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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Komisijos žaliosios knygos „Europos Sąjungos miškų apsauga ir informavimas apie 
juos. Miškų rengimas klimato kaitai“
(2010/2106(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Europos Sąjungos miškų apsauga ir 
informavimas apie juos. Miškų rengimas klimato kaitai“ (COM(2010) 66 galutinis),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 11 d. Tarybos išvadas dėl miškų rengimo klimato 
kaitai,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 15 d. Tarybos išvadas dėl biologinės įvairovės po 
2010 m.,

– atsižvelgdamas į Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų 
programos kūrimas“ COM(2009) 0147 ir į savo 2010 m. gegužės 6 d. rezoliuciją 
(P7_TA-PROV(2010)0154),

– atsižvelgiamas į Ministrų konferenciją dėl Europos miškų apsaugos (MCPFE) –
FOREST EUROPE, įvairias jos rezoliucijas ir ekspertų darbą, atliktą teikiant tvarios 
miškotvarkos (SFM) gaires, kriterijus ir rodiklius,

– atsižvelgdamas į Tarybos rezoliuciją dėl ES miškininkystės strategijos (OL C 56, 
1999 2 26, p. 1) ir Komisijos ataskaitą dėl jos įgyvendinimo (COM(2005) 84 galutinis),

– atsižvelgiamas į 2006–2011 m. miškams skirtą ES veiksmų planą (FAP) 
(COM(2006) 302 galutinis) ir išorės vertinimo grupės atliktą jo įgyvendinimo 
laikotarpio vidurio įvertinimą (Paslaugų pirkimo sutartis Nr. 30-CE-0227729/00-59),

– atsižvelgdamas į Bendrą buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės ataskaitą, kaip 
reikalaujama Buveinių direktyvos (COM (2009) 358 galutinis) 17 straipsnyje, ir savo 
2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl ES teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti 
biologinę įvairovę, įgyvendinimo (P7_TA(2010)0325),

– atsižvelgdamas į tyrimą „Miškų komunikacijos formavimas Europos Sąjungoje. 
Visuomenės miškų ir miškininkystės samprata“ (Paslaugų pirkimo sutartis Nr. AGRI-
2008-EVAL-10 // Bendroji sutartis Nr. 30-CE-0101908/00-50),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK), Kioto 
protokolą ir TKKK gerosios patirties rekomendacijas dėl žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės (LULUCF),

– atsižvelgiamas į ES biomasės veiksmų planą (COM (2005) 628 galutinis), 

– atsižvelgdamas į Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvą (Direktyva 2009/28/EB), 
Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvą (Direktyva 2009/29/EB), 
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Komisijos ataskaitą dėl kietosios ir dujinės biomasės išteklių naudojimo elektros 
energijos gamybai, šildymui ir vėsinimui tvarumo reikalavimų (COM (2010) 11/SEC 
(2010) 65) ir viešųjų konsultacijų dėl biomasės naudojimo energijos tikslais rezultatus,

– atsižvelgdamas į Europos klimato kaitos programą ir darbą, kurį atliko klimato politikos 
ekspertų grupė dėl LULUCF (2010 m. rugsėjo 16 d. ataskaita),

– atsižvelgdamas į 2000 m. Europos kraštovaizdžio konvenciją (Florencijos konvencija),

– atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja 
medžiaga (OL L 11, 2000 1 15, p. 17) ir ES augalų sveikatos režimo apžvalgą,

– atsižvelgdamas į Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos suvestinę ataskaitą 
„Ekonominių gamtos aspektų integravimas“ ir Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomikos klimato klausimų naujinį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos miškų 
gaisrų prevencijos,

– atsižvelgdamas į ataskaitą dėl Miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo reglamento 
galutinio įgyvendinimo (COM(2010) 430 galutinis),

– atsižvelgdamas į EAA techninę ataskaitą Nr. 9/2006 „Europos miškų tipai. Tvarios 
miškotvarkos ataskaitoms ir politikai skirtos kategorijos ir tipai“,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam 
direktoratui pateiktą ataskaitą „Klimato kaitos poveikis Europos miškams ir 
prisitaikymo galimybės“ (AGRI-2007-G4-06),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Aplinkos generaliniam direktoratui pateiktą 
ataskaitą „ES politikos galimybės apsaugoti Europos miškus nuo žalingo poveikio“ 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 9/2004 „Kaimo plėtros 
politikos miškininkystės priemonės“ (ir į su ja susijusius Komisijos atsakymus),

– atsižvelgdamas į Ministrų konferencijos dėl Europos miškų apsaugos (angl. MCPFE) 
Helsinkio rezoliuciją H1, kurioje tvari miškotvarka apibrėžta kaip „miškų žemių 
priežiūra ir naudojimas, kai išsaugoma jų biologinė įvairovė, produktyvumas, atkūrimo 
ištekliai, gyvybingumas ir galimybė dabar ir ateityje užtikrinti atitinkamas ekologines, 
ekonomines ir socialines miškų funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio lygmeniu, ir 
nedaroma žala kitoms ekosistemoms“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2010),  
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A. kadangi miškai ir miško žemė užima 42 proc. ES teritorijos, miško pramonėje 
sukuriama daugiau nei 2 mln. darbo vietų ir 40 proc. ES miškų yra valstybinė 
nuosavybė,

B. kadangi ES miškai atlieka neįkainojamas socialines ir ekosistemų funkcijas, įskaitant 
10 proc. metinio ES pramonės išmetamųjų ŠESD kiekio pašalinimą,

C. kadangi 30 proc. tinklo „Natura 2000“ teritorijų yra miškų buveinės, kurių 66 proc. yra 
nepatenkinamos apsaugos būklės,

D. kadangi planuojama, kad 2020 m. energijos gamyba iš kietos biomasės ir biologinių 
atliekų sudarys 58 proc. ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kad dėl to 
suintensyvės miškininkystės praktika, o miško kirtimo ir prieaugio santykis padidės iki 
daugiau nei 100 proc.,

E. kadangi miškų apsauga turėtų būti integruota į visas poveikį miškams turinčias ES 
politikos priemones,

F. kadangi miškai yra dažnai valstybių sienas peržengiančios gyvosios ir evoliucinės 
ekosistemos, kurias, remiantis EAA sukurta nomenklatūra, galima klasifikuoti pagal 
bioklimato zoną ir miškų tipą,

G. kadangi įvairių tipų miškams dėl klimato kaitos gresia įvairūs ir nenuspėjami biotiniai ir 
abiotiniai pavojai ir dėl to miškų atsparumas tampa apsaugos pastangų pagrindu,

H. kadangi, siekiant padidinti įvairių nacionalinių ir regioninių miškotvarkos sistemų 
gebėjimą prisitaikyti, būtina ne tik į jas atsižvelgti, bet ir joms padėti,

I. kadangi miškams skirtame ES veiksmų plane numatyti keturi tikslai: didinti ilgalaikį 
konkurencingumą, apsaugoti aplinką, prisidėti prie gyvenimo kokybės ir skatinti 
koordinavimą; kadangi buvo padaryta didelė pažanga daugiausia siekiant pirmojo tikslo,

J. kadangi FOREST EUROPE procese jau pasiektas bendras Europos susitarimas dėl 
tvarios miškotvarkos,

K. kadangi nustojo galioti Miškų gaisrų prevencijos (2158/1992) ir Miškų ir aplinkos 
sąveikos monitoringo reglamentai (2152/2003) ir dėl to teikiamos ad hoc ataskaitos bei 
nepakankamas finansavimas,

L. kadangi atliekant genų selekciją pirmenybė neturėtų būti teikiama eksploatacinėms 
savybėms, taip pakenkiant adaptacinėms savybėms;

1. palankiai vertina Žaliąją knygą „Europos Sąjungos miškų apsauga ir informavimas apie 
juos“; mano, kad reikėtų stiprinti ES miškų strategiją, kad laikantis subsidiarumo 
principo būtų pagerinta miškotvarka ir miškų apsauga;
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2. primena, kad miškai, kurių atsparumas priklauso ne tik nuo medžių, bet ir visų miško 
organizmų biologinės įvairovės, yra itin svarbūs Europos visuomenės prisitaikymui prie 
klimato kaitos;

3. yra įsitikinęs, jog ekologinis tvarumas yra būtina sąlyga, kad būtų toliau vykdomos 
ekonominės ir socialinės ES miškų funkcijos;

Miškams skirtas ES veiksmų planas 
4. džiaugiasi sėkmingomis ES pastangomis siekiant užtikrinti miško pramonės šakų 

konkurencingumą pasaulyje;
5. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiekti Miškams 

skirto ES veiksmų plano, kurio įgyvendinimas šiuo metu atsilieka, aplinkos ir gyvenimo 
kokybės tikslai;

6. pabrėžia, kad miškų apsaugos priemonės turėtų atspindėti tarpvalstybinį biotinių ir 
abiotinių grėsmių pobūdį pagal jų tipą ir bioklimato zoną;

7. pabrėžia, kad miško apsauga priklauso nuo ilgalaikių valstybių narių, regionų, miško 
pramonės ir valstybinių bei privačių miško savininkų įsipareigojimų;

Tvari miškotvarka
8. džiaugiasi FOREST EUROPE sėkme stiprinant tvarią miškotvarką ir siekiant bendro 

Europos sutarimo dėl tvarios miškotvarkos rekomendacijų, kriterijų ir rodiklių;
9. primena, kad užtikrinant miškų ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos funkcijų 

tęstinumą pagal nacionalinius ir regioninius prioritetus tvarioje miškotvarkoje 
suderinami miškų gamybos ir apsaugos aspektai;

10. pritaria, kad, atsižvelgiant į penkerių metų nacionalines miško programas, apimančias 
regioninius prioritetus ir išmatuojamus tikslus bei vertinimo kriterijus, aktyvi tvari 
miškotvarka turėtų tapti privaloma ES;

11. pažymi, kad genetinė įvairovė, natūralus atkūrimas ir sandaros įvairovė bei rūšių 
mišinys yra įprasti miško prisitaikymo galimybių, apimančių visas bioklimato zonas, 
miškotvarkos sistemas ir miškų tipus, aspektai;

Bendri pasiūlymai
12. ragina Komisiją pateikti teisės akto dėl ES miškų pritaikymo prie klimato kaitos 

sistemos pasiūlymą;
13. ragina Komisiją pateikti Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie galimybes nustatyti 

mokėjimus už ekosistemų funkcijas atsižvelgiant į apsodinimo mišku, biologinės 
įvairovės išsaugojimo ir tvarios miškotvarkos vaidmenį;

14. ragina Komisiją pateikti teisės akto dėl miškų gaisrų prevencijos pasiūlymą, į kurį būtų 
įtrauktas Europos miško gaisrų informacijos sistemos (EFFIS), infrastruktūros, mokymo 
ir prevencijos planavimo finansavimas; 

15. ragina Komisiją pateikti teisės akto dėl miško informacijos pasiūlymą atsižvelgiant į 
grėsmes klimatui ir tai, kad reikia suderintų bei palyginamų duomenų pagal JTBKKK 
bei Biologinės įvairovės konvenciją ir aplinkos apsaugos atskaitomybių;

Antrasis BŽŪP ramstis
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16. ragina valstybes nares ir regionus visapusiškai bendradarbiauti su miškų institucijomis 
rengiant kaimo plėtros programas ir kartu pripažinti miškų svarbą kaimo plėtrai, taip pat 
socialinių ir ekonominių bei aplinkos apsaugos paslaugų užtikrinimui; 

17. tvirtina, kad gamintojų grupėms ir viešosioms įstaigoms turėtų būti suteikta teisė 
pasinaudoti pagal antrąjį BŽŪP ramstį numatytomis miškininkystės priemonėmis;

18. tvirtina, kad turi būti didinama pagalba viešiesiems ir privatiesiems subjektams, 
saugantiems miško rūšių biologinę įvairovę, buveines ir ekosistemas, taip pat 
tinkamumas turi būti išplėstas vietovėms, jungiančioms tinklo „Natura 2000“ teritorijas;

19. ragina faktūromis pagrįstą apmokėjimo sistemą pakeisti standartinėmis ar nuo vietovės 
priklausančiomis išlaidomis;

20. ragina į naują BŽŪP priemonę įtraukti nustatyto šaltinio „in-situ ir ex-situ miško 
genetinės medžiagos išsaugojimą“.

21. ragina Komisiją ir valstybes nares kontroliuoti ilgalaikes miškininkystės ir miškų 
apsaugos projektų perspektyvas atliekant visą ES finansavimą;

Išmetamųjų teršalų atskaitomybė ir apskaita
22. mano, kad dabartinės formos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pirmiausia 

yra nesuderinama su LULUCF apskaita dėl metinių atitikties reikalavimų pramoniniams 
įrenginiams pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir ilgesnių laikotarpių, 
reikalingų anglies sankaupų pokyčiams žemės valdose įvykti ir jiems stebėti, skirtumo;

23. mano, kad prielaida dėl medienos biomasės neutralumo anglies dioksido požiūriu ir 
trumpesniais terminais, taikomais dabartinėje ŠESD skaičiavimo metodikoje, 
kompromituojami ŠESD taupymo srities laimėjimai;

24. ragina sukurti ŠESD skaičiavimo metodologiją, pagal kurią būtų galima kontroliuoti 
ilgesnes perspektyvas ir biomasės išmetamąsias dujas, išsiskiriančias naudojant žemę ir 
tvarkant mišką;

25. ragina Komisiją sukurti teisiškai privalomus medienos biomasei taikomus tvarumo 
kriterijus ir visų pavidalų biomasei taikomus netiesioginio žemės naudojimo paskirties 
keitimo veiksnius;

26. ragina taikyti miško apibrėžtis, pagal kurias būtų galima atskirti senus miškus, kuriuose 
yra daug anglies dioksido, intensyviai tvarkomas monokultūras ir kitų tipų miškus pagal 
gyvybės zonas;

0

0      0

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES miškai: būklė ir valdymas
ES miškų ir kitos miško žemės plotas sudaro daugiau nei 42 proc. ES teritorijos1.
Miškai yra milijonų darbuotojų, verslininkų ir 16 mln. miško savininkų pragyvenimo 
šaltinis. Miškų ūkio sektorius (FBI) suteikia daugiau nei 2 mln. darbo vietų, daugiausia MVĮ, 
o jo apyvarta yra 300 mlrd. EUR. 350 000 žmonių dirba miškotvarkos srityje2. Be to, 40 proc. 
ES miškų priklauso valstybei.
ES miško kirtimo ir prieaugio santykis stabiliai yra apytikriai 60 proc.3 Planuojama, kad 
keliose valstybėse narėse šis santykis didės iki daugiau nei 100 proc., todėl po 2020 m. mažės 
bendras medyno tūris4.
Europos miškus galima grupuoti į penkias bioklimato zonas: subarktines, vidutinių platumų 
jūrinio klimato juostos, vidutinių platumų žemyninio klimato juostos, Viduržemio jūros ir 
kalnų zonas5, atitinkančias EAA miškų tipologiją, sukurtą tam, kad būtų galima vadovautis 
priimant sprendimus dėl politikos6. 
Europos miškai ir miškininkystė valdomi pagal įvairius regioninius ir nacionalinius modelius, 
sugrupuotus pagal jų gamybinę ir apsauginę orientaciją7. Miškai atlieka tiek išteklių, tiek 
ekosistemų funkcijas.
Miškams iškilusios grėsmės
Su klimatu susijusios grėsmės bendrai skirstomos į abiotines (audros, vėjovartos, sausra, 
gaisro rizikos padidėjimas) ir biotines (kenkėjai, grybelinės ligos). Jų poveikiai dėl vienas kito 
sustiprėja, kaip kenkėjų atveju: dėl aukštesnių temperatūrų pailgėja kelių patogeninių rūšių 
reprodukciniai ciklai. 
Kritulių trūkumas vasarą turi poveikį miškų produktyvumui visose zonose, išskyrus 
subarktinę. Manoma, kad visoje žemyninėje Europoje mažės spygliuočių miškų plotas ir 
produktyvumas. Manoma, kad eglė taps netinkama kaip kultūrinė rūšis žemesnėse 
aukštumose, o beržai, manoma, Viduržemio jūros zonoje išnyks. Kalnų zonoje sunkumai dėl 
sausros turi poveikį visų rūšių medžių augimui ir gyvybingumui. Visoje Europoje drastiškai 
sumažės ne medienos miško produktų, kaip antai grybų, kamščiamedžio žievės ir žolelių, 
gamyba.
Subarktinių miškų atveju lieka nežinomas tikėtino masinio kenkėjų protrūkio dėl jų plitimo 
šiaurės kryptimi poveikis. Be to, dėl švelnesnių žiemų ir opumo vėjovartoms sumažės 
miško ruošos galimybės. Manoma, kad iki 2100 m. toje pačioje zonoje beržynai sumažės iki 

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 m. Europos, NVS, Šiaurės Amerikos, Australijos, Japonijos ir Naujosios Zelandijos miško ištekiai.

2 Žalioji knyga „Europos Sąjungos miškų apsauga ir informavimas apie juos. Miškų rengimas klimato kaitai“ ir Komisijos tarnybų darbo dokumentas 

COM(2010)66 galutinis/SEC(2010)163.

3 EAA ataskaita Nr. 4/2009 – Pažanga siekiant 2010 m. nustatytų Europos biologinės įvairovės tikslų.

4 UNECE/FAO, 2006 m. – Europos miško išteklių prieaugio perspektyvos; dėl Europos miškų sektoriaus perspektyvų tyrimo parengtas tyrimas.

5 Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui pateikta ataskaita „Klimato kaitos poveikis Europos miškams ir 

prisitaikymo galimybės“ (AGRI-2007-G4-06).

6 EAA techninė ataskaita Nr. 9/2006 „Europos miškų tipai. Tvarios miškotvarkos ataskaitoms ir politikai skirtos kategorijos ir tipai“.

7 Europos Komisijos Aplinkos generaliniam direktoratui pateikta 2009 m. ataskaita „ES politikos galimybės apsaugoti Europos miškus nuo žalingo 

poveikio“ (ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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dešimtadalio savo dabartinio ploto12.
Visoje žemyninėje Europoje didėja gaisrų rizika, ypač Viduržemio jūros regione, kartu su 
nenuspėjamų visų rūšių medžių kenkėjų protrūkių rizika. Prognozuojama, kad šioje zonoje 
beržai iš esmės išnyks.
Kenkėjų protrūkiai turės poveikį visiems spygliuočių miškams.
Miškų susiskaidymas, dėl kurio didėja neliestos gamtos teritorijos sąveika su kaimo ir 
miesto vietovėmis, kelia didžiulę grėsmę žemyninio klimato juostos miškams.
Dėl minėtų priežasčių nyksta miškai ir keičiasi rūšių sudėtis.
Yra atlikti keli platesnei visuomenei dėl apsauginių funkcijų praradimo iškilusių grėsmių 
tyrimai. Kalbant apie kalnų zoną, dėl sumažėjusio gebėjimo sumažinti maksimalų vandens 
nutekėjimą tikimasi, kad tai turės poveikį įvairioms apsauginėms funkcijoms (ypač 
susijusioms su potvyniais ir vandens kokybe). Viduržemio jūros regione gaisrai kartu su 
užtvindymais dėl sumažėjusio augalų atsinaujinimo sukėlė dirvos eroziją, kuri paskatino 
dykumėjimą.
Medienos biomasės paklausa energetikos sektoriuje kyla kaip grėsmė miškams ir 
tradiciniams miškų ūkio sektoriams. Darant prielaidą dėl medienos biomasės neutralumo 
anglies dioksido požiūriu3 nepaisoma pailgėjusių laikotarpių, reikalingų iš naujo sugerti 
„anglies dioksido skolą“, kuri priklauso nuo medžių produktyvumo ir ankstesnio žemės 
naudojimo ir miškotvarkos4. Ši grėsmė siejama su panašiais UNFCCC/LULUCF nuostatų 
trūkumais.

ES perspektyva
Bendros politikos priemonės, turinčios poveikį miškams, apima BŽŪP (8 mlrd. EUR pagal 
2 ramstį), aplinkos apsaugos politiką (pirmiausia biologinę įvairovę ir vandenį), energijos, 
pramonės, prekybos, mokslinių tyrimų ir sanglaudos politikos priemones, įskaitant regioninę 
politiką ir solidarumo fondą, tačiau joms dažnai trūksta nuoseklumo miško apsaugos 
atžvilgiu.
Tarybos ir Europos Parlamento įsipareigojimas dėl miško apsaugos buvo išreikštas 
reglamentais dėl gaisrų prevencijos (2158/1992), monitoringo (2152/2003) ir medienos 
ekonominės veiklos vykdytojų deramo patikrinimo (995/2010) remiantis ESS 175 straipsniu, 
o dabar – SESV 192 straipsniu5. Miškų apsaugą taip pat reikėtų vertinti atsižvelgiant į 
gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją6 ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategiją78. 

                                               
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 p.

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

Oecologia, 120 t., Nr. 1, 92–101 p.

3 Atsinaujinančių energijos išteklių direktyva 2009/28 EB.

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

5 Taip pat ˛r. ETT sprendimus 164/97 ir 165/97 bylose.

6 Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija, COM(2009) 82 galutinis.

7 Baltoji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“, COM(2009) 147.

8 2010 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų 

programos kūrimas“, P7_TA-PROV(2010)0154.
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Dėl 1998 m. ES miškininkystės strategijos1 buvo priimtas neprivalomas 2006 m. Miškams 
skirtas ES veiksmų planas (FAP)2, kuriuo siekiama:

1. didinti ilgalaikį konkurencingumą, 
2. gerinti (saugoti) aplinką, 
3. gerinti gyvenimo kokybę, 
4. skatinti koordinavimą ir ryšius.

Komisijos Miškams skirto ES veiksmų plano laikotarpio vidurio įvertinime daroma išvada, 
kad nors 1 tikslo veiksmų srityje pasiekta didelė pažanga, visi kiti veiksmai įgyvendinti 
prastai3. Didžiausi trūkumai susiję su apsaugos gerinimu ir biologinės įvairovės išsaugojimu: 
66 proc. miškų buveinių yra „nepalankios blogos (nepakankamai geros)“ būklės4. Mažai 
veiksmų imtasi švietimo ir informacijos, apsauginių funkcijų ir miesto bei priemiesčių miškų 
atžvilgiu.
Tai prieštarauja Europos piliečių prioritetams. Komisijos miškų suvokimo tyrime teigiama, 
kad išsaugojimas ir apsauga (44 proc.) yra svarbiausia miško politikos tema, po kurios eina 
miško būsena ir tarša (15,4 proc.), klimato kaita (12,5 proc.) ir ekonominis naudojimas 
(8 proc.)5.
Pažanga Miškams skirto ES veiksmų plano veiksmų srityje lėtai daroma dėl nepatenkinamo 
nacionalinių miškų programų (NFP) pateikimo Miškų nuolatiniam komitetui (SFC).
Visos ES valstybės narės dalyvauja FOREST EUROPE procese, kuriam vykstant per 
pastaruosius 20 metų buvo suformuoti bendri požiūriai į tvarią miškotvarką. 
Remiantis šiuo darbu, ES lygiu gali tapti privaloma aktyvi ir preventyvi tvari miškotvarka, 
kurią vykdant būtų atsižvelgiama į nacionalinius ir regioninius prioritetus. Įvertinus pažangų 
FOREST EUROPE mokslinį darbą, jį taikant bus patirtos mažiausios išlaidos ir užkrauta 
mažiausia administracinė našta.
Biomasės politikos klausimu „ES masto veiksmais galima užtikrinti, kad būtų užtikrinta 
bendra aplinkos apsauga ir kartu išvengta vidaus rinkos iškraipymų“6. 
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad šiems veiksmams turėtų būti taikomi teisiškai privalomi 
tvarumo kriterijai, paremti neutralumo anglies dioksido požiūriu prielaidos persvarstymu ir 
moksliškai pagrįsta ŠESD skaičiavimo metodologija, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 
daugiametį medienos biomasės pobūdį ir emisijos pokyčius dėl žemės naudojimo ir 
miškotvarkos pokyčių. Taip pat turėtų būti kuriami visų pavidalų biomasei taikomi 
netiesioginio žemės naudojimo paskirties pakeitimo (ILUC) veiksniai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LULUCF sektoriaus įtraukimas į ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą – pirmiausia skirtą metinėms pramoninių įrenginių emisijoms – yra 
abejotinas dėl suderinamumo problemų. 
Tarptautiniu lygiu ES turėtų užsiimti įvairinamomis gyvybės zona paremtomis miško 
                                               
1 Tarybos rezoliucija dėl ES miškininkystės strategijos (OL C 56/1, 1999 2 26).

2 COM(2006) 302 galutinis.

3 2006–2011 m. miškams skirto ES veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio įvertinimas (Paslaugų pirkimo sutartis Nr. 30-CE-0227729/00-

59).

4 Bendra buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės ataskaita, kaip reikalaujama Buveinių direktyvos 17 straipsnyje, (COM (2009)358 galutinis.

5  „Miškų komunikacijos formavimas Europos Sąjungoje. Visuomenės miškų ir miškininkystės samprata“ (Paslaugų pirkimo sutartis Nr. AGRI-2008-

EVAL-10 // Bendroji sutartis Nr. 30-CE-0101908/00-50).

6 SEC(2010) 65 Komisijos tarnybų darbo dokumentas – poveikio vertinimo santrauka – lydraštis, pridedamas prie Komisijos pranešimo dėl kietosios 

ir dujinės biomasės išteklių naudojimo elektros energijos gamybai, šildymui ir vėsinimui tvarumo reikalavimų COM(2010) 11 galutinis.  
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apibrėžtimis, kuriose būtų įvertinta biologinė įvairovė, dirvožemis ir socialinis aspektas ir 
kuriose daugiausia dėmesio būtų skiriama daug anglies dioksido turinčių senųjų miškų 
išsaugojimui. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, kad finansiniai įsipareigojimai dėl biologinės 
įvairovės ir REDD+ nebūtų daugiausia skirti abejotiniems projektams.

Informacija apie miškus – sprendimų priėmimo pagrindas
Informacijos apie miškus per maža dėl nepakankamo finansavimo ir ataskaitų rengimo 
įsipareigojimų, kaip numatyta nebegaliojančiame Reglamente Nr. 2152/2003. Atsižvelgiant į 
informacijos poreikį dėl klimatui iškilusių grėsmių, taip pat į didesnį poreikį teikti informaciją 
dėl Biologinės įvairovės konvencijos ir JTBKKK, šis reglamentas turėtų būti pateiktas 
svarstyti iš naujo, kad būtų galima tiksliai apibūdinti miško biologinę įvairovę ir anglies 
sankaupų kitimą. ES lygio informacijos rinkimas turėtų būti grindžiamas suderinamais 
mechanizmais, suderintomis apibrėžtimis ir palyginamais duomenimis, gautais iš nacionalinių 
miškų inventorių ir kitų atitinkamų šaltinių.
Informacija apie miškus taip pat svarbi aplinkos apskaitoms, iniciatyvai „BVP ir kiti 
rodikliai“ ir mokėjimų už ekosistemų funkcijas (PES) įgyvendinimui.

Gebėjimo prisitaikyti didinimas taikant tvarią miškotvarką 
Paprastai skiriamas būdingas (ekosistemos) gebėjimas, priklausantis nuo genetinės miškų 
įvairovės, ir miško sektoriaus socialinis ir ekonominis gebėjimas praktinės patirties ir kapitalo 
imlumo požiūriu. 
Pranešėjas pripažįsta ES miškininkystės gebėjimą prisitaikyti, tačiau pažymi, kad jis 
galiausiai priklauso nuo būdingo miškų gebėjimo: ex-post atsakai į įvairias grėsmes gali būti 
įmanomi, tačiau jie nebūtų ekonomiškai įmanomi nei valstybiniams, nei privatiems 
subjektams.
Tvarios miškotvarkos sutelkimas į ilgalaikę medienos išeigą praktikuojamas keliose – tačiau 
jokiu būdu ne visose – ES valstybėse narėse. Aktyvi arba prevencinė tvari miškotvarka yra 
sistema, pagal kurią laikomasi nacionalinių ir regioninių prioritetų. 
Aktyvaus prisitaikymo prie klimato galimybės suvedamos į natūralų atkūrimą, genetinę 
įvairovę ir didesnę sandaros įvairovę bei rūšių mišinį kaip priemones, kuriomis galima 
padidinti miško atsparumą nepriklausomai nuo miško tipo ir miškotvarkos orientacijos1. 
Papildomos priemonės apima subarkties regionui numatytas medienos ruošos ir 
transportavimo technologijas ir Viduržemio jūros regionui numatytą sukaupto kuro tvarkymą.
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad visų ekosistemų atsparumo didinimas yra ekonomiškiausias 
atsakas į klimato kaitą, apimantis tiek klimato kaitos poveikio švelninimą, tiek prisitaikymą 
prie klimato kaitos2,3,4,5,6, ir kad atitinkamos visų suinteresuotųjų subjektų žinių bazės

                                               
1 Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui pateikta ataskaita „Klimato kaitos poveikis Europos miškams ir 

prisitaikymo galimybės“ (AGRI-2007-G4-06).

2 UNEP (2009) „Natūralus problemų sprendimas? Ekosistemų vaidmuo švelninant klimato kaitą“.

3 Pasaulio bankas (2009) „Patogūs nepatogios tiesos sprendimai. Ekosistemomis grindžiami kovos su klimato kaita metodai“.

4 Klimato kaitos, ekosistemų funkcijų ir biologinės įvairovės strategijos kūrimas – ES Ad hoc ekspertų darbo grupės biologinės įvairovės klausimu 

parengtas diskusijų dokumentas, 2009 m.

5 TEEB (2009) „Ekosistemų įvairovės ekonomika: klimato klausimų naujinys“, 2009 m. rugsėjo mėn. 

6 Švedijos nacionalinė biologinės įvairovės mokslinė taryba „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global 

Changes“, 2009.
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išplėtimas yra pagrindinis miškotvarkai keliamas reikalavimas. Turi būti skubiai pradėtas visų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į visus 
įmanomus scenarijus siekiant, įvertinus visos Europos visuomenės prisitaikymo prie klimato 
kaitos poreikius, užtikrinti nuoseklumą.
Tolesnis ES įnašas į miško apsaugą 
Iš esmės dėl klimato kaitos valstybių narių politikos priemonių miškų apsaugai nepakanka. 

Būtinas kompleksinis paramos susiejimas: visas ES finansavimas, kad ir kokios būtų su juo 
susijusios priemonės, turi būti susijęs su atsparumu klimato kaitai, taip pat jį teikiant reikia 
atsižvelgti į biologinę įvairovę12, vandens aspektą ir laukinės gamtos poreikį3.
Pranešėjas remia privalomas nacionalines miškų programas kaip būdą užtikrinti tvarios 
miškininkystės laikymąsi ir siekti bendro FOREST EUROPE sutarimo tvarios 
miškotvarkos klausimu. Nacionalinės miškų programos turėtų apimti bent penkerių metų 
laikotarpius ir būti grindžiamos ex-ante ir ex-post tiksliais kiekybiniais vertinimo kriterijais ir 
prisitaikančia bei prevencine miškotvarkos integracija. Komisija turėtų paskelbti 
nacionalinėms miškų programoms skirtas rekomendacijas, atsižvelgdama į jų integraciją į 
platesnę miškų pritaikymo klimato pokyčiams sistemą.
Atsižvelgiant į grėsmių mastą ir visą ES miško plotą, reikėtų didinti BŽŪP finansavimą pagal 
miškams skirtą 2 ramstį remiantis nacionalinėmis miškų programomis ir veikiančiais 
miškotvarkos planais, kuriuose būtų numatyta ES biologinės įvairovės strategija ir ilgi 
laikotarpiai, taikomi tvarios miškotvarkos projektams. Tinkamumas gauti paramą taip pat 
turėtų būti taikomas viešiems subjektams ir gamintojų grupėms pereinant prie vietove 
grindžiamo atlyginimo ir įtraukiant in-situ ir ex-situ išsaugojimo priemones. 
Aktyvi miškotvarka turėtų būti aiškiai integruojama į mokslinius tyrimus ir praktiką, 
kuriuose jai būtų teikiamas prioritetas, taip pat joje reikėtų atsižvelgti į tai, kad 40 proc. ES 
miškų yra valstybinė nuosavybė. Rūšių išsaugojimo ir medelynų praktika taip pat turėtų 
būti taikoma su jomis susijusioms mikrobų ir grybų rūšims. Reikėtų aktyviai skatinti in situ
mikorizinės simbiozės mokslinius tyrimus.
Mokėjimams už ekosistemų funkcijas (PES) reikėtų suteikti oficialumo atsižvelgiant į kitas 
finansines perspektyvas ir remiantis miškų bei vandens projektų sėkme4. 
Civilinės apsaugos politikos priemonėmis taip pat turėtų būti gerinamos apsauginės miškų 
funkcijos, įskaitant apsodinimą mišku, kad būtų išvengta užtvindymo, gaisrų ir erozijos.
Reikėtų nedelsiant vėl grąžinti Gaisrų prevencijos reglamentą, kuriame neapsiribojama 
dabartinėmis kaimo plėtros nuostatomis, daugiausia dėmesio skiriant kraštovaizdžio valdymui 
ir laipsniškam gaisrams atsparių vietos rūšių, pvz., Quercus Spp, įdiegimui.
Kuriant ES prisitaikymo prie klimato kaitos fondą ypatingą dėmesį reikėtų skirti miškų 
prisitaikymui prie klimato kaitos ir atsparumui.
Reikėtų persvarstyti Direktyvą Nr. 105/1995, kurioje dėl faktūromis grindžiamos BŽŪP 
sistemos pirmenybė gali būti teikiama naudingumui, o ne prisitaikymui, siekiant sušvelninti 

                                               
1 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2004 „Kaimo plėtros politikos miškininkystės priemonės“ (ir su ja susiję Komisijos atsakymai).

2 2010 m. rugsėjo 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę, įgyvendinimo 

(P7_TA(2010)0325).

3 2009 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos laukinės gamtos. (P6_TA(2009)0034).

4 IUCN Europos regioninis biuras, IUCN aplinkos teisės centras, Europos miškų savininkų konfederacijos galutinės ataskaitos tyrimas „Europos 

miškų požeminio vandens ir biologinės įvairovės ekonominė vertė“, 2009.
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vietos rūšių pardavimo taisykles. In-situ išsaugoti miško genetinius išteklius yra bendras 
kolektyvinis siekis, dėl kurio būtų sudarytos sąlygos klestėti nuo miško priklausančioms 
bendruomenėms ir pramonės sektoriams.


