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PRIEDAS

Miškų naikinimo ir nykimo problemų sprendimas siekiant sustabdyti klimato kaitą ir 
biologinės įvairovės nykimą

– Tarybos išvadas –

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIMINDAMA

(1) 2008 m. spalio 20 d. Aplinkos tarybos posėdžio išvadą, kuria pabrėžiama, kad svarbu, jog į 

Kopenhagos susitarimą būtų įtrauktas plataus užmojo susitarimas mažinti dėl miškų 

naikinimo ir nykimo išmetamų dujų kiekį besivystančiose šalyse, taip pat pabrėžia 

išsaugojimo, tvarios miškotvarkos ir miškų anglies atsargų didinimo vaidmenį;

(2) 2007 m. vasario 20 d. ir birželio 28 d. bei 2008 m. kovo 3 d. Aplinkos tarybos posėdžių 

išvadas bei 2008 m. kovo 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose akcentuojama, 

jog būtina siekti didesnės klimato kaitos politikos ir biologinės įvairovės politikos sinergijos, 

kadangi tai yra vienas iš būdų užtikrinti susijusią naudą, visų pirma miškų naikinimo ir 

nykimo požiūriu;

(3) ES veiksmų planą dėl biologinės įvairovės iki 2010 m. ir vėliau, kuriame pabrėžiama, kad ES 

yra įsipareigojusi siekti pasaulinio tikslo – gerokai sulėtinti biologinės įvairovės nykimo 

tempą – ir ES tikslo – sustabdyti biologinės įvairovės nykimą;

(4) 2003 m. priimtą veiksmų planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškotvarkos ir prekybos 

mediena (FLEGT) 1, skirtą neteisėtos miško ruošos ir su ja susijusios prekybos problemai 

spręsti, ir 2005 m. priimtą FLEGT reglamentą 2, kuriuo nustatyta medienos, kurios kilmės 

šalys – šalys partnerės, importo į ES teisinė sistema;

  
1 COM (2003) 251.
2 TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2173/2005.
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(5) 2008 m. rugsėjo 25 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl Europos Komisijos komunikato 

„Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“ [...], [taip pat 2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos 

išvadas, kuriose skatinama tvari gamtos išteklių ir žaliavų gavyba bei vartojimas, įskaitant 

popieriaus ir medienos gaminius;

(6) 2007 m. spalio 5 d. Žemės ūkio tarybos išvadas, kuriose palankiai vertinamas vykstant 

Jungtinių Tautų miškų forumui priimtas teisinės galios neturintis dokumentas dėl visų rūšių 

miškų, kaip svarbus žingsnis pirmyn, pabrėžiamas ES pasiryžimas pozityviai ir aktyviai 

prisidėti prie jo įgyvendinimo ir didėjantis poreikis tarptautiniu lygiu derinti politiką miškų 

klausimais, taip pat 2008 m. sausio 28 d. Tarybos išvadas, kuriose atkreipiamas dėmesys į 

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą teisinės galios neturintį dokumentą dėl visų 

rūšių miškų siekiant stiprinti politinį įsipareigojimą ir veiksmus visais lygiais, kad būtų 

veiksmingai įgyvendinta tvari visų rūšių miškotvarka, bei siekiant visuotinių tikslų miškų 

srityje, visų pirma pasitelkiant tvarią miškotvarką, įskaitant apsaugą, atkūrimą, želdinimą ir 

atsodinimą, užkirsti kelią miškų ploto praradimo tendencijai visame pasaulyje bei didinti 

pastangas užkirsti kelią miškų nykimui;

(7) Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) ketvirtąją vertinimo ataskaitą, kurioje 

nurodoma, kad vykdant su miškais susijusią poveikio sušvelninimo veiklą, galima mažomis 

sąnaudomis labai sumažinti dujų išsiskyrimą iš šaltinių ir padidinti CO2 šalinimą absorbentais; 

ši veikla gali būti panaudota sinergijai su biologinės įvairovės ir tvaraus vystymosi 

adaptavimu bei išsaugojimu sukurti;

(8) Komisijos komunikatą1, kuriame siūloma kurti naują ES ir skurdžių besivystančių šalių, 

kurios yra labiausiai pažeistos klimato kaitos ir turi mažiausiai pajėgumų spręsti klimato 

kaitos problemą,  aljansą – „Pasaulinį klimato kaitos aljansą“ (PKKA), kuris dėl miškų 

naikinimo išmetamų dujų kiekio mažinimą apibrėžia kaip vieną prioritetinių intensyvesnio 

bendradarbiavimo sričių, 

  
1 COM (2007) 540.
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KADANGI:

(9) Miškai yra susiję su gyvybiškai svarbiais produktais ir funkcijomis, įskaitant ekosistemų 

funkcijas, nuo kurių priklauso daugelio besivystančių šalių žmonių pragyvenimas ir gerovė 

bei visu pirma vietos bendruomenių žmonių kasdieniai poreikiai;

(10) Pasaulyje dėl miškų naikinimo susidarantis anglies dioksido kiekis sudaro maždaug 20 %.  

Siekiant užsibrėžto tikslo – sustabdyti visuotinį atšilimą, kad jis neviršytų 2°C palyginti su 

priešindustrinio laikotarpio lygiu – bus ypač svarbu sumažinti dėl miškų naikinimo ir nykimo 

į atmosferą išmetamų dujų kiekį.  Tyrimai rodo, kad šis kovos su klimato kaita būdas yra dar 

ir ekonomiškas;

(11) Miškų naikinimas ir nykimas yra pagrindiniai biologinės įvairovės praradimo veiksniai.  

Atogrąžų miškuose aptinkama apytikriai pusė visų sausumos rūšių, šie miškai atlieka 

pagrindinį vaidmenį biosferos procesuose.   Dėl nenutrūkstamo miškų naikinimo ir nykimo 

smarkiai sumažės biologinė įvairovė, įskaitant kai kurių rūšių išnykimą ir bei susijusį 

produktų ir funkcijų praradimą.  

(12) Neteisėta medienos ruoša yra vienas iš tiesioginių miškų naikinimo ir nykimo veiksnių, o 

miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir institucijų miškų srityje stiprinimas vietos bei šalies 

lygiu ir prekybos neteisėtai paruošta mediena bei jos vartojimo problemos sprendimas yra 

būtinos veiksmingo politinio atsako sąlygos;

(13) Miškų naikinimo ir nykimo priežastys yra sudėtingos; skirtingose šalyse jos skiriasi, o laikui 

bėgant kinta.   Tačiau daugiausia miškai yra naikinami todėl, kad trumpuoju laikotarpiu daug 

pelningiau užsiimti netvaria medienos ruoša ir naudotis žeme kitais nei tvarios miškotvarkos 

tikslais, visų pirma dėl to, kad visa jų teikiamų produktų ir funkcijų vertė nėra nustatyta ir 

pripažinta.  Veiksminga politika turėtų atsižvelgti į miškų funkcijų vertę.

(14) Sumažinus dėl miškų naikinimo ir miškų nykimo išmetamų dujų kiekį atsiranda galimybės 

sušvelninti poveikį ir pasiekti prisitaikymo tikslus, be kita ko, susijusius miškų biologinės 

įvairovės išsaugojimu;
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TARYBA

(15) PALANKIAI VERTINA Komisijos komunikatą dėl miškų naikinimo ir alinimo problemų 

sprendimo siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą; ir SU 

PASITENKINIMU PAŽYMI, kad jame pateiktas požiūris į miškų naikinimą ir nykimą 

atsižvelgiant į ES vidaus ir išorės politiką ir kad jo tikslas yra nustatyti pagrindines ES 

reagavimo į šią problemą gaires; šiuo metu PAGEIDAUJA pasiremti Komisijos pasiūlymais 

siekdama prisidėti prie dabar vykstančių diskusijų dėl Kopenhagos klimato kaitos susitarimo, 

kartu PABRĖŽDAMA, kad turėtų būti tęsiamas darbas daugeliu klausimų, susijusių su miškų 

naikinimu bei nykimu ir išsaugojimo, tvarios miškotvarkos bei miškų anglies atsargų 

didinimo vaidmeniu;

(16) REMIA Komisijos pasiūlytus tikslus nė vėliau kaip iki 2030 m. sustabdyti  pasaulio miškų 

ploto mažinimą ir iki 2020 m. sumažinti bendrą atogrąžų miškų naikinimą ne mažiau kaip 

50 % palyginti su dabartiniu lygiu;

(17) PALANKIAI VERTINA tai, kad siekiant to vidutinės trukmės tikslo naudojamasi bendro 

atogrąžų miškų naikinimo rodikliu kaip būdu atsižvelgti į susirūpinimą dėl biologinės 

įvairovės; 

(18) DAR KARTĄ PATVIRTINA Rio de Žaneiro konvencijos ir kitų susijusių dokumentų ir 

procesų, pavyzdžiui, teisinės galios neturinčio dokumento dėl visų rūšių miškų, sinergiją ir 

tai, kad veiksmai, skirti sušvelninti klimato kaitos poveikį ir prie jo prisitaikyti, ir išsaugoti 

biologinę įvairovę, suteikia susijusios naudos galimybių; PABRĖŽIA, kad formuluojant ir 

įgyvendinant veiksmus, skirtus miškų naikinimo ir miškų nykimo problemoms spręsti, turėtų 

būti atsižvelgiama į susirūpinimą dėl biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimo bei 

tvaraus naudojimo; ir PALANKIAI VERTINA tai, kad pagal Biologinės įvairovės konvenciją 

buvo pradėtas procesas toliau šiuos veiksmus tęsti, ir LAUKIA jo rezultatų;
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(19) PABRĖŽIA, kad ES gali padėti skatinti tvarią miškotvarką ir spręsti miškų naikinimo bei 

miškų nykimo problemą, visų pirma įgyvendindama teisinės galios neturintį dokumentą dėl 

visų rūšių miškų ir ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir 

prekybos mediena bei skatindama su šiuo veiksmų planu susijusius procesus;  ir PABRĖŽIA 

esanti suinteresuota parengti medžio ir kitos atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybai 

naudojamos biomasės tvarumo kriterijus, atsižvelgiant į galiojančius kriterijus arba į 

panašiems procesams vykstant rengiamus kriterijus;

(20) PRIPAŽĮSTA, kad kai kurios ES ir valstybių narių politikos kryptys, nesusijusios su 

miškininkystės sektoriumi, visų pirma skurdo panaikinimo ir vystymosi politikos kryptys, gali 

daryti tam tikrą poveikį miškų naikinimui, ir REIKALAUJA, kad politika būtų tinkamai 

suderinta.  Šiuo tikslu PRAŠO Komisijos įvertinti būsimų ES ir tarptautinės politikos 

iniciatyvų bei prekybos ir žemės ūkio susitarimų poveikį miškų naikinimui;

(21) REMIA tikslą – pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją, atsižvelgiant į 

galiojančius susitarimus, sukurti finansinius mechanizmus, kurie sudarytų pagal Kopenhagoje 

pasiektiną klimato susitarimą dėl veiklos po 2012 m. numatytos efektyvios, veiksmingos, 

teisingos ir darnios finansinės struktūros dalį, skirtą teikti paramą besivystančioms šalims 

mažinant dėl miškų naikinimo ir nykimo išmetamų dujų kiekį; todėl ATKREIPIA DĖMĖSĮ Į 

Komisijos pasiūlymą sukurti pasaulinį miškų anglies mechanizmą (GFCM); PABRĖŽIA, kad 

reikalingi papildomi būdai, kaip padėti besivystančioms šalims išsaugoti ir tvariai tvarkyti 

savo miškus ir sumažinti dujų nuotėkio tarptautiniu mastu pavojų, pavyzdžiui, išsaugojimo, 

tvarios miškotvarkos ir miškų anglies atsargų didinimo svarbos aiškinimas; TIKISI, kad toliau  

su partneriais, visų pirma, besivystančiomis šalimis, bus tęsiamas konstruktyvus dialogas dėl 

miškų naikinimo ir nykimo išmetamų dujų kiekio mažinimo.
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(22) MANO, kad finansiniai mechanizmai turėtų būti grindžiami veiksmais ir kuriami remiantis 

patikrintais rezultatais, susijusiais su dėl bendro miškų naikinimo ir miškų nykimo išmetamų 

dujų kiekio, kurio buvo išvengta, tuo pačiu skatinant išsaugojimą, tvarią miškotvarką ir miškų 

anglies atsargų didinimą.  Siekiant sumažinti dujų nuotėkio šalies mastu pavojų, būtų 

reikalinga mechanizmą įgyvendinti nacionaliniu mastu, paimant visą miškininkystės sektorių. 

PABRĖŽIA, kad tokiu mechanizmu turėtų būti atsižvelgiama į būtinybę kuo didesniu mastu 

užtikrinti susijusią naudą, pavyzdžiui, biologinės įvairovės išsaugojimą ir skurdo panaikinimą; 

be to, PALAIKO NUOMONĘ, kad siekiant veiksmingo įgyvendinimo nacionaliniu lygiu 

turėtų būti įsteigtos veiksmingos miškotvarkos struktūros, gerbiamos nuo miškų priklausomų 

vietos bendruomenių teisės ir atsižvelgiama į bendrų, bet diferencijuojamų, pareigų bei 

atitinkamų pajėgumų principą rengiant finansinės paramos priemones pagal tokius 

mechanizmus;

(23) ATKREIPIA DĖMESĮ į Komisijos apskaičiavimus, kad siekiant iki 2020 m. perpus sumažinti 

miškų nykimą, reikėtų 15–25 mlrd. EUR, tačiau bendra finansavimo suma priklausys nuo to, 

kokio lygio sušvelninimo veiksmų imsis besivystančios šalys; PABRĖŽIA, kad derybos ES 

dėl klimato kaitos ir energetikos teisės aktų paketo toliau prisidės prie ES pastangų suteikti 

finansinę paramą;

(24) PRIMENA, kad valstybės narės, laikydamosi savo konstitucinių nuostatų ir atsižvelgdamos į 

savo biudžetą, turi priimti sprendimą, kaip po 2012 m. panaudoti 15 % pajamų, gautų iš 

aukcione paskirstytų aviacijos sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų, 

ir kad šiuo atveju jos įsipareigoja kovoti su klimato kaita ES ir trečiosiose šalyse, inter alia, 

mažindamos išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, prisitaikydamos prie 

klimato kaitos poveikio, visų pirma besivystančiose šalyse, ir finansuodamos priemones 

miškų naikinimui išvengti. 
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(25) PRIMENA, kad 2008–2012 m. laikotarpiu miškų želdinimo ir atsodinimo veikla yra

pripažįstama, laikantis griežtų kiekybinių apribojimų, kaip vyriausybės įsipareigojimų 

vykdymas;  PABRĖŽIA, kad  2013–2020 m. laikotarpiu toliau turėtų būti pripažįstama miškų 

želdinimo ir atsodinimo veikla; be to, PRAŠO Komisijos įvertinti kreditų, sukauptų pagal 

finansinį mechanizmą, skirtą miškų naikinimo ir miškų nykimo problemoms spręsti 

atitinkamomis sąlygomis panaudoti vyriausybių įsipareigojimams iš dalies padengti, poveikį; 

REIŠKIA pritarimą, kad tokia galimybė pripažinti atitiktį ES LPS  papildoma priemone 

vidutinės trukmės –ilguoju laikotarpiu galėtų būti svarstoma išsamiai išnagrinėjus įgytą patirtį 

į ją atsižvelgus, visų pirma metodologinių klausimų srityje; 

(26) PRAŠO Komisiją į savo būsimą komunikatą dėl ES požiūrio dėl Kopenhagos susitarimo 

derybų įtraukti plataus užmojo strategiją, skirtą iš anksto telkti finansus ir investicijų srautus 

poveikio sušvelninimui ir prisitaikymui, įskaitant su kova su miškų naikinimu ir mišku 

nykimu susijusius aspektus bei išsaugojimo, tvarios miškotvarkos ir miškų anglies atsargų 

didinimo vaidmenį;

(27) PRAŠO Komisijos įvertinti galimybes pagal būsimą finansinį mechanizmą paskatinimo 

priemones nukreipti veiksmams, kuriais poveikis sušvelninamas mažiausiomis sąnaudomis ir 

labiausiai sumažinamas skurdas bei gaunama didžiausia biologinės įvairovės susijusi nauda, 

taip pat sustiprinamas ekosistemų atsparumas bei funkcijos;

(28) PABRĖŽIA, kad ES turi remti besivystančias šalis joms kuriant gebėjimus, stiprinant 

miškotvarką ir sprendžiant problemas, susijusias su žinių spragomis, kad finansinis 

mechanizmas pradėtų veikti kuo skubiau.


