Infoleht: Puidu Sertifikatsioon
Mis on puidu sertifikatsioon?
Puidu sertifikatsiooni kavad tagavad sõltumatu, kolmanda osapoole tõenduse, et puit on saadud
jätkusuutlikult hallatud metsadest. Rahvusvahelisel tasandil eksisteerib kaks põhilist metsa sertifikatsiooni
kava1:
Metsa Korraldamise Eetika Nõukogu (FSC) – www.fsc.org
Programm Metsa Sertifikatsiooni Heakskiidu saamiseks – www.pefc.org
Enamik jätkusuutliku puidu hankimise poliitikaid aktsepteerib etiketti kui üht viisi jätkusuutlikkuse nõuete
järgimise demonstreerimiseks.
Nii FSC kui ka PEFC Hooldamise Ahela sertifikatsiooni kavad nõuavad seaduslikkuse põhimõtete järgimist,
keskkondlikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust ning sisaldades ILO tuuma konventsioonide jälgimist läbi
varustamise ahela ja põlispopulatsiooni õiguste kaitsmine2.

Kuidas protsess töötab
On olemas kaks puidu sertifikatsiooni elementi:
Jätkusuutlik metsa haldamine (SFM) sertifikatsioon – see käsitleb päritolumaa tegevuste mõjusid –
metsa haldamisest metsaraieni.
Hooldamise ahela (CoC) sertifikatsioon – see jälgib tooteid päritolumetsast läbi varustamise ahela
lõpptarbijani. See lubab firmadel kinnitada oma toodete puidu protsenti, mis on saadud
jätkusuutlikult hallatud metsadest.

Milline väärtus on puidu sertifikatsioonil hankijate jaoks?
Kui ostetakse puitu, võib avalike hankijate jaoks olla väga keeruline tõestada, kas jätkusuutliku haldamise
praktikad on metsa tasandil rakendatud – eriti kui mets on teises riigis või geograafilises piirkonnas.
Sõltumatu, kolmanda osapoole tõestatud puidu sertifikatsioonid on kõige usaldusväärsemad ja otsekohene
viis sellise tõendi tagamisel.
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Kuna PEFC on toetanud mitmeid riiklikke süsteeme (ATFS, CSA, MTCS, SFI, MTCC), domineerib sertifitseeritud
metsatoodete turul kaks kava : FSC ja PEFC.
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Mõlemad süsteemid tagavad samuti nii õelda „ kontrollitud puidu “ sertifikatsiooni, mis on vahepealne samm
seaduslikkuse ja SFMi vahel, mis garanteerib, et puit ei ole: raiutud ebaseaduslikult, vastavuses traditsiooniliste ja
kodanike õigustega – metsades, milles on Kõrged Säilitamise Väärtused

Vihjed hankijatele
Viidates etikettidele kui tõestuse vahenditele pakkumise kriteeriumite jaoks, võib see olla avalikele ostjatele
tohutuks abiks. Siiski, EC Ostmise Sotsiaalse Juhendi järgi ei saa hankija nõuda3, et toodetel oleks spetsiifiline
eetilise kaubanduse etikett/ sertifikatsiion, kuna see võib piirata ligipääsu toodete lepingutele, mis ei ole
sertifitseeritud,kuid vastavad sarnastele jätkusuutliku kaubanduse standarditele. Seega peavad lepingulised
võimud (hankijad) samuti aktsepteerima iga samaväärset tõestuse vahendit, millel on vastavad nõutud
standardid.
Kui lepinguosalisel (varustaja, pakkuja) ei ole asjakohast FSC või PEFC sertifikatsiooni, kuid varustab
samaväärse asitõendiga – samaväärsuse kontrollimisel võib hankija tahta järgida juhendit, mis on saadaval
Suurbritannia puidu hankimise ekspertiisi keskpunkti (CPET) veebileheküljel www.cpet.org.uk/ukgovernment-timber-procurementpolicy/evidence-of-compliance/other-evidenceas-assurance/category-bevidence
Alternatiivselt võib välisauditit põhjendatud kahtluse puhul ette näha kui jätkusuutliku puidu nõuete
kriteeriumite järgimise hindamise vahendit. See võib viia selleni, et hankija korraldab välisauditi, mille eest
tuleb maksta lepingu partneril. Siiski, kui see ilmneb, võib olla vajalik saada usutavat informatsiooni, et
kuritegu on toimunud. Sarnased protseduurid on rajatud mõnede euroopa linnade poolt, nagu näiteks Zürich
(vaata näiteks: „Hea praktika sotsiaalselt vastutustundlikus avalikus hankes – Tõestamise lähenemised üle
kogu Euroopa“, Konsortsiumi partneri maamärk, 2012)4.

Et saada rohkem informatsiooni Jätkusuutliku Puidu Aktsiooni (STA) projekti kohta, külasta palun:
www.sustainable-timber-action.org

See dokument on loodud Euroopa Liidu abiga. Selle publikatsiooni sisu on Jätkusuutliku Puidu Aktsiooni Projekti Konsortsiumi täielikul vastutusel ja seda ei saa
mitte mingil viisil võtta Euroopa Liidu vaadete peegeldusena.
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