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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-foresti u t-tagħrif 
dwarhom fl-UE: il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima
(2010/2106(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar "il-Protezzjoni tal-Foresti u t-
Tagħrif dwarhom fl-UE: il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima" (COM(2010)66 
finali),

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta' Ġunju 2010 dwar il-preparazzjoni 
tal-foresti għat-tibdil fil-klima,

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2010 dwar il-bijodiversità 
wara l-2010,

- wara li kkunsidra l-White Paper "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew 
għall-azzjoni" (COM(2009)0147) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2010 (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- wara li kkunsidra l-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa 
(MCPFE) - FOREST EUROPE, id-diversi riżoluzzjonijiet tagħha u l-xogħol ta' esperti fl-
għoti ta' linji gwida, kriterji u indikaturi għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti,

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar Strateġija forestali għall-Unjoni 
Ewropea (ĠU C 56/1, 26 ta' Frar 1999) u r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tagħha (COM(2005) 84 finali),

- wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Foresti 2006-2011 (PAF) 
(COM(2006 302 finali) u l-evalwazzjoni intermedja tal-implimentazzjoni tiegħu minn 
grupp ta' evalwazzjoni estern (Kuntratt ta' servizzi Nru 30-CE-0227729/00-59),

- wara li kkunsidra r-Rapport Kompost dwar l-Istat ta' Konservazzjoni tat-Tipi ta' Ħabitats u 
tal-Ispeċijiet kif meħtieġ skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
(COM(2009) 358 finali) u r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Settembru 2010 dwar l-
implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità 
(P7_TA(2010)0325),

- wara li kkunsidra l-istudju "Formazzjoni tal-komunikazzjoni dwar il-foresti fl-Unjoni 
Ewropea: perċezzjonijiet pubbliċi tal-foresti u tal-forestrija" (Appalt nru AGRI-2008-
EVAL-10 // Kuntratt ta' qafas Nru 30-CE-0101908/00-50),

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC), il-Protokoll ta' Kjoto u l-gwida tal-prattiki tajba tal-IPCC għall-użu tal-art, 
tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF),

- wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni tal-UE għall-bijomassa (COM(2005) 628 finali), 
- wara li kkunsidra d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (Direttiva 2009/28/KE); id-

Direttiva ETS (Direttiva 2009/29/KE), ir-Rapport mill-Kummissjoni dwar rekwiżiti ta' 
sostenibbiltà għall-użu ta' sorsi ta' bijomassa solida u gassuża fl-elettriku, fit-tisħin u fit-
tkessiħ (COM(2010) 11/SEC(2010) 65) u r-riżultati tal-Konsultazzjoni Pubblika dwar it-
tħejjija ta' rapport dwar skema ta' sostenibbiltà għal użi tal-bijomassa bħala enerġija,

- wara li kkunsidra l-Programm Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima u l-ħidma li ssir mill-
Grupp espert dwar il-politika tal-klima għal-LULUCF (rapport tas-16/9/2010),
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- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Pajsaġġ tal-2000 (il-Konvenzjoni ta' 
Firenze),

- wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE dwar il-marketing ta' materjali 
riproduttivi tal-foresti (ĠU L 11/17, 15. 1. 2000) u r-rieżami tal-Reġim tal-UE tas-saħħa 
tal-pjanti,

- wara li kkunsidra r-Rapport ta' Sinteżi TEEB "Mainstreaming the Economics of Nature" u 
l-aġġornament tal-Kwistjonijiet Klimatiċi tat-TEEB,

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' April 2010 dwar il-prevenzjoni ta' 
nirien fil-foresti fl-Unjoni Ewropea,

- wara li kkunsidra r-rapport dwar l-implimentazzjoni finali tar-Regolament dwar Forest 
Focus COM(2010) 430 finali,

- wara li kkunsidra r-Rapport Tekniku tal-EEA Nru 9/2006 "Tipi ta' foresti Ewropej: 
Kategoriji u tipi għar-rapportar u l-politika dwar il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti",

- wara li kkunsidra r-rapport lid-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea għall-Agrikoltura u l-
Iżvilupp Rurali bit-titolu "L-Impatti tat-Tidbil fil-Klima fuq il-Foresti Ewropej u l-
Għażliet għall-Adattament" (AGRI-2007-G4-06);

- wara li kkunsidra r-Rapport tal-2009 lid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea 
għall-Ambjent "Għażliet politiċi tal-UE għall-protezzjoni tal-foresti Ewropej kontra 
impatti li jagħmlu l-ħsara" (ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 9/2004 dwar 
Miżuri ta' silvikultura fl-ambitu tal-Politika tal-Iżvilupp Rurali (flimkien mar-risposti tal-
Kummissjoni),

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni H1 ta' Ħelsinki tal-MCPFE li tiddefinixxi l-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti bħala "il-ġestjoni u l-użu tal-foresti u tal-artijiet tal-foresti b'mod u 
b'rata tali li jippermettulhom iżommu l-bijodiversità, il-produttività, il-kapaċità ta' 
riġenerazzjoni, il-vitalità u l-kapaċità li jiġu sodisfatti, attwalment u fil-futur, il-
funzjonijiet ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali rilevanti, f'livell lokali, nazzjonali u dinji, 
mingħajr ma jikkawżaw ħsara lil ekosistemi oħrajn.

-
- wara li kkunsidra l-Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0000/2010), 

A. billi l-foresti u l-art bil-boskijiet ikopru 42% tal-erja tal-UE, l-industriji bbażati fuq il-
foresti jipprovdu għal aktar minn 2 miljun impjieg u 40% tal-foresti tal-UE huma ta' 
proprjetà pubblika,

B. billi l-foresti tal-UE jipprovdu servizzi soċjali u ekosistemiċi imprezzabbli, inkluża t-
tneħħija ta' 10% tal-emissjonijiet annwali ta' gass b'effett ta' serra li ġejjin mill-industrija 
tal-UE,

C. billi 30% tas-siti NATURA 2000 jikkostitwixxu ħabitats forestali, li minnhom 66% 
għandhom stat ta' konservazzjoni skadenti,
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D. billi huwa mbassar li l-ġenerazzjoni ta' enerġija mill-bijomassa solida u mill-bijoskart se 
jkollha sehem ta' 58% tal-enerġiji rinnovabbli sal-2020 u dan iwassal għal 
intensifikazzjoni tal-prattiki tal-forestrija u jżid il-proporzjon bejn il-qtugħ ta' siġar u t-
tkabbir tagħhom b'aktar minn 100%,

E. billi l-protezzjoni tal-foresti għandha tkun integrata fil-politiki kollha tal-UE li 
jikkonċernaw il-foresti,

F. billi l-foresti jikkostitwixxu ekosistemi ħajjin u f'evoluzzjoni li spiss jaqsmu l-fruntieri 
bejn l-istati li jistgħu jkunu kklassifikati skont żona bijoklimatika u tip ta' foresta, skont 
in-nomenklatura forestali żviluppata mill-EEA,

G. billi tipi differenti ta' foresti huma esposti għal riskji bijotiċi u abijotiċi differenti u 
imprevedibbli minħabba t-tibdil fil-klima, b'hekk ir-reżiljenza tal-foresti ssir is-sinsla 
tal-isforzi ta' protezzjoni,

H. billi d-diversi sistemi ta' ġestjoni tal-foresti nazzjonali u reġjonali għandhom ikunu 
rispettati kif ukoll megħjuna bil-għan li jżidu l-kapaċità ta' adattament tagħhom,

I. billi l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Foresti għandu erba' objettivi: it-titjib fit-tul tal-
kompetittività, il-protezzjoni tal-ambjent, il-kontribut għall-kwalità tal-ħajja u t-
trawwim tal-koordinament, u billi sar progress konsiderevoli l-aktar fl-ilħuq tal-ewwel 
objettiv,

J. billi l-proċess ta' Forest Europe diġà kiseb kunsens Ewropew dwar il-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti.

K. billi r-Regolamenti dwar in-nirien fil-foresti (2158/1992) u dak ta' Forest Focus 
(2152/2003) skadew u dan issarraf f'finanzjamenti inadegwati u f'nuqqas ta' rapportar ad 
hoc,

L. billi s-selezzjoni ġenetika ma għandhiex tiffavorixxi karatteristiċi ta' rendiment askaptu 
ta' dawk ta' adattament,

1. Jilqa' favorevolment il-Green Paper dwar il-Protezzjoni tal-Foresti u t-Tagħrif; iqis li 
għandha tissaħħaħ l-Istrateġija tal-UE dwar il-foresti bil-għan li titjieb il-ġestjoni u l-
konservazzjoni tal-foresti, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà;

2. Ifakkar li l-foresti, li r-reżiljenza tagħhom tiddependi mid-diversità bijoloġika mhux biss 
tas-siġar iżda ta' kull organiżmu tal-foresta wkoll, huma essenzjali għall-adattament tas-
soċjetajiet Ewropej għat-tibdil fil-klima;

3. Jinsab konvint li s-sostenibbiltà ekoloġika hija prerekwiżit għat-tkomplija tal-
funzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-foresti tal-UE;

Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Foresti 
4. Jilqa' favorevolment is-suċċess tal-isforzi tal-UE biex tilħaq kompetittività dinji għall-

industriji bbażati fuq il-foresti;
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5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi biex jilħqu l-
objettivi ambjentali u tal-kwalità tal-ħajja tal-PAF li l-implimentazzjoni tiegħu 
attwalment qiegħda lura;

6. Jisħaq fuq il-fatt li l-miżuri għall-protezzjoni tal-foresti għandhom jirriflettu n-natura 
transkonfinali tar-riskji bijotiċi u abijotiċi skont it-tip u ż-żona bijoklimatika tagħhom;

7. Jenfasizza li l-protezzjoni tal-foresti tiddependi minn impenn fit-tul min-naħa tal-Istati 
Membri, ir-reġjuni, l-industriji bbażati fuq il-foresti kif ukoll tas-sidien pubbliċi u 
privati tal-foresti;

Ġestjoni sostenibbli tal-foresti
8. Jilqa' favorevolment is-suċċess ta' Forest Europe fit-tisħiħ tal-ġestjoni sostenibbli tal-

foresti u l-ksib ta' kunsens Ewropew dwar il-linji gwida, il-kriterji u l-indikaturi tal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti;

9. Ifakkar li l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti tarmonizza l-aspetti relatati mal-produzzjoni u 
l-protezzjoni tal-foresti billi tiggarantixxi t-tkomplija tal-funzjonijiet ekonomiċi, soċjali 
u ambjentali tagħhom skont prijoritajiet nazzjonali u reġjonali;

10. Huwa favur li ġestjoni attiva u sostenibbli tal-foresti għandha ssir obbligatorja fl-UE fil-
kuntest tal-Programmi Forestali Nazzjonali ta' ħames snin li jinkorporaw il-prijoritajiet 
reġjonali, objettivi li jistgħu jitkejlu u kriterji ta' evalwazzjoni;

11. Jirrimarka li d-diversità ġenetika, ir-riġenerazzjoni naturali u d-diversità fl-istruttura u 
fit-taħlita tal-ispeċijiet huma elementi komuni fl-għażliet ta' adattament tal-foresti, li 
jkopru ż-żoni bijoklimatiċi, is-sistemi ta' ġestjoni u t-tipi ta' foresti kollha;

Proposti ġenerali
12. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għal qafas għall-adattament 

għall-klima tal-foresti tal-UE;
13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-għażliet għall-

introduzzjoni ta' ħlas għas-servizzi ekosistemiċi li jqisu r-rwol tal-forestazzjoni, il-
konservazzjoni tal-bijodiversità u tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għall-Prevenzjoni tan-Nirien 
fil-Foresti billi tinkorpora l-finanzjamenti tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni dwar 
in-Nirien fil-Foresti (EFFIS), l-ippjanar tal-l-infrastruttura, tat-taħriġ u tal-prevenzjoni; 

15. Iħeġġeġ lill- Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għat-Tagħrif dwar il-Foresti 
billi tqis it-theddid klimatiku u l-bżonn ta' data armonizzata u kumparabbli fil-kuntest 
tal-UNFCCC, tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) u tal-kontabbiltà 
ambjentali;

It-tieni pilastru tal-PAK
16. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoriajiet forestali 

fit-tħejjija ta' programmi ta' żvilupp rurali, billi jagħrfu l-importanza tal-foresti għall-
iżvilupp rurali u għall-għoti ta' servizzi soċjoekonomiċi u ambjentali; 

17. Isostni li l-gruppi ta' produtturi u l-entitajiet pubbliċi għandhom isiru eliġibbli għall-
miżuri tal-forestrija fit-tieni pilastru tal-PAK;
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18. Isostni li l-assistenza għall-atturi pubbliċi u privati li jipproteġu l-bijodiversità tal-
ispeċijiet, tal-ħabitats u tas-servizzi ekosistemiċi tal-foresti għandha tiżdied, u l-
eliġibbiltà għandha wkoll tiġi estiża liż-żoni li jagħqdu s-siti NATURA 2000;

19. Jappella għas-sostizzjoni tas-sistema ta' rimunerazzjoni bbażata fuq il-fatturi b'waħda ta' 
spejjeż standard jew skont iż-żona;

20. Jappella għall-inklużjoni ta' miżuri ġdida tal-PAK tal-"konservazzjoni in situ u ex situ 
tal-materjal ġenetiku forestali identifikat f'ras il-għajn";

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkontrollaw il-prospetti fit-tul tal-
forestrija u l-proġetti ta' protezzjoni tal-foresti fil-finanzjamenti kollha tal-UE;

Rapportar u kontabbiltà tal-emissjonijiet
22. Iqis li l-EU ETS fil-forma attwali tagħha hija inkompatibbli mal-kontabbiltà tal-

LULUCF primarjament minħabba d-differenza bejn ir-rekwiżiti annwali ta' konformità 
għall-installazzjonijiet industrijali skont l-EU ETS u l-perjodi ta' żmien itwal biex it-
tibdiliet tal-ħażna ta' karbonju fil-proprjetajiet ta' fond iseħħu u jiġu osservabbli;

23. Iqis li l-ipoteżi tan-newtralità tal-karbonju għall-bijomassa tal-injam u l-perjodi ta' 
żmien qosra użati għall-metodoloġija għall-kalkolu attwali tal-gassijiet b'effett ta' serra 
jikkompromettu l-kisbiet fl-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra;

24. Jappella għall-istabbiliment ta' metodoloġija għall-kalkolu tal-gassijiet b'effett ta' serra li 
tikkontrolla perjodi ta' żmien itwal u l-emissjonijiet tal-bijomassa mill-użu tal-art u tal-
ġestjoni tal-foresti;

25. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa kriterji ta' sostenibbiltà ġuridikament vinkolanti 
għall-bijomassa mill-injam u l-fatturi ILUC għall-forom kollha ta' bijomassa;

26. Jappella għall-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' foresta li jagħmlu differenza bejn foresti 
antiki b'emissjonijiet għoljin ta' karbonju, il-monokulturi intensivi u tipi ta' foresti 
oħrajn skont il-bijoma;

0

0      0

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-foresti tal-UE: qagħda u governanza 
Il-foresti u l-art bil-boskijiet oħra jkopu aktar minn 42% tas-superfiċje tal-UE1.
Il-foresti jfornu mezzi ta' sussistenza għal miljuni ta' ħaddiema, imprendituri u 16-il miljun 
sid ta' foresti. L-industriji bbażati fuq il-foresti jagħtu xogħol lil aktar minn 2 miljun persuna, 
l-aktar fl-SMEs, u jrendu valur tal-bejgħ li jammonta għal €300 biljun. Fil-ġestjoni tal-foresti 
hemm impjegati 350 000 persuna2. Barra minn hekk, 40% tal-foresti tal-UE huma ta' 
proprjetà tal-Istat.
Il-proporzjon bejn il-qtugħ ta' siġar u ż-żieda huwa stabbli madwar 60%3. Huwa mbassar li 
dan il-proporzjon jiżdied f'bosta pajjiżi biex jaqbeż il-100% bir-riżultat li, wara l-2010, se 
jkun hemm tnaqqis fil-volum tas-siġar4.
Il-foresti Ewropej jistgħu jinġabru f'ħames żoni bijoklimatiċi: iż-żona boreali, iż-żona 
temperata oċeanika, iż-żona temperata kontinentali, iż-żona Mediterranja u ż-żona 
muntanjuża5 kumpatibbli mat-tipoloġija ta' foresti tal-EEA, żviluppata biex tiggwida d-
deċiżjonijiet politiċi6.
Il-foresti u l-forestrija Ewropej huma regolati minn varjetà ta' mudelli reġjonali u nazzjonali, 
raggruppati skont l-orjentament produttiv jew protettiv tagħhom7. Il-foresti jipprovdu kemm 
riżorsi kif ukoll funzjonijiet ta' ekosistemi.
Riskji għall-foresti
Ir-riskji klimatiċi huma raggruppati b'mod ġenerali f'abijotiċi (tempesti, qlugħ ta' siġar mill-
għeruq ikkawżat mir-riħ, nixfa, żieda fir-risku ta' nar) u bijotiċi (parassiti, mard fungali). L-
effetti tagħhom isaħħu lil xulxin, bħal fil-każ tal-parassiti: temperaturi ogħla jwasslu għal ċikli 
riproduttivi itwal ta' bosta speċijiet patoġeni. 
In-nuqqas ta' xita fis-sajf qiegħed jaffettwa l-produttività tal-foresti fiż-żoni kollha barra dik 
boreali. Huwa mistenni li l-foresti tal-koniferi jonqsu f'termini ta' erja u produttività fl-Ewropa 
kontinentali kollha. L-arżnu huwa mistenni li ma jibqax adatt bħala speċi kkoltivata 
f'altitudnijiet inqas għoljin u l-fagu mistenni jisparixxi miż-żona Mediterranja. Fiż-żona 
muntanjuża, l-istress min-nixfa qiegħed jaffettwa t-tkabbir u l-vitalità tal-ispeċijiet ewlenin 
ta' siġar. Il-produzzjoni ta' prodotti tal-foresti mhux tal-injam bħal faqqiegħ, sufra u ħwawar 
se tonqos drastikament fl-Ewropa kollha kemm hi.
Fil-każ tal-foresti boreali, għadhom mhux magħrufa l-effetti tal-epidemiji massivi ta' 
parassiti minħabba l-espansjoni mistennija tagħhom lejn it-tramuntana. Barra minn hekk, 
xtiewi aktar diefja u l-predispożizzjoni għal qlugħ ta' siġar mill-għeruq ikkawżat mir-riħ
jirriżultaw f'inqas possibbiltà ta' użu taż-żoni tal-boskijiet. Fl-istess żona, sal-2100, il-

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

2 Green paper dwar il-Protezzjoni tal-Foresti u t-Tagħrif Dwarhom fl-UE: Il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima u d-dokument ta' ħidma tal-

persunal tal-Kummissjoni COM(2010)66 finali/SEC(2010)163

3 Rapport tal-EEA Nru 4/2009 -  Progress lejn l-objettivi Ewropew tal-2010 tal-bijodiversità

4 UNECE/FAO, 2006 -  Outlook for the development of European forest resources; a study prepared for the European Forest Sector Outlook Study

5 Rapport lid-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali bit-titolu "L-Impatti tat-Tidbil fil-Klima fuq il-Foresti Ewropej u l-

Għażliet għall-Adattament" (AGRI-2007-G4-06)

6 Rapport Tekniku tal-EEA Nru 9/2006 "Kategoriji u tipi għar-rapportar u l-politika dwar il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti"

7 Rapport tal-2009 lid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ambjent "Għażliet politiċi tal-UE għall-protezzjoni tal-foresti Ewropej 

kontra impatti li jagħmlu l-ħsara" (ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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foresti tal-betula mistennijin jiċkienu b'għaxar darbiet meta mqabbla mal-estensjoni attwali 
tagħhom12.
Ir-riskju ta' nar qiegħed jikber madwar l-Ewropa kontinentali kollha, partikolarment fiż-żona 
Mediterranja, flimkien ma' tfaqqigħ imprevedibbli ta' parassiti għall-ispeċijiet kollha ta' siġar. 
F'din iż-żona, il-fagu mistenni li prattikament jisparixxi.
It-tfaqqigħ ta' parassiti se jħalli impatt fuq il-foresti tal-koniferi kollha.
Il-frammentazzjoni tal-foresti, li żżid l-interazzjoni tal-artijiet mhux maħduma maż-żoni 
rurali u urbani, toħloq theddida kbira għall-foresti kontinentali.
Dan li ntqal qiegħed jissarraf f'degrad forestali u f'tibdil fil-kompożizzjoni tal-ispeċijiet.
Ftit huma l-istudji li jittrattaw it-theddid għall-pubbliku aktar ġenerali minħabba t-telf tal-
funzjonijiet protettivi. Fil-każ taż-żona muntanjuża, il-kapaċità mnaqqsa li jitrażżnu l-ogħla 
livelli ta' skol mistennija jkollha riperkussjonijiet fuq diversi funzjonijiet protettivi 
(speċjalment fir-rigward tal-għargħar u tal-kwalità tal-ilma). Fiż-żona Mediterranja, il-
preżenza ta' nirien flimkien ma' għargħar tissarraf f'erożjoni, minħabba tnaqqis fir-
riġenerazzjoni tal-pjanti, b'hekk id-deżertifikazzjoni taggrava.
Id-domanda tas-settur enerġetiku għall-bijomassa tal-injam qiegħda tfeġġ bħala theddida 
għall-foresti u għall-industriji tradizzjonali bbażati fuq il-foresti. L-ipoteżi tan-newtralità tal-
karbonju għall-bijomassa tal-injam3 ma tqisx il-perjodi ta' żmien itwal meħtieġa għall-
assorbiment mill-ġdid tad-"dejn ta' karbonju", u dan jiddependi mill-produttività tas-siġar u l-
użu u l-ġestjoni preċedenti tal-art4. Din it-theddida hija marbuta ma' nuqqasijiet simili fid-
dispożizzjonijiet tal-UNFCCC/LULUCF.

Il-prospettiva tal-UE
Fost il-politiki komuni li jolqtu l-foresti nsibu l-PAK (bi 8 biljun euro fil-pilastru 2), il-
politika ambjentali (prinċipalment il-bijodiversità u l-ilma), il-politiki tal-enerġija, l-industrija, 
il-kummerċ, ir-riċerka u l-politiki ta' koeżjoni, inklużi l-politika reġjonali u l-fond ta' 
solidarjetà, spiss b'nuqqas ta' koerenza fil-konfront tal-protezzjoni tal-foresti.
L-impenn tal-Kunsill u tal-PE għall-protezzjoni tal-foresti ntwera b'regolamenti dwar il-
prevenzjoni tan-nirien (2158/1992), il-monitoraġġ (2152/2003) u d-diliġenza dovuta tal-
operaturi tal-injam (995/2010) abbażi tal-Artikolu 175 TEU, issa 192 TFUE5. Il-protezzjoni 
tal-foresti għandha titqies ukoll fil-kuntest tal-prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem6 u tal-istrateġija ta' adattament78. 
L-Istrateġija forestali tal-UE tal-19989 wasslet fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Foresti10, 
                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with 

Geographical Information System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322

2 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia 

Vol. 120, Nru 1, pp 92-101

3 Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli 2009/28/KE

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.

5 Ara wkoll is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawżi 164/97 u 165/97

6 Aproċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem COM(2009) 82 finali

7 White Paper "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (COM(2009) 147)

8 Riżoluzzjoni tal-PE tas-6 ta' Mejju dwar il-White Paper tal-Kummissjoni bit-titolu "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni"

(P7_TA-PROV(2010)0154),

9 Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar Strateġija forestali għall-Unjoni Ewropea (ĠU C 56/1, 26 ta' Frar 1999)

10 COM(2006) 302 finali
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mhux vinkolanti, li l-għan tiegħu hu li:
1. itejjeb il-kompetittività fit-tul; 
2. itejjeb/jipproteġi l-ambjent; 
3. jikkontribwixxi għall-kwalità tal-ħajja; 
4. irawwem il-koordinament u l-komunikazzjoni.

L-evalwazzjoni intermedja tal-PAF li wettqet il-Kummissjoni tikkonkludi li, minkejja li sar 
ħafna progress fl-azzjonijiet tal-objettiv nru 1, l-azzjonijiet kollha l-oħra qajla ġew 
implimentati1. In-nuqqasijiet ewlenin għandhom x'jaqsmu maż-żieda fil-protezzjoni u l-
konservazzjoni tal-bijodiversità: 66% tal-ħabitats tal-foresti għandhom status "mhux 
favorevoli u ħażin/mhux adegwat"2. Ftit kienet l-azzjoni meħuda fl-ambitu tal-edukazzjoni u 
tal-informazzjoni, tal-funzjonijiet protettivi u tal-foresti urbani u periurbani.
Dan imur kontra l-prijoritajiet taċ-ċittadini Ewropej. Skont l-istudju tal-Kummissjoni dwar il-
perċezzjoni tal-foresti, it-tema tal-konservazzjoni u l-protezzjoni (b'44%) titqies bil-bosta 
bħala waħda mill-iktar importanti fil-politika forestali segwita mis-saħħa tal-foresti u t-tniġġis 
(bi 15.4%), it-tibdil fil-klima (bi 12.5%) u l-użu ekonomiku (bi 8%)3.
Il-koordinament u l-azzjonijiet ta' komunikazzjoni tal-PAF qegħdin jimxu bil-mod minħabba 
l-preżentazzjoni insuffiċjenti tal-Programmi Forestali Nazzjonali (PFN) lill-Kumitat Forestali 
Permanenti (KFP).
L-Istati Membri kollha tal-UE jipparteċipaw fil-proċess Forest Europe li, matul dawn l-
aħħar 20 sena, żviluppa approċċi komuni fil-qasam tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.
Abbażi ta' din il-ħidma, il-ġestjoni sostenibbli attiva u preventiva tal-foresti, li tippermetti l-
prijoritajiet nazzjonali u reġjonali, taf issir obbligatorja fil-livell tal-UE. Bis-saħħa tal-ħidma 
xjentifika avvanzata ta' Forest Europe, l-applikazzjoni tagħha se tinvolvi spejjeż u piż 
amministrattivi minimi.
Fil-każ tal-politiki fil-qasam tal-bijomassa, "[a]zzjoni mifruxa mal-UE kollha tista' tiżgura li 
jkun hemm protezzjoni ambjentali komuni filwaqt li jkunu evitati d-distorsjonijiet fis-suq 
intern"4. 
Fil-fehma tar-rapporteur, din l-azzjoni għandha tissawwar fi kriterji ta' sostenibbiltà 
ġuridikament vinkolanti, abbażi ta' reviżjoni tal-ipoteżi tan-newtralità tal-karbonju u ta' 
metodoloġija għall-kalkolu tal-gassijiet b'effett ta' serra xjentifikament valida li tqis in-natura 
multiannwali tal-bijomassa tal-injam u t-tibidiliet tal-emissjonijiet minħabba tibdiliet fl-użu 
tal-art u fil-ġestjoni tal-foresti. Għandhom ukoll jiġu żviluppati fatturi ILUC għall-forom 
kollha ta' bijomassa.
Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, l-inklużjoni tas-settur LULUCF fl-EU ETS - primarjment 
maħsuba għall-emissjonijiet annwali tal-installazzjonijiet industrijali - hija diskutibbli 
minħabba kwistjonijiet ta' kumpatibbiltà. 
Fuq livell internazzjonali, l-UE għandha taħdem favur definizzjonijiet ta' foresti diversifikati 
                                               
1 Evalwazzjoni intermedja tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Foresti 2006-2011 minn grupp ta' evalwazzjoni estern (Kuntratt ta' 

servizzi Nru 30-CE-0227729/00-59)

2 "Rapport Kompost dwar l-Istat ta’ Konservazzjoni tat-Tipi ta’ Ħabitats u tal-Ispeċijiet kif meħtieġ skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats" 

(COM (2009)358 finali

3  "Formazzjoni tal-komunikazzjoni dwar il-foresti fl-Unjoni Ewropea: perċezzjonijiet pubbliċi tal-foresti u tal-forestrija" (Appalt nru AGRI-2008-

EVAL-10 // Kuntratt ta' qafas Nru 30-CE-0101908/00-50)

4 SEC(2010) 65 Dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni - Sommarju tal-Valutazzjoni tal-Impatt- Dokument li jakkumpanja r-Rapport mill-

Kummissjoni dwar rekwiżiti ta' ssostenibbiltà għall-użu ta' sorsi ta' bijomassa solida u gassuża fl-elettriku, fit-tisħin u fit-tkessiħ COM(2010) 11 finali  



PR\852511MT.doc 11/13 PE454.734v01-00

MT

fuq bażi ta' bijoma li jqisu l-bijodiversità, il-ħamrija u d-dimensjoni soċjali, u li tikkonċentra 
fuq il-konservazzjoni foresti antiki b'emissjoni għolja ta' karbonju. Dan huwa aspett kruċjali 
biex jiġi garantit li l-impenji finanzjarji għall-bijodiversità u għall-inizjattiva REDD+ ma 
jitqisux bħala proġetti diskutibbli.

Tagħrif dwar il-foresti: il-bażi għat-teħid tad-deċiżjonijiet
It-tagħrif dwar il-foresti mhuwiex biżżejjed minħabba nuqqas ta' obbligi fir-rigward tal-
finanzjament u tar-rapportar, kif previst fir-Regolament 2152/2003, li skada. Dan ir-
Regolament imissu jerġa' jiġi introdott u jqis l-esiġenzi ta' tagħrif għat-theddid tal-klima iżda 
wkoll iż-żieda tal-bżonn ta' għoti ta' tagħrif għas-CBD u l-UNFCCC, biex jagħtu stampa 
eżatta tal-bijodiversità tal-foresti u t-tibdiliet tal-ħażna ta' karbonju. Il-ġbir ta' tagħrif fuq livell 
tal-UE għandu jkun ibbażat fuq mekkaniżmi kumpatibbli, definizzjonijiet armonizzati u data 
kumparabbli mill-Inventarji Forestali Nazzjonali u minn sorsi rilevanti oħrajn.
It-tagħrif dwar il-foresti huwa wkoll rilevanti għall-Kontabbiltà Ambjentali, għall-inizjattiva 
"PDG u lil hinn" u biex isiru operattivi l-ħlasijiet għas-servizzi ekosistemiċi (PES).

Żieda fil-kapaċità ta' adattament permezz tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti 
Distinzjoni li ssir spiss hija dik bejn il-kapaċità inerenti (ekosistemiċi), li hija bbażata fuq id-
diversità ġenetika tal-foresti, inkluża l-bijodiversità tal-ħamrija, u l-kapaċità soċjoekonomika
tas-settur forestali f'termini ta' kompetenzi u ta' intensità tal-kapital. 
Ir-Rapporteur jirrikonoxxi l-kapaċità ta' adattament tal-forestrija tal-UE billi josserva, 
iżda, li din, fl-aħħar mill-aħħar, tiddependi mill-kapaċità inerenti tal-foresti: reazzjonijiet ex-
post għal diversi tipi ta' theddid jafu jkunu possibbli iżda mhux ekonomikament fattibbli, 
kemm għall-atturi pubbliċi kif ukoll dawk privati.
Ġestjoni sostenibbli tal-foresti li tikkonċentra fuq ir-rendiment tal-injam hija pprattikata 
f'bosta Stati Membri tal-UE, iżda ċertament mhux minn kollha. Ġestjoni sostenibbli tal-
foresti attiv jew preventiv jipprovdi qafas li bis-saħħa tiegħu jiġu rispettati l-prijoritajiet 
nazzjonali u reġjonali. 
L-għażliet ta' adattament attiv jikkonverġu fuq ir-riġenerazzjoni naturali, id-diversità ġenetika 
u ż-żieda fid-diversità fl-istuttura u fit-taħlita tal-ispeċijiet bħala miżuri biex tiżdied ir-
reżiljenza tal-foresti, indipendentement mit-tip ta' foresta u mill-orjentament tal-ġestjoni1. 
Fost il-miżuri ta' adattament insibu teknoloġiji ta' ħsad u trasport fir-reġjun boreali u ġestjoni 
tal-fjuwil akkumulat fil-Mediterran.
Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li ż-żieda tar-reżiljenza tal-ekosistemi kollha tirrappreżenta l-
aktar risposta effikaċi f'termini ekonomiċi għat-tibdil fil-klima li tkopri kemm il-mitigazzjoni 
kif ukoll l-adattament2, 3, 4, 5, 6 u t-twessigħ tal-bażi ta' għarfien rilevanti tal-partijiet 

                                               
1 Rapport lid-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali bit-titolu "L-Impatti tat-Tidbil fil-Klima fuq il-Foresti Ewropej u l-

Għażliet għall-Adattament" (AGRI-2007-G4-06)

2 UNEP (2009) “The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”

3 Bank Dinji (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

4 Lejn Strateġija dwar it-Tibdil fil-klima, is-Servizzi Ekosistemiċi u l-Bijodiversità - Dokument ta' diskussjoni mħejji minn Grupp ta' Ħidma ad hoc ta' Esperti tal-

UE dwar il-Bijodiversità, 2009

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Aġġornament tal-Kwistjonijiet Klimatiċi. Settembru 2009 

6 Kunsill Xjentifiku Nazzjonali Svediż dwar id-Diversità Bijoloġika, "Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global 

Changes", 2009
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interessati kollha huwa rekwiżit ta' bażi għall-ġestjoni. Il-kooperazzjoni fost il-partijiet 
interessati kollha, li tqis ix-xenarji kollha immaġinabbli, għandha tipproċedi b'urġenza biex 
tiżgura li l-koerenza fid-dawl tal-bżonnijiet ta' adattament tas-soċjetajiet Ewropej kollha.
Aktar kontribut mill-UE għall-protezzjoni tal-foresti 
Bħala definizzjoni, it-tibdil fil-klima jagħmel il-politiki tal-Istati Membri insuffiċjenti għall-
protezzjoni tal-foresti. 
Il-kundizzjonalità hija essenzjali: il-finanzjamenti kollha tal-UE, indipendentement mill-
istrument ikkonċernat, għandhom ikunu reżiljenti għat-tibdil fil-klima kif ukoll iqisu l-
bijodiversità12, id-dimensjoni tal-ilma u l-bżonn ta' natura selvaġġa3.
Ir-Rapporteur jagħti s-sostenn tiegħu lil PFN obbligatorji bħala mod biex tiġi garantita 
konformità u jitkompla fuq il-kunsens ta' Forest Europe fir-rigward tal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti. Il-PFN għandhom ikopru tal-inqas perjodi ta' 5 snin abbażi ta' kriterji 
ta' evalwazzjoni ex-anteu ex-post preċiżi u kwantifikabbli u integrazzjoni tal-ġestjoni tal-
foresti preventiva u ta' adattament. Il-Kummissjoni jmissha toħroġ linji gwida għall-PFN bil-
għan li tintegrahom f'qafas ta' adattament forestali usa'.
Fid-dawl tal-ambitu tat-theddid u tal-erja totali tal-foresti tal-UE, il-finanzjament fl-ambitu 
tal-PAK għall-foresti permezz tal-pilastru 2 għandu jiżdied, suġġett għall-eżistenza ta' PFN u 
pjanijiet ta' ġesjoni operattiva, li jinkorporaw l-istrateġija tal-UE dwar il-bijodiversità u l-
perjodu ta' żmien it-twal għall-proġetti tal-forestrija fil-ġestjoni sostenibbli tal-foresti. L-
eliġibbiltà jmissha tiġi estiża għall-atturi pubbliċi u l-gruppi ta' produtturi, u tgħaddi għar-
rimunerazzjoni skont iż-żona u tinkludi miżuri ta' konservazzjoni in-situ u ex-situ. 
Il-ġestjoni sostenibbli attiva tal-foresti għandu jkollha rwol primarju u tiġi prijoritizzata biċ-
ċar fir-riċerka u fil-prattika, u għandha wkoll tqis il-proprjetà pubblika ta' 40% mill-foresti 
tal-UE. Il-konservazzjoni tal-ispeċijiet u l-prattiki ta' mixtla għandhom jiġu estiżi għall-
ispeċijiet mikrobiċi u fungali assoċjati. Ir-riċerka in-situ fil-qasam tas-simbjożi mikorriżika 
għandha titħeġġeġ b'mod attiv.
Il-ħlasjiet għas-servizzi ekosistemiċi (PES) għandhom ikunu formalizzati f'kunsiderazzjoni 
tal-perspettivi finanzjarji li jmiss, abbażi tas-suċċess tal-proġetti dwar il-foresti u l-ilma4. 
Il-politiki ta' protezzjoni ċivili għandhom ukoll isaħħu l-funzjonijiet protettivi tal-foresti billi 
jinkludu dejjem aktar forestazzjoni bħala prevenzjoni mill-għargħar, min-nirien u mill-
erożjoni.
L-introduzzjoni mill-ġdid tar-Regolament dwar il-prevenzjoni ta' nirien, li tmur lil hinn 
mid-dispożizzjonijiet attwali ta' żvilupp rurali, għandha tipproċedi mill-aktar fis u 
tikkonċentra fuq il-ġestjoni tal-pajsaġġ u l-introduzzjoni gradwali tal-ispeċijiet lokali 
reżistenti għan-nar bħall-Quercus Spp.
Għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-adattament u lir-reżiljenza tal-foresti fil-ħolqien 
ta' fond ta' adattament tal-UE.
Id-Direttiva 105/1995, flimkien mas-sistema bbażata fuq il-fatturi tal-PAK, tista' tiffavorixxi 

                                               
1 Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 9/2004 dwar Miżuri ta' selvikultura fl-ambitu tal-Politika tal-Iżvilupp Rurali (flimkien mar-

risposti tal-Kummissjoni)

2 Riżoluzzjoni tal-PE tal-21 ta' Settembru 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità 

(P7_TA(2010)0325)

3 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar in-natura selvaġġa fl-Ewropa P6_TA(2009)0034

4 IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the 

Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009
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r-rendiment fuq l-adattament u jmissha tiġi rieżaminata biex ittaffi r-regoli dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tal-ispeċijiet lokali. Il-konservazzjoni in-situ ta' riżorsi forestali ġenetiċi 
hija t-tentattiv kollettiv bażiku li se jippermetti lill-komunitajiet u lill-industriji dipendenti 
mill-foresti jistgħanew.


