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Eesti Erametsaliidu prioriteet on looduskaitse. Praegu vaadatakse üle Euroopa Liidu looduskaitse 

dokumente st praegu oluline sellel teemal Euroopa Metsaomanike Konföderatsiooniga (edaspidi 

CEPF) koostööd teha.  

 

Puidukaubanduse määrus peaks 2015. aastal läbi vaadatama. Keskkonnaministeerium tegeleb sellega. 

Seal jälgime, et ei tuleks täiendavat bürokraatiat juurde.  

 

24.03.2015 CEPF töögrupis olid arutluse all alljärgnevad dokumendid: 

 

• SFM criteria and indicators – EU and Forest Europe developments 

 

• REFIT: Fitness Check of Birds – and Habitats-Directive 

Konkreetne dokument, mida jälgida puudub. Protsessi eesmärk on analüüsida Natura 2000 toimimist 

(tulemusi, efektiivsust, regulatsiooni lisaväärtust). Liikmesriigid esitavad aruanded ja lisaks avalik 

konsultatsioon. Juunis (Green Week'i ajal) toimuvad arutelud. Septembris esialgne aruanne 

(konverents, millel tasuks osaleda) ja 2016 algul lõpparuanne. Eeldatvalt lõpparuande baasil hakatakse 

kujundama edasist Natura 2000 puudutavat poliitikat. 

 

Keskkonnakaitse piirangud (1. prioriteet EEML-ile) 

EL keskkonnaseadusandluse „tervisekontroll“ (REFIT) - mis juhtuma hakkab? 

-          Aprill 2015 algas 12 nädalane konsultatsioon 

-          September 2015 konverents 

-          2016 algul Euroopa Komisjoni raport (ettepanekud) 

Natura 2000 ja metsaalade haldamise juhend (parim praktika) 

-          Uute Natura alade valiku teema (võrgustiku korrastamine) 

-          Täpsem kommunikatsioon „vajakutest“ 

Kooskõla Euroopa Liidu metsastrateegiaga – komisjon ja liikmesriigid peaksid hindama 

põhjalikumalt metsade ühiskondlikke hüvesid ja leidma säästva majandamise kaudu sobiva tasakaalu 

-          Looduskaitselised piirangud 

-          Organisatsioon, teenused 

-          Looduse kaitse 

-          Pildile saamine 

-          Eesti huvidega kattuvad teemad? 

-          Eesti eesistumine 

-          Euroopa metsamajas eesistumise vastuvõtu korraldamine 

 

Ajakohastamisega seoses vaadati üle: 

 

• ILUC (indirect land use change) - On koodnimi direktiivi eelnõule (2012/595 - DIRECTIVE OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Amending Directive 98/70/EC 

relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the 

promotion of the use of energy from renewable sources. Sellega muudetakse taastuva energia 

direktiivi aastast 2009. 24.02.2015 hääletati Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonis ja tehti hulk 

parandusettepanekuid (neist Eesti metsasektorile kõige ebameeldivam art 17 täiendus – nn puidu 

kaskaadkasutuse nõue. Keskkonnaministeerium toetab positsiooni, kus art 17 ei muudetaks - ei 

nõutaks nn puidu "kaskaadkasutust".  

 

• Climate and energy package (incl. Energy Union, LULUCF - Land use, land use change and 

Forestry, UNFCCC Paris - United Nations Framework Convention on Climate Change) 

 

 

 



• EU Forest Strategy (draft EP opinion, multi annual implementation plan) 

EL metsastrateegia , COM(2013)659 

Oluline olla kursis Euroopa Liidu strateegiliste prioriteetidega (eriti siis kui meie Eesti 

strateegiadokumente arutatakse). Järjepidev  kommunikatsioon siseriiklikul tasemel, et EL tasemel 

strateegiad kajastuks ka Eesti siseriiklikes strateegiates ja praktikas. 

-          Majanduskasvu aitab toetada metsatööstuse väljakutsetega tegelemine (tooraine, logistika, tööjõud, 

innovatsioon, üldine konkurents), toetatakse tehnoloogiaplatvormi 

-          Säästlikkuse teema katab FORES EUROPE raames tehtud töö 

-          Hinnata EL õigusaktide mõju (nende tulu, kulu ja sidusust) 

-          Ökosüsteemsete teenuste väärtuste arvestamise raamistiku väljatöötamine 

 

• Natura 2000 and forest guidelines 

On sisuliselt abivahend huvirühmadele (metsaomanikud, looduskaitsjad) Natura 2000 aladel asuvate 

metsade majandamiseks (regulatsioonide tõlgendamiseks, majandusmeetodite arendamiseks, 

eesmärkide kommunikatsiooniks). Räägitakse lahti direktiivid, seal leiduvad mõisted, Natura alade 

loomine, piirangute ja majandusvõtete kehtestamine, rahastamine, alade seisund, korduma kippuvad 

küsimused ja vastused neile, praktikate tutvustus eri riikidest. 

 

 

• Bioeconomy and EBA (European Bioeconomy Alliance – CEPF is a member) 

Bioenergia teema 
-vältida erikriteeriumeid puidule 

- leida toetust puidu mobilisatsioonile ja vajaliku taristu investeeringutele 

 

• EU Timber Regulation 

Euroopa Liidu puidukaubanduse määrus 995/2010 
Puidumäärus keelab illegaalse puidu turule toomise ja nõuab nõuetekohase hoolsuse süsteemi (nn due 

dilligence) rakendamist. Selle osa on ka tarneahela jälgimine. Eestis vastutab Keskkonnainspektsioon. 

Vastavalt määrusele peavad liikmesriigid esitama olukorrast aruanded tähtajaga 03.03.2015. Hiljemalt 

03.12.2015 peaks komisjon rakendamisest tegema vahearuande ja kaaluma määruse täiendamist.  

 

-          Lisakoormuse vältimine (metsaomanikele, ettevõtetele ja ka riigile). 03.12.2015 vaatab ilmselt 

Euroopa Komisjon üle määruse toimimise ning teeb vajadusel ettepanekud õigusakti täiendamiseks. 

Siin oluline jälgida, et ettepanekud ei liiguks vales suunas. Võib-olla suvel korra kohtuda 

Keskkonnainspektsiooniga ja arutada süsteemi toimimist ja järelevalve ootusi. 

-          Sertifitseerimise nõude vältimine. 

 

• Unff-IAF (United Nations Forum on Forests – International Arrangements on Forests) 

On ÜRO metsandusfoorum ja globaalne metsapoliitika tase Kui hakatakse Maaelu arengu strateegia 

meetmeid muutma, siis on oluline tagada metsandusele vähemalt tänane ressurss. (hetkel "stand-by" 

teema). 
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