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EUROOPA LIIT JA METSAD

Euroopa Liidul puudub ühtne metsapoliitika. Samas aga mõjutavad mitmed ELi algatused ja
tegevuspoliitikad metsi nii liidus kui ka kolmandates riikides.

Mis on mets? Sellele näiliselt lihtsale küsimusele ei anta kõigis liikmesriikides ühesugust
vastust. Rahvusvahelises metsandusstatistikas loetakse metsaks (metsaga metsamaaks) enam
kui 0,5 hektari suurune pind, millel kasvavad vähemalt 5 meetri kõrgused puud võrade liitusega
üle 10%.

EUROOPA LIIDU METSADE PRAEGUNE SEISUND: VÄÄRTUSLIKUD,
ERIPALGELISED JA MITMEOTSTARBELISED ÖKOSÜSTEEMID

A. Euroopa metsamaastik kui suurel määral inimese kujundatud mosaiik
Eeltoodud määratlusele vastavat metsamaad on ELis 161 miljonit hektarit, mis moodustab
4% maailma metsade pindalast. Metsad hõlmavad 38% liidu pindalast, kuid jagunevad
üsna ebaühtlaselt: kaks kolmandikku liidu metsamaadest paikneb kuues liikmesriigis –
Hispaanias, Poolas, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal ja Soomes (5.2.10). Metsade osatähtsus
on liikmesriigiti väga erinev: kui Soome, Rootsi ja Sloveenia pindalast on metsa all üle 60 %,
siis näiteks Madalmaades ja Ühendkuningriigis ainult 11 %. Kui paljudes maakera piirkondades
on metsaraadamine suur probleem, siis liidus metsade pindala suureneb – aastatel 1990–2010
kasvas see loodusliku uuenduse ja metsakultuuride rajamise tulemusena ligikaudu 11 miljoni
hektari võrra.
Euroopa Liidu metsatüüpide paljusus (taigametsad, okaspuu-mägimetsad jne) peegeldab
liidu geograafilist ja klimaatilist mitmekesisust. Metsatüübid sõltuvad eelkõige piirkonna
kliimast, mullastikust, kõrgusest merepinnast ja pinnamoest. Inimtegevusest puutumata ürgmets
moodustab vaid 4% metsadest. Metsakultuuride osakaal on 8% ja ülejäänu moodustavad
nn poollooduslikud ehk inimtegevusest mõjutatud metsad. Suurema osa ehk 60% Euroopa
metsadest moodustavad erametsad, ülejäänud 40% on avaliku sektori omanduses olevad,
valdavalt riigimetsad.
B. Metsade multifunktsionaalsus: nende ökoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne tähtsus
Keskkonnakaitse seisukohast pakuvad metsad mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid: kaitsevad
mullastikku erosiooni eest, osalevad veeringes, mõjutavad (peamiselt evapotranspiratsiooni
kaudu) kohalikku kliimat ja eeskätt süsiniku sidujatena ka maakera kliimat. Paljude liikide
elukeskkonnana kaitsevad metsad ka bioloogilist mitmekesisust.
Sotsiaalmajanduslikus mõttes annavad metsad looduslikku toorainet, eelkõige puitu. Kokku 161
miljonist hektarist metsadest on 134 miljonit hektarit majandusmetsad, kus puidu tootmisele
ei seata õiguslikke, majanduslikke ega ökoloogilisi piiranguid. Seejuures moodustab nimetatud
metsamaadel tehtavate raiete maht vaid umbes kaks kolmandikku puidu aastasest looduslikust
juurdekasvust. Suurem osa raiutavast puidust (mahuliselt 42%) kasutatakse ära energia, 24%
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saematerjali, 17% papi ja paberi ning 12% vineer- ja puitkiudplaatide tootmiseks. Umbes
pool liidus tarbitavast taastuvenergiast saadakse puidust. Lisaks toodavad metsad mittepuidulisi
metsasaadusi, nagu toiduained (marjad ja seened), kork, vaigud ja õlid. Metsal on ka oluline roll
teatavate teenuste seisukohast (jaht, turism jne). Samuti annab mets tööd, eriti maapiirkondades.
Metsandussektor (metsamajandus koos puidu- ja paberitööstusega) annab umbes 1% Euroopa
Liidu SKTst, kuid näiteks Soomes ulatub selle osakaal 5%-ni. Sektoris töötab umbes 2,6 miljonit
inimest. Ning lõpuks on metsadel tähtis koht ka Euroopa kultuuris.
C. Metsi ohustavad abiootilised ja biootilised tegurid, probleemid mida teravdavad veelgi
kliimamuutused
Metsi ohustavad abiootilised (s.t füüsikalis-keemilised) tegurid on näiteks metsatulekahjud
(eriti Vahemere piirkonnas), põud, tormid (viimase 60 aasta jooksul on igal aastal keskmiselt
kaks tormi metsi oluliselt kahjustanud) ja õhusaaste (sõidukite heitgaasid). Lisaks muule
ohustab transporditaristute rajamisest tingitud metsade killustumine bioloogilist mitmekesisust.
Biootilistest ohuteguritest võivad metsade seisundit halvendada loomade, nt putukate ja sõraliste
tekitatud kahjustused ja haigused. Ühtekokku kannatab vähemalt ühe eelnimetatud teguri tõttu
ligikaudu 6% metsadest.
Euroopa metsi ohustavad juba praegu kliimamuutused. Nende mõju eri geograafiliste
piirkondade metsade kasvukiirusele, metsade ja teatavate metsakahjurite levikule ning
äärmuslike ilmastikunähtuste esinemissagedusele ja intensiivsusele on erinev. Tulevikus
muutub eriti tähtsaks metsade kohanemine nende muutustega ja metsa ärakasutamine nende
vastu võitlemisel (nt taastumatute materjalide ja energiaallikate asendamine puiduga).
Niisiis esitatakse Euroopa Liidu metsadele erinevaid ja teinekord vastandlikke nõudeid, mida
iseloomustab näiteks metsakaitse ja metsakasutuse vaheline vastuolu. Metsanduse haldamise ja
juhtimise üks põhiülesandeid on selliste probleemide lahendamine.

EUROOPA LIIDU METSAPOLIITIKA JA VASTAVAD ALGATUSED:
EESMÄRK ON SIDUSUS

Kuna aluslepingutes metsi eraldi ei nimetata, puudub Euroopa Liidul ühtne metsapoliitika.
Seetõttu kuulub metsapoliitika eelkõige liikmesriikide pädevusse. Sellegipoolest mõjutavad
paljud üleeuroopalised meetmed nii liidu kui ka kolmandate riikide metsi.
A. Euroopa metsandusvaldkonna meetmete uus tugiraamistik
Euroopa Komisjon võttis 2013. aasta septembris vastu uue ELi metsastrateegia
(COM(2013)0659), mis loob üleeuroopalise tugiraamistiku metsi mõjutavate valdkondlike
tegevuspoliitikate väljatöötamiseks. Strateegia põhiprintsiibid on metsade säästev majandamine
ja nende multifunktsionaalsuse edendamine, tõhus ressursikasutus ning Euroopa Liidu vastutus
maailma metsade eest. Dokument sisaldab ka strateegilisi suuniseid Euroopa Komisjoni ja
liikmesriikide meetmete jaoks. Näiteks kavandab komisjon metsade säästva majandamise
kriteeriumide väljatöötamist. 2015. aasta septembris võttis komisjon vastu metsastrateegia
mitmeaastase rakenduskava, kus on loetletud kavandatud meetmed.
Strateegiale lisandub üldprogramm (SWD(2013)0343), milles määratletakse meetmed Euroopa
metsanduse ees seisvate probleemide lahendamiseks.
B. Eripalgelised metsi mõjutavad Euroopa Liidu meetmed
1. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on ELis peamine metsanduse rahastamisallikas
Umbes 90% ELis metsanduse rahastamiseks ettenähtud vahenditest tuleb Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD). Viimasel programmitöö perioodil (2007–2013)
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nähti EAFRD eelarvest umbes 5,4 miljardit eurot ette metsandusvaldkonna meetmete
kaasrahastamiseks. ÜPP viimase reformi käigus avaldati 2013. aasta detsembris uus määrus
(EL) nr 1305/2013 EAFRDst antavate maaelu arengu toetuste kohta (vt teabelehte 5.2.6).
Lihtsustamise eesmärgil koondatakse kogu aastatel 2015–2020 metsandusse tehtavatele
investeeringutele antav toetus ühe erimeetme alla. See meede hõlmab investeeringuid
metsaalade rajamisse ja metsade elujõulisuse parandamisse: metsastamine ja metsaalade
rajamine; agrometsandussüsteemide rajamine, metsapõlengutest ja loodusõnnetustest ning
katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamine ja kõrvaldamine; investeeringud
metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse parandamisse, investeeringud
metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, mobiliseerimisse ja turustamisse.
Lisaks kaetakse ühe teise meetme alt metsanduslikele, ökoloogilistele ja kliimateenustele
ning metsakaitsele tehtavad kulud. Määruses nähakse lisaks puhtmetsanduslikele ette ka muid
meetmeid (näiteks võrgustiku Natura 2000 ja vee raamdirektiivi raames tehtavad maksed).
Oma maaelu arengukavade raames elluviidavate metsanduslike meetmete ja nende maksumuse
kavandamine on liikmesriikide ülesanne. Ajavahemikuks 2015–2020 on kavandatud selleks
avaliku sektori kulutusi ligikaudu 8,2 miljardit eurot (27 % metsastamiseks, 18 % metsa
vastupanuvõime parandamiseks ja 18 % metsakahjustuste ennetamiseks).
2. Muud metsa mõjutavad Euroopa Liidu meetmed: ülevaade
Metsapaljundusmaterjali turustamist käsitletakse ELi tasandi õigusaktis (direktiiv 1999/105/
EÜ). Liidu taimekaitserežiimi (direktiiv 2000/29/EÜ) üks eesmärke on takistada metsakahjurite
levikut. Euroopa Liit rahastab, eelkõige raamprogrammi „Horisont 2020” kaudu, ka
metsateadust. Energiapoliitikas on püstitatud õiguslikult siduv eesmärk viia aastaks 2020
taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsus 20%ni energiatarbimisest, mis peaks
suurendama nõudlust metsabiomassi järele (direktiiv 2009/28/EÜ). Aastani 2030 kavandatud
Euroopa Liidu uue kliima- ja energiapoliitika raames võib selle osakaal tõusta 27%ni.
Metsandusprojekte (eeskätt metsatulekaitse, taastuvenergia tootmine ja kliimamuutustega
kohanemine) võib ühtekuuluvuspoliitika raames kaasrahastada ka Euroopa Regionaalarengu
Fondist. Solidaarsusfondist (määrus (EÜ) nr 2012/2002) toetatakse liikmesriike, keda on
tabanud rängad loodusõnnetused, näiteks tormid või metsatulekahjud. ELi kodanikukaitse
mehhanismi (otsus nr 1313/2013/EÜ) saab käivitada selliste liikmesriikide võimekust ületavate
kriiside korral nagu rängad metsatulekahjud (näiteks 2007. ja 2012. aastal Kreekas) ja laastavad
tormid.
Umbes 37,5 miljonit hektarit metsa kuulub liidu keskkonnapoliitika raames loodud
looduskaitsevõrgustikku Natura 2000. Metsade ratsionaalne kasutamine on aastatel 2014–2020
üks liidu uue keskkonna- ja kliimameetmete programmi LIFE (määrus (EL) nr 1293/2013)
valdkondlikke prioriteete. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias (COM(2011)0244)
nähakse ette riigimetsade säästva majandamise kavade kehtestamine kuni aastani 2020.
Metsade tulevalve toimub Euroopa metsatulekahjude teabesüsteemi (EFFIS) abil. EL toetab ka
keskkonnahoidlikke riigihankeid (COM(2008)400), mis võivad suurendada nõudlust säästvalt
toodetud puidu järele. Euroopa ökomärgist on omistatud parkettidele, mööbliesemetele ja
paberitoodetele. Tegevuskavas FLEGT (metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus
ja puidukaubandus) nähakse ette vabatahtlikud partnerluslepingud puitu tootvate riikidega
ning 2013. aasta märtsis jõustunud määrusega (EL) nr 995/2010 keelustatakse ebaseaduslikult
raiutud puidu turule laskmine.
Lisaks osaleb Euroopa Liit mitmetes metsi mõjutavates rahvusvahelistes protsessides, eeskätt
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis. Euroopa tasandi tähtsaim metsapoliitika alane
algatus on Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents Forest Europe. Praegu
toimuvad selle raames kõnelused metsade säästvat majandamist ja kasutamist käsitleva
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õiguslikult siduva lepingu sõlmimiseks. Oma kliimapoliitikas on Euroopa Liit, lisaks
osalemisele ülemaailmsetel kõnelustel kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramiseks, teinud
esimesed sammud põllumajanduse ja metsanduse hõlmamiseks kliimapoliitikas (otsus nr
529/2013/EL maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevustest tuleneva
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ning nimetatud tegevustest tulenevate
meetmetega seotud teabe kohta). Lisaks on Euroopa Liit seadnud endale eesmärgiks peatada
hiljemalt aastaks 2030 maakera metsapindala vähenemine ning vähendada 2020. aastaks
troopikametsade raadamist praegusega võrreldes vähemalt 50% võrra (COM(2008)0645). Veel
rahastab ta programmi REDD+ raames projekte, millega püütakse vähendada metsaraadamisest
ja metsade seisundi halvenemisest tingitud heitkoguseid Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.
Kõigele lisaks saab metsandust toetada ka naabruspoliitika valdkonna projektidega. Nii on
näiteks programmi FLEGT II raames aastateks 2012–2016 eraldatud 9 miljonit eurot heade
metsahaldustavade, säästva metsamajanduse ja metsakaitse edendamiseks Euroopa Liidu
idapoolsetes naaberriikides.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on nõukoguga võrdväärne seadusandja mitmetes sellistes metsandust
mõjutavates valdkondades nagu põllumajandus, keskkond jne, kus rakendatakse
seadusandlikku tavamenetlust. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad koos vastu ka
Euroopa Liidu eelarve. Parlament on osalenud mitmete hiljaaegu vastu võetud metsandust
mõjutavate seadusandlike dokumentide (näiteks ühise põllumajanduspoliitika) väljatöötamisel.
Teiste koostamine on praegu pooleli (eeskätt näiteks direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest
energiaallikatest toodetud energia kasutamise kohta) muudatused – 2012/0288 (COD)). Lisaks
võtab parlament regulaarselt vastu resolutsioone metsaga seonduvates küsimustes. Parlamendi
30. jaanuari 1997. aasta resolutsiooni T4-0026/1997 tulemusena võttis nõukogu 1998. aastal
vastu Euroopa Liidu metsastrateegia. Oma 2006. aasta veebruaris vastu võetud resolutsioonis
T6-0068/2006 toetas parlament säästva metsamajanduse tegevuskava rakendamist ning
väljendas seisukohta, et metsade parem majandamine nõuab sidusamaid ja aktiivsemaid
meetmeid. Ning oma 11. mai 2011. aasta resolutsioonis T7-0226/2011 toetas parlament
muudatuse tegemist ELi metsastrateegias, et lisada sellesse eelkõige kliimamuutusest tingitud
probleemid ja metsade säästev majandamine. Sel aastal võttis parlament vastu resolutsiooni
teemal „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks” (P8_TA(2015)0109).
Parlament kutsub komisjoni üles strateegia väljatöötamise viimase etapina koostama
erimeetmeid sisaldavat tegevuskava ning selle elluviimisest parlamendile igal aastal ette
kandma. Euroopa Parlamendi arvates tuleb esmatähtsaks lugeda metsandussektori säästvuse ja
konkurentsivõime edendamine, maa- ja linnapiirkondade toetamine, teadusbaasi arendamine,
metsade ja metsaökosüsteemide kaitse, kooskõlastamise ja teabevahetuse parandamine ning
puidu ja mittepuiduliste metsasaaduste säästva kasutamise laiendamine. 21. novembril 2016
andis Phil Hogan Euroopa Parlamendis teada ELi metsastrateegia eelseisvast läbivaatamisest ja
sellest, et 2016. aasta lõpus alustatakse avaliku konsultatsiooniga, mille keskmes on metsade
säästev majandamine.
Guillaume Ragonnaud
06/2017
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