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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas Zaļo grāmatu „Meža aizsardzība un meža informācija ES — gādājot par 
mežu gatavību klimata pārmaiņām”
(2010/2106(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Meža aizsardzība un meža informācija ES − gādājot 
par mežu gatavību klimata pārmaiņām”(COM(2010)66 galīgā redakcija), 

- ņemot vērā Padomes 2010. gada 11. jūnija secinājumus par mežu sagatavošanu klimata 
pārmaiņām,

- ņemot vērā Padomes 2010. gada 15. marta secinājumus par bioloģisko daudzveidību pēc
2010. gada,

- ņemot vērā Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām ― iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus” (COM (2009)147) un 2010. gada 6. maija rezolūciju (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- ņemot vērā Ministru konferenci Eiropas mežu aizsardzības jomā (MCPFE) - FOREST 
EUROPE, vairākas tās rezolūcijas un ekspertu veikumu, sagatavojot mežu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas (SFM) vadlīnijas, kritērijus un indikatorus,

- ņemot vērā Padomes rezolūciju par ES Meža stratēģiju (OV C 56/1 1999. gada 
26. februāris) un Komisijas ziņojumu par tās īstenošanu (COM(2005) 84 galīgā redakcija),

- ņemot vērā ES Mežu rīcības plānu 2006.–2011. gadam (FAP) (COM(2006) 302 galīgā 
redakcija) un tā īstenošanas termiņa vidus novērtējumu, ko veica ārējā novērtējuma grupa 
(pakalpojumu sniegšanas līgums Nr. 30-CE-0227729/00-59),

- ņemot vērā Apkopojošo ziņojumu par biotopu veidu un sugu aizsardzības statusu atbilstīgi 
Biotopu direktīvas 17. pantam (COM(2009)358 galīgā redakcija) un 2010. gada 
21. septembra rezolūciju par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu (P7_TA(2010)0325),

- ņemot vērā pētījumu „Veidojot saziņu Eiropas Savienības mežu jautājumos — sabiedrības 
priekšstati par mežiem un mežsaimniecību” (Konkurss Nr. AGRI-2008-EVAL-10 // 
Pamatlīgums Nr. 30-CE-0101908/00-50),

- ņemot vērā ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās Kioto 
protokolu, kā arī Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) labas prakses vadlīnijas 
attiecībā uz zemes izmantojumu, zemes izmantojuma maiņu un mežsaimniecību 
(LULUCF),

- ņemot vērā Rīcības plānu par biomasas izmantošanu (COM (2005) 628 galīgā redakcija), 
- ņemot vērā Atjaunojamo energoresursu direktīvu (Direktīva 2009/28 EK), Siltumnīcas 

efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvu (Direktīva  2009/29 
EK), Komisijas ziņojumu par ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās un gāzveida 
biomasas izmantošanu elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas ražošanai 
(COM (2010)11/SEC (2010) 65) un sabiedriskās apspriešanas par ziņojuma sagatavošanu 
attiecībā uz ilgtspējības sistēmu biomasas izmantošanai enerģijas ražošanā rezultātus,

- ņemot vērā Eiropas Klimata pārmaiņu programmu un Klimata politikas ekspertu grupas 
paveikto saistībā ar LULUCF (2010. gada 16. septembra ziņojums),
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- ņemot vērā 2000. gada Eiropas Ainavu konvenciju (Florences konvencija),
- ņemot vērā Padomes Direktīvu 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību 

(OV L 11/17 15. 1. 2000) un ES augu veselības režīma pārskatīšanu,
- ņemot vērā Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomikas pētījuma (TEEB) 

kopsavilkuma ziņojumu „Vides ekonomikas integrēšana”, kā arī TEEB Klimata jautājumu 
atjaunināto pārskatu (Climate Issues update),

- ņemot vērā Padomes 2010. gada 26. aprīļa secinājumus par mežu ugunsgrēku novēršanu 
Eiropas Savienībā,

- ņemot vērā galīgo ziņojumu par Forest Focus regulas īstenošanu (COM(2010) 430 galīgā 
redakcija),

- ņemot vērā EVA Tehnisko ziņojumu Nr. 9/2006 „Eiropas mežu tipi — Ilgtspējīgas mežu 
pārvaldības ziņošanas un politikas kategorijas un veidi”,

- ņemot vērā Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta 
ziņojumu par klimata pārmaiņu ietekmi uz Eiropas mežiem un iespējām pielāgoties šīm 
pārmaiņām (AGRI-2007-G4-06),

- ņemot vērā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 2009. gada ziņojumu par ES 
politikas iespējām, lai aizsargātu Eiropas mežus no kaitīgas ietekmes 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 9/2004 par mežsaimniecības 
pasākumiem Lauku attīstības politikā (kā arī Komisijas atbildes par šo ziņojumu),

- ņemot vērā MCPFE Helsinku rezolūciju H1, kurā ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ir 
definēta kā „mežu un meža zemju apsaimniekošanu un izmantošanu tādā veidā un apjomā, 
ka var saglabāt to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, atjaunošanās spēju, vitalitāti un 
to potenciālu gan tagad, gan nākotnē īstenot attiecīgas ekoloģiskas, ekonomiskas un 
sociālas funkcijas vietējā, valsts un pasaules mērogā, nenodarot kaitējumu citām 
ekosistēmām”,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 50. pantu,
- ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % ES teritorijas, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecība nodrošina 2 miljonus darba vietu un 40 % ES mežu ir valsts īpašums;

B. tā kā ES meži sniedz nepārvērtējamus sociālus un ekosistēmiskus pakalpojumus, tostarp 
uztverot 10 % no ES rūpnieciskajām SEG emisijām;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir nelabvēlīgā 
saglabātības stāvoklī;

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas iegūta no cietās biomasas un bioatkritumiem 
2020. gadā sastādīs 58 % no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā rezultātā tiks 
intensificētas mežsaimniecības prakses un mežizstrādes apjoma un krājas pieauguma 
attiecība pārsniegs 100 %;
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E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos ES politikas virzienos, kas saistīti ar mežiem;

F. tā kā meži veido dzīvas un evolucionāras ekosistēmas, kuras bieži iet pāri valstu 
robežām un kuras saskaņā ar EVA izstrādāto mežu nomenklatūru, var klasificēt 
atbilstīgi bioklimatiskajai zonai un meža veidam;

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti atšķirīgam un neparedzamam klimata pārmaiņu 
izraisītam gan biotiskam, gan abiotiskam apdraudējumam, nosakot, ka mežu pretestības 
spējas veicināšana ir galvenais jautājums, kurš jārisina, cenšoties aizsargāt mežus; 

H. tā kā jārespektē dažādas valsts un reģionālās mežu apsaimniekošanas sistēmas, kā arī 
jāsniedz tām atbalsts, lai veicinātu to pielāgošanās spējas;

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, sniegt 
ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju koordināciju, un tā kā 
būtiski panākumi ir vērojami galvenokārt pirmā mērķa sasniegšanā;

J. tā kā Forest Europe process jau ir panācis Eiropas konsensu jautājumos par ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu;

K. tā kā ir beidzies Mežu ugunsgrēku novēršanas regulas (Nr. 2158/1992) un Forest Focus
regulas (Nr. 2152/2003) darbības termiņš, kā rezultātā ziņošana ir ad hoc un nav 
atbilstīga finansējuma;

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu dot priekšroku ražīguma rādītājiem, atstājot 
novārtā pielāgošanās spējas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par meža aizsardzību un meža informāciju; 
uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes principu, lai 
uzlabotu mežu apsaimniekošanu un saglabāšanu;

2. atgādina, ka meži — kuru pretoties spēja ir atkarīgā ne vien no koku, bet visu dzīvo 
meža organismu bioloģiskās daudzveidības, ir izšķiroši nozīmīgi, lai Eiropas 
sabiedrības varētu pielāgoties klimata pārmaiņām;

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES mežu 
ekonomiskās un sociālās funkcijas;

ES Mežu rīcības plāns (FAP) 
4. atzinīgi vērtē sasniegumus ES centienos panākt koksnes apstrādes un pārstrādes nozaru 

konkurētspēju pasaulē;
5. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP mērķus attiecībā 

uz vidi un dzīves kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir iepalikusi;
6. uzsver, ka mežu aizsardzības pasākumos ir jābūt atspoguļotai pārrobežu situācijai 

attiecībā uz biotisko un abiotisko apdraudējumu, atbilstīgi tā veidam un bioklimatiskajai
zonai; 
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7. uzsver, ka mežu aizsardzība ir atkarīga no dalībvalstu, reģionu, koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecības uzņēmumu, kā arī valsts un privāto mežu īpašnieku ilgtermiņa 
saistībām;

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana (SFM)
8. atzinīgi vērtē Forest Europe panākumus, veicinot mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

(SFM) un panākot Eiropas konsensu par SFM pamatnostādnēm, kritērijiem un 
indikatoriem;

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi valsts un 
reģionālajām prioritātēm turpinās mežu ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu noteikta par obligātu ES saistībā ar piecgadu valsts 
mežu programmām, iekļaujot reģionālas prioritātes un izmērāmus mērķus, kā arī 
novērtēšanas kritērijus;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām zonām, apsaimniekošanas sistēmām un mežu 
veidiem pielāgošanās spējas nosakošie galvenie faktori ir kopīgi — ģenētiskā 
daudzveidība, dabiskā reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu dažādība;

Vispārēji priekšlikumi
12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu par sistēmu ES mežu pielāgošanai 

klimata pārmaiņām;
13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam un Padomei par iespējām ieviest maksājumus par 

ekosistēmiskajiem pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas un SFM nozīmību;

14. mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu par meža ugunsgrēku novēršanu, 
kurā būtu iekļauti jautājumi par Eiropas meža ugunsgrēku informācijas sistēmas 
(EFFIS), infrastruktūras, apmācības un profilaktisko pasākumu plānošanas finansējumu; 

15. mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu par mežu informāciju, kurā 
ņemtu vērā ar klimatu saistīto apdraudējumu un nepieciešamību pēc saskaņotiem un 
salīdzināmiem datiem saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 
(CBD) un vides pārskatiem;

KLP 2. pīlārs
16. aicina dalībvalstis un reģionus, izstrādājot lauku attīstības programmas, pilnībā 

sadarboties ar mežsaimniecības iestādēm, tādējādi atzīstot mežu nozīmību lauku 
attīstībā, kā arī sociālekonomisko un vides pakalpojumu sniegšanā; 

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām un valsts iestādēm jābūt tiesīgām piedalīties KLP 
otrā pīlāra mežsaimniecības pasākumos;

18. atkārtoti uzstāj, ka jāpalielina palīdzība tiem valsts un privātajiem dalībniekiem, kas 
strādā, lai aizsargātu meža sugu, dzīvotņu un ekosistēmisko pakalpojumu bioloģisko 
daudzveidību, un arī teritorijām, kas savienotas ar NATURA 2000, jābūt tiesīgām saņemt 
atbalstu;

19. aicina aizstāt uz rēķiniem pamatotu atlīdzības sistēmu ar standarta sistēmu vai 
platībatkarīgu sistēmu;
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20. aicina iekļaut jaunu KLP pasākumu — meža identificēta ģenētiskā materiāla in situ vai 
ex situ saglabāšana;

21. mudina Komisiju un dalībvalstis kontrolēt, lai visi ES finansētie mežsaimniecības un 
mežu aizsardzības projekti būtu ar ilgtermiņa perspektīvu;

Ziņošana par emisijām un to uzskaite
22. uzskata, ka emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) pašreizējā formātā ir 

nesavienojama ar LULUCF uzskaiti, galvenokārt tāpēc, ka atšķiras ETS noteiktās 
ikgadējās prasības par rūpniecisko iekārtu atbilstību un ilgākais laika periods, kas 
nepieciešams, lai notiktu izmaiņas oglekļa uzkrājumā un tās varētu novērot;

23. uzskata, ka pieņēmums par oglekļa neitrālu koksnes biomasas emisiju un īsie termiņi, 
kas izmantoti spēkā esošajā SEG emisijas aprēķina metodoloģijā, apdraud sasniegumus, 
kas jau panākti SEG emisijas samazināšanā;

24. prasa izveidot tādu SEG emisijas aprēķina metodoloģiju, kas attiektos uz ilgākiem laika 
posmiem un biomasas radītām emisijām no zemes izmantošanas un mežu 
apsaimniekošanas;

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes biomasai un 
zemes izmantojuma netiešas maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu biomasu;

26. aicina piemērot tādas mežu definīcijas, kas norāda uz atšķirību starp oglekli daudz 
uzkrājušiem seniem mežiem, intensīvi apsaimniekotām monokultūru audzēm un citiem 
meža veidiem atbilstīgi biomēm;

0

0      0

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

ES mežu stāvoklis un apsaimniekošana 
ES meži un citas meža zemes aizņem vairāk nekā 42 % no ES teritorijas1.
Meži nodrošina iztiku miljoniem strādnieku, uzņēmēju un 16 miljoniem meža īpašnieku. 
Koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecība nodrošina vairāk nekā 2 miljonus darba vietu, 
lielākoties MVU, un tās apgrozījums ir 300 miljardi eiro. Mežu apsaimniekošanā ir 
nodarbināti 350 000 cilvēku2. Turklāt 40 % ES meža ir valsts īpašumā.
Mežizstrādes apjoma un krājas pieauguma attiecība ir stabila aptuveni 60 % robežās3. Tiek 
prognozēts, ka šī attiecība dažās valstīs varētu palielināties, pārsniedzot 100 %, tādējādi 
izraisot koksnes krājas samazināšanos pēc 2020. gada4.
Eiropas mežus var iedalīt piecās bioklimatiskajās zonās — boreālā, okeāniskā mērena klimata 
zona, kontinentāla mērena klimata zona, Vidusjūras un kalnu zona5, kas atbilst mežu 
tipoloģijai, ko izstrādāja EVA , lai palīdzētu politikas lēmumu pieņemšanā6.
Eiropas meži un mežsaimniecība tiek pārvaldīti ar dažādiem reģionāliem un valsts modeļiem, 
kas sagrupēti atbilstīgi orientācijai — vai nu uz ražošanu, vai aizsargāšanu7. Meži nodrošina 
gan resursus, gan ekosistēmiskās funkcijas.
Apdraudējums mežam
Klimata pārmaiņu izraisītais apdraudējums iedalāms divās kategorijās — abiotiskais 
(vētras, vējgāzes, sausums, ugunsgrēku riska palielināšanās) un biotiskais (kaitēkļi, sēnīšu 
slimības). Šo apdraudējumu ietekme savstarpēji pastiprina viena otru, piemēram, kaitēkļu 
gadījumā — paaugstinātas gaisa temperatūras dēļ garāki kļūst vairāku patogēnu sugu 
vairošanās cikli.
Vasarā, trūkstot nokrišņiem, tiek ietekmēta meža ražība visās zonās, izņemot boreālo zonu.
Tiek prognozēts, ka visā kontinentālajā Eiropā samazināsies gan skujkoku mežu platība, gan 
ražība. Sagaidāms, ka zemākās teritorijās parastā egle vairs nebūs izmantojama koksnes 
iegūšanai un dižskābardis izzudīs Vidusjūras zonā. Kalnu zonā sausuma izraisītais stress
ietekmē visu galveno koku sugu augšanu un dzīvotspēju. Visā Eiropā krasi samazināsies tādu 
meža produktu, kas nav koksne, pieejamība, piemēram, sēņu, korķa un augu pieejamība.
Nav vēl zināms, kā boreālos mežus ietekmēs kaitēkļu masveida ekspansija ziemeļu virzienā. 
Turklāt siltāku ziemu dēļ un jutības pret vējgāzēm dēļ, samazinās meža izstrādāšanas 
iespējas. Sagaidāms, ka šajā pašā zonā līdz 2100. gadam bērzu meži saruks līdz pat 1/10 daļai 
no to pašreizējās platības8, 1.

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

2 Zaļā grāmata „Meža aizsardzība un meža informācija ES − gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām” un Komisijas dienestu darba dokuments

(COM(2010)66 galīgā redakcija),/SEC(2010)163

3 EVA Ziņojums Nr. No 4/2009 „Virzība uz Eiropas 2010. gada mērķi par bioloģisko daudzveidību”

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

5 Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātam ziņojums par klimata pārmaiņu ietekmi uz Eiropas mežiem un iespējām 

pielāgoties šīm pārmaiņām (AGRI-2007-G4-06)

6 EVA Tehniskais ziņojums Nr. 9/2006 „Eiropas mežu tipi — Ilgtspējīgas mežu pārvaldības ziņošanas un politikas kategorijas un veidi”

7 Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 2009. gada ziņojums par ES politikas iespējām, lai aizsargātu Eiropas mežus no kaitīgas ietekmes 

(ENV.B.1/ETU/2008/0049)

8 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
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Visā kontinentālajā Eiropā pieaug meža ugunsgrēku apdraudējums, jo īpaši Vidusjūras 
zonā, līdztekus neparedzamiem kaitēkļu invāzijas uzliesmojumiem, kas skartu visas sugas. Ir 
arī sagaidāms, ka minētajā zonā pilnībā izzudīs dižskābarži.
Kaitēkļu invāzijas uzliesmojumi ietekmēs visus skujkoku mežus.
Mežu sadrumstalotība, kas palielina savvaļas teritoriju saskari ar urbānajām zonām, ir viens 
no galvenajiem kontinentālo mežu apdraudējumiem.
Šī apdraudējuma ietekmē meži izkalst un mainās sugu kompozīcija.
Ir ļoti maz pētījumu par apdraudējumu plašai sabiedrībai, ja tiek zaudētas aizsargājošās 
funkcijas, ko nodrošina mežs. Kalnu zonā, samazinoties iespējām absorbēt ūdeni no 
virsotnēm, ir sagaidāms, ka tiks traucētas daudzas aizsargājošās funkcijas (jo īpaši attiecībā uz 
plūdiem un ūdens kvalitāti). Vidusjūras zonā ugunsgrēki un plūdi veicinās eroziju, jo tiks 
samazināta augu reģenerācija un tādējādi vēl smagāka kļūs pārtuksnešošanās problēma.
Enerģētikas nozares pieprasījums pēc koksnes biomasas ir jauns apdraudējums mežiem un 
tradicionālajai koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecībai. Pieņēmumā, ka koksnes biomasas 
enerģija ir oglekļa neitrāla2, tiek ignorēti ilgie laika periodi, kas nepieciešami, lai no jauna 
absorbētu „oglekļa parādu”, kas atkarīgi no koku ražīguma, kā arī zemes iepriekšējā 
izmantojuma un apsaimniekošanas3. Šis apdraudējums ir saistīts arī ar līdzīgiem trūkumiem 
UNFCCC/LULUCF noteikumos.

ES nostāja
Kopējās politikas, kuras ietekmē mežus, ir KLP (8 miljardi eiro 2. pīlārā), vides politika 
(visvairāk bioloģiskās daudzveidības un ūdens jomā), enerģētikas, rūpniecības, tirdzniecības, 
pētniecības un kohēzijas politika, tostarp reģionālās politikas un solidaritātes fonds, un bieži 
starp šiem politikas virzieniem nav saskaņotības mežu jautājumos.
Padomes un Eiropas Parlamenta apņemšanās aizsargāt mežus ir pausta regulās par 
ugunsgrēku novēršanu(2158/1992), par monitoringu (2152/2003), kā arī par pienākumiem 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (995/2010), kas 
pieņemtas saskaņā ar LES 175. pantu — tagad LESD 192. pantu4. Mežu aizsardzība ir saistīta 
arī ar dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanu5 un adaptācijas6 klimata pārmaiņām 
stratēģiju7.
Sakarā ar 1998. gadā pieņemto ES Mežu stratēģiju 2006. gadā tika izstrādāts nesaistošais ES 
Mežu rīcības plāns (FAP)8, kura mērķi ir:

1. ilgtermiņa konkurētspējas uzlabošana 
2. vides aizsardzība un vides stāvokļa uzlabošana 
3. dzīves kvalitātes uzlabošana 

                                                                                                                                                  
1 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

2 Atjaunojamās enerģijas Direktīva 2009/28/EK.

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

4 Skatīt aarī Eiropas Savienības Tiesas nolēmumus lietās 164/97 un 165/97

5 Kopienas pieeja dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai COM(2009) 82 galīgā redakcija

6 Baltā grāmata “Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus”, COM(2009) 147 galīgā redakcija

7 EP 2010. gada 6. maija rezolucija par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām ― Iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” 

(P7_TA-PROV(2010)0154)

8 Padomes rezolūcija par ES Meža stratēģiju (OV C 56/1-26 1999. gada 26. februāris)
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4. koordinācijas un komunikācijas sekmēšana
FAP termiņa vidus novērtējumā Komisija secina, ka, lai gan daudz sasniegts 1. mērķa 
pasākumu jomā, tomēr visi pārējie pasākumi tiek īstenoti nepietiekami1. Galvenās nepilnības 
ir aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā — 66 % meža dzīvotņu ir 
nelabvēlīgi slikts/neatbilstīgs stāvoklis2. Tikpat kā nekas nav darīts izglītības un informācijas 
jomā, kā arī attiecībā uz aizsargājošajām funkcijām, kā arī pilsētu, piepilsētu mežiem.
Tas ir pretrunā ar Eiropas pilsoņu prioritātēm. Saskaņā ar Komisijas pētījumu par sabiedrības 
priekšstatiem par mežu, par vissvarīgākajiem jautājumiem atzīti meža saglabāšana un 
aizsardzība (44 %), nākamajās vietās ierindojoties meža veselībai un piesārņojumam 
(15,4 %), klimata pārmaiņām (12,5 %), kā arī ekonomiskajai izmantošanai (8 %)3.
FAP koordinācijas un saziņas pasākumu īstenošana vilcinās, jo Pastāvīgajai mežsaimniecības 
komitejai nav pilnībā iesniegtas Valsts Meža programmas (NFP).
Forest Europe procesā piedalās visas ES dalībvalstis, un pēdējo 20 gadu laikā, pateicoties 
šim procesam, ir izstrādātas kopējas pieejas SFM.
Šim darbam turpinoties, aktīva un preventīva SFM, kurā ņemtas vērā valsts un reģionālās 
prioritātes, varētu kļūt saistoša ES līmenī. Ņemot vērā Forest Europe zinātnisko darbību 
augstā līmenī, SFM piemērošana nebūs saistīta ar lielām izmaksām un administratīvo slogu.
Attiecībā uz politiku biomasas jautājumos: „ES mēroga rīcība var nodrošināt, ka tiek īstenota 
vispārēja vides aizsardzība, vienlaikus nepieļaujot iekšējā tirgus traucējumus”4. 
Referents uzskata, ka šī rīcība jāīsteno juridiski saistošu ilgtspējības kritēriju veidā, kuru 
pamatā būtu pieņēmuma par oglekļa neitralitāti pārskatīšana un zinātniskajām atziņām 
atbilstīga SEG emisijas aprēķināšanas metodoloģija, kurā ņemts vērā uz koksnes biomasu 
attiecināmais daudzgadu cikls un emisiju izmaiņas, kas saistītas ar izmaiņām zemes 
izmantojumā un meža apsaimniekošanā. Jāizstrādā arī zemes izmantojuma netiešas maiņas 
faktori attiecībā uz biomasu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ir apšaubāma labas prakses vadlīniju attiecībā uz zemes 
izmantojumu, zemes izmantojuma maiņu un mežsaimniecību (LULUCF) iekļaušana ES 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), jo šī tirdzniecības sistēma tika izstrādāta, 
galvenokārt ņemot vērā rūpniecisko iekārtu ikgadējās emisijas, tāpēc varētu rasties problēmas 
ar abu sistēmu savietojamību. 
Starptautiskā mērogā ES ir jāstrādā, lai tiktu ieviestas dažādas mežu definīcijas atbilstīgi 
biomu pieejai, kurās ņemta vērā bioloģiskā daudzveidība, augsne, kā arī sociālā dimensija, un 
kuras izstrādātas ar mērķi, lai aizsargātu senus mežus ar lieliem oglekļa uzkrājumiem. Ir ļoti 
svarīgi nodrošināt, lai finansējums bioloģiskās daudzveidības un mežu degradācijas radītās 
emisijas mazināšanas sistēmas (REDD+) jomā netiktu novirzīts apšaubāmiem projektiem.

Meža informācija — lēmumu pieņemšanas pamats

                                               
1 ES Mežu rīcības plāna 2006.–2011. gadam (FAP)  īstenošanas termiņa vidus novērtējums, ko veica ārējā novērtējuma grupa (pakalpojumu 

sniegšanas līguma Nr. 30-CE-0227729/00-59)

2 Apkopojošs ziņojums par biotopu veidu un sugu aizsardzības statusu atbilstīgi Biotopu direktīvas 17. pantam (COM(2009)358 galīgā redakcija)

3  Pētījums „Veidojot saziņu Eiropas Savienības mežu jautājumos — sabiedrības priekšstati par mežiem un mežsaimniecību” (Konkurss Nr. AGRI-

2008-EVAL-10 // Pamatlīgums Nr. 30-CE-0101908/00-50)

4 SEC(2010) 65  Komisijas dienestu darba dokuments— Ietekmes novērtējuma kopsavilkums, kas pievienots Komisijas ziņojumam par ilgtspējības 

prasībām, kas attiecas uz cietās un gāzveida biomasas izmantošanu elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas ražošanai (COM 

(2010)11 galīgā redakcija)   
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Nav pietiekamas meža informācijas, jo trūkst finansējuma, kā arī nav saistošu ziņošanas 
prasību, kas bija noteiktas ar Regulu 2152/2003, kuras darbības termiņš ir beidzies. Šī regula 
ir jāievieš no jauna, ņemot vērā to, ka nepieciešama informācija saistībā ar klimata pārmaiņu 
radīto apdraudējumu, kā arī pieaugošajām prasībām pēc informācijas Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) vajadzībām un UNFCCC, lai precīzi atainotu meža 
bioloģisko daudzveidību un izmaiņas oglekļa krājumos. Informācijas vākšana ES mērogā 
jāveic, pamatojoties uz saderīgiem mehānismiem, saskaņotām definīcijām un salīdzināmiem 
datiem no Valsts Meža inventarizācijas un citiem attiecīgiem avotiem.
Meža informācija ir nepieciešama arī vides pārskatu sagatavošanai, iniciatīvai „IKP un ne 
tikai”, kā arī maksājumu par ekosistēmiskajiem pakalpojumiem (PES) īstenošanai.

Adaptācijas kapacitātes veicināšana ar mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu (SFM) 
Parasti tiek nošķirta raksturīgā (ekosistēmas) kapacitāte, kas atkarīga no meža ģenētiskās 
daudzveidības, tostarp augsnes bioloģiskās daudzveidības, un mežsaimniecības nozares 
sociālekonomiskā kapacitāte zinātības un kapitāla intensitātes veidā. 
Referents atzīst ES mežsaimniecības adaptācijas kapacitāti, tomēr atzīmējot, ka tā 
visupirms ir atkarīga no mežu raksturīgās kapacitātes — ex-post atbildes reakcijas dažādu 
apdraudējumu gadījumā varbūt ir iespējamas, bet nav ekonomiski realizējamas nedz valsts, 
nedz privātajam sektoram.
SFM, kas vērsta uz koksnes ilgtermiņa ražību, tiek praktizēta vairākās, bet nebūt ne visās ES 
dalībvalstīs. Aktīva un preventīva SFM nodrošina sistēmu, kurā tiek respektētas valstu un 
reģionālās prioritātes.  
Aktīva rīcība adaptācijas veicināšanai ir dabiskās reģenerācijas, ģenētiskās daudzveidības, 
struktūras daudzveidības un sugu kompozīcijas palielināšana, lai uzlabotu meža pretošanās 
spēju neatkarīgi no tā, kāds ir meža veids un apsaimniekošanas orientācija1. 
Starp papildu pasākumiem var būt īpašas ievākšanas un transporta tehnoloģijas boreālajos 
reģionos un degvielas uzkrāšanas pārvaldība Vidusjūras reģionā.
Referents uzskata, ka visu ekosistēmu pretošanās spēju nostiprināšana ir izmaksu ziņā 
vislietderīgākais risinājums attiecībā uz klimata pārmaiņām, kas pilda gan mazināšanas, gan 
adaptācijas funkcijas2, 3, 4, 5, 6, un galvenā prasība pārvaldības struktūrām ir paplašināt visu 
iesaistīto personu attiecīgo zināšanu bāzi. Nekavējoties ir jāsāk visu ieinteresēto personu 
sadarbība, ņemot vērā visus iespējamos scenārijus, lai nodrošinātu saskaņotību attiecībā uz 
visu Eiropas sabiedrību adaptācijas vajadzībām.

ES turpmākā rīcība mežu aizsardzībai 
Klimata pārmaiņu dēļ ir skaidrs, ka dalībvalstu politikas virzieni nav pietiekami, lai 

                                               
1 Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta ziņojums par klimata pārmaiņu ietekmi uz Eiropas mežiem un iespējām 

pielāgoties šīm pārmaiņām (AGRI-2007-G4-06)

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

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

4 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

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. September 2009

6 Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with 

Global Changes, 2009
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nodrošinātu mežu aizsardzību. 
Savstarpēja atbilstība ir izšķiroši svarīga — ikvienam ES finansējumam, neatkarīgi no tā, pie 
kāda instrumenta tas pieder, jāpalīdz klimata pārmaiņu izraisīto problēmu risināšanā un arī 
jāņem vērā bioloģiskā daudzveidība1, 2, ūdens apsaimniekošanas jautājumi un savvaļas dabas 
saglabāšana3.
Referents atbalsta to, lai valsts meža programmas (NFP) būtu obligātas, jo tā varētu 
nodrošināt savstarpēju atbilstību, kā arī turpināt darbu pie Forest Europe konsensa par 
SFM. NFP būtu jāizstrādā 5 gadu periodiem, pamatojoties uz precīziem un izmērāmiem ex-
ante un ex-post novērtēšanas kritērijiem un uz adaptīvas un preventīvas mežu 
apsaimniekošanas integrāciju. Komisijai ir jāizstrādā NFP pamatnostādnes, lai NFP būtu 
integrētas plašākā mežu adaptācijas sistēmā.
Ņemot vērā apdraudējuma apjomu un kopējo ES meža platības apjomu, KLP 2. pīlāra 
finansējums mežiem būtu jāpalielina, atkarībā no tā, vai ir pieņemtas NFP un operatīvās 
vadības plāni, kuros iestrādātas ES stratēģijas bioloģiskās daudzveidības jomā nostādnes un 
SFM mežsaimniecības projekti ilgtermiņā. Tiesības uz finansējumu jāpiešķir arī sabiedrības 
pārstāvjiem un ražotāju grupām, pārejot uz  platībatkarīgu līdzekļu piešķiršanu un piešķirot 
finansējumu arī in-situ un ex-situ saglabāšanas pasākumiem.  
Aktīva SFM būtu nepārprotami jāintegrē pētniecībā un praksē, kā arī tai jāpiešķir prioritāte, 
kā arī jāņem vērā, ka 40 % ES meža pieder valstij. Sugu saglabāšanas un ataudzēšanas 
prakse jāīsteno arī attiecībā uz saistītajām mikrobioloģiskajām un sēnīšu sugām. Aktīvi 
jāsekmē mikorizālās simbiozes pētniecība.
Skaidri jānosaka maksājumi par ekosistēmiskajiem pakalpojumiem (PES), ņemot vērā 
nākamos finanšu plānus, izmantojot veiksmīgo projektu pieredzi mežu un ūdens jomā4. 
Civilās aizsardzības politikai arī ir jāveicina meža aizsargājošās funkcijas, tostarp izvēršot 
apmežošanu, lai novērstu plūdus, ugunsgrēkus un eroziju.
Meža ugunsgrēku novēršanas regula ir jāatjauno nekavējoties, nosakot tajā vairāk nekā 
vien pašreizējos ar lauku attīstību saistītos noteikumus, un uzmanību pievēršot ainavu 
pārvaldībai, kā arī uguni izturošu vietējo sugu pakāpeniskai ieviešanai, piemēram, Quercus 
Spp. 
Meža adaptācijas un pretošanās spējām ir jāvelta īpaša uzmanība, veidojot ES fondu 
adaptācijai klimata pārmaiņām.
Ir jāpārskata Direktīva 105/1995, kuras prasības saistībā ar KLP rēķinatkarīgo sistēmu var 
vairāk veicināt ražīgumu nevis adaptāciju, lai tādējādi atvieglotu noteikumus par vietējo sugu 
tirdzniecību. Meža ģenētisko resursu in-situ saglabāšana ir galvenais kopējais pasākums, kas 
dos iespēju plaukt kopienām un nozarēm, kuras atkarīgas no meža resursiem.

                                               
1 Eiropas Revīzijas palāta Nr. 9/2004 par mežsaimniecības pasākumiem Lauku attīstības politikā (kā arī Komisijas atbildes par šo ziņojumu)

2 EP 2010. gada 21. septembra  rezolūcija par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (P7_TA(2010)0325)

3 Eiropas Parlamenta 2009. gada 3. februāra rezolūcija par neskartajām teritorijām Eiropā (P6_TA(2009)0034)

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

Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009


