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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse 
raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks
(2020/2006(INL))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõiget 3 ja artikli 192 lõiget 
1,

 võttes arvesse komisjoni 21. mai 2003. aasta teatist „Metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus (FLEGT): ELi tegevuskava ettepanek“ 
(COM(2003)0251,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta 
määrust nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused („ELi puidumäärus“)1,

 võttes arvesse ÜRO 2030. aasta kestliku arengu eesmärke, eelkõige eesmärki 15, mille 
kohaselt tuleb kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende 
säästvat kasutamist, majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja 
pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul (COP21) sõlmitud Pariisi kokkulepet,

 võttes arvesse komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi tellitud uuringut 
hoolsuskohustuse nõuete kohta tarneahelas (2020),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse dokumenti „European Added 
Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation“2,

 võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 16. 
detsembri 2019. aasta järeldusi, milles käsitletakse komisjoni teatist „Ulatuslikumad 
ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ kohta,

 võttes arvesse 2015. aasta detsembri Amsterdami deklaratsiooni „Teeme lõpu Euroopa 
riikide põllumajandustoorme tarneahelatest tingitud metsaraadamisele“,

1 ELT L 295, 12.11.2010, lk 23–34.
2 EPRS, „European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation“ (Euroopa lisaväärtuse hinnang ELi õigusraamistiku kohta, millega peatada ja pöörata tagasi ELi 
põhjustatav ülemaailmne raadamine) (koostamisel).
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 võttes arvesse ÜRO raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate 
heitkoguste vähendamise (REDD+) mehhanismi programmi,

 võttes arvesse ÜRO metsanduse strateegilist kava aastateks 2017–2030, milles on 
määratletud kuus globaalset metsadega seotud eesmärki ja 26 seonduvat sihti, mis tuleb 
saavutada 2030. aastaks,

 võttes arvesse ÜRO 17. juunil 1994. aastal vastu võetud kõrbestumise vastu võitlemise 
konventsiooni,

 võttes arvesse ÜRO Arenguprogrammiga (UNDP) arendatud riiklikke kestlikke 
toormeplatvorme,

 võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 1969. aasta Ameerika inimõiguste konventsiooni,

 võttes arvesse 1987. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

 võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1989. aasta konventsiooni nr 
169 põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta,

 võttes arvesse 1989. aasta põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsiooni,

 võttes arvesse ÜRO 2007. aasta põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni,

 võttes arvesse OECD/FAO vastutustundliku põllumajanduse tarneahelate suuniseid,

 võttes arvesse 1973. aasta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsiooni (CITES),

 võttes arvesse 1992. aasta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, sellega seotud 
2000. aasta Cartagena bioohutuse protokolli ning 2010. aasta geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya 
protokolli,

 võttes arvesse ÜRO valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 6. mai 2019. aasta üleilmset 
hindamisaruannet bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste kohta 
2019. aastal,

 võttes arvesse ÜRO 2006. aasta vastutustundlike investeeringute põhimõtteid,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt 2011. aastal heakskiidetud äritegevuse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning OECD 2011. aastal ajakohastatud rahvusvaheliste 
ettevõtjate alaseid suuniseid,
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 võttes arvesse ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 8. augusti 2019. aasta 
eriaruannet kliimamuutuste ja maa kohta,

 võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsjaid toetava ELi 
poliitika kohta3,

 võttes arvesse oma 4. aprilli 2017. aasta resolutsiooni palmiõli ja vihmametsade 
hävitamise kohta4,

 võttes arvesse oma 12. septembri 2017. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse 
ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele5,

 võttes arvesse oma 3. juuli 2018. aasta resolutsiooni maailma põlisrahvaste õiguste 
rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta6,

 võttes arvesse oma 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni loodusvarade läbipaistva ja 
vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides7,

 võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta8,

 võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta9,

 võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2019. aasta teatist „Ulatuslikumad ELi meetmed 
maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ (COM(2019)0352),

 võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

 võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „ELi elurikkuse strateegia aastani 
2030 „Toome looduse oma ellu tagasi““ (COM(2020)0380),

 võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „Strateegia „Talust taldrikule“ 
õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“ 
(COM(2020)0381),

– võttes arvesse oma kodukorra artikleid 47 ja 54,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, arengukomisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni arvamusi,

3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0226.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0098.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0330.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0279.
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0333.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015.
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– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A9-
0000/2020),

A. arvestades, et bioloogiliselt mitmekesised metsad kui looduslikud CO2 sidujad on 
asendamatud võitluses kliimamuutuste vastu kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, et hoida maakera keskmise temperatuuri tõus alla 2 °C 
industriaalühiskonna eelse tasemega võrreldes ning jätkata jõupingutusi, et temperatuuri 
tõus oleks kuni 1,5 °C industriaalühiskonna eelsest tasemest, samuti kliimamuutustega 
kohanemisel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel;

B. arvestades, et 10 % ülemaailmsest raadamisest on seotud liidu tarbimisega;

1. rõhutab, et ligikaudu 80 % ülemaailmsest raadamisest on tingitud põllumajanduseks 
kasutatava maa laiendamisest; rõhutab selles kontekstis, et komisjoni 2019. aasta juuli 
teatises ulatuslikumate ELi meetmete kohta maailma metsade kaitseks ja taastamiseks 
tunnistatakse, et liidu nõudlus selliste toodete järele nagu palmiõli, liha, soja, kakao, 
mais, puit ja kautšuk, sealhulgas töödeldud toodete või teenuste kujul, on suur 
raadamise, ökosüsteemide hävitamise ja inimõiguste rikkumise põhjustaja kogu 
maailmas;

2. tunneb heameelt, et kasvab ettevõtjate teadlikkus ülemaailmse raadamise probleemist, 
ühismeetmete vajadusest ja asjaomastest kohustustest; rõhutab siiski, et ettevõtete 
vabatahtlikud raadamisvastased kohustused katavad sageli vaid osa nende tarneahelatest 
ja on praegu ülemaailmse raadamise peatamiseks ebapiisavad;

3. juhib tähelepanu sellele, et kolmanda poole sertifitseerimissüsteemidel on olnud oluline 
osa ettevõtjate ja kodanikuühiskonna koondamises, et kujundada ühine arusaam 
raadamise probleemist; märgib siiski, et ainuüksi kolmanda poole vabatahtlikud 
sertifitseerimissüsteemid ei ole siiani ülemaailmse raadamise peatamisel ja 
tagasipööramisel tulemuslikud olnud; märgib, et kolmanda poole vabatahtlik 
sertifitseerimine võib olla abivahend raadamisega seotud riskide hindamisel ja 
maandamisel, kui see on hästi kavandatud ja rakendatud, pidades silmas kestlikkuse 
kriteeriume, millel see põhineb, sertifitseerimis- ja akrediteerimisprotsessi tõhusust, 
sõltumatut järelevalvet, tarneahela järelevalve võimalusi, põlismetsade kaitsmise ja 
säästva metsamajanduse edendamise nõudeid;

4. heidab ette seda, et kui rakendada ainult kolmanda poole sertifitseerimist ja märgiseid, 
pannakse vastutus soovimatult tarbijatele, kes peavad otsustama, kas osta raadamist 
mittepõhjustavaid tooteid; rõhutab seetõttu, et kolmanda poole sertifitseerimine saab 
olla üksnes täienduseks, kuid ei saa asendada põhjalikke ettevõtjate hoolsuskohustuse 
protsesse;

5. kiidab selles osas heaks suure hulga ettevõtete üleskutse kehtestada metsa ohustavate 
kaupade tarneahelates liidu eeskirjad kohustusliku hoolsuskohustuse kohta;

6. tuletab meelde oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta ja oma nõudmist komisjonile esitada viivitamata ettepanek nõuetekohasel 
hoolsusel põhineva Euroopa õigusraamistiku kohta, millega tagatakse ELi turule 
lastavate toodete kestlikud ja raadamisvabad tarneahelad ning pööratakse eritähelepanu 
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raadamisega seotud impordi peamiste põhjustega tegelemisele ja ergutatakse selle 
asemel importi, mis ei põhjusta metsade raadamist välismaal;

7. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle võidelda ülemaailmse raadamise vastu, kuid 
nõuab põhjalikumat poliitilist käsitlust; palub komisjonil esitada ettepaneku ELi 
õigusraamistiku loomiseks, mille alus on kohustusliku hoolsuskohustuse, aruandluse, 
avalikustamise ja kolmanda poole osalemise nõuded, samuti vastutus ja karistused kõigi 
selliste ettevõtjate kohustuste rikkumise korral, kes lasevad esmakordselt liidu turule 
kaupu, mis ohustavad metsa ja ökosüsteeme kõige enam, ning nendest kaupadest saadud 
tooteid, ning õigusabi kättesaadavus ja õiguskaitsevahendid nende kohustuste täitmata 
jätmise tõttu kannatanutele; liidu turul kauplejatele tuleks kehtestada jälgitavuse 
kohustus, et tagada kestlikud ja raadamisvabad väärtusahelad, nagu on ette nähtud selle 
resolutsiooni lisas; rõhutab, et sama õigusraamistikku tuleks kohaldada liidus asuvate 
finantseerimisasutuste suhtes, mis annavad raha ettevõtetele, kes töötavad üles, 
koguvad, toodavad või töötlevad puitu ja ökosüsteemi ohustavaid kaupu ning nendest 
saadud tooteid;

8. juhib tähelepanu sellele, et kõnealuse ELi õigusraamistikuga hõlmatud, metsa ja 
ökosüsteeme ohustavad kaubad peaksid olema kindlaks määratud objektiivsete ja 
teaduspõhiste kaalutluste põhjal, et sellised kaubad kujutavad suurt ohtu metsade ning 
suurte süsinikuvarudega ja bioloogiliselt mitmekesiste ökosüsteemide hävitamisele ja 
seisundi halvenemisele, samuti põlisrahvaste õigustele ja inimõigustele üldiselt;

9. rõhutab, et selline ELi õigusraamistik ei peaks tagama mitte üksnes puidu ja 
ökosüsteeme ohustavate kaupade ning nendest saadud toodete ülestöötamise, tootmise, 
kogumise ja töötlemise seaduslikkuse päritolumaal, vaid ka nende ülestöötamise, 
tootmise, kogumise ja töötlemise kestlikkuse;

10. rõhutab, et kohalikud kogukonnad, põlisrahvad ning maa ja keskkonna kaitsjad on 
sageli ökosüsteemide säilitamise võitluse eesliinil; tunneb muret, et metsade ja muude 
väärtuslike ökosüsteemide seisundi halvenemise ja hävitamisega kaasneb või sellele 
järgneb sageli inimõiguste rikkumine; nõuab seetõttu tungivalt, et ELi tulevasse 
õigusraamistikku lisataks inimõiguste, eriti maaomandiga seotud õiguste, 
maavaldusõiguse ja töötaja õiguste kaitse, pöörates erilist tähelepanu põlisrahvaste 
õigustele;

11. märgib, et sellist ELi õigusraamistikku tuleks laiendada ka muudele suurtele 
süsinikuvarudele ja bioloogiliselt mitmekesistele ökosüsteemidele peale metsade, et 
vältida surve ümbersuunamist nendele maastikele;

12. usub, et neid kohustusi tuleks kohaldada kõigi ettevõtete suhtes, kes lasevad liidu turule 
metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu, olenemata nende suurusest või 
registreerimiskohast; usub, et killustunud lõppturul on väiksemate ja suuremate 
ettevõtete kaasamine keskse tähtsusega, et tagada nii laiaulatuslik mõju kui ka tarbijate 
usaldus; rõhutab, et reguleeriv raamistik ei tohi tekitada liigset koormust väikestele ja 
keskmise suurusega tootjatele ega takistada neid pääsemast turgudele ja osalemast 
rahvusvahelises kaubanduses; tunnistab seetõttu, et hoolsuskohustuse, aruandluse ja 
avalikustamise nõuded peavad olema proportsioonis kõnealuste kaupadega seotud 
ohtude tasemega;
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13. on veendunud, et ELi puidumäärus, eriti selle hoolsuskohustuse nõuded, on hea mudel, 
mille põhjal töötada välja tulevane ELi õigusraamistik, millega peatada ja pöörata tagasi 
ELi põhjustatav ülemaailmne raadamine, kuid ELi puidumääruse puudulik rakendamine 
ja jõustamine tähendab, et see ei vasta oma mõttele ega eesmärgile; on seetõttu 
arvamusel, et ELi puidumäärusest saab ELi tulevase õigusraamistiku parema 
rakendamise ja jõustamise eeskirjade jaoks õppust võtta, et peatada ja pöörata tagasi 
ELi põhjustatav ülemaailmne raadamine;

14. rõhutab, et õigusraamistik tuleb ja seda saab kujundada viisil, mis oleks kooskõlas 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuetega;

15. rõhutab, et metsi ja ökosüsteeme ohustavate kaupade liidus tarbimise mõju tuleb 
piisavalt käsitleda ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2030 ning strateegia 
„Talust taldrikule“ järelmeetmetes ning regulatiivsetes ja mitteregulatiivsetes 
meetmetes;

16. nõuab, et komisjon esitaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõike 3 ja artikli 
191 alusel ettepaneku ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse 
raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks, järgides selle ettepaneku lisas sätestatud 
soovitusi;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud soovitused 
komisjonile ja nõukogule.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA

SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

1. Eesmärk

Määruse ettepanek (edaspidi „ettepanek“) peaks looma aluse selliste taastumatute loodusvarade 
nagu loodusmetsade ja looduslike ökosüsteemide kõrgetasemeliseks kaitseks, tagades, et liidu 
turg ja tarbimisharjumused loodusmetsi ega ökosüsteeme ei kahjusta, samuti kaitsmaks 
inimõigusi, mida ettepanekuga hõlmatud toodete ülestöötamine, kogumine ja tootmine 
mõjutavad.

See peaks tagama läbipaistvuse ja kindluse järgneva suhtes:

a. ettepanekuga hõlmatud kaubad ja nendest saadud tooted, mida turustatakse liidu siseturul,

b. kõigi liidu siseturul aktiivsete ettevõtjate tarnetavad,

c. nende ettevõtjate tootmistavad, kes töötavad üles, koguvad, tarnivad ja töötlevad puitu ja 
ökosüsteeme ohustavaid kaupu või toodavad neist saadud tooteid liidu siseturul.

Sellega tuleks kehtestada kohustus täita liidu ja selle liikmesriikide võetud rahvusvahelisi 
keskkonna ja inimõigustega seotud kohustusi, nagu Pariisi kliimakokkulepe, kestliku arengu 
eesmärgid ja inimõigustealased kohustused.

2. Kohaldamisala

Ettepanekut tuleks kohaldada kõigi ettevõtjate suhtes, olenemata nende õiguslikust vormist, 
suurusest või väärtusahelate keerukusest, s.t iga füüsilise või juriidilise isiku suhtes (välja 
arvatud mitteärilised tarbijad), kes lasevad esmakordselt liidu siseturule ettepanekuga hõlmatud 
kaubad ja nendest saadud tooted. Seda peaks kohaldama nii liidu kui ka liiduväliste ettevõtjate 
suhtes. Ettevõtjad, kes ei asu liidus, peaksid ülesannete täitmiseks määrama volitatud esindaja 
(kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/10201).

Kõigil ettevõtjatel peaks olema õigus lasta metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu ning nendest 
saadud tooteid seaduslikult liidu turule ainult siis, kui nad suudavad tõendada, et nende enda 
tegevuse ja kõigi ärisuhete piires, mis neil on kogu väärtusahela äripartnerite ja üksustega (s.t 
tarnijad, frantsiisivõtjad, litsentsiaadid, ühisettevõtted, investorid, kliendid, töövõtjad, tarbijad, 
konsultandid, finants-, juriidilised ja muud nõustajad), on ainult tühine oht, et liidu turule lastud 
tooted:

 ei pärine maalt, mis on saadud loodusmetsade või muude looduslike ökosüsteemide 
ümberkujundamise teel, 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete 
vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 
305/2011 (ELT L 169, 25.6.2019, lk 1).
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 ei pärine loodusmetsadest ega looduslikest ökosüsteemidest, mille seisund on 
halvenemas, ning

 ei ole toodetud inimõigusi rikkudes ega ole sellega seotud.

Ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et neid standardeid järgitakse kogu 
nende väärtusahelas.

Ettepanek peaks hõlmama kõiki kaupu, mida seostatakse kõige sagedamini raadamise, 
loodusmetsa seisundi halvenemise ning loodusliku ökosüsteemi ümberkujundamise ja seisundi 
halvenemisega. Need kaubad tuleks loetleda ettepaneku lisas ja nende hulka peaksid kuuluma 
vähemalt palmiõli, soja, liha, nahk, kakao, kohv, kautšuk ja mais ning kõik nendest kaupadest 
saadud vahe- või lõpptooted ja tooted, mis neid kaupu sisaldavad. Kui saadud tooted sisaldavad 
sisendit rohkem kui ühest ettepanekuga hõlmatud kaubast, tuleks hoolsuskohustust kohaldada 
iga sellise kauba suhtes. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/20102 („ELi 
puidumäärus“) hõlmatud kaubad tuleks lisada ettepaneku kohaldamisalasse kolme aasta jooksul 
alates ettepaneku jõustumise kuupäevast.

Komisjon peaks vastu võtma delegeeritud õigusaktid, et muuta nende kaupade ja neist saadud 
toodete loetelu, mida ettepanek hõlmab, kui ilmneb tõendeid nende ülestöötamise, kogumise 
või tootmise kahjuliku mõju kohta loodusmetsadele, looduslikele ökosüsteemidele või 
inimõigustele.

Ettepanekut tuleks kohaldada ka liidus asuvate finantseerimisasutuste suhtes, mis annavad raha 
või osutavad kindlustus- või muid teenuseid ettevõtjatele, kes töötavad üles, koguvad, 
toodavad, töötlevad või müüvad puitu või ökosüsteeme ohustavaid kaupu ja nendest saadud 
tooteid.

Kaupleja, s.t iga füüsiline või juriidiline isik, kes äritegevuse käigus müüb või ostab liidu 
siseturul ettepanekuga hõlmatud kaupu või nendest saadud tooteid, mis on juba liidu siseturule 
lastud, peaks kogu tarneahela kestel kindlaks tegema:

 ettevõtjad või kauplejad, kes on tarninud määrusega hõlmatud kaupu ja nendest saadud 
tooteid; ning

 vajaduse korral ettevõtjad, kellele nad on ettepanekuga hõlmatud kaupu ja nendest 
saadud tooteid tarninud.

3. Üldised kohustused

3.1. Raadamine ja looduslike ökosüsteemide ümberkujundamine

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles 
sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 
295, 12.11.2010, lk 23).
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Ettepanekuga hõlmatud kaubad ja nendest saadud tooted, mis lastakse liidu turule, ei tohiks 
põhjustada raadamist ega looduslike ökosüsteemide ümberkujundamist ega olla saadud 
kummagi sellise tegevuse tagajärjel.

Seepärast ei tohiks metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu, mis on liidu turule lastud toorena 
või nendest kaupadest saadud või neid sisaldavate toodetena, töötada üles, koguda ega toota 
maal, millel oli 1. jaanuaril 2008. aastal jaotises 3.3 „Mõisted“ esitatud määratluse kohaselt 
loodusmetsa või loodusliku ökosüsteemi staatus, kuid mis on pärast seda kaotanud selle staatuse 
raadamise või ümberkujundamise tagajärjel.

3.2. Loodusmetsade ja looduslike ökosüsteemide seisundi halvenemine

Ettepanekuga hõlmatud kaubad ja nendest saadud tooted, mis viiakse liidu turule, ei tohiks 
põhjustada loodusmetsade või looduslike ökosüsteemide seisundi halvenemist ega olla saadud 
nende tulemusena.

Seepärast ei tohiks metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu, mis on liidu turule lastud toorena 
või nendest kaupadest saadud või neid sisaldavate toodetena, töötada üles, koguda ega toota 
maal, millel oli jaotises 3.3 „Mõisted“ esitatud määratluse kohaselt 1. jaanuaril 2008. aastal 
loodusmetsa või loodusliku ökosüsteemi staatus ja millel on endiselt sama staatus, kuid kus 
maa on seisundi halvenemise tõttu muutunud. Liidu turule peaks olema seaduslikult võimalik 
lasta ainult kaupa, mis on töötatud üles, kogutud või toodetud kooskõlas kaitse-eesmärkidega 
ning kui see ei toonud kaasa ökosüsteemi funktsioonide kadumist ega halvenemist maal ega 
külgneval maal, kus see on üles töötatud, kogutud või toodetud.

3.3. Mõisted 

Vastavalt aruandlusraamistiku terminite ja mõistete dokumendile3 tuleks ettepanekus kasutada 
järgnevaid mõisteid.

Mets tähendab maad, mis hõlmab enam kui 0,5 hektarit, mille puud on kõrgemad kui 5 meetrit 
ja võrastiku liitus on üle 10 protsendi või mille puud suudavad algsel kohal nende piirideni 
jõuda. See ei hõlma maad, mida kasutatakse peamiselt põllumajanduslikul või muul viisil. Mets 
hõlmab loodusmetsi ja metsaistandusi. 

Loodusmets tähendab metsa, mis on looduslik ökosüsteem. Loodusmetsadel on paljud või 
enamik sellele kohale omase metsa omadustest, sealhulgas liigiline koostis, struktuur ja 
ökoloogiline funktsioon. Loodusmetsade alla kuuluvad:

a. põlismetsad, millele ei ole inimtegevus lähiminevikus olulist mõju avaldanud;

b. taastunud (teise põlvkonna) metsad, millele on minevikus avaldanud suurt mõju näiteks 
põllumajandus, loomakasvatus, puuistandikud või intensiivne metsaraie, kuid kus mõju 
peamised põhjused on lakanud või oluliselt vähenenud, nii et ökosüsteem on saanud 
tagasi suure osa oma algsest liigilisest koostisest, struktuurist ja ökoloogilisest 

3 Vt https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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funktsioonist või tal on teiste tänapäevaste looduslike ökosüsteemidega võrreldav 
seisund;

c. majandatavad loodusmetsad, kus suur osa ökosüsteemi koostisest, struktuurist ja 
ökoloogilisest funktsioonist eksisteerib paralleelselt järgmisega: i) puidu või muude 
metsasaaduste raie, sealhulgas majandamine väärtuslike liikide kaitsmiseks; ii) väikese 
intensiivsusega väikesemahuline harimine metsa sees, näiteks vähemintensiivsed 
alepõletamisel põhineva põllumajanduse vormid (vahelduvviljelus) metsamosaiigis;

d. metsad, mille seisund on inimtekkeliste või looduslike põhjuste (nt ülestöötamine, 
tulekahju, kliimamuutused, invasiivsed võõrliigid vms) tõttu osaliselt halvenenud, kuid 
kus maa otstarvet pole muudetud ning kus seisundi halvenemine ei põhjusta puudega 
kaetud ala püsivat vähenemist allapoole piirmäärasid, mille järgi mets määratletakse, ega 
ökosüsteemi koostise, struktuuri ja funktsiooni muude peamiste elementide püsivat 
kadumist.

Raadamine tähendab loodusmetsade kadumist, mis on tingitud i) üleminekust 
põllumajandusele või muule metsale mitteomasele maakasutusele; ii) metsaistandikeks 
muutmisest; iii) tugevast ja püsivast seisundi halvenemisest.

Looduslik ökosüsteem tähendab ökosüsteemi, mis sarnaneb nii liigilise koostise, struktuuri kui 
ökoloogilise funktsiooni poolest olemuselt sellisele ökosüsteemile, mida asjaomases piirkonnas 
leidub või leiduks, kui puuduks olulise inimtegevuse mõju. See hõlmab inimese majandatavaid 
ökosüsteeme, kus on olemas suur osa looduslike liikide koostisest, struktuurist ja ökoloogilisest 
funktsioonist.

Looduslikud ökosüsteemid hõlmavad:

a. enamjaolt puutumata looduslikke ökosüsteeme, millele ei ole inimtegevus lähiminevikus 
olulist mõju avaldanud;

b. taastunud looduslikke ökosüsteeme, millele on minevikus avaldanud suurt mõju näiteks 
põllumajandus, loomakasvatus, puuistandikud või intensiivne metsaraie, kuid kus mõju 
peamised põhjused on lakanud või oluliselt vähenenud, nii et ökosüsteem on saanud 
tagasi suure osa liigilisest koostisest, struktuurist ja teiste tänapäevaste looduslike 
ökosüsteemidega võrreldavast ökoloogilisest funktsioonist;

c. majandatavaid looduslikke ökosüsteeme (sealhulgas paljusid ökosüsteeme, mida võiks 
nimetada poollooduslikeks), kus on olemas suur osa ökosüsteemi koostisest, struktuurist 
ja ökoloogilisest funktsioonist; see hõlmab majandatavaid loodusmetsi, samuti 
looduslikke rohumaid või karjamaid, kus karjatatakse või on ajalooliselt karjatatud 
kariloomi;

d. looduslikke ökosüsteeme, mille seisund on inimtekkeliste või looduslike põhjuste (nt raie, 
tulekahju, kliimamuutused, invasiivsed võõrliigid vms) tõttu osaliselt halvenenud, kuid 
kus maa otstarvet pole muudetud ning kus suurem osa ökosüsteemi koosseisust, 
struktuurist ja funktsioonist on jäänud alles või peaks taastuma looduslikult või 
ökoloogilise taastamise sihiga majandamise teel.

Ettepaneku kohaldamisalasse peaksid kuuluma looduslikest ökosüsteemidest need, mille maa 
on suure bioloogilise mitmekesisusega ning kus on suured süsinikuvarud, nagu on osutatud 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2018/20014 artikli 29 lõike 3 punktides c ja d ning 
artikli 29 lõike 4 punktis a.

Metsa ja ökosüsteemi seisundi halvenemine on määratletud kui hulk muutusi metsas või 
looduslikus ökosüsteemis, mis mõjutavad märkimisväärselt ja negatiivselt selle liigilist 
koostist, struktuuri või funktsiooni ning vähendavad ökosüsteemi võimet pakkuda tooteid, 
toetada bioloogilist mitmekesisust või pakkuda ökosüsteemi teenuseid.

Ökosüsteemi ümberkujundamine on määratletud kui loodusliku ökosüsteemi maakasutuse 
muutmine teiseks või põhjalik muutus loodusliku ökosüsteemi liigilises koostises, struktuuris 
või funktsioonis.

Komisjon peaks vastu võtma delegeeritud õigusaktid, et kehtestada ettepanekuga hõlmatud 
piirkondade mittetäielik loetelu ja seda regulaarselt ajakohastada.

3.4. Inimõiguste rikkumine

Metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu, mis on liidu turule lastud toorena või nendest saadud 
või neid sisaldavate toodetena, ei tohiks üles töötada, koguda ega toota maalt, mis on saadud 
või mida kasutatakse riiklike seadustega kehtestatud inimõigusi või vähemalt rahvusvahelistes 
lepingutes nimetatud õigusi rikkudes, näiteks maaomandiga seotud õigused, põlisrahvaste 
õigused, vaba eelnevalt teatatud nõusolek, nagu on sätestanud ÜRO alaline põlisküsimuste 
foorum, õigus veele, töötaja õigused, mis on sätestatud ILO põhikonventsioonides, ning muid 
rahvusvaheliselt tunnustatud maakasutuse, juurdepääsu või omandiga seotud inimõigusi 
rikkudes.

Hõlmatud kaupade ülestöötamise, kogumise või tootmise kõigis etappides tuleks austada 
kohalikke kogukondi ja põlisrahvaste kogukonda ja maaomandiga seotud õigusi igas vormis, 
olgu need avalikud, eraõiguslikud, kommunaalsed, kollektiivsed, põlisrahvaste, naiste või 
tavaõigused. Tuleks määratleda ja austada põlisrahvaste ning kohalike kogukondade 
formaalseid ja tavapäraseid õigusi maadele, territooriumidele ja ressurssidele. Need õigused 
hõlmavad õigusi nende maade, territooriumide ja ressursside omamiseks, valdamiseks, 
kasutamiseks ja haldamiseks.

Ettepanekuga hõlmatud kaupu ei tohiks hankida maalt, mille omandamine ja kasutamine 
mõjutab kogukonna ja maaomandiga seotud õigusi. Eelkõige ei tohiks liidu turule lastud kaupu 
üles töötada, koguda ega toota mis tahes vormis kohalike kogukondade ja põlisrahvaste maade 
ja valduste all olevatelt aladelt, mis on selle staatuse kaotanud, välja arvatud juhul, kui see 
toimus asjaomaste kohalike kogukondade ja põlisrahvaste eelnevalt antud vabal ja teadval 
nõusolekul.

4. Kohustus tuvastada, ennetada ja leevendada kahju väärtusahelas

4.1. Hoolsuskohustus

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).
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Ettevõtjad peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et austada keskkonda ja inimõigusi ning 
tagada nende austamine kogu väärtusahelas. See peaks hõlmama kõiki ettevõtte ärisuhteid 
äripartnerite ja üksustega kogu väärtusahelas (tarnijad, frantsiisivõtjad, litsentsiaadid, 
ühisettevõtted, investorid, kliendid, töövõtjad, tarbijad, konsultandid, finants-, juriidilised ja 
muud nõustajad) ning mis tahes muu valitsusvälise või riigiüksusega, mis on otseselt seotud 
tema äritegevuse, toodete või teenustega.

Seejuures peaksid ettevõtjad kasutama hoolsuskohustuse osas riskipõhist käsitlust, kus 
hoolsuskohustuse laad ja ulatus vastavad kahjuliku mõju tüübile ja riskitasemele. Suurema 
riskiga alade suhtes tuleks kohaldada tõhustatud hoolsuskohustust.

Piisavalt ja tõhusalt tuleks võtta järgmisi meetmeid.

a. Kogu väärtusahela kindlakstegemine
Ettevõtjatel peaks olema täielik ülevaade kõigist osalejatest väärtusahela kõikidel tasemetel, 
olgu need tarnijad, frantsiisivõtjad, litsentsiaadid, ühisettevõtted, investorid, kliendid, 
töövõtjad, tarbijad, konsultandid, finants- ja juriidilised ning muud nõustajad.

b. Ettepanekus sätestatud kriteeriumide alusel väärtusahelas tegelike ja potentsiaalsete 
metsa ja ökosüsteemiga seotud riskide tuvastamine ja hindamine
Kui ettevõtja alustab uut tegevust või kaasab uusi äripartnereid, peaks ta kindlaks tegema uues 
tarneahelas osalejad ning hindama nende põhimõtteid ja tavasid, samuti nende ülestöötamise, 
tootmise, kogumise ja töötlemisega seotud tegevuskohti. Olemasoleva tegevuse osas tuleks 
kindlaks teha ja hinnata jätkuvat kahjulikku mõju ja kahju, samuti võimalikke riske. 
Riskianalüüs tuleks teha pigem riskide kohta, mis tulenevad ettevõtja tegevusest või mõjust 
keskkonnale, üksikisikutele või kogukondadele, mitte äriühingu aktsionäride materiaalse riski 
kohta.

Kui ettevõtjal on suur hulk tarnijaid, tuleks määratleda üldised valdkonnad, kus kahjuliku mõju 
oht on kõige märkimisväärsem, ja selle riskihinnangu põhjal eelistada tarnijaid 
hoolsuskohustuse põhjal.

c. Riskide ennetamine ja nende maandamine tühise tasemeni
Maandus- ja ennetusmeetmed võivad nõuda ettevõtjalt mitmete meetmete võtmist, nagu näiteks 
oma ostutavade muutmine, et muuta ostetud metsasaaduste tüüpi, tarnijatega sõlmitud lepingute 
muutmine, tarnijatele abi osutamine nende tavade muutmiseks jne. Maandusmeetmetega tuleks 
esmalt püüda parandada tavasid kogu tarneahelas. Kui parandused ei vähenda riske piisavalt, 
tuleks kaaluda ostu- ja investeerimisotsuste muutmist.

d. Keskkonna- ja inimõiguste rikkumiste lõpetamine 
Ettevõtjad peaksid lõpetama kõik tegevused, mis põhjustavad või võivad põhjustada kahjulikku 
ja vältimatut mõju või aitavad või võivad aidata sellele kaasa.

e. Võetud meetmete rakendamise ja tõhususe jälgimine ning hoolsuskohustuse tõhususe 
pidev parandamine
Ettevõtjad peaksid regulaarselt kontrollima, kas nende tegevus vähendab tegelikult kahju ja kui 
mitte, siis kohandama neid või töötama välja muid meetmeid. See süsteem peaks põhinema 
kvalitatiivsetel ja kvantitatiivsetel näitajatel ning sisemisel ja välisel tagasisidel. 

f. Kolmanda poole sertifitseerimissüsteemide integreerimine
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Kolmanda poole sertifitseerimissüsteemid võivad täiendada hoolsuskohustuse süsteemide 
riskihindamise ja -maandamise komponente ning anda nende jaoks teavet, tingimusel et need 
süsteemid on kestlikkuse kriteeriumide ulatuse ja tugevuse osas kohased ning vastavad 
piisavale läbipaistvuse, erapooletuse ja usaldusväärsuse tasemele. Kolmanda poole 
sertifitseerimissüsteemid peaksid vastama ka konkreetsetele juhtimiskriteeriumidele, mis 
hõlmavad tööstusest sõltumatust, sotsiaalsete ja keskkonnahuvide kaasamist standardite 
kehtestamisse, sõltumatut kolmanda poole auditeerimist, auditeerimisaruannete avalikustamist, 
läbipaistvust kõigis etappides ja avatust. Alles pärast seda, kui ettevõtja on andnud sellise 
hinnangu kestlikkuse ning juhtimiskriteeriumide ulatuse ja tugevuse kohta, võib ta otsustada 
võtta arvesse kolmanda poole süsteeme, kui see on vajalik ja asjakohane. Kolmanda poole 
sertifitseerimine ei tohiks siiski rikkuda ettevõtja vastutuse põhimõtet.

g. Vabatahtliku partnerluse lepingu osa
Liit võib metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu tootvate riikidega (partnerriikidega) pidada 
läbirääkimisi vabatahtliku partnerluse lepingute üle, mis loovad pooltele õiguslikult siduva 
kohustuse rakendada litsentsimissüsteemi ja reguleerida nende kaupadega kauplemist vastavalt 
neid tootva riigi riigisisesele õigusele ning ettepanekus sätestatud keskkonna- ja inimõiguste 
kriteeriumidele. Metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu, mis on pärit vabatahtliku partnerluse 
lepinguga partnerriigist, tuleks ettepaneku eesmärgi kohaselt pidada tühiseks riskiks.

4.2. Konsulteerimise kohustus

Ettevõtjad peaksid:

a) sobival viisil, õigel ajal ja otse konsulteerima mõjutatud ja potentsiaalselt mõjutatud 
sidusrühmadega;

b) võtma hoolsuskohustuse meetmete määratlemisel ja rakendamisel kohaselt arvesse 
sidusrühmade seisukohti;

c) tagama, et hoolsuskohustuse meetmete määratlemisse ja rakendamisse oleksid kaasatud 
esindavad ametiühingud ja töötajate esindajad;

d) looma varajase hoiatamise mehhanismi, mis annab töötajatele ja huvitatud pooltele, kel 
on põhjendatud kahtlused, võimaluse teavitada ettevõtjat mis tahes kahju riskist kogu 
väärtusahela ulatuses. Ettevõtja peaks seda teavet oma hoolsuskohustuse protsessides 
arvesse võtma.

4.3. Läbipaistvuse ja aruandluse kohustus

Ettevõtjad peaksid pädevale asutusele ning avalikkusele kättesaadaval ja kohasel viisil 
regulaarselt aru andma oma hoolsuskohustuse ja konsulteerimisprotsesside, tuvastatud riskide, 
riskianalüüsi, riskide maandamise ja leevendamisega seotud menetluste ning nende 
rakendamise ja tulemuste kohta.
 
 Komisjon peaks vastu võtma delegeeritud õigusaktid, et sätestada aruannete vorm, sagedus ja 
osad. Eelkõige peaksid ettevõtjad muu hulgas aru andma tuvastatud riskide ja mõjude kohta; 
meetmete kohta, mis on võetud olemasolevate kuritarvituste lõpetamiseks ja heastamiseks ning 
kuritarvitamise ohu ennetamiseks ja maandamiseks, samuti nende tulemuste kohta; selliste 
meetmete rakendamise ja tõhususe jälgimise meetmete ning tulemuste kohta, varajase 
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hoiatamise mehhanismi kaudu saadud hoiatuste kohta, selle kohta, kuidas ettevõtja neid 
hoolsuskohustuse protsessides arvesse võttis, ning kõigi tütarettevõtjate, alltöövõtjate ja 
tarnijate, toodete ja nende koguse ja päritolu kohta. Täielike ja õigeaegsete aruannete 
avaldamata jätmise eest tuleks karistada.

4.4. Dokumenteerimise kohustus

Ettevõtjad peaksid pidama kirjalikku arvestust kõigi hoolsuskohustuse meetmete ja nende 
tulemuste üle ning tegema need pädevatele asutustele nõudmise korral kättesaadavaks.

4.5. Komisjoni suunised

Komisjon peaks välja töötama vabatahtlikud suunised ettepanekus sisalduvate seaduslike 
kohustuste täiendamiseks, eelkõige selleks, et selgitada hoolsuskohustusega seotud ootusi 
konkreetsete olukordade, sektorite või teatud tüüpi ettevõtjate suhtes, ning suunised selle kohta, 
kuidas integreerida ettevõtja hoolsuskohustuse protsessidesse olemasolevad 
keskkonnajuhtimissüsteemid, nagu rahvusvaheline keskkonnajuhtimisstandard ISO 14001 või 
keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem (EMAS).

Ettevõtjate abistamiseks nende hoolsuskohustuste täitmisel peaks komisjon avaldama analüüsid 
piirkondade kohta, mis on metsi ja ökosüsteeme ohustavate kaupadega kõige rohkem seotud.

5. Kontroll, järelevalve, jõustamine, sanktsioonid ja õiguskaitse kättesaadavus

5.1. Riiklik jõustamine

Liikmesriigid peaksid kooskõlas oma riigisisese õiguse ja riigisiseste tavadega tagama 
ülalnimetatud kohustuste jõustamise järgmiselt:

a. sätestades proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad karistused ja sanktsioonid eespool 
nimetatud kohustuste täitmata jätmise korral ning juhul, kui mõne ülalnimetatud kohustuse 
täitmata jätmine põhjustab kuritarvitusi või keskkonnakahju või inimõiguste rikkumise ohtu, 
aitab neile kaasa, on nendega seotud või süvendab neid. Need võiksid hõlmata:

i. rahalisi karistusi, mis on proportsionaalsed keskkonnale või inimõigustele 
tekitatava kahjuga, asjaomaste kaupade ja nendest saadud toodete väärtusega ning 
rikkumisega kaasnenud maksukahjumite ja majandusliku kahjuga;

ii. asjaomaste hõlmatud kaupade ja neist saadud toodete alalist arestimist;

iii. kauplemisloa kohest peatamist;

iv. riigihankemenetlustest kõrvalejätmist;

v. kõige raskemate süütegude korral kriminaalkaristusi üksikisikutele ja võimaluse 
korral juriidilistele isikutele;

b. määrates pädevad riiklikud uurimis- ja täitevasutused (pädevad asutused). Pädevad 
asutused peaksid jälgima, et ettevõtjad täidaksid tulemuslikult ettepanekus sätestatud kohustusi. 
Sel eesmärgil peaksid pädevad asutused tegema vastavalt kavale vajaduse korral ametlikke 
kontrolle, mis võivad hõlmata kontrolle ettevõtjate ruumides ja kohapealseid auditeid, ning 
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peaksid saama nõuda ettevõtjatelt vajaduse korral parandusmeetmete võtmist. Pädevad 
asutused peaksid püüdma teha kontrolle, kui neil on asjakohast teavet, sealhulgas kolmandate 
poolte põhjendatud kahtlused;

c. tagades, et üldsuse liikmetel on õigus vaidlustada rikkumisi kohtu- või haldusasutustes. 
See peaks hõlmama kõiki isikuid või rühmi, kelle õigusi ja kohustusi või huve ettevõtja täielik 
või osaline kohustuste täitmata jätmine otseselt või kaudselt mõjutab, sealhulgas töötajaid, 
kliente, tarbijaid ja lõppkasutajaid, ametiühinguid, riikidevahelisi ametiühingute liite, 
kohalikke kogukondi, riigi tasandi valitsusi või kohalikke omavalitsusi või institutsioone, 
ajakirjanikke, valitsusväliseid organisatsioone ja kohalikke kodanikuühiskonna 
organisatsioone.

Komisjon peaks võtma vastu delegeeritud õigusaktid, et kehtestada riikide pädevatele 
asutustele kohaldatavad õiguslikult siduvad standardid ja suunised, et tagada ettepaneku tõhus 
ja ühtne rakendamine ja jõustamine kogu liidus, eriti järgneva suhtes:

 ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate ettevõtjate kandmine avalikku registrisse;

 riikide pädevate asutuste tehtava vastavuskontrolli kvaliteedi ja kvantiteedi standardite 
kehtestamine;

 lisasuunised vastavuskontrolli tegemiseks, näiteks riikide pädevatele asutustele mõeldud 
suunis, milles täpsustatakse kontrollide kriteeriume toodete riskitaseme paremaks 
analüüsimiseks ja hindamiseks ning piisavat dokumentatsiooni kasutatavate 
hoolsuskohustuse süsteemide kohta;

 suunised kolmandate poolte kahtluste kohta, et kehtestada kogu liitu hõlmavad 
kriteeriumid hindamaks, kas kahtlused on piisavalt olulised ja põhjendatud, et neid 
aktsepteerida, ning töötada välja selged ajakavad riikide pädevate asutuste 
reageerimiseks kolmandate poolte kahtlustele;

 liidu tasandi kriteeriumid, mis aitavad täpsustada, millal tuleks ettevõtjale edastada 
teade parandusmeetmete või karistuse kohta või millal kohaldada muid karistusi;

 pädevate asutuste kohustused anda avalikult aru kontrolli- ja täitetoimingute, avastatud 
rikkumiste ja olulistele kahtlustele reageerimise kohta.

5.2. Tsiviilvastutus ja õiguskaitsevahendite kättesaadavus

a. Tsiviilvastutus
Ettevõtjad peaksid:

i) vastutama ettepanekus sätestatu kohaselt ühiselt ja solidaarselt sellise inimõiguste 
rikkumise või keskkonnaalaste kuritarvitustega tekitatud kahju eest, mille on 
kontrollitavad või majanduslikult sõltuvad üksused põhjustanud, mida nad on 
süvendanud, millele nad on kaasa aidanud või millega nad on seotud;

ii) vastutama inimõiguste rikkumise või keskkonnaalaste kuritarvitustega tekitatud kahju 
eest, mis on ärisuhte kaudu otseselt seotud nende toodete, teenuste või tegevusega, välja 
arvatud juhul, kui nad suudavad tõestada, et tegutsesid vajaliku hoolsusega ja võtsid 
asjaolusid arvestades kõik mõistlikud meetmed, mis oleks võinud kahju ära hoida. 
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Ettevõtjad võivad seetõttu vastutusest vabaneda, kui nad suudavad tõestada, et olid 
vajaliku hoolsusega teinud kõik, et kahjuoht tuvastada ja kahju ära hoida.

b. Tõendite avaldamine
Kui hageja on esitanud mõistlikult kättesaadavad faktid ja tõendid, millest piisab hagi toetuseks, 
peaks kostja tõendama järgmist:

i) tema suhte olemus kahju tekitanud üksustega;

ii) kas ta tegutses vajaliku hoolsusega ja võttis kõik mõistlikud meetmed kahju tekkimise 
ärahoidmiseks.

c. Õiguskaitsevahendite kättesaadavus
Kui ettevõtja põhjustab või süvendab eraisikutele või organisatsioonidele kahjulikku mõju, 
mida ta ei ole ette näinud ega suutnud vältida, kui ta on sellega seotud või aitab sellele kaasa, 
peaks ta ette nägema parandusmeetme kohtuväliste või kohtulike heastamismehhanismide 
kaudu.

6. Lõppsätted

6.1. Kaitse taseme säilitamine

Ettepaneku rakendamine ei tohiks mingil juhul anda alust inimõiguste või keskkonna üldise 
kaitse taseme vähendamise õigustamiseks. Eelkõige ei tohiks see mõjutada muid olemasolevaid 
allhanke või tarneahelaga seotud vastutuse raamistikke.

6.2. Rangemad sätted

Mis puudutab metsi ja ökosüsteeme ohustavate kaupade tarneahelas inimõiguste kaitset ja 
keskkonnastandardeid, võivad liikmesriigid kehtestada või säilitada sätted, mis on selles 
ettepanekus sätestatust rangemad.
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SELETUSKIRI

Taust ja kontekst

Igal aastal hävitatakse kokku 13 miljonit hektarit metsa1 ning pea kõik see toimub troopilistes 
metsades (96 %). Metsade raadamise peamiseks põhjuseks (80 %) on põllumajandusmaa 
laiendamine2. Kolm kaupa (soja, veiseliha ja palmiõli) põhjustavad ligi 80 % ülemaailmsest 
raadamisest3. Muud kaubad, nagu kakao ja kohv, mõjutavad metsa globaalselt suhteliselt vähe. 
Kuid kuna nende tootmine on olulisel määral koondunud vähestesse riikidesse, on nende 
jalajälg ja negatiivne mõju nendel aladel väga suur4. Liit impordib ja tarbib 7–10 % 
ülemaailmselt tarbitavate põllukultuuride ja loomakasvatuse saadustest, mis on seotud 
raadamisega päritoluriikides5. Liit on ka üks suurimaid metsa ohustavate kaupade, nagu 
palmiõli (17 %), soja (15 %), kautšuk (25 %), veiseliha (41 %), mais (30 %), kakao (80 %) ja 
kohv (60 %), globaalseid importijaid6.

Kliimamuutuse mõju mõistes põhjustab ülemaailmne raadamine umbes 12 % kogu 
kasvuhoonegaaside heitest7. Raadamine tähendab ka bioloogilise mitmekesisuse kadumist, 
mida ei saa taastada uue metsa istutamisega. Raadamise majanduslike ja sotsiaalsete 
tagajärgede puhul on oluline märkida, et metsaressurssidest sõltub 1,6 miljardit inimest8. 
Riikides, kus õigusriik on nõrk, ei austata sageli maaomandiga seotud õigusi, nii et põliselanikel 
kaob juurdepääs metsaressurssidele, mis on kohaliku majanduse jaoks keskse tähtsusega.

Kestliku arengu eesmärkide, Pariisi kokkuleppe ja seitsmenda keskkonnaalase tegevuskavaga 
on liit erinevatel tasanditel võtnud kohustuse kaitsta nii Euroopa kui ka maailma metsi ning 
aidata kaasa säästvale maakasutusele, maakasutuse muutmisele ja metsandusele. 

Liit on raadamisega seotud impordi probleemi lahendamiseks juba kehtestanud mõned 
regulatiivsed meetmed. Muu hulgas puudutab see 2003. aasta metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskava, nõukogu 2005. aasta 
määrust (EÜ) nr 2173/20059, määrust (EL) nr 995/201010 (ELi puidumäärus), direktiivi (EL) 

1 Euroopa Komisjon, ELi teaduskeskus, metsandus (veebisait).
2 FAO 2016
3 Idem.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183. 
5 Euroopa Komisjon, keskkond, uuringud ELi palmiõli ja raadamise vastu võitlemiseks võetavate meetmete 
kohta (veebisait).
6 Idem.
7 Smith, P. et al. (2014): „Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)“ (põllumajandus, metsandus ja 
muu maakasutus). Avaldatud väljaandes „Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change“ 
(Kliimamuutused 2014: kliimamuutuse leevendamine. III töörühma kaastöö valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma viiendale hindamisaruandele) [Edenhofer, O et al. (toimetajad)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
Ühendkuningriik; New York, NY, USA. 
8 FAO.
9 Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise 
kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1).
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse 
puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 295, 
12.11.2010, lk 23).

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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2018/200111, koos direktiiviga (EL)2015/151312, ja direktiivi (EL) 2015/1513. Siiski on 
erinevates analüüsides hinnatud nende tõhusust ja kohaldamisala ning jõutud järeldusele, et 
need ei ole ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks piisavad13 14.

Puudub siiski ühtne ELi õigusraamistik, mis käsitleks otseselt metsa ohustavatest kaupadest 
saadud toiduaineid või söödatooteid, mis mõjutavad ülemaailmset raadamist. Liit ei saavutanud 
seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärki vähendada 2020. aastaks troopiliste 
metsade raadamist. Selle taustal, võttes arvesse komisjoni algatatud uuringute ja 
konsultatsioonide hiljutisi tulemusi ning selle teemaga seotud teadustulemusi, on vaja liidu 
regulatiivset sekkumist. 

23. juulil 2019. aastal võttis komisjon vastu ELi teatise ulatuslikumate ELi meetmete kohta 
maailma metsade kaitseks ja taastamiseks15. Uus komisjon on selgelt kinnitanud, et plaanib 
liidu tasandil võtta ülemaailmse raadamise vastu seadusandlikke meetmeid. Seda kinnitati 
volinikukandidaatide kuulamistel Euroopa Parlamendis16.

Euroopa Parlament on regulaarselt kutsunud komisjoni üles tugevdama liidu tegevust 
ülemaailmse raadamise vastu17. 18 Täpsemalt kutsus Euroopa Parlament oma 16. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioonis (bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. 
istungjärgu (COP15) kohta) komisjoni üles tegema ettepanekuid, et kehtestada ELi turul 
raadamisvabade toodete jaoks hoolsuskohustusel põhinevaid õigusakte.19

Raportöör soovitab komisjonil esitada esmakordselt seadusandliku ettepaneku liidu turule 
lastavate, metsa ja ökosüsteeme ohustavate kaupade kohustusliku hoolsuskohustuse kohta.

Raportöör usub, et ELi puidumäärus võib olla hea mudel, millele tugineda, kuigi selle teatavaid 
aspekte tuleb parandada. Parandused peaksid hõlmama liidu turule lastavate kaupade suhtes 
kohaldatavaid nõudeid, mis lähevad kaugemale kaupade päritoluriigis hankimise 
seaduslikkusest, sisaldades kestlikkuse kriteeriume ja inimõiguste kaitset. Lisaks tuleks võtta 
õppust ELi puidumääruse rakendamise ja jõustamise puudulikkusest. Seetõttu teeb raportöör 
ettepaneku lisada tulevase, metsa ohustavaid kaupu käsitleva määruse seadusandlikku 
ettepanekusse täiustatud rakendus- ja jõustamismehhanism.

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1513, millega muudetakse 
direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 239, 15.9.2015, lk 1).
13 Euroopa Komisjon, teostatavusuuring, milles käsitletakse võimalusi tõhustada ELi tegevust metsaraadamise 
vastu võitlemisel, COWI A/S, 2018, I osa.
14 Euroopa Komisjon, ELi teatis „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“, 
COM/2019/352 final.
15 Idem.
16 Euroopa Parlament, poliitikaosakonnad, majanduse juhtimise tugiüksus, volinikukandidaatide kuulamistel 
võetud kohustused – Von der Leyeni komisjon 2019–2024, PE 629.837 – november 2019.
17 Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta resolutsioon loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku 
majandamise ning metsade kohta arenguriikides (2018/2003(INI)).
18 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2017. aasta resolutsioon palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta 
(2016/2222(INI)).
19 Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2020. aasta resolutsioon bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta (2019/2824(INI)).

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_ET.html
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Raportöör usub, et metsa ja ökosüsteemi ohustavaid kaupu ja nendest saadud tooteid liidu turule 
laskvate ettevõtjate jaoks on vajalik hoolsuskohustus, kuna majanduses osalejate jõupingutused 
ja vabatahtlikud kohustused, mille eesmärk on piirata metsa ja ökosüsteemi ohustavate kaupade 
mõju raadamisele, ning vabatahtlike tarneahelaga seotud meetmete rakendamine on seni olnud 
üsna piiratud ja üldiselt osutunud mitterahuldavaks20. Uuringud on näidanud tungivat vajadust 
tõhustada riiklikku sekkumist21.

Ettevõtted ja ettevõtjate ühendused jagasid seda arvamust raportööriga mitmel kohtumisel. Nad 
eelistasid liidu hoolsuskohustust käsitlevat määrust metsa ohustavate kaupade jaoks, seda ka 
ärilistel põhjustel.

Neid üleskutseid kajastab komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi tellitud uuring 
hoolsuskohustuse nõuete kohta kogu tarneahelas22, mille andmetel vastas enamik ettevõtjaid ja 
muid sidusrühmi (68 %), et kehtivad vabatahtlike meetmete režiimid pole suutnud oluliselt 
muuta viisi, kuidas ettevõtted haldavad oma sotsiaalset, keskkonnaalast ja valitsemisega seotud 
mõju või kuidas nad ohvritele hüvitust pakuvad.

Uuringus leitakse, et kohustuslik hoolsuskohustus võimaldaks õiguste omajatele23 olulist 
ennetavat kasu, kaitsevõimalusi ja paremat juurdepääsu õigusabile kahjulike keskkonnamõjude 
korral, mida aruandlusnõuded ei hõlma. 

Uuringu kohaselt oleks kohustuslikul hoolsuskohustusel väga positiivne sotsiaalne, inimõiguste 
ja keskkonnaalane mõju, samas kui vabatahtlikel suunistel ja aruandlusnõuetel ei ole inimestele 
ega planeedile tõenäoliselt märkimisväärset positiivset mõju.

Eesmärk

Seega soovib raportöör neil põhjustel tagada ettepanekuga loodusmetsade ja looduslike 
ökosüsteemide kõrgetasemelise kaitse ning inimõiguste kaitse, mida võivad mõjutada enamasti 
raadamise, ökosüsteemide hävitamise, metsa ja ökosüsteemide seisundi halvenemise ja 
inimõiguste rikkumisega seotud kaupade ülestöötamine, kogumine ja tootmine.

Raportööri arvates on vaja ettepanekuga hõlmata ka looduslikud ökosüsteemid, sest vastasel 
juhul tekiks surve muuta need alad põllumajandusmaaks, millel on kliimale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele sama laastav mõju. Lisaks peab ettepanek hõlmama inimõigusi, sest 
inimõiguste rikkumised põhjustavad metsa ja ökosüsteemi hävinemist ning on selle tagajärg. 
Metsast sõltuvatele rahvastele maaomandiga seotud õiguste tagamine on metsadele ja 
ökosüsteemidele otseselt kasulik.

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F., et al. (2018): „The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation“ 
(Tarneahelaalgatuste osa raadamise vähendamises). Nature Climate Change 8, 109–116.
22 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): „Study on due diligence requirements 
through the supply chain. Final report“ (Uuring hoolsuskohustuse nõuete kohta tarneahelas. Lõpparuanne).
23 Inimõiguste ülddeklaratsiooni kohaselt on õiguste omajad kõik inimesed või sotsiaalsed rühmad, kellel on 
konkreetsed õigused kohustuste kandjate suhtes (riigid ja muud erasektoris osalejad), kellel on kohustus kaitsta 
ja/või austada nende õigusi ning keda saab võtta vastutusele nende rikkumise eest 
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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Kohaldamisala

Raportöör on seisukohal, et ettepanek peaks hõlmama igas suuruses ettevõtjaid, kuna vastasel 
korral kahjustaks regulatiivsete lünkade tekitamine määruse eesmärke. Samad põhjendused 
kehtivad ettevõtjate kogu väärtusahela hõlmamise suhtes. Määruse kohaldamine kõigi 
ettevõtjate suhtes oleks kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega, milles 
rõhutatakse, et kõigil ettevõttetel on kohustus austada inimõigusi. Raportöör soovib rõhutada, 
et see kohustus on samamoodi kohaldatav ka keskkonna kaitsmise suhtes.

Lisaks peaks määrus hõlmama kõiki finantseerimisasutusi. Global Witnessi hiljutine uuring 
näitab, et aastatel 2013–2019 olid liidus asuvad finantseerimisasutused üheks peamiseks 
rahaallikaks ja nad toetasid 7 miljardi euroga kuut põllumajandusettevõtet, mis olid seotud 
metsade hävitamisega Amazonase, Kongo jõgikonna ja Paapua Uus-Guinea kliima jaoks 
kriitilise tähtsusega metsades.24

Raportöör nõustub õigusküsimuste peadirektoraadi tellitud uuringu järeldustega, mille kohaselt 
tuleks kogu liitu hõlmavasse hoolsuskohustuse raamistikku lisada lai hulk ettevõtteid, 
sealhulgas VKEd ja finantseerimisasutused.25

Samuti tundub loogiline, et ettepanekus käsitletud kaupade ja toodete jälgitavusega seotud 
kohustusi tuleks kohaldada ka kauplejate suhtes. Jälgitavus võimaldab igal ajal kindlaks teha 
asjaomase(d) ettevõtja(d), kes laseb (lasevad) määrusega hõlmatud kaubad turule, ja vastutab 
(vastutavad) seetõttu hoolsuskohustuse täitmise eest.

Oma 2019. aasta teatises „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja 
taastamiseks“ jõudis komisjon järeldusele, et kui uurida kogu lõpptarbimises sisalduvat 
raadamist, moodustab liidu tarbimine umbes 10 % maailma osakaalust. See on peamiselt 
tingitud selliste toodete impordist liitu nagu palmiõli, liha, soja, kakao, mais, puit, kautšuk, 
sealhulgas töödeldud toodete või teenuste kujul. Seetõttu peaksid need kaubad olema 
määrusega hõlmatud. Kavandatud meetmeid tuleks kohaldada ka kõigi toodete suhtes, mis 
sisaldavad tooreid või töödeldud kaupu, kas ainsa sisendina või koos muude sisenditega, et 
vältida selliste toodete nõudluse ergutamist ning hoolsuskohustuse täitmisest hoidumise riski. 
Raportöör märgib, et teaduslikud teadmised selle kohta, milline on teatavate kaupade impordi 
konkreetne mõju metsade, ökosüsteemide ja inimõiguste olukorrale, on alles kujunemisel. 
Seetõttu soovitab raportöör, et delegeeritud õigusaktiga võiks määruse kohaldamisalasse lisada 
veel kaupu.

Üldised kohustused

Raportöör paneb ette, et ettepanekus käsitletud kaubad ei peaks olema pärit aladelt, mida sai 
klassifitseerida loodusmetsa või loodusliku ökosüsteemina enne 1. jaanuari 2008, kuid mis on 
pärast seda kuupäeva kaotanud oma staatuse või mille seisund on pärast seda halvenenud. 

1. jaanuari 2008 valimine määravaks kuupäevaks viiks ettepaneku vastavusse direktiivis (EL) 

24 Global Witness (2020): „Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook“ (Miks ELi 
raadamisvastased meetmed ei tohiks lasta finantsvaldkonnal puhtalt pääseda). 
25 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): „Study on due diligence requirements 
through the supply chain. Final report“ (Uuring hoolsuskohustuse nõuete kohta tarneahelas. Lõpparuanne). 
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2018/2001 sätestatud kestlikkuse sätetega.

Loodusmetsade, looduslike ökosüsteemide, raadamise ning metsade ja ökosüsteemide seisundi 
halvenemise määratlemiseks soovitab raportöör kasutada aruandlusraamistiku määratlusi ja 
direktiivi (EL) 2018/2001 käsitlust seoses maaga, kus on suure bioloogilise mitmekesisuse 
väärtusega ökosüsteemid ja suured süsinikuvarud. Raportöör usub, et need on tunnustatud 
mõisted, mille kohta on juba koostatud suuniseid, mille tõttu on neid lihtne kasutada. Lisaks 
eristab aruandlusraamistiku määratlus selgelt loodusmetsad puuistandikest ning käsitleb 
otseselt nii istandikele üleminekut kui ka ränka jätkuvat seisundi halvenemist.

Rakendamise hõlbustamiseks peaks komisjon delegeeritud õigusaktidega võtma regulaarselt 
vastu ettepanekuga hõlmatud alade mittetäieliku loetelu.

Inimõiguste puhul peaksid ettevõtjad tagama, et nende tooted ei ole seotud selliste inimõiguste 
rikkumisega, mida kõige sagedamini seostatakse raadamise, ökosüsteemi hävitamise ning 
metsa ja ökosüsteemi seisundi halvenemisega. Need on maaomandiga seotud õigused, 
põlisrahvaste õigused, eelnevalt antud vaba ja teadev nõusolek, nagu on sätestanud ÜRO 
põlisrahvaste alaline foorum, õigus veele, ILO põhikonventsioonides sätestatud töötaja õigused 
ja muud rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigused, mis on seotud maakasutusega, sellele 
juurdepääsu või omandiõigusega.

Hoolsuskohustus

Tuginedes OECD hargmaiseid ettevõtteid käsitlevatele suunistele ning OECD ja ÜRO Toidu- 
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) suunistele vastutustundlike põllumajanduse tarneahela 
kohta, soovitab raportöör kehtestada ettevõtjatele hoolsuskohustuse ning konsulteerimise, 
läbipaistvuse ja aruandluse ning dokumenteerimise kohustuse. 

Hoolsuskohustuse puhul tuleks järgida riskipõhist käsitlust. Raportöör rõhutab, et riskipõhise 
käsitluse kasutamine ei tohiks ettevõtjatel takistada osaleda teatavates tegevustes või teha 
koostööd teatud äripartneritega, vaid peaks aitama neil suure riskiga olukordades juhtida 
tõhusalt kahjuliku mõjuga seotud riske.

Vastavuse tagamiseks ei sõltu hoolsuskohustuse rakendamine päritoluriigist, vaid kohustus 
lasub ettevõtjatel, kes soovivad liidus kaupu või nendest saadud tooteid turustada. Raportöör 
rõhutab olulist asjaolu, et erinevalt sellistest vahenditest nagu märgised ja sertifikaadid, ei sõltu 
hoolsuskohustus tarbijate eelistustest ja võib seega regulatiivsete eesmärkide saavutamisel olla 
väga tõhus.

Kavandatud meetmete kohaselt oleks seaduslik liidu turule laskmine võimalik ainult siis, kui 
ettevõtjad suudavad oma hoolsuskohustuse protsessi tulemusel tõendada, et iga tuvastatud riski 
on maandatud nii, et see muutub äärmisel juhul tühiseks. Lisaks oleksid ettevõtjad jõustamise 
hõlbustamiseks kohustatud tagama oma tarneahela jälgitavuse ja läbipaistvuse ning andma aru 
oma hoolsuskohustuse täitmise kohta, eriti riskihindamise ja -maandamise vallas.

Raportöör soovitab komisjonil töötada välja suunised, et ettevõtjaid nende kohustuste täitmisel 
toetada. Kogu liitu hõlmava läbipaistvuse ja aruandluse hea kvaliteedi ja samaväärsete 
standardite tagamiseks peaks komisjon nendes küsimustes vastu võtma delegeeritud õigusaktid.
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Hoolsuskohustus: tuleks kehtestada kohustus, mille kohaselt peavad ettevõtjad täitma 
hoolsuskohustust kogu oma tarneahelas, et tuvastada, ennetada ja maandada keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja inimõigustega seotud riske ja mõjusid, et tagada liidu turule lastud kaupade 
vastavus kestlikkuse ja õiguslikele kriteeriumidele.

Sarnaselt määrusele (EÜ) nr 2173/2005 võiksid liit ning metsi ja ökosüsteeme ohustavaid kaupu 
tootvad riigid vabatahtliku partnerluse lepingu üle läbi rääkida. Raportöör soovib siiski 
rõhutada, et kuigi vabatahtliku partnerluse lepingute üle peetavad läbirääkimised võivad võtta 
aastaid, võib metsa ohustavate kaupade kohustusliku hoolsuskohustuse määrus jõustuda 
kiiremini ja olla ka eraldiseisev.

Ettevõtjatel peaks olema võimalus kasutada nende kohustuste täitmiseks teabe saamiseks 
kolmanda poole sertifitseerimissüsteeme. Raportöör rõhutab siiski, et kolmanda poole 
sertifitseerimissüsteemid ei saa asendada ettevõtjate hoolsuskohustust ega ettevõtjate vastutust. 
Pidades silmas kolmandate poolte potentsiaalselt oluliste süsteemide ja sertifitseerimise 
märkimisväärset mitmekesisust, peaksid ettevõtjad rangelt hindama ettepanekus määratletud 
metsa- ja ökosüsteemi riskikriteeriume, enne kui nad otsustavad, kas süsteem võib tegelikult 
aidata kaasa ettepaneku eesmärkide saavutamisele. Raportöör juhib tähelepanu sellele, et on 
suuri erinevusi sertifitseerimissüsteemide kvaliteedis, mille tõhusus sõltub paljudest teguritest, 
sealhulgas ulatusest, läbipaistvuse tasemest ja kriteeriumide tugevusest26, samuti auditite 
nõutavast sagedusest, nende kvaliteedist ja sõltumatusest. See erinevus piirab, mil määral saab 
neid järjekindlalt kasutada raadamise ennetamise vahendina27. Lisaks metsade ja 
ökosüsteemide riskikriteeriumidele peaks ülaltoodud hinnang sisaldama ka konkreetseid 
juhtimiskriteeriume, mis hõlmavad sõltumatust tööstusest, sotsiaalsete ja keskkonnahuvide 
arvestamist standardite kehtestamisel, sõltumatut kolmanda poole auditeerimist, 
auditeerimisaruannete avalikustamist, läbipaistvust kõigis etappides ja avatust. Ettevõtjad 
võivad alles pärast sellist hindamist otsustada võtta vajaduse korral ja asjakohaselt arvesse 
kolmandate poolte süsteeme.

Konsulteerimise kohustus: ettevõtjad peaksid oma hoolsuskohustuse meetmete määratlemisel 
ja rakendamisel konsulteerima mõjutatud sidusrühmadega ning sisse seadma varajase 
hoiatamise mehhanismi, mis võimaldab kolmandatel pooltel ettevõtjat kogu väärtusahelas mis 
tahes kahju ohust teavitada. Kolmandad pooled omavad sageli kohapeal laialdasi teadmisi ja 
võivad aidata ettevõtjatel täita oma kohustust vältida kahju.

Läbipaistvuse ja aruandluse kohustus: ettevõtjad peaksid regulaarselt ja avalikult aru andma 
oma hoolsuskohustuse protsessidest, tegevustest ja tulemustest. Aruannete vorm ja osad tuleks 
määrata kindlaks delegeeritud õigusaktiga, et tagada ühtsus ja vältida valikulist rakendamist 
ettevõtjate aruandluspraktikas. Avalik aruandlus peaks võimaldama kolmandatel pooltel 
ettevõtjate tegevust kontrollida.

Dokumenteerimise kohustus: ettevõtjad peaksid pidama kirjalikku arvestust kõigi oma 
hoolsuskohustusega seotud meetmete üle, et uurida määruse võimalikke rikkumisi, kui hiljem 
ilmnevad süüdistused.

26 Voigt, M. (Ed.) (2019): „Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource 
Sectors, Outcomes for Society and the Environment“ (Kestlikkuse sertifitseerimise kavad põllumajanduse ja 
loodusvarade sektorites; tulemused ühiskonna ja keskkonna jaoks) London ja New York: Routledge.
27 Smit, H., et al (2015): „Implementing Deforestation-Free Supply Chains – Certification and Beyond“ 
(Raadamisvabade tarneahelate loomine – sertifitseerimine ja muud aspektid). 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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Kontroll, järelevalve, jõustamine ja õiguskaitse kättesaadavus

Hoolsuskohustuse põhimõte moodustab aluse, mille põhjal otsustab ettevõtja määrusega 
hõlmatud kaubad liidu turule lasta. Selliste kaupade liidu turule laskmise tagajärgi, olenemata 
suutmatusest täita ülalkirjeldatud kestlikkuse ja inimõiguste kriteeriume ja kohustusi, peaksid 
pädevad haldus- ja kohtuvõimud ning kahju kannatanud eraõiguslikud isikud pidama 
asjaomaste ettevõtjate õiguslikuks vastutuseks, mille suhtes kohaldatakse nii avalik-õiguslikku 
kui ka eraõiguslikku sundtäitmist.

Seetõttu peaksid liikmesriigid tagama, et pädevad asutused jälgivad, kuidas ettevõtjad täidavad 
määruses sätestatud kohustusi (hoolsuskohustus, konsulteerimine, aruandlus, 
dokumenteerimine).

Ettevõtjad tuleks oma kohustuste rikkumise eest kriminaalvastutusele võtta. Liikmesriigid 
peaksid sätestama proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad karistused hoolsuskohustuse, 
konsulteerimise, aruandluse ja dokumenteerimise kohustuste täitmata jätmise eest ning juhul, 
kui määruse kohustuste mittetäitmine on põhjustanud keskkonnakahju või inimõiguste 
rikkumise.

Liidu tasandil tuleks riikide pädevate asutuste jaoks välja töötada standardid ja suunised, et 
tagada ettepaneku tõhus ja ühtne rakendamine ja jõustamine kogu liidus. Raportöör on 
seisukohal, et selles osas võib tugineda ELi puidumääruse kogemusele.28 29

Kolmandatel pooltel peaks olema võimalus vaidlustada ettevõtjate poolt määruse kohustuste 
täitmata jätmine kohtu- või haldusasutustes. Kui hageja on esitanud mõistlikult kättesaadavad 
faktid ja tõendid, mis on hagi toetuseks piisavad, peaks tõendamiskohustus jääma ettevõtjatele.

Ettevõtjad peaksid olema ühiselt ja solidaarselt vastutavad inimõiguste ja keskkonna 
rikkumisest tuleneva kahju eest ning peaksid tagama heastamise, kui kahju on tekitatud 
üksikisikutele või organisatsioonidele.

Ka õigusküsimuste peadirektoraadi uuring hoolsuskohustuse kohta, mille kohaselt 73 % 
vastanud sidusrühmadest eelistab vabatahtlikele suunistele kohustusliku hoolsuskohustuse 
nõudeid koos tsiviil- või kriminaalvastutusega ja/või trahvidega, toetab seda, et kohustusliku 
hoolsuskohustuse reeglid peavad sisaldama mingit liiki vastutust. Tööstusorganisatsioonide 
eelistused on siiski vastupidises järjekorras. 

Finantsmõju

Ettepanekus sisalduvatel meetmetel puudub enamjaolt vahetu mõju ELi tegevuskuludele. 
Täiendavad kulud, mis tekivad liikmesriikidel sellise määruse rakendamise jälgimisel ja 
jõustamisel, sõltuvad rakendamisega seotud riiklikest valikutest, kuid neid saab minimeerida, 
kuivõrd need kulud võivad kuuluda olemasolevate eelarvete, näiteks keskkonna- või 
tolliametite, kohtute ja kohtusüsteemide eelarve alla. Lisaks rõhutab raportöör, et avaliku 

28 Germanwatch (2019): „Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung“ (ELi puidumäärusest saadud õppetunnid ELi konfliktipiirkonnast pärit 
mineraalide määruse rakendamiseks).
29 WWF (2019): „WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation (ETUR)“ (Maailma Looduse Fondi 
(WWF) ülevaade ELi puidumääruse täitmise kohta).
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sektori eelarvetele avalduva mõju juures tuleks võtta arvesse ettepaneku positiivset mõju 
keskkonnale ja inimõigustele.

Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi tellitud, kogu tarneahelat hõlmava 
hoolsuskohustuse nõuete uuringu esialgsetest järeldustest nähtub, et kohustusliku 
hoolsuskohustuse täitmise kulu on ettevõtjate jaoks võrreldes ettevõtete tuludega suhteliselt 
väike. Mis puudutab täiendavaid korduvaid ettevõtte tasandil tehtavaid kulutusi protsendina 
ettevõtte tuludest, siis on need kulud VKEde puhul keskmiselt alla 0,14 % ja suurte ettevõtete 
puhul alla 0,009 %. 30

Lisaks viitavad õigusküsimuste peadirektoraadi uuringu tulemused esialgu sellele, et 
hoolsuskohustustega seotud kulusid kompenseeriks kogu liitu hõlmav määrus, mis looks 
planeerimiskindlust, võrdsed võimalused ettevõtjatele kogu liidus ning mittevaidlustatava 
standardi tõttu suurema mõju.31

 
Kuigi õigusküsimuste peadirektoraadi uuringu järeldustes käsitletakse valdkonnaülese 
inimõiguste ja keskkonnaalase hoolsuskohustuse määruse kulusid ja eeliseid, on raportöör 
seisukohal, et sarnaseid kulusid ja eeliseid võib eeldada ka metsa ja ökosüsteemi ohustavate 
kaupadega seotud kohustusliku hoolsuskohustuse määruse puhul.

Tulevase Euroopa lisaväärtuse hinnanguga saadakse selle küsimuse kohta rohkem teavet. 

Lõppsätted

Raportöör usub, et ettepanek peaks olema de minimis-meede ning liikmesriigid võivad 
kohaldada tarneahela suhtes rangemaid õiguskate.

30 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020), „Study on due diligence requirements 
through the supply chain, PART I: SYNTHESIS REPORT“ (Uuring kogu tarneahela hoolsuskohustuse nõuete 
kohta. I osa: koondaruanne), lk 66.
31 Ibid.


