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Vastutustundlik Puidu Hankimine: „ Moabi kogemus “
Kontekstuaalne taust
Cognac`i linn Prantsusmaa otsustas 2005.
aastal rakendada oma puidu ostudes
jätkusuutlikke kriteeriume. See oli vastus
murele haruldaste ja ohustatud puiduliikde
kasutamise pärast välimööblis, mis oli
sildistatud ainult kui „ troopiline puit. “ Siiski,
toote analüüs avaldas, et mööbel oli tehtud
Moabist – ohustatud puiduliigist, mida sageli
smugeldatakse Kongost ja Kamerunist.
Moabi on suure tähtsusega puu – see on
vanim ja seda saab leida Kongo Nõo
vihmametsadest, see võib olla rohkem kui
2500 aastat vana ja ulatuda 70 meetri
kõrgusele.
Tänapäeval
kasutatakse
Prantsusmaal neljast kolme Kamerunis
maha saetud Moabit põrandamaterjalina,
uste ja akende tegemiseks.
„Moabi kogemus“ lõi 2005. aastal uue
dünaamika hankes ja Cognac`i linna jaoks,
mis sellel ajal alustasjätkusuutlike toorainete
saamist ja eksootilistest liikidest tehtud
tänavapinkide asendamist.
2006. aasta
prantsuse avaliku hanke seaduse reform lubas (Euroopa seadusega kooskõlas olemise
pärast) teenistustel pakkuda välja palju piiravamaid spetsifikatsioone, võimaldades linnal olla
palju ambitsioonikam ja lisada keskkondlikke nõudeid kõikidesse oma pakkumistele
kutsumistes. Sellest ajast alates on Cognac`i linn nõudnõudnud kooskõla PEFC ja FSC
etiketiga kriteeriumitega, kui ostetakse tooteid, mis põhinevad puidul või sisaldavad puitu.
Kriteeriumid, mis puudutavad neid sertifikatsioone, on kohandatud puidule konstruktsioonide,
ukse paneelide ja ukse üksuste jaoks. Jätkusuutlik hankimine moodustab osa Cognac`i
Kohaliku Agenda 21 programmist.
Pakkumise rakendamine
Teema olemus: keskkondlik turu hindamine Cognac`i linna puidukonstruktsioonide
jaoks.
Pärast 2005. aasta „ Moabi kogemust “ ja tänavapinkide asendamist, kasutades jätkusuutlikku puitu, võimaldas 2006. aasta prantsuse avaliku hanke seadus linnal olla palju ambitsioonikam ja lisada keskkondlikke nõudeid oma konstruktsiooni, seina paneelide ja ukse
üksuste jaoks vajaliku puidu pakkumistele kutsumistes.

Kasutatud tehnilised kriteeriumid ja tõendamine
Selleks, et tõestada, et tooted on saadud jätkusuutlikult, rakendatakse järgnevaid spetsifikatsioone Cognac`i linna ehitamise jaoks vajalike puidutoodete varu jaoks:
 Puit peaks pärinema jätkusuutlikult hallatud metsadest. Tõendamise vormiks on






demonstratsioon, et on täidetud kõige uuemad keskkondlikud kriteeriumid järgnevates
Programm Metsa Sertifikatsiooni Heakskiidu jaoks (PEFC), Metsa Korraldamise Eetika
Nõukogu (FSC), Keurhout`i standardi, Kanada Standardite Assotsiatsiooni (CSA),
Jätkusuutliku Metsanduse Algatuse (SFI) setifikatsiooni kavades või milleski samaväärses
– ja nende vastuvõtu protsent.
Ilma nende etikettideta, saab varustaja tagada teisi sobivaid asitõendeid, mis kinnitavad
nende suutlikkust vastata praegustele ökoloogilistele jätkusuutliku haldamise
kriteeriumitele.
Troopiline puit ei tohi olla ohustatud liikide nimekirjas – nagu on öeldud rahvusvahelistes
kokkulepetes.
Ostetud tooteid peab töötlema kas kreosoodil ja pentaklorofenoolil (PCP) põhinevate
toodetega või kroomil, vasel ja arseenil põhinevate toodetega. Kuigi prantsuse seadus lubab
nende kasutamist halvustava tooniga, keeldub Cognac`i linn seda vabastust kasutamast.
Liimained, mida kasutatakse vineeri jaoks, peavad olema liigitatud E1 (formaldehüüd
umbes 8 mg/100g) – EN 312-1 normi järgi.

Lisa-/tunnustavad abinõud
 Cognac`i linnapea annab iga kahe kuu tagant välja tasuta ajakirja, millle teemad tõstavad
avalikku teadlikku jätkusuutliku arendamise ja metsakaitse teemadel, sisaldades FSC ja
PEFC etikettide alaseid seletusi.
 Metsateemalised nädalad organiseeritakse koos harivate tegevustega täiskasvanutele ja
lastele.
Tekkinud väljakutsed
 Varajane turu seotus sisaldas koostööd varustajatega selleks, et leida puiduturu jaoks
alternatiivseid tooteid, mis oleksid kooskõlas jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. Sobivate
alternatiivsete puidutoodete leidmine nõudis üle 2 aastase perioodi jooksul katse ja
eksituse meetodi kasutamist. Näiteks leiti algselt sobilikud puidutooted, kuid nende
liimained ei arvestanud formaldehüüdi emissiooni kriteeriume.
 Prantsuse jätkusuutliku arendamise organisatsioon Reseau Grand Ouest oli võimeline
tagama juhiseid keskkondlike kriteeriumite ja lepingu jaoks vajalike spetsifikatsioonide ja
pakkumise avalikustamise kohta.
 Oli vajalik säilitada varustajatega arutlusi, külastusi ja vahetusi, säilitada standardeid nagu näiteks vineeri formaldehüüdi emissioonid – ja kasvatada tõelist koostööd varustaja
ja tootja vahel.
Saavutatud tulemused

 Sertifikatsioonid ja konkreetsed piirangud nõudsid, et selleks, et
olla kooskõlas jätkusuutlikkuse kriteeriumitega, ei tohi olla
negatiivset majanduslikku mõju Cognac`i linna jaoks. 2011. aastal säästis linn ostukuludelt
5 % - võrreldes sama eelmisel aastal läbi viidud ostuga.
 Kõik Cognac`i linna poolt ostetud puidutooted on minimaalselt PEFC etiketiga.
 Toodetel kasutatav töötlemise meetod väldib keemilist töötlemist. Puidu jaoks, mis nõuab
edasist töötlemist, ei kasutata ka tooteid, mis sisaldavad raskemetalle.
 Hoolimata sellest, et sertifikatsiooni ei nõuta ukse üksuste jaoks, kuna turul on puudus
sertifitseeritud toodetest, on kõik Cognac`i poolt ostetavad ukse üksused PEFC
sertifikatsiooniga.
 Alates 2008. aastast on vineeri ostmist vähendatud poole võrra.
 Alates 2011. aastast on samuti tutvustatud kriteeriume paberi ja trükitud materjali jaoks.
Alates praegusest ajast nõuab Cognac`i linn samuti seda, et tooted vastaksid PEFC
sertifikatsiooni kavast pärit kriteeriumitele või samaväärsetele kriteeriumitelekui ostetakse
paberit või trükitud materjali.
Õpitud õppetunnid
 Sama protseduuri kasutatakse tulevaste sama olemusega ostude jaoks. Kuna
jätkusuutlikkuse kriteeriumite lisamine on tõestanud, et Cognac`i linn saab raha säästa,
pole mingit põhjust, miks seda protseduuri ei peaks uuendatama.
 Cognac`i linn on seda konkreetset head praktikat jaganud teiste kohalike ja regionaalsete
võimudega jätkusuutliku avaliku puidu hanke õpperühmas, mida jälgib prantsuse Suurema
Lõuna (Reseau Grand Ouest) regionaalne võrgustik.
Edasiseks informatsiooniks:
Hr. Jean-Francois Herouard/ Hr. Eric Rufin – avaliku hanke osakond. Ville Cognac
mairie@ville-cognac.fr / service.achats@ville-cognac.fr
veebilehekülg: www.ville-cognac.fr

Et saada rohkem informatsiooni 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 vastusesl ja seda ei saa mitte mingil viisil võtta Euroopa Liidu
vaadete peegeldusena.

