Europese Green Deal en met
de specifieke aanbevelingen van de Commissie aan de afzonderlijke lidstaten.
Bosbouwmaatregelen die steun uit het Elfpo ontvangen, moeten in overeenstemming zijn met de
beginselen van duurzaam bosbeheer, rekening houdend met de multifunctionaliteit van bossen.
In het toekomstige GLB zullen alleen investeringen in bebossing die in overeenstemming zijn met de
klimaat- en milieudoelstellingen en de beginselen van duurzaam bosbeheer, zoals ontwikkeld in de
pan-Europese richtsnoeren voor bebossing en herbebossing, in aanmerking komen voor steun.
Bovendien moet de steun aan de bosbouwsector gebaseerd zijn op een bosbeheerplan of een
gelijkwaardig instrument.
b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
De Commissie merkt op dat de effecten van bosbouwmaatregelen op de biodiversiteit en
klimaatverandering pas kunnen worden beoordeeld in de evaluatie.
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