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LISA

Toimetulek metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate 
probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu

- Nõukogu järeldused -

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

TULETADES MEELDE:

(1) keskkonna nõukogu 20. oktoobri 2008. aasta istungil tehtud järeldust, mille kohaselt on tähtis 

viia Kopenhaageni kokkuleppesse sisse ambitsioonikas lepe, mis käsitleb nii raadamisest ja 

metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamist arengumaades kui ka 

metsade säilitamist, metsade säästvat majandamist ja metsade süsinikuvarude kaitsmist;

(2) keskkonna nõukogu 20. veebruari ja 28. juuni 2007. aasta ning 3. märtsi 2008. aasta istungite 

järeldusi ning 13.–14. märtsil 2008. aastal kokku tulnud kevadise Euroopa Ülemkogu 

järeldusi, milles rõhutatakse vajadust saavutada koostoime kliimamuutuste ja bioloogilise 

mitmekesisuse poliitikate vahel, et tagada kaasnevad hüved, eelkõige seoses raadamise ja 

metsade seisundi halvenemisega;

(3) ELi bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava kuni 2010. aastani ja edaspidiseks, milles 

toonitatakse ELi võetud kohustust saavutada ülemaailmne siht vähendada märkimisväärselt 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kiirust ning ELi eesmärki peatada bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine ELis;

(4) 2003. aastal vastu võetud metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja 

puidukaubandust (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) käsitlevat ELi 

tegevuskava1, milles käsitletakse ebaseadusliku metsaraie ja sellega kaasneva kaubanduse 

probleemi, ning 2005. aastal vastu võetud FLEGTi määrust2, millega kehtestatakse 

õigusraamistik partnerriikidest pärit puidu importimiseks ELi;

  
1 KOM(2003) 251.
2 NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2173/2005.
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(5) konkurentsivõime nõukogu 25. septembri 2008. aasta istungi järeldusi, milles käsitletakse 

Euroopa Komisjoni teatist keskkonnahoidlike riigihangete kohta, ning keskkonna nõukogu 

4. detsembri 2008. aasta istungi järeldusi, milles propageeritakse loodusvarade ja toorainete, 

sealhulgas paber- ja puittoodete säästvat tootmist ja tarbimist;

(6) põllumajanduse nõukogu 5. oktoobri 2007. aasta istungi järeldusi, milles tervitatakse kõiki 

metsaliike käsitleva õigusliku mittesiduva dokumendi vastuvõtmist ÜRO metsafoorumi 

raames kui märkimisväärset edusammu, rõhutades ELi võetud kohustust aidata positiivselt ja 

aktiivselt kaasa kõnealuse dokumendi rakendamisele ning samuti suurenenud vajadust ühtse 

metsaküsimuste alase poliitika järele rahvusvahelisel tasandil, ning samuti nõukogu 

28. jaanuari 2008. aasta istungi järeldusi, milles võetakse teadmiseks kõiki metsaliike 

käsitleva õiguslikult mittesiduva dokumendi vastuvõtmine ÜRO Peaassamblee poolt ÜRO 

metsafoorumi raames, eesmärgiga tugevdada poliitilist tahet ja meetmeid kõikidel tasanditel, 

et rakendada tõhusalt kõikide metsaliikide säästvat majandamist ja saavutada ülemaailmsed 

metsadealased eesmärgid, eelkõige peatada säästva metsamajandamise, sealhulgas metsade 

kaitse ja taastamise, metsastamise ja metsa uuendamise abil metsade hävimine kogu 

maailmas, ning suurendada jõupingutusi metsade seisundi halvenemise vältimiseks;

(7) valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruannet, milles märgiti, et 

metsadega seotud leevendusmeetmete abil on võimalik märkimisväärselt vähendada 

heiteallikatest pärinevaid heitkoguseid ja suurendada süsinikdioksiidi kõrvaldamist neeldajate 

abil madalate kuludega, ning et nimetatud meetmeid on võimalik välja töötada selliselt, et 

need toimiksid koosmõjus kliimamuutustega kohanemise, bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamise ja säästva arenguga;

(8) komisjoni teatist1, milles tehakse ettepanek luua uus kliimamuutusi käsitlev liit Euroopa Liidu 

ja nende vaeste arengumaade vahel, kes on kliimamuutustest enim mõjutatud ja kelle 

suutlikkus kliimamuutustega toime tulla on kõige madalam: nn ülemaailmne kliimamuutuste 

liit (Global Climate Change Alliance – GCCA), kelle jaoks on raadamisest tulenevate 

heitkoguste vähendamine üks tõhustatud koostöö prioriteetseid valdkondi,

  
1 KOM(2007) 540.
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NING ARVESTADES JÄRGMIST:

(9) metsad pakuvad paljusid üliolulisi tooteid ja teenuseid, sealhulgas ökosüsteemi teenuseid, 

millest sõltuvad inimkonna elatusvahendid ja heaolu ning eelkõige paljude arengumaade 

kohalike kogukondade igapäevane elatis;

(10) raadamisest tulenevad heitkogused moodustavad ligikaudu 20% kogu maailma 

süsinikdioksiidi heitkogustest. Seepärast on raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest 

tulenevate heitkoguste vähendamine vajalik, et saavutada eesmärk piirata globaalset 

soojenemist nii, et õhutemperatuur ei tõuseks rohkem kui 2 °C võrreldes industriaalajastule 

eelnenud ajajärgu tasemega. Uuringud näitavad, et see on ka kulutõhus viis kliimamuutustega 

võitlemiseks;

(11) raadamine ja metsade seisundi halvenemine on ka bioloogilise mitmekesisuse hävimise 

olulised põhjustajad. Just troopilistes metsades leidub umbes pool maa peal elavatest liikidest 

ja nendel metsadel on keskne roll biosfääri toimimisel. Jätkuv raadamine ja metsade seisundi 

halvenemine toob kaasa bioloogilise mitmekesisuse märkimisväärse hävimise, kaasa arvatud 

liikide väljasuremise ning sellega seotud kaupade ja teenuste kadumise;

(12) ebaseaduslik metsaraie on üks raadamise ja metsade seisundi halvenemise otseseid 

põhjustajaid, ning metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ning kohaliku ja 

riikliku tasandi institutsioonide tugevdamine ning ebaseaduslikult raiutud puiduga kauplemise 

ja sellise puidu tarbimise vastu võitlemine on vajalik mis tahes tõhusa poliitilise lahenduse 

leidmiseks;

(13) raadamise ja metsade seisundi halvenemise põhjused on keerulised ning eri riikide ja 

ajavahemike lõikes varieeruvad. Metsade hävitamine toimub suures osas siiski seetõttu, et 

lühiajaliselt on mittesäästev metsaraie ja maa kasutamine muul kui säästva metsamajandamise 

eesmärgil tulutoovam, eelkõige seepärast, et metsa ja maa pakutavate toodete ja teenuste täit 

väärtust ei hinnata ega tunnistata. Tõhusate poliitikate puhul tuleks võtta arvesse metsade 

pakutavaid teenuseid;

(14) metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamine 

pakub võimalusi kliimamuutuste mõju leevendamise ja nendega kohanemisega seotud 

eesmärkide saavutamiseks, samuti metsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega seotud 

eesmärkide saavutamiseks,
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NÕUKOGU:

(15) TERVITAB komisjoni teatist „Toimetulek metsade raadamisest ja metsade seisundi 

halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise 

mitmekesisuse hävimise vastu” ning VÕTAB RAHULOLUGA TEADMISEKS raadamise ja 

metsade seisundi halvenemise suhtes võetud lähenemisviisi, mille raames käsitletakse nii ELi 

sise- kui välistegevust, ning samuti asjaolu, et selle eesmärgiks on panna paika ELi vastava 

tegevuse põhijooned; SOOVIB praegu tugineda komisjoni soovitustele, pidades silmas 

omapoolse panuse andmist Kopenhaageni kliimamuutuste kokkuleppe eel peetavatesse 

aruteludesse, TOONITADES samas asjaolu, et tuleks jätkata tööd paljude raadamise ja 

metsade seisundi halvenemise ning metsade säilitamise, säästva metsamajandamise ja 

metsade süsinikuvaru kaitsmisega seotud küsimuste lahendamiseks;

(16) TOETAB komisjoni esitatud eesmärki peatada maailma metsade hävimine hiljemalt aastaks 

2030 ja vähendada 2020. aastaks troopiliste metsade raadamise koguulatust vähemalt 50% 

võrreldes praeguse tasemega;

(17) TERVITAB troopiliste metsade raadamise koguulatuse näitajana kasutamist nimetatud 

vaheeesmärgi puhul, mis võimaldab bioloogilise mitmekesisusega seotud probleeme arvesse 

võtta;

(18) KINNITAB TAAS KORD Rio konventsioonide, samuti teiste seonduvate vahendite ja 

protsesside, nagu näiteks kõiki metsaliike käsitleva õiguslikult mittesiduva dokumendi, ning 

kliimamuutuste mõju leevendamiseks ja nendega kohanemiseks võetavate meetmetega 

kaasneda võivate hüvede ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vahelist koostoimet; 

RÕHUTAB, et raadamise ja metsade seisundi halvenemise vastu võitlemiseks ettenähtud 

meetmete kavandamisel ja rakendamisel tuleks võtta arvesse bioloogilise mitmekesisuse ja 

ökosüsteemide säilitamise ja säästva kasutamisega seotud probleeme ning TERVITAB 

asjaolu, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga nähakse ette vastav protsess nimetatud 

tegevuse edendamiseks, ja JÄÄB OOTAMA kõnealuse protsessi tulemusi;
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(19) RÕHUTAB, et EL saab aidata edendada säästvat metsamajandamist ning raadamise ja 

metsade seisundi halvenemise vastu võitlemist, eelkõige kõiki metsaliike käsitleva õiguslikult 

mittesiduva dokumendi ja ELi FLEGT-tegevuskava rakendamise ning metsaõigusnormide 

täitmise järelevalvet ja metsahaldust puudutavate protsesside edendamise kaudu, ning 

TOONITAB huvi arendada välja säästvuskriteeriumid taastuvenergia tootmiseks kasutatavale 

puidule ja muule biomassile, võttes arvesse olemasolevaid või vastavate protsesside käigus 

väljaarendatavaid säästvuskriteeriume;

(20) TUNNISTAB, et mõningatel metsandussektori välistel ELi ja liikmesriikide poliitikatel, eriti 

vaesuse kaotamisele suunatud poliitikatel ja arengupoliitikatel, võib olla teatav mõju 

raadamisele, ning TOONITAB ühtse poliitika vajalikkust. KUTSUB selleks komisjoni ÜLES 

hindama tulevaste ELi ja rahvusvaheliste poliitiliste algatuste ning kaubandus- ja 

põllumajanduspoliitika kokkulepete mõju raadamisele;

(21) TOETAB ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames eesmärki töötada olemasolevaid 

menetlusi arvesse võttes ja Kopenhaagenis saavutatava 2012. aasta järgset perioodi käsitleva 

kliimakokkuleppe raamistikus loodava tõhusa, tulemusliku, õiglase ja sidusa finantsstruktuuri 

osana välja rahastamismehhanismid, et toetada arengumaid raadamisest ja metsade seisundi 

halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamisel; MÄRGIB sellega seoses ÄRA komisjoni 

soovituse luua ülemaailmne metsade süsinikumehhanism (Global Forest Carbon Mechanism –

GFCM); RÕHUTAB, et lisaks sellele on vaja muid viise, et aidata arengumaadel metsi säästa 

ja säästvalt kasutada ning vähendada rahvusvahelisest süsinikdioksiidi lekkest tulenevaid 

riske – need viisid hõlmavad muu hulgas metsade säilitamise ja säästva majandamise 

edendamist ning metsade süsinikuvaru kaitsmist; OOTAB partneritega, eelkõige 

arengumaadega peetava raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste 

vähendamist käsitleva konstruktiivse dialoogi jätkumist;
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(22) TOETAB seisukohta, et mis tahes finantsmehhanismi kaudu antav toetus peaks olema 

tulemustepõhine ja seda tuleks anda metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest 

tulenevate heitkoguste ärahoidmisel saavutatud kontrollitud tulemuste alusel, edendades 

samas säilitamist, säästvat metsamajandamist ning metsade süsinikuvaru kaitsmist. Toetuse 

andmise puhul peaks olema nõutav selle üleriigiline, kogu metsandussektorit hõlmav 

rakendamine, et vähendada riigisisese süsinikdioksiidi lekke ohtu; RÕHUTAB, et sellise 

mehhanismi puhul tuleks arvesse võtta vajadust tagada võimalikult suures ulatuses kaasnevad 

hüved, nagu bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja vaesuse kaotamine; ON lisaks 

SEISUKOHAL, et tõhusat rakendamist silmas pidades tuleks ette näha, et asjaomastes 

riikides oleks loodud tõhusad metsamajandamise struktuurid ja et seal austataks metsast 

sõltuvate kohalike kogukondade õigusi, ning et kõnealustel mehhanismidel põhinevate 

rahaliste toetussüsteemide kujundamisel võetakse arvesse ühtsete, kuid diferentseeritud 

kohustuste põhimõtet ning riikide vastavaid võimalusi;

(23) VÕTAB TEADMISEKS komisjoni hinnangu, et raadamise vähendamiseks poole võrra 

aastaks 2020 on igal aastal vaja 15–25 miljardit eurot, kuid rahastamise kogusumma sõltub 

arengumaade võetud leevendusmeetmete tasemest; TÕSTAB ESILE asjaolu, et ELi 

kliimamuutuste ja energeetikapaketi läbirääkimiste väljavaated toetavad omakorda ELi 

jõupingutusi rahastamise tagamisel;

(24) TULETAB MEELDE, et liikmesriikidel on õigus otsustada, kuidas kasutada vastavalt nende 

põhiseaduslikele ja eelarveliste sätetele tulu, mis saadakse 15 protsendist ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi lennunduse jaoks ettenähtud kvootidest, mis pannakse enampakkumisele 

pärast 2012. aastat, ning et sellega seoses kohustuvad nad võitlema kliimamuutuste vastu ELis 

ja kolmandates riikides, muu hulgas vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid, aitama 

kaasa kliimamuutuste mõjudega kohanemisele, eelkõige arengumaades, ning rahastama 

meetmeid raadamise vältimiseks;
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(25) TULETAB MEELDE, et ajavahemikul 2008–2012 võetakse metsastamise ja metsa 

uuendamisega seotud tegevust vastavalt rangetele kvantitatiivsetele piirangutele arvesse 

valitsuste poolt võetud kohustuste täitmisel; RÕHUTAB, et metsastamise ja metsa 

uuendamisega seotud tegevuse arvessevõtmist tuleks jätkata ajavahemikul 2013–2020; 

KUTSUB lisaks sellele komisjoni ÜLES hindama mõju, mis kaasneb raadamist ja metsade 

seisundi halvenemist puudutava finantsmehhanismi kontekstis saadavate krediitide 

kasutamisega asjakohaste tingimuste korral valitsuste poolt võetud kohustuste osaliseks 

täitmiseks; SUHTUB avatult ideesse, et kaasamist ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 

täiendava vahendina keskpikas perspektiivis võiks kaaluda pärast põhjalikku läbivaatamist ja 

eelkõige seoses metoodikaalaste küsimustega saadud kogemuste arvessevõtmist;

(26) KUTSUB komisjoni ÜLES lisama oma tulevasse teatisesse, milles käsitletakse ELi 

lähenemisviisi Kopenhaageni läbirääkimistele, ambitsioonikas strateegia nii kliimamuutuste 

mõju leevendamise kui ka nendega kohanemisega seotud rahastamise ja investeeringute 

suurendamiseks, sealhulgas seoses raadamise ja metsade seisundi halvenemise vastase 

võitluse ning säilitamise, säästva metsamajandamise ja metsade süsinikuvaru kaitsmise

aspektidega;

(27) KUTSUB komisjoni ÜLES hindama tulevase finantsmehhanismi raames võimalusi stiimulite 

suunamiseks meetmetele, mille kulud seoses leevendamisega on kõige madalamad ning 

millega kaasnevad kõige suuremad vaesuse vähendamise ja bioloogilise mitmekesisusega 

seotud hüved, sealhulgas ökosüsteemide vastupidavuse ja ökosüsteemi teenuste edendamine;

(28) RÕHUTAB, et EL peab toetama arengumaid haldussuutlikkuse parandamisel, 

metsamajanduse tugevdamisel ja teadmistes valitsevate lünkade täitmisel, et 

finantsmehhanism hakkaks toimima niipea kui võimalik.


