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Kliimapoliitika: ELi metsade roll süsiniku sidumisel

EL soovib, et metsade roll süsiniku sidumisel säiliks ja kasvaks, vähendades sellega 
liidu CO2 netoheidet.

Kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks on EL koostanud mitu õigusakti ning arutab uusi 
eeskirju, mis suurendaksid süsiniku sidumist eeskätt metsade abil.

2023. aasta märtsi täiskogul võttis parlament vastu maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsanduse (LULUCF) määruse muudatused, mille eesmärk on suurendada CO2 sidumist 15% 
võrra. Määruse teksti peab nüüd ametlikult heaks kiitma ka nõukogu.

Süsiniku sidujad: metsade ja põllumajandusmaade rakendamine
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/video/carbon-sinks-harnessing-forests-and-farmland_N01_AFPS_220519_LULU

Metsade roll ELis
 
ELi metsad seovad liidu kasvuhoonegaaside heitest igal aastal ligi 7%. 
 
Euroopa Liidus on kokku 159 miljonit hektarit metsa ning see katab 43,5% kogu ühenduse 
pindalast. Metsamaa osakaal on liikmesriigiti erinev: Maltas veidi üle 10%, Soomes aga 
peaaegu 70%. 
 
Mets on ökosüsteemile vajalik mitmel moel. See seob süsinikku, kaitseb maapinda erosiooni 
eest, on osa vee ringkäigust looduses, tasakaalustab kohalikku kliimat ja aitab tagada 
bioloogilise mitmekesisuse, pakkudes elupaika paljudele liikidele.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180305STO99003/co2-heite-vahendamine-eli-eesmargid-ja-meetmed
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20230310IPR77223/parlament-vottis-vastu-2030-aasta-kliimasihte-suurendava-co2-sidumise-eesmargi
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20230310IPR77223/parlament-vottis-vastu-2030-aasta-kliimasihte-suurendava-co2-sidumise-eesmargi
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/video/carbon-sinks-harnessing-forests-and-farmland_N01_AFPS_220519_LULU


Metsad katavad 43,5% ELi pindalast.

Mis sektoritesse õigusakti muudatused puutuvad?
 
Muudetud määrus reguleerib maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektorit, mis 
hõlmab eeskätt metsa- ja põllumaad ning maad, mida varem kasutati metsa- või põllumaana. 
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Sektori heide tekib maakasutuse muutmisest (metsast tehakse põllumaa), metsaraie tagajärjel 
ning kariloomadest põllumajandusmaadel. Samas on tegemist ainukese sektoriga, mis ainult ei 
tekita heidet, vaid ka seob seda, eelkõige tänu metsadele.

ELi metsad seovad liidu kasvuhoonegaaside heitest igal aastal ligi 7%.

Uued eeskirjad
 
Uued eeskirjad parandavad ELis looduslikku CO2 sidumist, näiteks märgalade ja rabade 
taastamise, uute metsade istutamise ja raadamise peatamise kaudu. Liidu LULUCFi sektori 
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kasvuhoonegaaside netosidumise 2030. aasta uus eesmärk on 310 miljonit CO2 
ekvivalenttonni. Selle tulemusel peaks ELi kasvuhoonegaaside heide vähenema 1990. aasta 
tasemega võrreldes 2030. aastaks seni kavandatud 55% asemel umbes 57%. 
 
Kõigile liikmesriikidele kehtestatakse 2030. aastaks kohustuslikud riiklikud eesmärgid LULUCFi 
sektoris CO2 sidumiseks ja heite vähendamiseks, lähtudes sidumise viimase aja mahust ja 
edasistest võimalustest. See muudatus hakkab kehtima aastast 2026. Kuni 2025. aastani 
kehtivad senised reeglid, mille kohaselt peavad liikmesriigid hoolitsema, et LULUCFi sektori 
heide ei ületaks kõrvaldatud CO2 kogust. 
 
Määrus parandab heite ja sidumise järelevalvet. Eesmärkide saavutamiseks võivad liikmesriigid 
LULUCFi määruse kohaseid CO2 sidumise arvestusühikuid kasutada heite kompenseerimiseks 
sektorites, mida reguleerib jõupingutuste jagamise määrus. Loodusõnnetuste, näiteks 
metsatulekahjude, kahjurite või tormide korral saavad riigid hüvitist.

ELi meetmed heite vähendamiseks
 
LULUCFi reegleid muudetakse paketi „Eesmärk 55“ raames, mille siht on vähendada kooskõlas 
Euroopa kliimamäärusega kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55%, võrreldes 
1990. aasta tasemega. 
 
Õigusaktide paketti kuuluvad ka ettepanekud heitkogustega kauplemise, ELi riikide vahel 
jõupingutuste jagamise, autode heite, taastuvenergia ja energiasäästu kohta. 
 
Artikkel avaldati algselt 2017. aasta juulis ja seda ajakohastati viimati 2023. aasta märtsis.

Lisateave
Õigusloome ajakava
Ülevaade
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698812/EPRS_BRI(2021)698812_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200618STO81513/roheline-kokkulepe-aitab-muuta-eli-kliimaneutraalseks-ja-kestlikuks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170213STO62208/eli-heitkogustega-kauplemise-susteem-ja-selle-uuendamine
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180208STO97442/eli-kasvuhoonegaaside-heitkoguste-vahendamine-riiklikud-eesmargid-2030-aastaks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180208STO97442/eli-kasvuhoonegaaside-heitkoguste-vahendamine-riiklikud-eesmargid-2030-aastaks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180920STO14027/heitkoguste-vahendamine-selgitus-autode-ja-kaubikute-uute-co2-eesmarkide-kohta
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20221128STO58001/kuidas-edendab-el-taastuvenergia-kasutamist
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20221128STO58002/energiasaast-eli-meetmed-energiatarbimise-vahendamiseks
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-lulucf-revision
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_BRI(2022)699483
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