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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission vihreästä kirjasta metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen 
ilmastonmuutokseen
(2010/2106(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: 
varautuminen ilmastonmuutokseen KOM(2010)0066 lopullinen),

– ottaa huomioon neuvoston 11. kesäkuuta 2010 antamat päätelmät varautumisesta 
ilmastonmuutokseen metsäalalla,

– ottaa huomioon neuvoston 15. maaliskuuta 2010 antamat päätelmät biologisesta 
monimuotoisuudesta: vuoden 2010 jälkeinen aika,

– ottaa huomioon valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä" (KOM(2009)0147) ja 6. toukokuuta 2010 hyväksymänsä 
päätöslauselman aiheesta (P7_TA-PROV(2010)0154),

– ottaa huomioon Euroopan metsiensuojelua käsittelevän ministerikonferenssin (MCPFE) 
Forest Europe -prosessin, sen eri päätöslauselmat ja asiantuntijatyön kestävän 
metsänhoidon suuntaviivojen, kriteerien ja indikaattorien kehittämisessä,

– ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman EU:n metsästrategiasta (EYVL C 56, 
26. helmikuuta 1999, s. 1) sekä komission kertomuksen sen täytäntöönpanosta 
(KOM(2005)0084 lopullinen),

– ottaa huomioon metsänhoitoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman (KOM(2006)0302 
lopullinen) sekä sen täytäntöönpanoa koskevan ulkoisen arviointiryhmän suorittaman 
keskivälin arvioinnin (palvelusopimus N:o 30-CE-0227729/00-59),

– ottaa huomioon elinympäristödirektiivin (KOM(2009)0358 lopullinen) 17 artiklan 
mukaisen yhteenvetokertomuksen luontotyyppien ja lajien suotuisasta suojelun tasosta ja 
21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta (P7_TA(2010)0325),

– ottaa huomioon tutkimuksen "Shaping forest communication in the European Union: 
public perceptions of forests and forestry" (Tender no. AGRI-2008-EVAL-10 // 
Framework Contract No. 30-CE-0101908/00-50),

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen, Kioton 
pöytäkirjan sekä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin antamat maankäytön, 
maankäytön muuttamisen ja metsänhoidon hyvien käytänteiden ohjeet (LULUCF),

– ottaa huomioon EU:n biomassaa koskevan toimintasuunnitelman (KOM(2005)0628 
lopullinen), 

– ottaa huomioon uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (direktiivi 2009/28/EY), 
päästökauppadirektiivin (direktiivi 2009/29 EY), komission kertomuksen sähkön, lämmön 
ja jäähdytyksen tuottamisessa käytettävän kiinteän ja kaasumaisen biomassan 
kestävyysvaatimuksista (KOM(2010)0011/SEC(2010)65) sekä julkisen kuulemisen 
biomassan energiakäytön ympäristökestävyysjärjestelmää koskevan raportin 
valmistelusta,
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– ottaa huomioon eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman ja maankäytön, maankäytön 
muuttamisen ja metsänhoidon hyvien käytänteiden ohjeita käsitelleen asiantuntijaryhmän 
valmistelutyön (LULUCFille 16.9.2010 luovutettu kertomus),

– ottaa huomioon Euroopan maisema-alan yleissopimuksen vuodelta 2002 (Firenzen 
yleissopimus), 

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 1999/105/EY metsänviljelyaineiston kaupan 
pitämisestä (EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17) sekä EU:n kasvinsuojelujärjestelmän 
tarkistamisen,

– ottaa huomioon TEEB-tutkimuksen loppuraportin "Luonnontalouden valtavirtaistaminen" 
sekä TEEB:n suorittaman ilmastokysymysten päivityksen,

– ottaa huomioon neuvoston 26. huhtikuuta 2010 antamat päätelmät metsäpalojen 
ehkäisemisestä Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Forest Focus -asetuksen Forest Focus 
toimintasuunnitelman toteutuksesta (KOM(2010)0430) lopullinen,

– ottaa huomioon EYK:n teknisen kertomuksen N:o 9/2006 "European Forest Types: 
Categories and types for sustainable forest management reporting and policy",

– ottaa huomioon komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolle laaditun 
raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista eurooppalaisiin metsiin ja 
sopeutumisvaihtoehdoista (AGRI-2007-G4-06),

– ottaa huomioon komission ympäristön pääosastolle vuonna 2009 laaditun kertomuksen 
"EU:n toimintavaihtoehdot metsien suojelemiseksi vahingollisia vaikutuksia vastaan" 
"(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen N:o 9/2004 
metsätaloustoimenpiteistä maaseudun kehittämispolitiikassa (ja siihen liittyvät komission 
vastaukset),

– ottaa huomioon, että Euroopan metsiensuojelua käsittelevän ministerikonferenssin 
Helsingin päätöslauselmassa H1 metsän kestävällä hoidolla tarkoitetaan metsien ja 
metsäalojen hoitamista ja käyttöä sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että ne säilyttävät 
biologisen monimuotoisuutensa, tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, elinvoimansa ja 
kykynsä täyttää nykyisin ja tulevaisuudessa asiaankuuluvat ekologiset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset tehtävänsä paikallisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla 
aiheuttamatta haittaa muille ekosysteemeille,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 50 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että metsät ja puustoiset alueet kattavat 42 prosenttia EU:n pinta-alasta, 
että metsäteollisuus tarjoaa yli 2 miljoonaa työpaikkaa ja että 40 prosenttia EU:n 
metsistä on julkisessa omistuksessa,

B. ottaa huomioon, että EU:n metsät tarjoavat korvaamattoman arvokkaita 
virkistyspalveluja ja hoitavat ekosysteemiä, muun muassa nielemällä 10 prosenttia EU:n 
teollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä,
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C. ottaa huomioon, että metsäelinympäristöjen osuus Natura 2000 -alueista on 
30 prosenttia, ja että 66 prosentissa metsäelinympäristöistä suojelun taso on 
epäsuotuista,

D. ottaa huomioon, että 58 prosenttia EU:n uusiutuvasta energiasta on määrä tuottaa 
kiinteästä biomassasta ja biojätteestä vuoteen 2020 mennessä, mikä johtaa 
metsätalouden tehostamiseen ja nostaa metsien käyttöasteen yli 100 prosenttiin, 

E. katsoo, että metsänsuojelu olisi otettava huomioon kaikissa metsiin vaikuttavissa EU:n 
toimissa,

F. ottaa huomioon, että metsät muodostavat eläviä ja kehittyviä ekosysteemejä, jotka 
monessa tapauksessa ulottuvat yli valtioiden rajojen, ja että metsät voidaan luokitella 
bioilmastollisen vyöhykkeen ja metsätyypin perusteella EYK:n kehittämän 
metsänimikkeistön mukaisesti,

G. ottaa huomioon, että eri metsätyypit ovat alttiita ilmastonmuutoksen aiheuttamille 
monille ja arvaamattomille bioottisille ja abioottisille uhkatekijöille, minkä vuoksi 
metsien vastustuskyky muodostaa suojelutoimien perustan, 

H. katsoo, että kansallisia ja alueellisia metsänhoitojärjestelmiä on kunnioitettava ja että 
niitä on tuettava, jotta ne voivat parantaa sopeutumiskykyään, 

I. ottaa huomioon, että metsänhoitoa koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan sisältyy 
neljä tavoitetta: kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä, ympäristön suojelu, 
elämänlaadun parantaminen ja koordinoinnin tukeminen, ja että erityisesti ensimmäisen 
tavoitteen toteuttaminen on edistynyt merkittävästi,

J. ottaa huomioon, että Forest Europe -prosessi on jo saanut aikaan eurooppalaisen 
yksimielisyyden kestävästä metsänhoidosta,

K. ottaa huomioon, että metsäpalojen torjuntaa koskevan asetuksen (EY N:o 2158/1992) ja 
Forest Focus -asetuksen (EY N:o 2152/2003) voimassaoloaika on päättynyt, mikä on 
johtanut satunnaiseen raportointiin ja rahoituksen riittämättömyyteen,

L. katsoo, että geneettisellä valinnalla ei pitäisi suosia kasvukykyä sopeutumiskyvyn 
kustannuksella,

1. pitää myönteisenä metsien suojelusta ja metsätiedosta annettua vihreää kirjaa; katsoo, 
että EU:n metsästrategiaa olisi vahvistettava siten, että sillä parannetaan metsien hoitoa 
ja suojelua toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

2. muistuttaa, että metsät, joiden kestävyys riippuu sekä puiden että kaikkien 
metsäorganismien biologisesta monimuotoisuudesta, ovat ratkaisevassa asemassa sen 
suhteen, kuinka eurooppalaiset yhteiskunnat sopeutuvat ilmastonmuutokseen;

3. on vakuuttunut siitä, että ekologinen kestävyys on EU:n metsien taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen merkityksen jatkumisen ennakkoehto;
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Metsänhoitoa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 
4. pitää myönteisenä, että EU:n on onnistunut pyrkimyksissään kohti metsäteollisuuden 

maailmanlaajuisen kilpailukyvyn saavuttamista; 
5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään saavuttaa 

metsänhoitoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman ympäristöä ja elämänlaatua 
koskevat tavoitteet, joiden täytäntöönpano on jäljessä aikataulustaan;

6. korostaa, että metsänsuojelutoimissa olisi otettava huomioon rajatylittävien bioottisten 
ja abioottisten uhkien luonne metsien tyypin ja bioilmastovyöhykkeen mukaisesti;

7. korostaa, että metsänsuojelu riippuu jäsenvaltioiden, alueiden, metsäteollisuuden ja sekä 
yksityisten että julkisten metsänomistajien sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;

Kestävä metsänhoito
8. pitää myönteisinä Forest Europe -prosessin saavutuksia kestävän metsänhoidon 

edistämisessä ja kestävän metsänhoidon suuntaviivoja, kriteerejä ja indikaattoreita 
koskevan eurooppalaisen yksimielisyyden saavuttamisessa;

9. muistuttaa, että kestävä metsänhoito sovittaa yhteen tuotanto- ja suojelunäkökohdat ja 
varmistaa metsien taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvien tehtävien 
jatkuvuuden kansallisten ja alueellisten ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti;

10. kannattaa aktiivisen kestävän metsänhoidon säätämistä pakolliseksi EU:ssa kansallisten 
viisivuotisten metsäohjelmien avulla siten, että viimeksi mainittuihin sisällytetään 
aluekohtaiset ensisijaiset tavoitteet ja mitattavissa olevat tavoitteet ja arviointikriteerit;

11. panee merkille, että geneettinen monimuotoisuus, luonnollinen uudistuminen, rakenteen 
monimuotoisuus ja lajien yhdistelmät ovat metsien sopeuttamisen yhteisiä tekijöitä, 
jotka ulottuvat kaikille bioilmastollisille vyöhykkeille sekä kaikkiin hoitotyyppeihin ja 
metsätyyppeihin; 

Yleiset ehdotukset
12. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen, joka koskee EU:n metsien 

ilmastosopeutuksen puitteita;
13. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuksista ottaa 

käyttöön ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmä, jonka yhteydessä otetaan huomioon 
metsityksen, biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävän metsänhoidon merkitys;

14. kehottaa komissiota antamaan metsäpalojen ehkäisemistä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen, johon sisällytetään Euroopan metsäpaloja koskevan 
tietojärjestelmän (EFFIS), infrastruktuurin, koulutuksen ja ehkäisevän suunnittelun 
rahoitus; 

15. kehottaa komissiota antamaan metsätietoa koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
yhteydessä otetaan huomioon ilmastoa koskevat uhkatekijät sekä yhdenmukaistettujen 
ja vertailukelpoisten tietojen tarve ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien YK:n yleissopimusten sekä ympäristötilinpidon yhteydessä;

YMP:n toinen pilari
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16. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita toimimaan laaja-alaisessa yhteistyössä 
metsäviranomaisten kanssa maaseudun kehittämisohjelmien valmistelussa siten, että 
tunnustetaan metsien merkitys maaseudun kehittämisen ja sosiaalis-taloudellisten ja 
ympäristöpalvelujen tarjoamisen kannalta; 

17. vahvistaa, että tuottajaryhmien ja julkisten elinten olisi oltava tukikelpoisia YMP:n 
toisen pilarin mukaisten metsänhoitotoimien osalta; 

18. vahvistaa, että enenevässä määrin on tuettava julkisia ja yksityisiä toimijoita, jotka 
suojelevat metsälajeja, metsien elinympäristöjä ja tarjoavat metsien 
ekosysteemipalveluja, ja että tukikelpoisuus on ulotettava Natura 2000 -alueita 
yhdistäviin alueisiin; 

19. vaatii, että laskutusperustaisen järjestelmän sijasta on sovellettava tavanomaisten 
kustannusten tai alueperustaisten kustannusten korvaamisen järjestelmää;

20. kehottaa sisällyttämään uuden YMP-toimen, joka koskee "metsien geeniresurssien 
säilyttämistä sekä paikan päällä että muualla"; 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan metsätalouden ja metsien suojelun 
pitkän aikavälin hankkeiden näkymiä kaikkien EU:n rahoitustoimien yhteydessä;

Päästöraportointi ja tilinpito
22. katsoo, että nykyisessä muodossaan päästökauppajärjestelmä on yhteensopimaton 

LULUCF-laskennan kanssa ensisijaisesti siitä syystä, että teollisuuslaitoksiin 
kohdistuvat päästökauppajärjestelmän mukaiset vuosittaiset vaatimukset sopivat 
huonosti yhteen sen kanssa, että hiilivarantojen muutokset maaperässä voidaan havaita 
ja todentaa vain pitkällä aikavälillä;

23. katsoo, että puubiomassan hiilineutraaliutta koskeva oletus ja kasvihuonekaasujen 
nykyinen laskentamenetelmä vaarantavat kasvihuonekaasujen vähentämisen 
saavutukset;

24. kehottaa luomaan kasvihuonekaasujen laskentamenetelmän, joka seuraa ja maankäytön 
ja metsänhoidon biomassapäästöjä pidemmällä aikavälillä; 

25. kehottaa komissiota kehittämään puubiomassaa koskevat oikeudellisesti sitovat 
kestävyysvaatimukset ja määrittämään kaikkia biomassanmuotoja koskevat epäsuorasta 
maankäytön muutostekijät;

26. kehottaa soveltamaan sellaisia metsän määritelmiä, jotka erottavat biomien perusteella 
toisistaan runsaasti hiiltä sitovat vanhat metsät, tehokkaasti hoidetut monokulttuurit ja 
muut metsätyypit;

0

0      0

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU:n metsät: metsien tila ja hallinta 
EU:n metsät ja muu metsämaa kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta1.
Metsät tarjoavat elannon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja 16 miljoonalle 
metsänomistajalle. Metsäteollisuuden työpaikkojen lukumäärä on 2 miljoonaa, joista suurin 
osa on pk-yrityksissä, ja metsäteollisuuden liikevaihto on 300 miljardia euroa. Metsänhoito 
työllistää 350 000 henkilöä2. Lisäksi 40 prosenttia EU:n metsistä on valtionmetsiä.
EU:n metsien käyttöaste on vakaasti noin 60 %3. Käyttöasteen arvioidaan nousevan useissa 
jäsenvaltioissa yli sataan prosenttiin, mikä vuoksi metsien nettokasvu alkaa vähentyä 
vuodesta 2020 lähtien4.
Euroopan metsät jakautuvat viiteen bioilmastolliseen vyöhykkeeseen: pohjoiset alueet, 
lauhkeat rannikkoalueet, lauhkeat manneralueet, Välimeren alueet ja vuoristoalueet5, jotka 
vastaavat EU:n toimien ohjaamiseksi kehitettyä EYK:n metsätypologiaa6.
Euroopan metsiä hoidetaan erilaisten alueellisten ja kansallisten mallien mukaisesti, jotka on 
ryhmitelty sen perusteella, ovatko metsät tuotantokäytössä vai suojeltuja metsiä7. Metsät 
tarjoavat resursseja ja sisältävät ekosysteemejä. 
Metsiin kohdistuvat uhkatekijät
Ilmastoon liittyvät uhkatekijät ryhmitellään karkeasti abiooottiisin (myrskytuhot, tuulituhot, 
kuivuus, lisääntynyt metsäpalovaara) ja bioottisiin (tuholaiset, sienitaudit). Niiden vaikutukset 
ovat toisiaan vahvistavia, kuten tuholaisten tapauksessa: korkeammat lämpötilat pidentävät 
useiden patogeenisten lajien lisääntymiskiertoja.

Kesäsateiden puuttuminen vaikuttaa metsien tuottavuuteen kaikkialla muualla kuin 
pohjoisilla alueilla. Havumetsien pinta-alan ja tuottavuuden odotetaan laskevan kaikkialla 
Manner-Euroopassa. Odotettavissa on, että kuusi häviää alemmilta korkeuksilta ja pyökki 
häviää Välimeren alueelta. Vuoristoalueilla kuivuuden aiheuttama stressi vaikuttaa kaikkien 
merkittävien puulajien kasvuun ja elinvoimaan. Muun kuin puutavaran, kuten sienien, korkin 
ja yrttien tuotanto vähentyy dramaattisesti kaikkialla Euroopassa.
Pohjoisilla metsäalueilla tuholaisten odotetun joukkoesiintymisen aiheuttamat tuhot niiden 
pohjoiseen leviämisen vuoksi on toistaiseksi tuntematon tekijä. Lisäksi lauhemmat talvet ja 
alttius tuulituhoille vähentävät puunkorjuumahdollisuuksia. Pohjoisilla alueilla 

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand .
2 Vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen" KOM(2010)0066 
lopullinen/SEC(2010)163.
3 EEA Report No 4/2009 - Progress towards the European 2010 biodiversity target.
4 UNECE/FAO, 2006 - Outlook for the development of European forest resources; a study prepared for the 
European Forest Sector Outlook Study.
5 Komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolle laaditun raportiti ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista eurooppalaisiin metsiin ja sopeutumisvaihtoehdoista (AGRI-2007-G4-06).
6 EYK::n tekninen kertomus N:o 9/2006 “Eurroopan metsätyypit. Metsänhoidon kestävän raportoinnin ja 
metsänhodon luokat ja tyypit”.
7 Euroopan komission ympäristön pääosastolle vuonna 2009 laadittu kertomus "EU:n toimintavaihtoehdot 
metsien suojelemiseksi vahingollisia vaikutuksia vastaan" "(ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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koivumetsien odotetaan kutistuvat yhteen kymmenesosaan nykyiseen verrattuna vuoteen 2100 
mennessä12.
Metsäpalovaara ja kaikki puulajeja uhkaavien arvaamattomien tuholaisten 
joukkoesiintymisen riski kasvavat kaikkialla Manner-Euroopassa, erityisesti Välimeren 
alueella. Odotettavissa on, että pyökki häviää käytännössä kokonaan Välimeren alueelta.
Tuholaisten joukkoesiintymiset vaikuttavat kaikkiin havumetsiin.
Metsien pirstoutuminen, mikä lisää metsäkaistaleita maaseutu- ja kaupunkialueilla, uhkaa 
merkittävällä tavalla manneralueen metsiä.
Edellä mainittu johtaa metsien häviämiseen ja muutoksiin lajien moninaisuuden 
koostumuksessa.
Toistaiseksi on tutkittu vain vähän sitä, miten metsien tarjoaman suojan häviäminen vaikuttaa 
suureen yleisöön. Vuoristoalueilla metsien vähentynyt kyky vaimentaa valumavesien huippuja 
vaikuttaa oletettavasti metsien moneen suojeluominaisuuteen (erityisesti tulvien 
ehkäisemiseen ja veden laatuun). Välimeren alueella metsäpalot ja tulvat aiheuttavat eroosiota 
kasvien uusiutumisen heikentymisen vuoksi, mikä aiheuttaa aavikoitumista.
Se, että energiantuotannossa käytetään biomassaa, uhkaa enenevässä määrin sekä metsiä 
että metsäteollisuutta. Oletuksessa, jonka mukaan puubiomassa on hiilineutraalia3 jätetään 
ottamatta huomioon "hiilivelan" korvaamisen vaatima aika, mikä riippuu puun tuottavuudesta 
ja aikaisemmasta maankäytöstä ja sen hallinnasta4. Mainittu uhka on yhteydessä vastaaviin 
puutteisiin ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksessa 
(UNFCCC) ja LULUCF-toimialoilla.

Näkymät EU:ssa
Metsiin vaikuttavia yhteisiä politiikan aloja ovat YMP (8 miljardia euroa/2.pilari), 
ympäristöpolitiikka (erityisesti biologinen monimuotoisuus ja vesi), energia, teollisuus, 
kauppa, tutkimus ja aluepolitiikan ja solidaarisuusrahaston kaltaiset koheesiopolitiikat, jotka 
monessa tapauksessa ole johdonmukaisia suhteessa metsänsuojeluun.
Neuvoston ja Euroopan parlamentin sitoutuminen metsänsuojeluun ilmenee useissa 
asetuksissa, jotka koskevat metsäpalojen ehkäisyä (2158/1992), valvontaa (2152/2003) ja 
puutavaran toimitusketjutoimijoiden moitteetonta toimintaa (995/2010), jotka perustuvat 
SEU:n 175 artiklaan, nyttemmin SEUT:n 192 artiklaan5. Metsänsuojelua olisi tarkasteltava 
myös luonnontuhojen, ihmisen aiheuttamien tuhojen6 ja sopeutumisstrategian yhteydessä78. 

                                               
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, No 1, pp 92-101.
3 Uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi 2009/28/EY.
4 Bird N., Pena N. J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.
5 Ks myös EYT:n tuomiot asioissa 164/97 ja 165/97.
6 "Luonnonkatastrofien ja ihmisen toiminnasta aiheutuvien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön 
lähestymistapa" KOM(2009)0082.
7 Valkoinen kirja "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä - KOM(2009)0147.
8 EP:n 6. toukokuuta 2010 antama päätöslauselma komission valkoisesta kirjasta; Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä" (P7_TA-PROV(2010)0154).
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Vuodelta 1998 peräisin oleva EU:n metsätalousstrategia1 johti ohjeellisesta metsänhoitoa 
koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan vuonna 20062 siten, että tavoitteita ovat:

1. kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä 
2. ympäristön parantaminen/ympäristönsuojelu. 
3. elämänlaadun lisääminen 
4. koordinoinnin ja tiedonkulun edistäminen

Komissio toteaa mainittua toimintasuunnitelmaa koskevassa keskivälin arvioinnissa, että 
vaikka paljon edistystä on saavutettu tavoitteen 1 osalta, kaikkien muiden toimien 
täytäntöönpano on ollut heikkoa3. Suurimmat puutteet liittyvät suojelun tehostamista ja 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä: Tuloksena oli että 66 prosenttia metsän 
elinympäristöistä luokiteltu "epäsuotuisiksi/huonoiksi/riittämättömiksi"4. Koulutukseen, 
tiedotukseen, suojaaviin tehtäviin sekä taajamissa ja taajamien lähellä oleviin metsiin liittyvät 
toimet ovat olleet vähäisiä. 
Edellä mainittu on ristiriidassa Euroopan kansalaisten etujen kanssa. Metsien roolia koskevan 
komission tutkimuksen mukaan kansalaiset katsovat, että metsänsuojelu on ylivoimaisesti 
eniten tärkeä metsäpolitiikkaan liittyvä tekijä (44 %), ja seuraavina ovat metsien hyvinvointi 
ja saasteet (15,4 %), ilmastonmuutos (12,5 %) talouskäyttö (8 %)5.
Metsänhoitoa koskevan EU:n toimintasuunnitelman koordinointi- ja tiedotustoimet edistyvät 
hitaasti siitä syystä, että jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet kansallisia metsäohjelmiaan 
riittävän nopeasti pysyvälle metsäkomitealle.
Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat Forest Europe -prosessiin, jonka puitteissa viimeksi 
kuluneiden 20 vuoden aikana on kehitetty yhteisiä kestävän metsänhoidon lähestymistapoja.
Edellä mainitun pohjalta aktiivinen ja ehkäisevä kestävä metsänhoito, joka mahdollistaa 
kansallisten ja alueellisten ensisijaisten tavoitteiden noudattamisen, saattaa muuttua 
pakolliseksi EU:n tasolla. Forest Europe -prosessin pitkälle kehitetyn tieteellinen työn 
ansiosta edellä mainitun soveltaminen aiheuttaa minimaalisen vähän kustannuksia ja 
hallinnollista rasitetta.
Biomassaa koskevien toimien osalta, "EU:n laajuisilla toimilla voidaan varmistaa yhteinen 
ympäristönsuojelu ja samalla välttää sisämarkkinoiden vääristyminen"6. 
Esittelijä katsoo, että mainitut toimet olisi toteutettava oikeudellisesti sitovien 
kestävyysvaatimusten muodossa siten, että ne perustuvat hiilineutraalioletuksen uudelleen 
arviointiin ja tieteellisesti pätevään kasvihuonekaasuvaikutusten laskentametodiin, jossa 
otetaan huomioon puubiomassan monivuotinen luonne sekä maankäytön ja metsänhoidon 

                                               
1 Neuvoston päätöslauselma EU:n metsänhoitostrategiasta (EYVL C 56, s.1, 26. helmikuuta 1999).
2 KOM(2006)0302 lopull.
3 Metsänhoitoa koskeva EU:n toimintasuunnitelman (KOM(2006)0302 lopullinen) sekä sen täytäntöönpanoa 
koskeva ulkoisen arviointiryhmän suorittama keskivälin arvioinnti (palvelusopimus N:o 30-CE-0227729/00-59).
4 Elinympäristödirektiivin (KOM)2009)0358 lopullinen 17 artiklan mukainen yhteenvetokertomus 
luontodirektiivin 17 artiklassa tarkoitetusta luontotyyppien ja lajien suojelun tasosta.
5 "Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry" (Tender no. 
AGRI-2008-EVAL-10 // Framework Contract No. 30-CE-0101908/00-50).
6 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SEC(2010)65 - Tiivistelmä vaikutustenarvioinnista - Kestävyyteen 
liittyviä vaatimuksia kiinteiden ja kaasumaisten biomassalähteiden käytössä sähköntuotannossa, lämmityksessä 
ja jäähdytyksessä koskevaan komission kertomukseen  (KOM(2010)0011 kuuluva liiteasiakirja.
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muuttumisesta johtuvat muutokset päästöissä. Olisi kehitettävä myös biomassanmuotoja 
koskevat epäsuoran maankäytön muutostekijät.
Edellä mainitun perusteella maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta 
aiheutuvien muutostekijöiden sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään, joka 
pääasiassa perustuu teollisuuslaitosten vuosipäästöihin, on yhteensopivuusongelmien vuoksi 
kyseenalaista. 
Kansainvälisellä tasolla EU:n pitäisi pyrkiä kohti biomeihin perustuvaa eriytettyä metsän 
määritelmää, jossa otetaan huomioon biologinen monimuotoisuus, maaperä ja sosiaalinen 
ulottuvuus ja joka keskittyy runsaasti hiiltä sitovien vanhojen metsien suojeluun. Tämä on 
ratkaisevan tärkeää, jotta biologista monimuotoisuutta ja metsäkadon ja metsien 
heikkenemisen torjuntaa (REDD+) koskevia rahoitussitoumuksia ei ohjata kyseenalaisiin 
hankkeisiin.

Metsätiedot: päätöksenteon perusta
Metsätiedot ovat riittämättömiä rahoitus- ja ilmoitusvelvoitteiden puuttumisen vuoksi, koska 
niitä koskenut asetus 2152/2003 on rauennut. Mainittu asetus olisi annettava uudelleen siten, 
että siinä otetaan huomioon toisaalta ilmastouhkia koskevien tietojen tarve ja toisaalta se, että 
CDB:n ja ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen mukaan 
tiedoissa on kuvattava täsmällisesti metsän biologista monimuotoisuutta ja muutoksia hiilen 
varastoinnissa. EU:n tasolla kerättävien tietojen keräämisen tulee perustua yhteensopiviin 
mekanismeihin, yhdenmukaisiin määritelmiin ja kansallisten metsäarviointien ja muiden 
asianmukaisten lähteiden vertailukelpoisiin tietoihin.
Metsiä koskevia tietoja tarvitaan myös ympäristötilinpidossa, BKT ja muut indikaattorit 
-aloitteen yhteydessä sekä ekosysteemipalvelujen käyttäjiltä perittävän maksun käyttöönoton 
yhteydessä. 

Sopeutumiskyvyn lisääminen kestävän metsänhoidon avulla 
Yleisellä tasolla erotetaan toisistaan (ekosysteemin) sisäinen kyky, mikä perustuu metsien 
geneettiseen monimuotoisuuteen, kuten maan biologiseen monimuotoisuuteen, ja 
metsäsektorin sosiaalis-taloudellinen kyky, joka perustuu taitotietoon ja pääomavaltaisuuteen. 
Esittelijä tunnustaa EU:n metsätalouden sopeutumiskyvyn mutta toteaa, että viime kädessä 
sen mainittu sopeutumiskyky perustuu metsien luontaiseen kykyyn: julkisten ja yksityisten 
metsänomistajien jälkikäteen tapahtuva reagointi erilaisiin uhkiin saattaa olla mahdollista 
mutta taloudellisesti kestämätöntä.
Kestävä metsänhoito keskittyy puutavaran tuottamiseen pitkällä aikavälillä useissa – vaan ei 
missään muodossa – kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Aktiivinen ja ehkäisevä kestävä 
metsänhoito luo puitteet, joiden mukaisesti kansallisia ja alueellisia ensisijaisia tavoitteita 
noudatetaan. 
Aktiiviset sopeutumisvaihtoehdot liittyvät luonnolliseen uusiutumiseen, geneettiseen 
monimuotoisuuteen sekä monimuotoisuuden lisäämiseen rakenteissa toimina, joilla 
parannetaan metsien vastustuskykyä kaikkien metsätyyppien ja metsänhoitosuuntauksien 
osalta1. 

                                               
1 Komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolle laadittuun raportti ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista eurooppalaisiin metsiin ja sopeutumisvaihtoehdoista (AGRI-2007-G4-06).
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Muihin toimiin sisältyvät pohjoisen alueen puunkorjuu- ja kuljetustekniikat ja Välimeren 
alueen puuhuolto.
Esittelijä katsoo, että kaikkien ekosysteemien kestävyyden parantaminen on 
kustannustehokkain vastaus ilmastomuutokseen, koska se kattaa sekä vähentämisen että 
sopeutumisen1,2,3,4,5 ja että asianmukaisen tietopohjan laajentaminen on metsänhoidon 
perusedellytys. Kaikkien toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jonka yhteydessä otetaan 
huomioon kaikki mahdolliset skenaariot, on siirryttävä viipymättä kaikkien Euroopan 
yhteiskuntien sopeutumistarpeen täyttämiseksi.
EU:n roolin tehostaminen metsien suojelussa 
Ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että jäsenvaltioiden metsänsuojelutoimet ovat riittämättömiä. 
Täydentävyys on ehdottoman tärkeää: välineestä riippumatta EU:n rahoitus ei saa vaikuttaa 
ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen67, ja biologinen monimuotoisuus, vesiulottuvuus 
ja erämaiden merkitys on otettava huomioon kaikessa EU:n rahoituksessa8.
Esittelijä kannattaa kansallisten metsäohjelmien säätämistä pakollisiksi, koska sen avulla 
voidaan varmistaa noudattaminen ja perustuu kestävää metsänhoitoa koskeviin Forest 
Europe -prosessin yksimielisiin tavoitteisiin. Kansallisten metsäohjelmien olisi oltava 
vähintään 5-vuotisia ja niiden pitäisi perustua määriteltyihin arviointikriteereihin ja 
sopeutuvaan ja ehkäisevään metsänhoitoon. Komission olisi annettava kansallisia 
metsäohjelmia koskevat suuntaviivat, jotta metsäohjelmat voitaisiin sisällyttää laajempaan 
metsiä koskevaan mukautumiskehykseen.
Uhkien ja EU:n metsäalueiden laajuuden vuoksi YMP:n 2 pilarin mukaista rahoitusta olisi 
lisättävä voimassa olevien kansallisten metsäohjelmien ja operationaalisten 
hoitosuunnitelmien yhteydessä, joista viimeksi mainittuihin olisi sisällytettävä biologista 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia ja metsätaloushankkeiden pitkät aikavälit 
kestävässä metsänhoidossa. Rahoituskelpoisuus olisi ulotettava julkisiin toimijoihin ja 
tuottajaryhmiin siten, että siirrytään aluekohtaisiin korvauksiin, sekä paikan päällä että 
muualla toteutettavat suojelutoimet mukaan luettuina. 
Aktiivinen kestävä metsänhoito olisi valtavirtaistettava selkeästi ja sille olisi annettava etusija 
tutkimuksessa ja käytännössä, ja siinä olisi otettava huomioon myös sen, että 40 prosenttia 
EU:n metsistä on julkisessa omistuksessa. Lajien suojelussa ja taimien kasvatuksessa olisi 
otettava huomioon myös mikrobi- ja sienilajit. Sienisymbioosin tutkimusta olisi edistettävä 
aktiivisesti paikan päällä.

                                               
1 UNEP (2009) “The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation, UNEP, 2009.
2 World Bank (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate 
Change.
3 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity - A discussion paper prepared by 
the EU Ad Hoc Expert Working Group on Biodiversity, 2009.
4 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update.Syyskuuta 2009.
5 Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience 
- Governance for a Future with Global Changes, 2009.
6 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 9/2004 metsätaloustoimenpiteistä maaseudun 
kehittämispolitiikassa (ja siihen liittyvät komission vastaukset).
7 EP :n 21. syyskuuta 2010 antama päätöslsuselma biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanosta (P7_TA(2010)0325).
8 Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2009 Euroopan erämaista P6_TA(2009)0034.
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Ekosysteemipalvelujen käyttäjiltä perittävät maksut olisi vakinaistettava seuraavan 
rahoituskehyksen ajaksi metsä- ja vesihankkeiden esimerkin perusteella1. 
Metsien suojaavaa kykyä olisi lisättävä pelastuspalvelutoimilla ja metsien istuttamisella 
tulvien, metsäpalojen ja eroosion ehkäisemiseksi.
Metsäpalojen ehkäisemistä koskeva asetus olisi palautettava voimaan viipymättä siten, että 
se ulottuu nykyisiä maaseudun kehittämistä koskevia määräyksiä pitemmälle ja siten, että 
siinä keskitytään maisemanhoitoon ja erilaisten tammilajien kaltaisten palokestävien lajien 
asteittaiseen istuttamiseen.
Metsien sopeutumiseen ja kestävyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n 
sopeutumisrahaston perustamisen yhteydessä.
Direktiiviä 105/1995, joka laskutukseen perustuvan YMP-järjestelmän yhteydessä saattaa 
suosia tuotannon tehostamista sopeutumisen sijasta, olisi tarkistettava siten, että paikallisten 
lajien markkinointia koskevia määräyksiä lievennetään. Metsän geneettisten resurssien 
suojeleminen paikan päällä muodostaa yhteisen peruspyrkimyksen, joka mahdollistaa metsistä 
riippuvaisten paikallisyhteisöjen ja metsäteollisuuden menestyksen.

                                               
1 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.


