PEFC üldkoosoleku aruanne
Toimumise aeg 14-18 november 2016
Toimumise koht Bali, Indoneesia
Osales: Kristjan Tõnisson

PEFC nädala ajakava:
14.11.2016
10:00 – 12:00 PEFC sertifitseerimise tehnilised aspektid
13.30 – 15:00 PEFC standardite uuendamine
15:30 – 17:30 PEFC kogemuste ja info vahetamine
15.11.2016
09:00 – 12:00 PEFC uudised ja uuendused
13:30 – 17:30 PEFC strateegia uuendamine ja ettevalmistused üldkoosolekuks
16.11.2016
09:15-16:30 PEFC Üldkoosolek
17-18.11.2016
Interaktiivne arutelu huvigruppidega väga mitmesugustel teemadel, sh:
1) Kuidas ületada lõhet säästva metsamajandamise, põllumajanduse ja toiduturvalisuse vahel?
2) Maastike integreeritud majandamine – kuidas sellele läheneda ning milliseid samme selles suunas
on astutud?
3) Kuidas muuta sertifitseerimissüsteeme selliselt, et hinnata jätkusuutlikkust maastiku tasandil,
hõlmates lisaks metsade majandamisele ka muud tegevused, mis maastikul toimuvad
(põllumajandus, vesiviljelus, erinevad saadused ja tooted ning nende sertifitseerimine)?
4) Tarneahela roll jätkusuutlikkuse tagamisel – kuidas tööstusettevõtted saavad kaasa aidata
säästvale majandamisele?
5) Kuidas arendada sertifitseerimist, mis töötaks ja oleks tõhusalt rakendatav väikeomandite puhul –
PEFC Kagu-Aasia näitel.
6) Metsade ja maastike taastamine – kas see on realistlik lahendus?
7) Vaadates laiemat pilti – kuidas saab arenev tehnoloogia toetada metsade säästvat majandamist?
8) Millised on sertifitseerimise mõjud?
9) Maastikulise lähenemise rakendamine – protsess, kitsaskohad ja edusammud.
10) Kuidas tekitada turunõudlust sertifitseeritud toodete järele ning kuidas kasvatada toodete
väärtust?
11) Kuidas saavutada kogukondade kaasamine rohujuure tasandil ja kuidas panna koostöö
võtmepartneritega tegelikult toimima?
12) Jätkusuutlikud maastikud jätkusuutlikuks toimetulekuks – mida metsasektoris ja sertifitseerimises
järgmiseks ette võtta, et sinna jõuda?

Eesti jaoks olulist infot üldkoosolekult

1. Põhjamaade partnerid soovivad, et Baltimaad osaleksid aktiivselt PEFC teema arendamises ja
koostöös regioonis. Christina Lundgren (PEFC Sweden) edastas mulle kutse osaleda järgmisel
põhjamaade kohtumisel Stockholmis (28.02, 01.03 või 02.03.2017). Sinna on oodata ka Ben
Gunnebergi (PEFC Int CEO) ja Peter Lathami (värskelt valitud PEFC Int juhatuse esimees). Kindlasti
tasuks seal osaleda vähemalt ühel Eesti esindajal.
2. Järgmine üldkoosolek toimub novembris 2017 Helsinkis, Soomes. Kindlasti tuleks seal osaleda
suuremas koosseisus kui Balil.
3. Eesti PEFC arengute suhtes toetavad ja sõbralikud PEFC liikmed on Soome, Rootsi, UK, Saksamaa,
Taani, Kanada, Malaisia, Sloveenia ja Slovakkia
4. Läti PEFC skeem sai üldkoosolekul heakskiidu järgmiseks viieks aastaks.
5. PEFC Internationali juhi Ben Gunnebergi (CEO) ja Michael Bergeriga (Technical Unit) sain kokku
15.11.2016. Beni huvitas, mida PEFC International saab teha selleks, et PEFC sertifitseerimisel
läheks Eestis paremini. Tema otsene huvi on, et PEFC saaks Eestis ja ka mujal riikides jalad alla
ning areneks edasi. Võtmeküsimus on siin PEFC tarneahela sertifikaadid ja sertifitseerimiskulude
ülekandmine tööstusele tarneahela kaudu. Praegu katab metsamajandamine tema hinnangul
sertifitseerimise administreerimiskuludest liiga suure osa, arvestades seda et sektori
lisandväärtus luuakse peamiselt puidu edasiselt töötlemisel. Ma palusin tema abi PEFC
turustamisvõimaluste ja –kontaktide vahendamisel, et tekiks reaalne nõudlus PEFC serditud
puittoodete järele, mis omakorda motiveeriks Eesti puidutööstust senisest enam PEFC
tarneahelat sertifitseerima. Ben kinnitas, et PEFC on valmis ilma lisatasuta tulema Eestisse ning
osalema meie üritustel või aitama koolituste korraldamisel. See võiks olla hea kanal PEFC
tutvustamiseks ja siinsete puidutööstustega kontakteerumiseks ning nende suunamiseks PEFC
tarneahela juurde. Tasub kaaluda, kas võtta järgmisel aastal PEFC tarneahela koolitus EEML’i või
EMSN-i tööplaani ning kombineerida tehniline koolitus ettevõtete töötajatele PEFC strateegilise
vaatega ja turustusvõimaluste tutvustamisega, mille saaksime võtta PEFC-st. Ühepäevase
üritusena võiks see olla väga tõhus.
6. PEFC on lihtsustamas PEFC skeemide revisjoni läbiviimise korda. Plaanis on skeemi dokumentide
läbivaatuse korda lihtsustada, samuti koostada skeemi revisjoni auditit raportile koostada
standardstruktuur, et lihtsustada aruannete lugemist ja võrdlemist. Ilmselt loobutakse aruannete
läbivaatamisel ekspertide paneeli kasutamisest, sest selle sisend on tagasihoidlik, võrreldes
kuluga, mis paneeli administreerimiseks tehakse.
7. PEFC on uuendamas kõiki oma põhistandardeid ja protsesse. Selleks on moodustatud 7
töögruppi. Kõik standardid peavad valmimisel saama üldkoosoleku heakskiidu, kõik muud
kirjalikud juhised ja dokumendid kiidab heaks PEFC Int juhatus.
a. 31.12.2010 Punane joon istanduste sertifitseerimisel – sellest hetkest hiljem rajatud
istandused ei saa olla PEFC sertifitseeritud.

b. GMO-d ei ole lubatud.
c. Puud väljaspool metsamaad – võivad teatud juhul olla kaetud uue PEFC
metsastandardiga.
d. Uus juhis koostatakse mitteuiduliste metsatoodete kohta.
e. Hakatakse juurutama riskihindamisel põhinevat lähenemist metsade majandamisele.
f. Metsamajandamise standardi struktuur viiakse ISO poolt standardiseeritud struktuuriga
vastavusse.
8. PEFC on uuendamas ka oma arengustrateegiat ja see peaks valmima järgmiseks üldkoosolekuks.
9. PEFC on uuendamas oma koolitusmaterjale, sh audiitoritele mõeldud koolitusi. Lisaks on
kasutusele võetud veebiskanner, mis otsib PEFC logo kasutamise juhtusid internetis ning PEFC
kontrollib jooksvalt logode kasutamise vastavust nõuetele. PEFC soovib fotosid/häid näiteid
logokasutusest, et neid kasutada PEFC promos. Eestis võiks neid näiteid samuti leida. Palume
sertifitseerijatel neid meile saata.

