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EEML PEFC rühmasertifikaat 

• EEML PEFC metsamajandamise grupp loodi 2009. aastal.  

 

• Metsamajandamise sertifikaat väljastati 2010. aastal 19. veebruaril.  

 

• EEML grupp alustas 44 metsaomanikuga 45 tuhande hektari 

metsamaaga.  

 

• Praeguseks on EEML rühma liikmeid 67 ning sertifitseeritud 

metsamaa pindala on 196 tuhat hektarit. 

 



Kuidas liituda? 

• Esitada avaldus koos metsamaa andmetega EEML-ile 

 

• Peale avalduse saatmist vaatab EEML kontrollüksus avalduse üle 

ning teeb EEML kontrollrühmale ettepaneku liita metsaomanik 

EEML PEFC rühmaga. 

 

• Peale avalduse rahuldamist tuleb sõlmida metsaomanikul EEML-

iga kokkulepe. 

 

 

 

 



Mis saab peale EEML PEFC rühmaga 

liitumist? 

• Metsaomanikul on kohe peale rühmaga liitmist õigus müüa PEFC 

sertifitseeritud puitu 

 

• Rühma liikmena lisatakse ta PEFC sertifitseeritud metsaomanike 

andmebaasi ning antakse PEFC sertifikaadi number, mida 

müügidokumentidel kasutada tuleb (sh veoseleht) 

 

• Metsaomanikul tekib õigus PEFC logo taotlemiseks ja 

kasutamiseks 

 

• Kohustus järgida PEFC standardi nõudeid.  

 

• Metsaomanikul on peale rühmaga liitumist sisekontrollidel ja 

audititel osalemise kohustus. 

 



Sisekontrollid  

• EEML PEFC sisekontrolle teostatakse standardi kriteeriumite põhjal. 

 

• Esmane sisekontroll teostatakse aasta jooksul peale metsaomaniku 

avalduse laekumist EEML-ile. 

 

• Sisekontrollid toimuvad valimi alusel, mille põhjal on metsaomanikud 

jagatud metsamaa pindala järgi rühmadesse  

 

• Igal rühmal on oma valim ning põhimõte, et mida suurem metsamaa 

pindala seda rohkem toimub ka sisekontrolle. 

 

• Sisekontroll koosneb dokumentide kontrollist ja vaatlusest metsas.  

 

 



Auditid 

• Sertifitseerimisettevõtte poolt läbi viidud kontrollid, kus 

kontrollitakse EEML kui rühma haldaja tegevust rühma 

eestvedajana. 

• Kontrollitakse: 

− EEML tegevuste vastavust standardi nõuetele; 

− EEML vastavust teiste Metsasertifitseerimisskeemi 

dokumentidele; 

− EEML sisekontrolle ja nende tulemusi; 

− Metsaomanike vastavust standardi nõuetele. 

 

• Auditid toimuvad kord aastas ning kontrollitavad metsaomanikud 

valib sertifitseerimisettevõte. 



Metsaomaniku kohustused EEML PEFC 

rühmas 

• PEFC metsamajandamise standardi nõuete täitmine ja jälgimine 

 

• Andmete esitamine rühma haldajale või sertifitseerijale (metsamaa 

pindala, tehtud metsamajanduslike tööde nimekiri) 

 

• Sisekontrollide ning audititega nõustumine (dokumentide 

esitamine eelnimetatud protseduuride ajal) 

 

• Liikmemaksu tasumine 

 



EEML PEFC rühmasertifikaadiga liitumise 

hinnakiri 

• EEML PEFC rühmasertifikaadiga liitumisel tuleb metsaomanikul 

maksta ühekordne liitumistasu mis on 50 eurot. 

• Aastamaks arvutatakse:  

• 1) Kuni 50 ha omandi puhul 20 eur/aastas  

• 2) 50,1-100 ha omandi puhul 30 eur/aastas 

• 3) Üle 100 ha omandi puhul arvutatakse aastamaks valemiga  

• Näited:  

• 150 ha 86,6  € 

• 250 ha 110,8  € 

• 500 ha 170,6  € 

• 1000 ha 287,2  € 

• 2500 ha 613  € 

• 5000 ha 1076  € 

• 10 000 ha 1702  € 



Mis kasu on metsaomanikule PEFC 

sertifikaadist? 

• Võimalus näidata ühiskonnale, et ta majandab oma metsi 

keskkonnasõbralikult ning säästlikult 

 

• Sertifikaat annab eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu 

pakkumine ületab nõudluse 

 

• Igapäevaselt maksavad erinevad puidu kokkuostjad PEFC 

sertifitseeritud puidu eest 0,5-1 eurot tihumeetri pealt lisaks. 

 



Tänan kuulamast! 
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