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PEFC TARNEAHEL

Miks oN PEFC 
EELisTATUiM sERTiFiTsEE-
RiMissÜsTEEM
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PEFC on katuseorganisatsioon. 
See töötab toetades riiklikke 
metsasertifitseerimissüsteeme, 
mis on välja töötatud koostöös 
kõigi huvitatud osapooltega ja 
kujundatud vastavaks just kohalike 
prioriteetide ja tingimustega. Iga riiklik 
metsasertifitseerimissüsteem läbib 
range kolmanda osapoole hinnangu, 
et see oleks vastavuses PEFC 
unikaalsete säästlikkuskriteeriumitega.

Kriteeriumid rajanevad  ühiskonna  
konsensusel ning väljenduvad 
ülemaailmselt aktsepteeritud 
rahvusvahelistes ja valitsustevahelistes 
säästliku metsamajanduse 
edendamise protsessides ja suunistes. 
Kriteeriumeid vaadatakse regulaarselt 

osapooli kaasates üle, et võtta arvesse 
uusi teadusuuringuid, ühiskondlikke 
arenguid, muutuvaid ootusi ja 
kõige moodsamaid praktikaid.

Praeguseks on PEFC tunnu-
stanud umbes 30 riigi sertifitseeri-
missüsteeme. Kokku moodustab see 
üle 230 miljoni hektari sertifitseeritud 
metsi ja PEFC on maailma suurim 
metsade sertifitseerimissüsteem. 
Väikemetsaomanike eelistatuim 
sertifitseerimissüsteem, mille 
hulka kuuluvad perekondade ja 
kogukondade omanduses olevad 
metsad. PEFC sertifitseeritud 
materjalid on aktsepteeritud 
paljudes era- ja avaliku sektori 
hanketingimustes üle maailma.

PEFC TAUsT

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) asutati 
rahvusvahelise mittetulundus- ja valitsusvälise organisatsioonina 
aastal 1999. Tegu on organisatsiooniga, mis on pühendunud 
säästliku metsamajanduse edendamisele läbi sõltumatu kolmanda 
osapoole sertifitseerimise. See hõlmab tervet metsa tootmisahelat, 
et edendada vastutustundlikke praktikaid metsas ja tagada, 
et puidu- ja muud metsast pärit tooted vastavad kõrgeimatele 
keskkonna-, sotsiaalsetele ja eetilistele standarditele.

sissEjUHATUs

•	 Varustavad meid toidu, sooja, 
energia, ravimite ja puiduga;

•	 säilitavad bioloogilist elurikkust, 
võimaldades elukohti ja varjupaiku 
erinevatele liikidele,

•	 nad on vee- ja süsinikuringe 
lahutamatud osad; ja

•	 ennetavad kõrbestumist ja 
mängivad määravat rolli kliima 
reguleerimises

 
Ilma metsadeta kaoksid paljud 
nendest teenustest ning paljud 
liigid, mis sõltuvad metsast, 
kannataksid või kaoksid. 
Hinnanguliselt sõltub maailmas 
iga viienda inimese elatusallikas 
metsast ja sellest pärit teenustest. 
Oluline on ka see, et metsandus 
ja sellega seotud tööstusharud 
panustavad maailma majandusse 
olulise osa.

 
Siiski on metsad ühed haavatavamad 
ökosüsteemid. Metsi ja metsa-
maastikke ohustavad metsade 
muutmine põllumajandus- ja 
kaevandusmaaks, kinnisvaraarendused 
ja linnade laienemine, mittesäästlik 
metsamajandus ja ebaseaduslik 

raie. Et metsad saaksid ka edaspidi 
pakkuda kõike seda, millest loodus 
ja inimene sõltuvad, vajavad nad 
kaitsmist ja säästlikku majandamist. . 
 
Üks võimalus, kuidas olla kindel 
säästlikkuses, on metsade 
sertifitseerimine. Siiski on praeguseks 
hetkeks sertifitseeritud vaid 9% 
maailma metsadest. PEFC keskendub 
sertifitseeritud alade laiendamisele, 
seda eriti lõunapoolkeral.
 
Praeguseks on säästlikkuse idee 
ja parem keskkonnateadlikkus 
saavutanud selle, et edukatel 
metsandus- ja puidutoodete 
ettevõtetel on tahe näidata oma 
säästlikku tegevust. Kliendid ootavad, 
et tootjad ja tarnijad vastavad 
kõrgeimatele keskkonna-, majandus- 
ja sotsiaalsetele standarditele
 
PEFC jätkusuutliku metsamajanduse 
ja tarneahela jälgimise sertifikaadid 
vastavad nendele standarditele ning 
sõltumatud kolmanda osapoole 
audiitorid kinnitavad, et standardeid 
ka praktikas rakendatakse.

Metsades on 
maailma ühed 
hinnalisemad ja 
mitmekesisemad 
ökosüsteemid. 
Metsad:
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TARNEAHELA sTANdARd  
sERTiFiTsEERiMiNE 
 
Kuigi jätkusuutlik metsamajandus 
on ülioluline säilitamaks hinnalisi 
teenuseid, mida mets pakub, ei 
loo see siiski ühenduslüli metsa ja 
lõpptarbija vahele. Selleks, et anda 
kindlust, et puit ja puidupõhiseid 
tooteid on võimalik seostada säästlikult 
majandatud metsadega, reklaamib 
PEFC tarneahela sertifikaati. 
Tarneahela sertifikaadis sisalduvad 
nõudmised, mis võimaldavad materjali 
metsast lõpptooteni jälgida. 

PEFC tarneahela sertifikaat on 
hädavajalik, et 

•	 ettevõtted saaksid rakendada ja 
näidata jätkusuutlikku ärikäitumist; ja

•	 tarbijad saaksid teha 
vastutustundlikke tarbimisotsuseid. 

Selleks, et tootele omistataks sertifikaat, 
peavad kõik tootmisahela lülid omama 
PEFC tarneahela sertifikaati. Vaid 
sellisel juhul on ettevõtetel õigus 
kasutada oma toodetel ja turunduses 
PEFC logo, mis näitab nende 
vastutustundlikku toormaterjali valikut.

PEFC sTANdARdid

sääsTLik METsAMAjANdUs 

PEFC kasutab ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni 
definitsiooni, mille järgi on 
säästlik metsamajandus:

metsade ja metsamaa kasutamine 
moel ja tempos, mis säilitab 
nende bioloogilise mitmekesisuse, 
tootlikkuse, uuenemisvõime, 
elujõulisuse ja potentsiaali täita 
täna ja tulevikus olulisi ökoloogilisi, 
majanduslikke ja sotsiaalseid 
funktsioone nii kohalikul, 
riiklikul kui ka ülemaailmsel 
tasandil, ning seda moel, mis ei 
kahjustaks teisi ökosüsteeme. 

PEFC säästlikkustingimused rajanevad 
ülemaailmselt tunnustatud põhimõtetel, 
suunistel ja kriteeriumitel, mille on 
välja töötanud rahvusvahelised ja 
valitsusvahelised organisatsioonid 
nagu MCPFE, ITTO/IUCN ja ITTO/
ATO*. Nendes käigusolevates 
protsessides on ühendatud 
laiapõhjaline osapoolte konsensus 
ning neid toetab 149 riiki, kattes 
seega 85% maailma metsapindalast.
 
Põhjaliku ülevaatusprotsessi teel 
välja töötatud lisanõudmised 
selgitavad, defineerivad ja tugevdavad 
veelgi nendes raamdokumentides 
sisalduvad tingimusi. Kuigi paljusid 
metsi majandatakse säästlikult, 
on parim tõestus selle kohta 
kasutada sõltumatut, erapooletut ja 
usaldusväärset kolmanda osapoole 
sertifitseerimissüsteemi nagu PEFC.

TARNEAHELA sERTiFiTsEERiMisE EELisEd

Kuna säästlikult majandatud metsadest 
pärit toodete järele nõudlus üha kasvab, 
siis kasvab ka kiiresti ettevõtete 
huvi puidu tarneahela sertifikaadi 
vastu. PEFC tarneahela sertifikaat 
pakub mitmeid olulisi eeliseid.

Selge ja läbipaistev sõnum  –  
PEFC logo esitamine oma toodetel 
või tootesarjal näitab tarbijale 
lihtsal ja selgel moel, et puit ja 
muud metsandustooted pärinevad 
säästlikult majandatud metsadest.

Ettevõtte edu suurendamine läbi 
säästlikkuse  – valides PEFC 
tarneahela sertifitseerimise, saavad 
puidu- ja metsandussektori ettevõtted 
väärtusahelas oma konkurentsieelist 
võrreldes teiste tarnijatega suurendada.

Jälgitavus – tarneahela sertifitseerimine 
pakub kindlust, et puitu, millest 
lõpptoode valmistatud on, saab 
säästlikku ja keskkonna-, majandus- 
ja sotsiaalseid nõudmisi täitvasse 
allikasse tagasi suunata.     

Ligipääs turgudele  – tarneahela 
sertifikaat võimaldab ettevõtetel 
ligipääsu turgudele, kus nõutakse 
keskkonna suhtes vastutustundlikke 
tooteid ning annab turueelise 
võrreldes sertifitseerimata tootjatega, 
mis omakorda tõstab brändi väärtust.

Riskijuhtimine – tarneahela 
sertifikaat eeldab ka sotsiaalse 
vastutuse nõuete täitmist, et seista 
tarneahelas osalevate töötajate 
põhiõiguste eest. PEFC on esimene 
rahvusvaheline süsteem, millesse 
sellised nõudmised kaasatud on. 

Kättesaadavus ja valikuvabadus –  
kaks kolmandikku maailma 
sertifitseeritud metsades 
omavad PEFC sertifikaati, mis 
moodustab praeguseks 220 
miljonit hektarit, pakkudes nii 
kõige laiemat sertifitseeritud 
metsa ja puidumaterjali varu.

Seaduste järgimine – PEFC 
jälgimissüsteemiga arvatakse 
sertifitseerimisest välja looduslikele 
metsaaladele rajatud istandikud, 
illegaalsetest ja kahtlastest allikatest 
pärit puit, geneetiliselt muundatud puit.
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Maailma suurima t forest 
certification system globally, 
PEFC remains the certification 
system of choice for small, 
non-industrial private forests, 
with hundreds of thousands 
of family-owned forests 
certified to comply with our 
Sustainability Benchmark.

Praeguseks on PEFC sertifikaadi 
pälvinud ligi 10000 ettevõtet, mis 
pakuvad kümneid tuhandeid PEFC 
sertifikaadiga tooteid üle maailma.

Kuigi leidub ka teisi metsa ja 
tarneahela sertifitseerimissüsteeme, 
on niivõrd paljude PEFC kasuks 
otsustamisel toekad põhjused.

Miks oN PEFC UNi-
kAALNE?

Vastab eranditult kõrgeimatele 
standarditele

•	 Nõuab vastavust kõigi põhiliste 
metsamajandust puudutavate ILO 
konventsioonidega alates aastast 2001, 
seades nii uusi kvaliteeditingimusi 
sotsiaalküsimustes.

•	 On spetsiaalselt loodud pere- ja 
kogukonnaomandis metsade tarbeks, mis 
aitab alal hoida inimeste elatusallikat ja 
edendada maaelu arengut.

•	 Pakub pikaajalise kogemuse ja 
usaldusväärsusega rühmasertifitseerimist, 
mis võimaldab ligipääsu sertifitseerimisele 
ja sertifitseeritud toodete turule kohalikult 
majandatud metsadest.

•	 Seab metsasertifitseerimisele kõrgeimad 
standardid, mida toetavad enamik 
maailma riike, ning mis hõlmavad

 - Bioloogilise mitmekesisuse hoidmist ja 
parandamist

 - Ökoloogiliselt oluliste metsaalade 
kaitset

 - Looduslike metsade muuotstarbeliseks 
maaks muutmise keelustamist

 - Enamiku ohtlike kemikaalide ja GMO-
de keelustamist

 - Töötajate tervise ja põhiõiguste kaitse 
ning kohaliku tööhõive elavdamist

 - Vaba, eelneva ja informeeritud 
nõusoleku printsiibi rakendamist, ning 
ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni 
ja ILO 169 põlis- ja hõimurahvaid 
puudutava konventsiooni tunnustamist.

 - Omandi- ja maaõigusest lugupidamist, 
samuti kohalike kommete ja 
traditsioonide au sees hoidmist

 - Kohalike elanike ja huvitatud osapoolte 

vaheliste konsultatsioonide kohustust.

 - Kinnipidamist kehtivatest seadustest

 - Töötajate põhiõiguste kaitset

•	 Hõlmab tarneahela sertifitseerimisse ka 
sotsiaalsed, tervise ja ohutusnõuded.

Võrdselt kõrge huvitatud osapoolte 
kaasatus kõigi standardite lõikes

•	 Rangelt on eraldatud standardiloome, 
sertifitseerimine ja akrediteerimine, et 
sertifikaat oleks täielikult sõltumatu ja 
erapooletu.

•	 Nõuab,	et	kõik	riiklikud	standardid	
oleksid välja töötatud sõltumatult ning 
kõigi osapoolte vaba kaasatuse teel.

•	 Tunnustab	ÜRO	Agenda	21-s	välja	
toodud üheksa põhigrupi olulisust

•	 Nõuab,	et	kõik	standardid	läbivad	riiklikul	
ja rahvusvahelisel tasandil avaliku 
diskussiooni ja kolmanda osapoole 
hinnangu

•	 Nõuab	ja	viib	läbi	regulaarset	riiklike	
sertifitseerimissüsteemide ülevaatust.

Tugineb valitsustevahelistele 
kokkulepetele ja ülemaailmselt 
tunnustatud protsessidele

•	 PEFC arusaam kestlikust 
metsamajandusest näeb ette 
laiapõhjalise sotsiaalse konsensuse, mis 
väljendub rahvusvahelistes ja valitsuste 
vahelistes toimingutes.

•	 Toetab	riiklike	kokkulepete	rakendamist	
vabatahtlike turupõhiste mehhanismide 
teel.

•	 Järgib	ülemaailmselt	tunnustatud	
ISO sertifitseerimis- ja 
akrediteerimissuuniseid.

PEFC oN AiNUs sERTiFiTsEERiMissÜsTEEM MAAiLMAs Mis:
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Enam kui 50 riigi ettevõtetele 
on juba omistatud PEFC 
sertifikaat. See on ülemaailmselt 
ka eelistatuim standard avaliku 
sektori hankenõuetes. Selle 
lihtsasti äratuntav logo ületab 
keelebarjäärid, mis teeb PEFC-
st tõelise globaalse brändi.

Lisainformatsiooni PEFC tarneahela 
sertifitseerimise kohta saab 
kontakteerudes kohaliku PEFC 
esindajaga. Täieliku nimekirja leiate 
aadressilt: www.pefc.org/national

Kui teie riiki nimekirjas pole, võtke 
palun ühendust PEFC Internationaliga

PEFC Nõukogu 
 
World Trade Center
10, route de l’Aéroport
CH-1215 Geneva
Switzerland

t +41 22 799 45 40 
f +41 22 799 45 50
e info@pefc.org
www.pefc.org

* (MCPFE) Euroopa ministrite konverents metsade kaitseks

(ITTO/IUCN) Rahvusvaheline Puidu Organisatsioon/ Rahvusvaheline Looduskaitseliit

(ITTO/ATO) Rahvusvaheline Troopilise Puidu Organisatsioon /
Aafrika Puidu Organisatsioon 

Fotod: Volokhatiuk/Dreamstime (üldine esikaas), 

Antonio Brunori/PEFC Italy (esikaane päis), L. Gordts/PEFC Belgium (esikaane jalus),  

PEFC Belgium, PEFC France, PEFC Germany, L. Gordts/PEFC Belgium.

Trükikoda: Atar Roto Presse SA, Switzerland, PEFC/15-31-1139
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