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EU:n biodiversiteettistrategia
• Julkaistiin toukokuussa 2020, sisältää runsaasti metsiin liittyviä kirjauksia
• EU-tasoinen suojelutavoite 30%, 10% tiukasti suojeltua, sis. kaikki
luonnonmetsät (primary forests) ja vanhat metsät (old-growth forests)

• Merkittäviä tavoitteita ennallistamiselle, kuten hiilirikkaat turvemaat
• Useita toimeenpanoon liittyviä aloitteita tekeillä:
• Suositukset luonnonläheiselle metsänhoidolle (closer-to-nature forest management)

• Määritelmä vanhoille metsille (old growth forests) ja luonnonmetsille (primary forests) / ikija aarniometsät
• Ohjeistus tiukkaan suojeluun (metsästys, kalastus jne.)
• Lakikehikko ennallistamiseen – sitovat tavoitteet ennallistamiselle tulossa 2021 aikana
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EU:n metsästrategia
• Valmisteluprosessi viivästynyt poliittisista syistä – metsät suuren poliittisen
mielenkiinnon kohteena
• Metsästrategian tiekartta julkisessa konsultaatiossa loppuvuodesta 2020,
laajempi julkinen konsultaatio sulkeutui huhtikuussa 2021
• Suomi (ja useat muut jäsenmaat) peräänkuuluttaneet osallistavaa
valmistelua
• Neuvoston päätelmät ja parlamentin mietintö aiheesta laadittiin syksyllä 2020
(avattu keskusteluyhteys eri pääosastoihin hankalassa tilanteessa)
• Metsäisten maiden huolena kokonaisvaltaisen näkökulman häviäminen:
metsät ovat muutakin kuin hiilinielu ja biodiversiteetin suojelukohde
• Maatalousministerit ja ympäristöministerit keskustelleet aiheesta keväällä
2021
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EU:n metsästrategia
• Strategiaa odotetaan julkaistavaksi 20.7.2021 (14.7. julkaistavan
ilmastopaketin jälkeen)
• Maaliskuun ja kesäkuun pysyvä metsäkomitea peruttu komission toimesta
– ainoa jäsenmaiden ja komission yhteinen keskustelumahdollisuus
aiheesta joulukuussa 2020
• Suomella runsaasti kahdenvälisiä vaikuttamiskeskusteluita kevään 2021
aikana useilla tasoilla, strategia interservice konsultaatiossa eli
pääosastojen täydennettävänä parhaillaan
• Strategia tulee sisältämään maininnan lainsäädäntöehdotuksesta metsien
monitoroinnin vahvistamiseksi
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Tiedonanto maailman metsistä ja sen
toimeenpano
• Komission tiedonanto julkistettu kesällä 2019, neuvoston päätelmät Suomen pjkaudella syksyllä 2019
• Parlamentti laatinut näkemyksen sekä tiedonannosta että tulevasta lakikehikosta
(neuvoa-antava komissiolle) 2020 loppupuolella
• Laaja sisältö: metsäkatovapaat tuotantoketjut, yritysten raportointivelvollisuus
(Non-Financial Reporting Directive), kauppasopimukset, kehitysyhteistyö…

• Asiantuntijatyöryhmä (multistakeholder platform) aloitti työnsä lokakuussa 2020,
MMM metsä- ja maatalouspuoli edustettuna, EUTR-kytkentä
• Julkinen kuuleminen (sulkeutunut): Deforestation and Forest Products Impact
Assessment, lainsäädäntöehdotus julkaistaan syksyllä 2021 (metsäkatovapaat
tuotantoketjut)
• Lisätietoa komission verkkosivuilta
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Metsäkatovapaat tuotantoketjut
• Lainsäädäntöehdotus julkaistaan syksyllä 2021 (siirtynyt kesältä)
• Alustava listaus: naudanliha, puu, palmuöljy, soija, kumi, viljat, kaakao, kahvi
(täydentyy myöhemmin)
• Alustava analyyysi n. 20 vaihtoehdosta johti ehdotukseen seuraavien
vaihtoehtojen lähemmästä tarkastelusta
• Improved due diligence requirement: 1) tiedon keruu – 2) riskin arviointi – 3) riskiä
vähentävät toimet

• Benchmarking / country carding
• Mandatory public certification
• Mandatory labelling
• A deforestation free requirement supported by benchmarking/country carding

• On vielä epäselvää missä neuvostossa/työryhmässä aloitetta tullaan
käsittelemään. Päätöksen tekee neuvoston puheenjohtajamaa
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Ilmastokysymykset
• LULUCF-vertailutaso ja Suomen erilliskompensaatio
• EU:n ilmastolaki: EU:n hiilineutraalius vuonna 2050 (komission ehdotus
julkaistu maaliskuussa 2020, jatkotyöstö käynnissä)
• 2030-tavoitteen nosto
 lainsäädäntöehdotukset julkaistaan 14.7.2021
• Metsien käyttö vs. nielujen kasvattaminen

• Suomen tavoitteena on, etteivät muut maat pääsisi hyötymään Suomen
metsänielusta ja välttymään siten päästöjen vähentämistoimilta
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Uusiutuvan energian direktiivi RED II
• TEM:n vetämä työryhmä valmistellut biomassan
kestävyyskriteerisääntelyn kansallista toimeenpanoa
• HE Eduskuntaan 14.5.2020, voimaan 1.1.2021

• Metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit sellaisenaan direktiivin
mukaisina kestävyyslakiin
• Kestävyyskriteerit tullaan avaamaan uudelleen

• Suomen toiveena edetä nykyisten kriteerien toimeenpanoon ensin, takana
vuosien neuvottelutyö: säätelyn ennustettavuus tärkeää
• Ehdotettu toimeenpanoasetus (kevät 2021) menee merkittävästi komission
mandaattia pidemmälle, useimmat jäsenmaat eivät täyttäisi ehtoja
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Kestävä rahoitus ja taksonomia
• Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma + 3 lainsäädäntöehdotusta
2018
• Taksonomia-asetus
• Tiedonantovelvoiteasetus

• Viitearvoasetus

• Taksonomia-asetuksesta päästiin sopuun Suomen PJ-kaudella
• uusi kestävän rahoituksen strategia tulossa heinäkuussa 2021
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Taksonomia-asetus
• 6 ympäristötavoitetta
1. ilmastonmuutoksen hillintä
2. ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

4. siirtyminen kiertotalouteen
5. ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
6. biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

• aktiviteettien täytyy merkittävästi edistää ainakin yhtä tavoitetta
• eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille tavoitteille
• KOM valtuutettiin laatimaan tekniset arviointikriteerit aktiviteeteille
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Ilmastotoimia koskeva delegoitu
asetus
• julkaistiin virallisesti 8.6.2021
• sisältää tekniset arviointikriteerit tavoitteille 1&2 (ilmastotoimet)
• 9 sektoria, 88 aktiviteettia
• metsien käsittelyn kriteerit:
1.

vaatimukset metsätaloussuunnitelmille

2.

vaatimus ilmastohyötyanalyysistä

3.

pysyvyysvaatimus

4.

auditointi

5.

DNSH-kriteerit

• metsien käsittelyn kriteerit päivitetään pian
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Kuinka taksonomia etenee?
• neuvostolla (ja parlamentilla) 4 kk (+2?) aikaa kannanmuodostukseen
delegoidusta asetuksesta
• 8.6.2021 alkaen

• ehdotuksen kaatamiseen vaaditaan neuvoston määräenemmistö
• Suomen kanta valmisteilla, menee eduskuntaan
• lopuista neljästä ympäristötavoitteista vastaava ehdotus ensi vuoden
alussa
• kuuden ympäristötavoitteen keskinäinen johdonmukaisuus?
• kuinka taksonomiaa tullaan soveltamaan EU:ssa?
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Kiitos!
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