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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni rohelise raamatu „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade 
ettevalmistamine kliimamuutusteks“ kohta
(2010/2106(INI))

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade 
ettevalmistamine kliimamuutusteks” (KOM(2010)66 lõplik);

- võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2010. aasta järeldusi metsade kliimamuutusteks 
ettevalmistamise kohta;

- võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2010. aasta järeldusi bioloogilise mitmekesisuse kohta 
pärast 2010. aastat;

- võttes arvesse valget raamatut ,,Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik” KOM(2009)147 ja Euroopa Parlamendi 6. mai 2010. aasta resolutsiooni 
(P7_TA-PROV(2010)0154);

- võttes arvesse Euroopa metsade kaitset käsitlevat ministrite konverentsi Forest Europe, 
selle mitut resolutsiooni ja oskuslikku tööd metsade säästva majandamise juhiste, 
kriteeriumide ja näitajate loomisel;

- võttes arvesse nõukogu resolutsiooni ELi metsandusstrateegia kohta (ELT C 56/1, 
26. veebruar 1999) ja komisjoni aruannet selle rakendamise kohta (KOM(2005) 84 
lõplik);

- võttes arvesse ELi metsanduse tegevuskava 2006–2011 (KOM(2006) 302 lõplik) ja selle 
rakendamise vahehindamist välise hindamismeeskonna poolt (teenuse osutamise leping 
nr 30-CE-0227729/00-59);

- võttes arvesse elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatust käsitlevat ühendaruannet vastavalt 
loodusdirektiivi artiklile 17 (KOM (2009)358 lõplik) ja Euroopa Parlamendi 21. septembri 
2010. aasta resolutsiooni bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu 
õigusaktide rakendamise kohta (P7_TA(2010)0325);

- võttes arvesse uuringut „Metsateabe levitamine Euroopa Liidus: avalik arusaam metsadest 
ja metsandusest” (pakkumine nr AGRI-2008-EVAL-10 // raamleping nr 30-CE-
0101908/00-50);

- võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni, Kyoto protokolli ja 
valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma (IPCC) hea tava juhiseid maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse kohta;

- võttes arvesse ELi biomassi tegevuskava (KOM(2005) 628 lõplik);
- võttes arvesse taastuvenergia direktiivi (direktiiv 2009/28/EÜ), ühenduse 

saastekvootidega kauplemise süsteemi käsitlevat direktiivi (direktiiv 2009/29/EÜ), 
komisjoni aruannet säästlikkusnõuete kohta tahkete ja gaasiliste biomassiallikate 
kasutamisel elektritootmiseks, kütmiseks ja jahutamiseks (KOM (2010)11, 
SEK (2010) 65) ning biomassi energiaalase kasutusega seotud säästlikkuskava kohta 
aruande ettevalmistamise raames korraldatud avaliku arutelu tulemusi;

- võttes arvesse Euroopa kliimamuutuste programmi ja kliimapoliitika ekspertrühma tööd 
maakasutuse, maakasutuse muutmise ja metsanduse valdkonnas (16. septembri 2010. 
aasta aruanne);
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- võttes arvesse Euroopa 2000. aasta maastikukonventsiooni (Firenze konventsioon);
- võttes arvesse nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta 

(ELT L 11/17, 15.1.2000) ja ELi taimetervise korra läbivaatamist;
- võttes arvesse TEEBi (ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke 

aspekte käsitlev uuring) kokkuvõtvat aruannet „Looduse majandustegurite 
süvalaiendamine” ja TEEBi aruannet kliimaprobleemide ajakohastamise kohta;

- võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta järeldusi Euroopa Liidu metsatulekahjude 
ennetamise kohta;

- võttes arvesse aruannet nn Forest Focuse määruse lõpliku rakendamise kohta 
(KOM(2010) 430 lõplik);

- võttes arvesse Euroopa Keskkonnaagentuuri tehnilist aruannet nr 9/2006 „Euroopa 
metsatüübid: kategooriad ja tüübid metsade säästva majandamise aruandluse ja poliitika 
jaoks”;

- võttes arvesse Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile 
esitatud aruannet „Kliimamuutuse mõjud Euroopa metsadele ja kohanemisvõimalused” 
(AGRI-2007-G4-06);

- võttes arvesse Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile 2009. aastal esitatud 
aruannet „ELi poliitikavõimalused Euroopa metsade kaitseks kahjuliku mõju eest” 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049);

- võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 9/2004 metsamajandusmeetmete 
kohta maaelu arengu poliitikas (koos komisjoni vastustega);

- võttes arvesse Euroopa metsade kaitset käsitleva ministrite konverentsi Helsingi 
resolutsiooni H1, mille kohaselt on metsa säästev majandamine „metsade ja metsamaade 
majandamine ja kasutamine niisugusel viisil ja määral, et need säilitavad oma bioloogilise 
mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja võime täita praegu ja 
tulevikus vastavaid ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone kohalikul, 
siseriiklikul ja globaalsel tasandil muudele ökosüsteemidele kahju tekitamata”;

- võttes arvesse kodukorra artiklit 50;
- võttes arvesse Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 

raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et metsad ja metsamaa katavad ELi pinnast 42%, metsatööstus annab tööd 
rohkem kui 2 miljonile inimesele ja 40% ELi metsadest on avalik omand;

B. arvestades, et ELi metsad pakuvad hindamatuid sotsiaalseid ja ökosüsteemi teenuseid, 
näiteks kõrvaldavad metsad 10% ELi iga-aastasest tööstuslike kasvuhoonegaaside 
heitest;

C. arvestades, et 30% Natura 2000 aladest on metsaelupaigad, millest 66%-l on ebasoodne 
kaitsestaatus;

D. arvestades, et prognoosi kohaselt moodustab energia saamine tahkest biomassist ja 
biojäätmetest aastaks 2020 58% ELi taastuvatest energiaallikatest ja seetõttu 
intensiivistub metsandustegevus ning metsade raiemahu ja juurdekasvu suhe suureneb 
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100%ni ja üle selle;

E. arvestades, et metsade kaitset tuleks võtta arvesse kõigis metsi mõjutavates ELi 
poliitikavaldkondades;

F. arvestades, et metsad on elus ja arenevad ökosüsteemid, mis ületavad sageli riigipiire ja 
mida saab lähtuvalt Euroopa Keskkonnaagentuuri välja töötatud metsade 
nomenklatuurist liigitada bioklimaatilise tsooni ja metsatüübi järgi;

G. arvestades, et erinevate metsatüüpide kliimamuutustest tingitud biootilised ja
abiootilised ohud on erinevad ja ettearvamatud, ning seega on metsade vastupanuvõime 
nende kaitsmiseks tehtud jõupingutuste aluseks;

H. arvestades, et metsade kohanemisvõime parandamiseks tuleb järgida ja abistada 
mitmesuguseid riiklikke ja piirkondlikke metsamajandamissüsteeme;

I. arvestades, et ELi metsanduse tegevuskaval on neli järgmist eesmärki: pikaajalise 
konkurentsivõime parandamine, keskkonnakaitse, elukvaliteeti panustamine ja 
kooskõlastamise edendamine, ning arvestades, et märkimisväärset edu on saavutatud 
peamiselt esimese eesmärgi täitmisel;

J. arvestades, et Forest Europe’i protsessi raames on juba saavutatud Euroopas üksmeel 
metsade säästva majandamise valdkonnas;

K. arvestades, et metsatulekahjude ennetamise määrus (2158/1992) ja Forest Focuse 
määrus (2152/2003) on kehtetud ja selle tulemuseks on erakorraline aruandlus ja 
ebapiisav rahastamine;

L. arvestades, et geneetilise valiku protsessis ei tohiks eelistada tulemuslikkust 
kohanemisvõimele,

1. tunneb heameelt metsade kaitset ja metsateavet käsitleva rohelise raamatu avaldamise 
üle; on seisukohal, et ELi metsandusstrateegiat tuleb tugevdada selleks, et parandada 
metsade majandamist ja kaitset kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega;

2. tuletab meelde, et metsad, mille vastupanuvõime sõltub mitte ainult puude, vaid kõigi 
metsa elusorganismide bioloogilisest mitmekesisusest, on Euroopa ühiskonna 
kohanemiseks kliimamuutustega hädavajalikud;

3. on veendunud, et ökoloogiline säästvus on ELi metsade majanduslike ja sotsiaalsete 
funktsioonide jätkumise eeltingimus;

ELi metsanduse tegevuskava
4. väljendab heameelt ELi edukate jõupingutuste üle saavutada metsatööstuse 

ülemaailmne konkurentsivõime;
5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pingutama rohkem, et saavutada keskkonna ja 

elukvaliteediga seotud eesmärgid, nagu need on esitatud metsanduse tegevuskavas, 
mille rakendamisega praegu venitatakse;
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6. rõhutab, et metsakaitsemeetmed peaksid ohtude tüübist ja bioklimaatilisest tsoonist 
lähtuvalt kajastama, et biootilised ja abiootilised ohud ei arvesta riigipiiridega;

7. rõhutab, et metsade kaitse sõltub liikmesriikide, piirkondade, metsatööstuse ning 
avaliku ja erasektori metsaomanike pikaajalisest pühendumusest;

Metsade säästev majandamine
8. rõõmustab Forest Europe’i edu üle metsade säästva majandamise edendamisel ja 

üksmeele saavutamisel Euroopas metsade säästva majandamise juhiste, kriteeriumide ja 
näitajate valdkonnas;

9. tuletab meelde, et metsade säästev majandamine sobitab omavahel tootmise ja kaitse, 
tagades metsade majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase funktsiooni vastavalt 
riiklikele ja piirkondlikele prioriteetidele;

10. on seisukohal, et aktiivne säästev majandamine tuleks ELis muuta kohustuslikuks viit 
aastat hõlmavate riiklike metsaprogrammide kaudu, millesse on kaasatud piirkondlikud 
prioriteedid ning mõõdetavad eesmärgid ja hindamiskriteeriumid;

11. märgib, et geneetiline mitmekesisus, looduslik uuenemine ning elupaikade ja liikide 
mitmekesisus kuuluvad metsa kohanemisvõimaluste elementide hulka igas 
bioklimaatilises tsoonis, majandamissüsteemis ja metsatüübis;

Üldised ettepanekud
12. palub komisjonil esitada õigusakti ettepanek ELi metsade kliimaga kohanemise 

raamistiku loomise kohta;
13. nõuab, et komisjon teavitaks parlamenti ja nõukogu ökosüsteemi teenuste toetuste 

kehtestamise võimalustest, võttes arvesse metsaistutamise, bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse ja metsade säästva majandamise tähtsust;

14. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks metsatulekahjude ennetamist käsitleva õigusakti 
ettepaneku, mis hõlmaks Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi, infrastruktuuri, 
väljaõppe ja ennetuse planeerimise rahastamist;

15. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks õigusakti ettepaneku metsateabe kohta, milles 
võetakse arvesse kliimaga seotud ohte ja vajadust ühtlustatud ja võrreldavate andmete 
järele ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni, bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni ning keskkonnaalase arvepidamise raames;

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teine sammas
16. kutsub liikmesriike ja piirkondi üles tegema maaelu a rengu programmide 

ettevalmistamisel täielikult koostööd metsandusasutustega ning tunnistama metsade 
tähtsust maaelu arengu ning sotsiaal-majanduslike ja keskkonnateenuste jaoks;

17. väidab, et tootjarühmadele ja avalikele asutustele tuleb anda ÜPP teise samba raames 
metsandusabi;

18. väidab, et tuleb suurendada abi avalikele ja erasektori osalejatele, kes kaitsevad liikide, 
elupaikade ja ökosüsteemi teenuste bioloogilist mitmekesisust, ning abikõlblikkust tuleb 
samuti laiendada Natura 2000 aladega tegelevatele valdkondadele;

19. nõuab töötasu arvepõhise süsteemi asendamist standardkuludega või pindalapõhiste 
kuludega;
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20. nõuab, et ÜPPsse lisatakse uus meede „identifitseeritava lähtekohaga geneetilise 
metsamaterjali kohapealne ja elu- või kasvukohaväline kaitse”;

21. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kontrolliksid, et kõik ELi rahastatavad 
metsanduse ja metsade kaitse projektid on pikaajalised;

Heidet käsitlev aruandlus ja arvepidamine
22. on seisukohal, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem on praegusel kujul 

kokkusobimatu eelkõige maakasutuse, maakasutuse muutmise ja metsanduse alase 
arvepidamisega, sest tööstuskäitistele mõeldud heitkogustega kauplemise süsteemi 
nõuetele vastavuse eeskirju kontrollitakse igal aastal, kuid muutuste ilmumiseks ja 
jälgimiseks seoses maaomanduste CO2 talletamise võimega on vaja pikemaid 
ajavahemikke;

23. on seisukohal, et oletus puidupõhise biomassi neutraalsuse kohta CO2 suhtes ja 
praeguses kasvuhoonegaaside heite arvutusmetoodikas kasutatavad lühikesed 
ajavahemikud seavad ohtu kasvuhoonegaaside heite vähendamisel tehtud saavutused;

24. nõuab kasvuhoonegaaside heite arvutusmetoodika loomist, mis kontrolliks pikemate 
ajavahemike määramist ning maakasutusest ja metsade majandamisest tulenevat 
biomassi heidet;

25. palub komisjonil töötada välja õiguslikult siduvad kriteeriumid puidupõhise biomassi 
säästvuse vallas ja maakasutuse kaudse muutuse tegurid igasugusele biomassile;

26. nõuab selliste metsanduse määratluste kohaldamist, mis teevad bioomide põhjal vahet 
CO2-rikastel põlismetsadel, intensiivselt majandatavatel monokultuuridel ja muudel 
metsatüüpidel;

0

0 0

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

ELi metsade seisund ja haldus 
Metsad ja muu metsamaa katavad ELi pinnast rohkem kui 42%1.
Metsad annavad elatist miljonitele töötajatele ja ettevõtjatele ning 16 miljonile 
metsaomanikule. Metsatööstus annab tööd rohkem kui 2 miljonile inimesele, peamiselt 
väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, ning nende käive on 300 miljardit eurot. 
Metsamajanduse valdkonnas töötab 350 000 inimest2. Lisaks on 40% ELi metsadest 
riigimetsad.
ELi raiemahu ja juurdekasvu suhe on stabiilselt ligikaudu 60%3. Prognoositakse, et see näitaja 
suureneb mitmes riigis kuni 100% ja üle selle ning see toob kaasa metsade järkjärgulise 
vähenemise pärast 2020. aastat4. Euroopa metsad saab jagada viide bioklimaatilisse tsooni:
boreaalne, parasvöötme mereline, parasvöötme mandriline, vahemereline ja mäestikutsoon5, 
kooskõlas Euroopa Keskkonnaagentuuri metsatüpoloogiaga, mis on poliitiliste otsuste 
suunamise jaoks välja töötatud6. 
Euroopa metsi ja metsandust majandatakse mitme piirkondliku ja riikliku mudeli abil, mis on 
rühmitatud oma tootliku või kaitsealase suunitluse järgi7. Metsad annavad ressursse ja 
täidavad ökosüsteemi funktsioone.
Oht metsadele
Kliimaga seotud ohud jagatakse üldiselt abiootilisteks (tormid, tormimurrud, põud, 
suurenenud tulekahju oht) ja biootilisteks ohtudeks (kahjurid, seenhaigused). Ohud 
võimendavad üksteist, näiteks kahjurite puhul pikeneb kõrgematel temperatuuridel mitme 
patogeense liigi paljunemistsükkel.
Metsa tootlikkust mõjutab sademete puudumine suvel kõigis tsoonides, välja arvatud 
boreaalses tsoonis. Eeldatakse, et okasmetsa pindala ja tootlikkus väheneb kogu Mandri-
Euroopas. Arvatavasti ei sobi kuusk varsti madalamatel aladel enam põllukultuuriliigiks ja 
pöök ei kasva tulevikus enam vahemerelises tsoonis. Mäestikutsoonis mõjutavad 
põuaperioodid kõigi tähtsamate puuliikide kasvu ja elujõudu. Kogu Euroopas vähenevad 
järsult korgitootmine ja metsasaaduste varu, mis ei ole puidust, nagu seened ja maitsetaimed.
Oodatavate massiliste kahjuripuhangute mõju boreaalsetele metsadele ei ole teada, sest 
kahjurid levivad põhja poole. Pehmete talvede ja tormimurdudele vastuvõtlikkuse tõttu 
väheneb metsale juurdepääsu võimalus metsaraieks. Prognoositakse ka, et boreaalse 
                                               
1 UN/ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand (Euroopa, Sõltumatute Riikide Ühenduse, 

Põhja-Ameerika, Austraalia, Jaapani ja Uus-Meremaa metsaressursid).

2 Roheline raamat „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks“ ja komisjoni talituste töödokument 

KOM(2010)66 lõplik / SEK(2010)163.

3 Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne nr 4/2009 – Edusammud Euroopa 2010. aasta bioloogilise mitmekesisusega seotud  eesmärgi suunas.

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

(Euroopa metsaressursside arenguväljavaated; Euroopa metsandussektori tulevikuväljavaateid käsitleva uuringu jaoks tehtud uuring).

5 Aruanne Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile „Kliimamuutuse mõju Euroopa metsadele ja 

kohanemisvõimalused“ (AGRI-2007-G4-06).

6 Euroopa Keskkonnaagentuuri tehniline aruanne nr 9/2006 „European forest types Categories and types for sustainable forest management reporting 

and policy” („Euroopa metsatüübid: kategooriad ja tüübid metsade säästva majandamise aruandluse ja poliitika jaoks“).

7 2009. aasta aruanne Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile „EU policy options for the protection of European forests against harmful 

impacts” („ELi poliitikavõimalused Euroopa metsade kaitseks kahjuliku mõju eest“) (ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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tsooni kasemetsad katavad aastaks 2100 vaid 1/10 nende praegusest pindalast12.
Lisaks kõigi puuliikide kahjurite ettearvamatutele levikule suureneb tuleoht kogu Mandri-
Euroopas, eriti vahemerelises tsoonis. Pöök kaob selles tsoonis arvatavasti peaaegu täielikult.
Kahjuripuhangud kahjustavad kõiki okasmetsi.
Mandrilise tsooni metsadele on suureks ohuks metsade liigendatus, mis suurendab 
loodusmaastiku ning maa- ja linnapiirkondade kokkupuudet.
Kõige selle tulemuseks on metsade kadu ja liigilise koosseisu muutused.
Vähe on läbi viidud uuringuid selle kohta, mis ohud võivad tekkida laiema üldsuse jaoks 
metsa kaitsefunktsioonide kaotamise tõttu. Mäestikutsoonis, kus ei saa vee äravoolu 
maksimumi enam piisavalt kontrolli all hoida, tekitatakse oodatavasti kahju mitmele 
kaitsefunktsioonile (eelkõige seoses üleujutustega ja vee kvaliteediga). Vahemerelises tsoonis 
põhjustab tulekahjude ja üleujutuste koosmõju taimede uuenemise vähenemise tõttu 
erosiooni, suurendades nii kõrbestumist.
Energeetikatööstuse nõudlus puidupõhise biomassi järele muutub ohuks metsadele ja 
traditsioonilisele metsatööstusele. Oletuse puhul, et puidupõhine biomass on CO2 suhtes 
neutraalne3, ei pöörata tähelepanu pikendatud ajavahemikele, mida on vaja „süsinikuvõla”
äratarbimiseks, mis sõltub puude tootlikkusest ning eelnevast maakasutusest ja -korraldusest4. 
See oht on seotud sarnaste puudujääkidega ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sätetes ja 
maakasutust, maakasutuse muutmist ja metsandust käsitlevates õigusnormides.

ELi perspektiiv
Metsi mõjutava ühise poliitika hulka kuuluvad ühine põllumajanduspoliitika (8 miljardit eurot 
teises sambas), keskkonnapoliitika (eeskätt bioloogiline mitmekesisus ja veemajandus), 
energeetika, tööstus, kaubandus, teadusuuringud ja ühtekuuluvuspoliitika, sealhulgas 
piirkondlik poliitika ja solidaarsusfond, millel puudub sageli metsade kaitse alane sidusus.
Nõukogu ja Euroopa Parlamendi metsade kaitse alast pühendumust on väljendatud 
tulekahjude ennetamist (2158/1992), järelevalvet (2152/2003) ja puitu turule laskvate 
ettevõtjate nõuetekohast hoolsust (995/2010) käsitlevate määrustega Euroopa Liidu lepingu 
artikli 175, nüüdse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 1925 alusel. Metsade kaitset tuleks 
samuti vaadelda loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamise6 ja 
kohanemise strateegia78 raames. 1998. aasta ELi metsandusstrateegia9 tulemuseks oli 
2006. aasta mittesiduv ELi metsanduse tegevuskava10, mille eesmärk on
                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S. ja 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. ja Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids 

Oceologia, 120. köide, nr 1, lk 92–101.

3 Taastuvenergia direktiiv 2009/28 EÜ.

4 Bird N., Pena N. ja Zanchi J. (2010) „The upfront carbon debt of bioenergy”, (Bioenergia kui süsinikuvõla ettemakse), Joanneumi Energiauuringute 

Instituut, Graz.

5 Vt ka Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjades 164/97 ja 165/97.

6 Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele, KOM(2009)82 lõplik.

7 Valge raamat „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik“, KOM(2009)147.

8 Euroopa Parlamendi 6. mai 2010. aasta resolutsioon komisjoni valge raamatu „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik“ kohta (P7_TA-

PROV(2010)0154.

9 Nõukogu resolutsioon ELi metsandusstrateegia kohta (ELT C 56/1, .26.2.1999).

10 KOM(2006)302 lõplik.
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1) parandada pikaajalist konkurentsivõimet;
2) muuta paremaks / kaitsta keskkonda;
3) parandada elukvaliteeti;
4) soodustada kooskõlastamist ja teabevahetust.

Komisjon järeldab ELi metsanduse tegevuskava vahehindamises, et kuigi edasiminek on 
olnud suur esimese eesmärgi meetmete puhul, siis kõiki teisi meetmeid on rakendatud 
halvasti1. Suured puudujäägid esinevad metsade kaitse edendamisel ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisel: 66% metsaelupaikade staatus on „ebasoodne või halb/ebapiisav”2. 
Väga vähe on tehtud hariduse, teabe, kaitsefunktsioonide ning linnametsade ja linnaümbruse 
metsade valdkonnas.
Olukord on Euroopa kodanike prioriteetidele vastupidine. Komisjoni avalike arusaamade 
uuringu järgi peetakse ülekaalukalt kõige tähtsamaks metsanduspoliitika teemaks metsade 
kaitset (44%), millele järgnevad metsade tervis ja saastatus (15,4%), kliimamuutused (12,5%) 
ja metsade majanduslik kasutus (8%)3.
ELi metsanduse tegevuskava kooskõlastamine ja teabevahetus edenevad aeglaselt, sest 
alalisele metsakomiteele ei ole esitatud piisav arv riiklikke metsaprogramme.
Kõik ELi liikmesriigid osalevad Forest Europe’i protsessis, mille raames on viimase 
20 aasta jooksul töötatud välja metsade säästva majandamise ühised meetodid.
Töö jätkudes võib ELi tasandil muutuda kohustuslikuks aktiivne ja ennetav metsade säästev 
majandamine, mis jätab ruumi riiklikele ja piirkondlikele prioriteetidele. Arvestades Forest 
Europe’i raames tehtud teadustöö edukust, kaasnevad protsessi rakendamisega vähesed 
kulutused ja halduskoormus.
Biomassialase poliitika puhul: „kogu ELi hõlmav tegevus võib kindlustada, et saavutatakse 
ühine keskkonnakaitse ja välditakse samas siseturu moonutusi”4. 
Raportööri seisukoht on, et tegevuse üheks tulemuseks võiks olla õiguslikult siduvad 
säästvuse kriteeriumid, mis põhinevad CO2 neutraalsuse oletuse läbivaatamisel ja teaduslikult 
kindlal kasvuhoonegaaside heite arvutusmetoodikal, mis võtab arvesse mitme aasta pikkust 
aega puidupõhise biomassi saamiseks ning maakasutuse ja metsamajandamise muudatuste 
tõttu tekkinud heitkoguste muutusi. Välja tuleks töötada ka maakasutuse kaudse muutuse 
tegurid igasuguse biomassi puhul.
Eespool öeldut silmas pidades on sobitamise probleemide tõttu küsitav, kas maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse valdkond tuleks kaasata ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi, mis on loodud peamiselt tööstuskäitiste iga-aastaste heitkoguste jaoks. 
EL peaks rahvusvahelisel tasandil tegema tööd mitmekülgsete metsandusega seotud ja 
bioomide alusel liigitatud määratluste loomiseks, mis võtavad arvesse bioloogilist 
mitmekesisust, pinnast, sotsiaalset mõõdet ja mis keskenduvad süsinikurikaste põlismetsade 
kaitsmisele. See on hädavajalik tagamaks, et bioloogilise mitmekesisuse ja REDD+ 
raamistiku jaoks mõeldud finantskohustusi ei paigutata ümber küsitava väärtusega 
                                               
1 ELi metsanduse tegevuskava 2006–2011 rakendamise vahehindamine välise hindamismeeskonna poolt (teenusleping nr 30-CE-0227729/00-59).

2 „Elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatust käsitlev ühendaruanne vastavalt loodusdirektiivi artiklile 17 “ (KOM (2009)358 lõplik

3  „Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” („Metsateabe levitamine Euroopa Liidus: avalik 

arusaam metsast ja metsandusest“) (pakkumine nr AGRI-2008-EVAL-10 // raamleping nr 30-CE-0101908/00-50.

4 SEK(2010)65, komisjoni talituste töödokument – mõjuhindamise kokkuvõte – saatedokument komisjoni aruandele säästlikkusnõuete kohta tahkete 

ja gaasiliste biomassiallikate kasutamisel elektritootmiseks, kütmiseks ja jahutamiseks (KOM(2010)11 lõplik).
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projektidesse.

Metsateave: alus otsustamisel
Metsateave on ebapiisav, sest puuduvad piisav rahastamine ja aruandluskohustused, mis on 
ette nähtud aegunud määruses 2152/2003. See määrus tuleks taaskehtestada, sest väga on vaja 
on teavet kliimaga seotud ohtude kohta ning bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni jaoks rohkem teavet selleks, et oleks võimalik 
kirjeldada täpselt metsade bioloogilist mitmekesisust ja muutusi CO2 talletamise võimes.
Teabe kogumine ELi tasandil peaks põhinema kooskõlastatud mehhanismidel, ühtlustatud 
määratlustel ning riikide metsainventuuride ja muude asjakohaste allikate võrreldavatel 
andmetel.
Metsateave on vajalik ka keskkonnaalase arvepidamise, SKP täiustamise algatuse ja 
ökosüsteemi teenuste toetuste elluviimise jaoks.

Kohanemisvõime tugevdamine metsade säästva majandamise kaudu
Ühiselt tehakse vahet (ökosüsteemi) sisemisel kohanemisvõimel, mis sõltub metsade 
geneetilisest mitmekesisusest, ja metsandussektori sotsiaal-majanduslikul kohanemisvõimel, 
mis on seotud oskusteabe ja kapitalimahukusega. 
Raportöör tunnustab ELi metsanduse kohanemisvõimet, kuid märgib, et see sõltub lõpuks 
ikkagi metsade sisemisest kohanemisvõimest –  erinevatele ohtudele tagantjärele reageerimine 
võib olla võimalik, kuid ei ole majanduslikult mõttekas ei avaliku ega erasektori osalejatele.
Pikaajalise puidutootmisega tegelevat metsade säästvat majandamist kasutatakse mitmes, kuid 
kaugeltki mitte kõigis ELi liikmesriikides. Aktiivne või ennetav metsade säästev 
majandamine annab raamistiku, millega peetakse kinni ka riiklikest ja piirkondlikest 
prioriteetidest. 
Samu aktiivseid kohanemisvõimalusi, nagu looduslik uuenemine, geneetiline mitmekesisus, 
ning elupaikade ja liikide mitmekesisuse suurendamine, tuuakse olenemata 
majandamissüsteemi suunast ja metsatüübist välja metsa vastupanuvõime suurendamise 
meetmetena1. 
Täiendavad meetmed on näiteks puidu ülestöötamine ja veotehnoloogia boreaalses piirkonnas 
ning kogunenud kütuse käitlemine vahemerelises tsoonis.
Raportöör on seisukohal, et kõigi ökosüsteemide vastupanuvõime tugevdamine on 
majanduslikult tõhusaim vastus kliimamuutustele, hõlmates nii muutuste leevendamist kui ka 
nendega kohanemist2,3,4,5,6 ja et kõigi sidusrühmade asjakohase teadmiste baasi laiendamine 

                                               
1 Aruanne Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile „Kliimamuutuse mõju Euroopa metsadele ja 

kohanemisvõimalused“ (AGRI-2007-G4-06).

2 ÜRO Keskkonnaprogramm 2009, „The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation“ (Looduse loomulik paranemine? Ökosüsteemide roll 

kliimamuutuste leevendamisel).

3 Maailmapank 2009, „Ebamugav probleem, leidlik lahendus: ökosüsteemipõhine lähenemine kliimamuutusele“.

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity (Kliimamuutuse, ökosüsteemi teenuste ja bioloogilise 

mitmekesisuse strateegia) – ELi bioloogilise mitmekesisuse ekspertide ad hoc töörühma koostatud aruteludokument, 2009.

5 TEEB 2009, The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update (Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse 

majandustegurid: kliimaprobleemide ajakohastamine), september 2009.

6 Rootsi riiklik bioloogilise mitmekesisuse teadusnõukogu „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience – Governance for a Future with Global 

Changes” (Bioloogiline mitmekesisus, ökosüsteemi teenused ja vastupanuvõime – ülemaailmsete muutustega tuleviku haldamine), 2009.
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on majandamisel põhinõue. Kõiki mõeldavaid stsenaariume arvestavat kõigi sidusrühmade 
koostööd tuleb jätkata viivitamata, et tagada sidusus, pidades silmas kogu Euroopa ühiskonna 
kohanemisvajadusi.
Täiendav ELi panus metsade kaitsesse
Juba kliimamuutuste olemuse tõttu on liikmesriikide poliitika metsade kaitsel ebapiisav. 
Nõudeid tuleb täita: kõik ELi eraldatud toetused peavad hoolimata kindlast vahendist olema 
n-ö kliimakindlad ning võtma arvesse bioloogilist mitmekesisust12, Euroopa veemõõdet ja 
põlislooduse olemasolu vajalikkust3.
Raportöör toetab kohustuslikke riiklikke metsaprogramme, sest nii kindlustatakse nõuetele 
vastavus ja toetutakse edasises tegevuses Forest Europe’i konsensusele metsade säästva 
majandamise valdkonnas. Riiklikud metsaprogrammid peaksid hõlmama vähemalt 
viieaastast perioodi ning põhinema täpsetel ja mõõdetavatel eel- ja järelhindamise 
kriteeriumidel ning kohanemisvõimelisel ja ennetuslikul metsamajandamisel. Komisjonil 
tuleks riiklike metsaprogrammide kohta väljastada suunised, et integreerida need laiemasse 
metsade kohanemise raamistikku.
Arvestades ohtude ja ELi metsade kogupindala ulatust, tuleks ÜPP teise samba kaudu 
rahastamist suurendada, olenevalt riiklike metsaprogrammide olemasolust ja 
metsamajandamise tegevuskavadest, kuhu kuuluvad ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia ja pikad ajavahemikud säästva majandamise metsandusprojektidele. Toetusi tuleks 
hakata andma ka avaliku sektori osalejatele ja tootjarühmadele, üle tuleks minna 
pindalapõhistele tasudele ning kohapealsetele ja asukohavälistele kaitsemeetmetele. 
Aktiivset metsade säästvat majandamist tuleb kindlalt süvalaiendada, muuta see prioriteediks 
teadustöös ja praktikas, samuti tuleks seda kasutada ka nendes 40% ELi metsades, mis on 
riigiomandis. Liikide kaitse ja puukoolide tegevus peaks laienema ka omavahel seotud 
mikroobi- ja seeneliikidele. Mükorriisse sümbioosi kohapeal teostatavaid uuringuid tuleks 
aktiivselt toetada.
Ökosüsteemi teenuste toetused tuleks tulevast finantsperspektiivi arvestades ning metsade ja 
veemajanduse alaste projektide edule tuginedes muuta ametlikuks4. 
Kodanikukaitse poliitika peaks samuti tugevdama metsade kaitsefunktsioone, sealhulgas 
suurendama üleujutuste, tulekahjude ja erosiooni ennetamise eesmärgil metsaistutamist.
Viivitamata tuleks uuesti kehtestada tulekahjude ennetamise määrus, mis ei piirduks 
praeguste maaelu arengut käsitlevate sätetega ning käsitleks maastikukaitset ja kohalike tuld 
taluvate liikide, näiteks Quercus Spp, järkjärgulist kasutuselevõttu. 
ELi kohanemise fondi loomisel tuleb pöörata erilist tähelepanu metsade kohanemisele ja 
vastupanuvõimele.
Direktiiv 105/1995, mis koos ühise põllumajanduspoliitika arvepõhise süsteemiga võib 
eelistada tulemuslikkust kohanemisvõimele, tuleb läbi vaadata, et leevendada kohalike liikide 
turustamise eeskirju. Metsade geneetiliste ressursside kohapealne kaitse on põhiline 
kollektiivne ettevõtmine, mis võimaldab metsadest sõltuvatel kogukondadel ja tööstustel 

                                               
1 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 9/2004 metsamajandusmeetmete kohta maaelu arengu poliitikas (koos komisjoni vastustega).

2 Euroopa Parlamendi 21. septembri 2010. aasta resolutsioon bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktide 

rakendamise kohta (P7_TA(2010)0325).

3 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2009. aasta resolutsioon Euroopa põlislooduse kohta, P6_TA(2009)0034.

4 Rahvusvahelise looduse ja loodusvarade kaitse ühingu Euroopa regionaalbüroo, keskkonna õiguskeskuse ja Euroopa metsaomanike konföderatsiooni 

viimane aruandlusuuring Euroopa metsade põhjavee ja bioloogilise mitmekesisuse majandusliku väärtuse kohta, 2009.
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edukalt toime tulla.


