STA JUHTUMIUURIMUSE SEERIAD
Toledo provints, Hispaania

Vastutustundlik Puidu Hankimine: Korgist kuni välipinkideni
Kontekstuaalne taust
Toledo provints on alates 2004. aastast lisanud avalikesse pakkumistesse keskkondlikke
ja sotsiaalseid kriteeriume. 2010. aastal võttis Toledo Provintslik Nõukogu vastu „ Deklaratsioooni „Rohelise “ Avaliku Hanke poliitika arendamise jaoks1, “ et rakendada jätkusuutlikult saadud metsatoodete hankimist. See annab prioriteedi nendele toodetele, mis
on sertifitseeritud usutava sertifikaadiga, nagu näiteks FSC. Deklaratsioon sisaldab järgnevat:
 GPP Plaani väljatöötamine.
 GPP Nõukogu loomine.
 Tagada valdadele ja väiksematele territoriaalsetele entiteetidele (EATIM – Entidad de
ambito territorial inferior al municipio) vajalik juhendamine.
Toledo provints on üks üheksast teisest hispaania avalikust administratsioonist, mis on
arendanud puidutoodete vastutustundliku hankimise poliitikat (samuti kuuluvad sinna
Barcelona, Benicarlo, Gava, Leon, L`Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat,
Madrid ja Murcia). Need linnad on loetletud WWF`i kampaania „ Metsa Sõprade Linnad “ „ rohelises “ nimekirjas, mis teeb neist Hispaanias ülemise punktitulemuse seas olijad, kes rakendavad hankimise poliitikaid, mis eelistavad varustajaid, kelle puit on sertifitseeritud maksimaalse sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutava päritolu garantiiga. Toledo Nõukogule anti spetsiaalne eristus kui esimene hispaania avalik administratsioon, mis
nähtavalt eelistab FSC-sertifikatsiooniga korki teistele tehismaterjalidele.
Toledo provints veab spetsiaalset kampaaniat 2 „Campana de mobiliario urbano“, et julgustada jätkusuutliku välimööbli ostmist. Kampaania sihiks on kõik provintsi alla 50 000
elanikuga vallad ja poole pinkide maksumusest katab provintslik administratsioon (maksumus ühiku kohta: 150 €). 2011. aastal osteti üle 900 sertifitseeritud jätkusuutlikust puidust tehtud pingi, mis tähendab, et täielik investeering oli 140 000 €. 127 valda oli selles
programmis osalemisest huvitatud.

globedia.com
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“Declaración institucional por la que la Diputación Provincial de Toledo se compromete a desarrollar
la Compra Pública Sostenible” de 21 de abril de 2010
2
“Campaña de mobiliario urbano” – virtuaalne versioon:
www.diputoledo.es/global/categoria.php?id_area=5&id_cat=1811&f=1811
See dokument loodi 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.

Pakkumise rakendamine

Teema olemus: avalik varu välipinke, kontoris kasutatavat paberit
ja tualettpaberit.
Kaasatud puidutooted: pingid, paber, kork
Avalikustamise kuupäev: 2012
Pakkumise väärtus: pingid (763 ühikut)
Kasutatud tehnilised kriteeriumid ja tõendamine:
 Pinkide jaoks:
70 % pinkides olevast puidust peab olema tehtud sertifitseeritud puidust.
Kohustuslik sertifikatsioon (FSC, PEFC või midagi samaväärset) kui järgimise
tõestus jätkusuutlikult hallatud metsadest pärit puidu edenemise jaoks.
Puit peab olema veekindel, fungitsiidne ja putukamürgiga töötletud.


Valge paberi jaoks:
Minimaalselt 70 % kasutatavast täielikust kiust peab tulenema FSC, PEFC või
mingi samaväärse sertifikatsiooniga jätkusuutlikult hallatud metsadest – kui
demonstratsioon, et olulised kriteeriumid on täidetud.
Kestvus: üle 100 aasta. Seda saab demonstreerida läbi selle, kui DIN 6738 (saksa
standard) testis saavutatakse LC/LDK tulemuseks 12,80.
Nõuded printimise ja kopeerimise paberile: AFNOR Q11-013 (prantsuse
regulatsioon) või DIN 19309 (saksa regulatsioon).



Ümbertöötletud paberi jaoks:
Kaal: 80 grammi
100 % kiude, mis tulevad ümbertöötletud paberist



Tualettpaberi jaoks:
100 % ümbertöötletud paber
Sinine Ingel või samaväärne sertifikatsioon



Korgi jaoks:
2010. aastal tehti tehnilised spetsifikatsioonid jõuludeks valmistatavate
kingikorvide, mis on tehtud veinipudelite ja vahuveini jaoks valmistatava korgi
avaliku pakkumise jaoks kohustuslikuks (ülalpool kirjeldatud Deklaratsiooni
paragrahv 2,5) 3

Lisa-/tunnustavad abinõud
 Pinkidega varustajad peavad tagama ametlike laboratooriumi poolt välja antud raporti, mis
näitab kasutatava puidu puuliikide teaduslikku üldnimetust.
 Et kergendada rakendamist, annab Toledo provints nõu kohalikele nõukogudele, kes olid
huvitatud sellest, et tutvustada nende lepingute tehniliste nõuete spetsifikatsiooni
keskkondlikke kriteeriume - eriti neid, mis on ühes reas provintsliku Jätkusuutliku Avaliku
3

Deklaratsiooni paragrahv 2,5 järgi : (...) Maakond ostab veinipudeleid, vahuveni või teisi jooke,
mida traditsiooniliselt villitakse korgiga edutavate kinkide või jõuludeks valmistatavate kingikorvide jaoks (...) Selliste pudelite ostu spetsifikatsioonides tutvustatakse kohustusliku nõudena korgi kaasi. Veel enam, varustajad, kes avalike hangete puhul esitavad dokumentatsiooni, mis tõestab
seda, et nendes kaantes kasutatavad korgid tulevad FSC või PEFC sertifikatsiooniga korgitootmise piirkonnast, saavutavad kõrgema tulemuse. (...)
See dokument loodi 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.

Hanke Plaaniga (2011. - 2012. aasta Juhend Avalikuks
tegemise ja Teadlikkuse Tõstmise Programmi raamistikus).
 Nõuanne, mida pakutakse kohalikele nõukogudele, sisaldab ka Informatsiooni Päevi, mida
organiseerib Diputacion de Toledo ` Keskkonnateenistus, teemadel, nagu näiteks
Sertifitseeritud Metsatooted.
 Alates 2011. aastast on Toledo Nõukogu olnud samuti osaline RETECORK`is korki
tootvate territooriumide euroopa võrgustikus. Toledo toetab loomuliku, orgaanilise korgi
kasutamist – nõudes näiteks jõuludeks valmistatavate kingikorvide jaoks korgitatud
pudeliga veini. Tehismaterjalidest (nagu näiteks plastmass või metall) tehtud veinipudeli
kaante tootmine on palju saastavam kui korgi tootmine, kuid hiljutistel aastatel on need
vallutanud veinituru. See ohustab traditsioonilist korgi ekstraheerimist ja korgi
valmistamiseks kasutatava tamme tööstust- põhjustades maa hülgamist, metsa haldamise
puudust nagu ka suurenevat tulekahjuriski.

Kohatud tõkked
 Oli vajalik veenda nii varustajaid kui ka nõukogu, kes on Diputacion`ile omistatud,
vajadusest arendada jätkusuutlikku avaliku hanke poliitikaid metsatoodete jaoks ja nende
kasudest keskkonnale ja ühiskonnale. Toledol oli WWF`i abi, eriti läbi Linnad Metsade
jaoks programmi, mis pakkus ulatuslikku kogemust keskkondlike teemade jaoks
teadlikkuse tõstmise kohta.
Saavutatud tulemused
 Alates 2004. aastast kasutab Toledo provintsi Keskkondlik Teenistus (Servico de Medio
Ambiente) 100 % ümbertöötletud paberit ja ostab ainult sertifitseeritud puitu. Alates 2007.
aastast tuleb kogu Toledo provintsi poolt hangitud paber ainult jätkusuutlikult hallatud
metsadest.
Õpitud õppetunnid
 Peale tehniliste spetsifikatsioonide arenguetapi, sisaldab jätkusuutlikult hallatud metsadest
pärit toodete ostupoliitika siirdamine nii Avalike Administratsioonide kui ka varustajate
poolne ühine õppimise protsess. Need kaks tegevuses osalejat peavad teineteisega
koostööd tegema. Mõnedel juhtudel vajavad Avalikud Administratsioonid teadlikkuse
tõstmist, et varustamise firmad oleksid nõus valiku protsessides osalema; teistel juhtudel
peaksid varustajad nõustama administratsiooni, et parendada lepingu tehnilisi
spetsifikatsioone.
Edasiseks informatsiooniks:
Joaquin Rodriguez – Arango Fernandez, Diputacion de Toledo – Servicio de Medio
Ambiente
jrarango@diputoledo.es, www.diputoledo.es
Juhtumi uurimuse autorid:
Laura Carniel ja Peter Defrancesho, ICLEI – Kohalikud Valitsused Jätkusuutlikkuse
jaoks

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

