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Vastutustundlik puidu hankimine: kirstudest ranna puidust inventarini
Kontekstuaalne taust
Barcelona linna võib kirjeldada kui üht Euroopa
eelkäijatest jätkusuutliku avaliku hankimise alal. 1995.
aastal allkirjastas Barcelona Aalborgi Harta. Üks linna
strateegilise kohaliku päevakorra 21 raamistiku 21 (mida
uuendatakse sellel aastal) eesmärke nõuab selgesõnaliselt,
et kaasataks keskkondlikud kriteeriumid ja sotsiaalsed
kokkulepped avalike pakkumiste korral, et stimuleerida
säästvat avaliku administratsiooni ostmist (Eesmärk
8.10).
Alates 2001. aastast on linn aina enam kaasanud
jätkusuutlikke kaalutlusi, kui ostab kaupu ja teenuseid – nagu näiteks ümbertöödeldud paber, IT
varustus, puhastamise teenused, toit ja jook (Õiglane Kaubandus), tööriided, jäätmekäitlus ja
tänavapuhastus. Eelnevate aastate jooksul on linn olnud seotud mõnede Euroopa jätkusuutliku ja
innovatiivse avaliku hanke projektidega.
2004. aastal võttis linn vastu Barcelona Vastutustundliku Poliitika puidu hankimise kohta –
vastusena linna soovile vähendada linna keskkondlikku mõju, panustades ratsionaalsesse juhtimisse
ja jätkusuutlikku metsa ressursside kasutamisse. Surve MTÜ illegaalse puidu vastase lobi kaudu oli
samuti kaasaaitav faktor1.
Munitsipaalne määrus vastutustundliku puidu hankimise kohta (2004) teeb munitsipaal-osakondade,
piirkondade ja agentuuride jaoks kohustuslikuks kindlustada, et olemasolevate kõige nõudlikumate
standardite järgi oleksid kõik puidutooted otse jätkusuutlikust metsandusest. Barcelona on
kindlustanud poliitika laia rakendamise ja suur osa
pui-dust, mis on ostetud Munitsipaalse
Matusetalituse Ettevõtte poolt; tänavapingid, mis
on hangitud Pargi ja Aia Osakonna poolt (puit
pinkide jaoks, kaitseaiad ja teadetetahvlid,) ja uus
ranna puidust inventar on kõik tehtud FSC
sertifikaadiga puidust.
Munitsipaalset puidu ostmist jälgib sisemine
komitee, mis koosneb kõigi aktsionäride
osakondade esindajatest. Barcelona Jätkusuutliku
Linna Programm tagab puidu hankimise eest
vastutavale munitsipaalsele personalile koolituse ja tehnilise toe.
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EC GPP Juhtumi uurimus – vaata virtuaalselt
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/casestudy7.pdf

Pakkumise rakendamine
Teema olemus: varustamise leping linnamööbli jaoks
Kasutatud tehnilised kriteeriumid
Barcelona Puidu Hankimise Poliitika (2004, ülalpool kirjeldatud) järgi peab kogu „ linna
elementides “ kasutatav puit olema seaduslikult saadud ja pärinema jätkusuutlikult käideldud metsadest:
 Kvalitatiivne eelistus antakse selleks, et vastata palju nõudlikumatele sertifikatsiooni-de

skeemidele, mille tingimuseks on jätkusuutlikkus, nagu näiteks selline, mille annab Metsa
Korraldamise Eetika Nõukogu (MKEN) või midagi samaväärset. Teised vähem nõudlikumad
sertifikatsiooni skeemid antakse teise eelistusena, millele järgnevad pakku-jad, kes näitavad
pühendumist jätkusuutlikule metsandusele ja hakkavad rakendavad meetmeid läbi
deklaratsiooni.
 Need nõuded pannakse välja pakkumise autahvlile.
 Selleks, et vältida ebaseaduslikku protokollimist, nõutakse alati päritolumaa sertifikaa-te. See
nõue lisatakse Tehniliste Spetsifikatsioonide osana.

Lisa-/tunnustavad abinõud
„ + Jätkusuutlik Linnanõukogu Programm “ tagab informatsiooni kodanike jaoks ja koolituse
ametnike jaoks, kes vastutavad metsanduse sertifikatsiooni põhise puidul pui-dul põhinevate
toodete varustamise eest ja on samuti vastutavad linna puidu ostmise poliitika eest. Samuti
antakse nõu Barcelona kohalikele võimudele, kes liiguvad GPP poliitikate suunas.
 Küsimustik, mis antakse avalikele pakkujatele, et hinnata munitsipaalkontoritest oste-tud puidu
hulka ja kvaliteeti.
 Juhend nimega „ Saa metsa sõbraks “ loodi koostöös Greenpeace`iga keskkondliku hariduse ja
teadlikkuse tõstmise jaoks. See pakub välja teooria, et kodanike igapäevate-gevustel võib olla
metsadele ja keskkonnale sügav mõju ja annab soovitusi, kuidas olla selles mõttes jätkusuutlik.
 Barcelona on ühinenud initsiatiiviga „ Linnad metsade jaoks, “ mida edendab WWF ja mille
eesmärk on kasutada ära mõju, mis institutsioonidel võib keskkonnale, avali-kele ja era
faktoritele olla – kui kasutatakse vastutustundlikku ostujõudu2.


Tuvastatud takistused
 Raskus leida varustajaid, kes vastavad jätkusuutlikele nõuetele ja annavad serifikaa-tide ahela

tõendi.
 Keeruline sisemine organisatsioon: raskus koguda informatsiooni, mis puudutab pui-du
hankimist kõigist osakondadest ja kogu tehtud hankimise kontrolli.
 On vajalik jätkuvalt tagada koolitust, kuna ostmise eest vastutavad inimesed võivad
aja jooksul muutuda.
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vaata virtuaalselt:
http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/bolivia/our_work/forest_program/responsible_trade/cities_for_forests/

Saavutatud tulemused
Munitsipaalne institutsioon „ Pargid ja aiad “
ostis rohkem kui 16 m3 PEFC ja FSC serti-fitseeritud puitu
puidupoliitika rakendamise esimese aasta jooksul. Aastatel 2002 kuni
2005 tõusis ümbertöödeldud paberi kasutus 7 % -lt kuni umbes 70 % 3
Barcelona linna-nõukogu kontorites. Kogusummana oli umbes 75 %
puidu hankimisi aastatel 2004 kuni 2008 FSC sertifikaadiga või oli
sertifikatsiooni saamise protsessis.
Paljud regionaalsed puidutoodete varustajad pakuvad nüüd standardit ja
„jätkusuutlikke“ tooteid Barcelona vastutustundliku puidu hankimise
tulemusena.
2005. aastal võitis Barcelona linnanõukogu maineka saksa auhinna „ Zukunftpreis Nachhaltigkeit “
tunnustusena ümbertöödeldud paberi kasutamise edendamise eest aastatel 2000 kuni 2005.

Õpitud õppetunnid
 Barcelona jätkusuutliku puidu avaliku hanke favoriit Hispaanias, töötas mudelina, et

inspireerida teisi kohalikke võime.
 Uued võimalused jätkusuutliku puidupõhiste toodete tootjate ja varustajate jaoks.
 Jälgimise süsteem avalikus administratsioonis ei olnud adekvaatne ja seda on täienda-tud tänu
jätkusuutliku puidu hankimise poliitika rakendamisele.

Edasiseks informatsiooniks:
Xavier Felip/ Mar Campanero – Ayuntamiento Barcelona – jätkusuutlik linnanõukogu
programm: ajuntamentsostenible@bon.cat
veebilehekülg: www.bon.cat/agenda21/ajuntamentostenible/

Juhtumi uurimuse autorid:
Laura Carniel ja Peter Defranceschi, ICLEI – kohalikud valitsused jätkusuutlikkuse jaoks

Et saada rohkem teada Jätkusuutliku Puidu Aktsiooni (JPA) 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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vaata virtuaalselt: www.bcn.es/agenda21/ajuntamentsostenible/paper.htm#indicadors

