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Sissejuhatus
Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi alusel viivad sertifitseerimist läbi rahvusliku
akrediteerimisorgani
poolt
akrediteeritud
sõltumatud
sertifitseerimisorganisatsioonid.
Kompetentsi ja sõltumatuse tõendamiseks on rahvuslik akrediteerimisorgan Rahvusvahelise
Akrediteerimisfoorumi (IAF) liige.
EMSN-i teavitamine loob vajaliku seose akrediteeritud sertifitseerimisorganisatsioonide ja
Skeemi omaniku vahel ning võimaldab sertifitseerimisorganisatsioonidel anda välja EMSN-i
poolt tunnustatud sertifikaate.

1. Ulatus
Käesolev protseduur kirjeldab EMSN-i teavitamist sertifitseerimisorganisatsioonide poolt, kes
haldavad:
a) metsamajandamise sertifitseerimist vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise Skeemile,
ja/või
b) tarneahela sertifitseerimist Eestis.
Käesoleva dokumendi on heaks kiitnud EMSN-i juhatus ning seda kohaldatakse kõigile
sertifitseerimisorganisatsioonidele, kes viivad läbi metsamajandamise ja/või tarneahela
sertifitseerimist Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi alusel.

2. Normatiivsed viited
Järgnevalt viidatud dokumendid moodustavad teavitusprotseduuri lahutamatu osa. Nii
dateeritud kui dateerimata viidete puhul rakendub hilisem versioon viidatud dokumendist (sh
selle täiendused) või viidatud dokumendi väljavahetanud dokument.
PEFC Eesti Rahvuslik Metsamajandamise Standard
PEFC EST 2 – Protseduurinõuded metsamajandamise ja tarneahela sertifitseerimiseks
PEFC EST 3 – Välisaudiitorite ja sertifitseerimisorganisatsioonide kvalifikatsiooninõuded ning
sertifitseerimisprotseduurid
PEFC EST 4 Juhised sertifitseerimisorganisatsioonidele ja audiitoritele metsamajandamise ja
tarneahela auditite läbiviimiseks
PEFC ST 2002:2013 Metsatoodete tarneahel – Nõuded
PEFC ST 2003:2012, Nõuded sertifitseerimisorganisatsioonidele sertifitseerimise läbiviimiseks
vastavalt PEFC tarneahela nõuetele
ISO/IEC 17021:2015 Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist
teostavatele asutustele
ISO/IEC 17065:2012, Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid,
protsesse ja teenuseid
PEFC GD 1004:2009, PEFC skeemi administreerimine

3. Terminid ja definitsioonid
3.1 Akrediteeritud sertifikaat
On sertifikaat, mille on väljastanud sertifitseerimisorganisatsioon kooskõlas oma akrediteeringu
ulatusega ning mis kannab akrediteerimisorganisatsiooni sümbolit.

4. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu teavitustingimused
Sertifitseerimisorganisatsioon mis taotleb EMSN-lt õigust teavitada sertifitseerimisest peab:


Olema juriidiline isik;



Nõustuma enda kohta käivate identifitseerimis- ja muude andmete avalikustamisega
veebipõhises PEFC Teaberegistris, mille sisu määrab PEFC Nõukogu;



Allkirjastama teavituslepingu Eesti Metsasertifitseerimise Nõukoguga (Lisa 1).

a) Sertifitseerimisorganisatsioon, mis taotleb õigust teavitada metsamajandamise
sertifitseerimisest vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise Skeemile, peab omama kehtivat
akrediteeringut, mille on välja andnud akrediteerimisorganisatsioon, kes on allkirjastanud
Rahvusvahelise Akrediteerimisfoorumi kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimise
vastastikuse tunnustamise kokkuleppe. Akrediteering peab olema väljastatud ISO/IEC
17021:2015 kohaselt ning akrediteeringu ulatus peab üheselt katma PEFC Eesti Rahvusliku
Metsamajandamise Standardi.
b) Sertifitseerimisorganisatsioon, mis taotleb õigust teavitada tarneahela sertifitseerimisest
vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise Skeemile, peab omama kehtivat akrediteeringut, mille
on välja andnud akrediteerimisorganisatsioon, kes on allkirjastanud Rahvusvahelise
Akrediteerimisfoorumi tootesertifitseerimise vastastiku tunnustamise kokkuleppe.
Akrediteering peab olema väljastatud ISO/IEC 17065:2012 kohaselt ning akrediteeringu
ulatus peab üheselt katma standardi PEFC ST 2002:2013 Metsatoodete tarneahel –
Nõuded.

5. Teavitusõiguse protseduurid
Sertifitseerimisorganisatsioon esitab
täidetud taotluse koos nõutud
dokumentidega Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukogule

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
hindab taotlust ning EMSN-I
tegevjuht langetab otsuse taotluse
rahuldamise kohta

Negatiivne

Sertifitseerimisorganisatsioon võib
tegevjuhi otsuse peale esitada
kaebuse EMSN-i juhatusele, et
see otsuse ümber vaataks.
Juhatuse otsus on lõplik.

Positiivne
Positiivne
Tegevjuht ja
sertifitseerimisorganisatsioon
allkirjastavad PEFC teavituslepingu

6. Sertifitseerimisorganisatsiooni kohustused
Teavitamisõiguse saanud sertifitseerimisorganisatsioon peab:
1. Tasuma Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule iga-aastast teavitustasu iga väljastatud
sertifikaadi kohta EMSN poolt esitatud arve alusel. Teavitustasu tariifid kehtestab ja võib
neid muuta lepingu kehtivuse perioodi vältel Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu. Ükskõik
milline Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ja sertifitseerimisorganisatsiooni vahel
sõlmitud lepingu muudatus, mis tuleneb teavitustasu tariifide muutmisest jõustub üldjuhul
uute tariifide kehtestamise kohta käiva kirjaliku teate edastamisele järgneval aastal.
Erakorralised muudatused teavitustasu struktuuris ja tasumääras on võimalikud, kui Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukogu ja mõjutatud sertifitseerimisorganisatsioonid on selles
kokku leppinud.
2. Nõustuma enda kohta käivate identifitseerimis- ja muude andmete avalikustamisega
veebipõhises PEFC Teaberegistris, mille sisu määrab PEFC Nõukogu.
3. Informeerima sertifitseeritud ettevõtteid nende kohta käivate andmete ulatusest, mida
edastatakse Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule, samuti asjaolust, et see informatsioon
(välja arvatud sertifitseeritud ettevõtte käive) avalikustatakse PEFC Teaberegistris.
4. Informeerima sertifitseeritud ettevõtet Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogult PEFC logo
kasutamise litsentsi taotlemise protseduurist.

6.1 Metsamajandamise sertifitseerimine
Metsamajandamise sertifitseerimise teavitamisõiguse saanud sertifitseerimisorganisatsioon
peab:
1. Omama ja säilitama kehtivat akrediteeringut, mis on väljastatud vastavalt Eesti
Metsasertifitseerimise Skeemile ning informeerima Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
viivitamatult igast muudatusest akrediteeringus. Vastava nõude esitamisel peab
sertifitseerimisorganisatsioon esitama tõendid, et vastab jätkuvalt kehtivatele
akrediteerimisnõuetele.
2. Viima läbi metsamajandamise sertifitseerimist PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise
Standardi alusel kooskõlas kehtiva akrediteeringu ulatusega.
3. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule iga teavituslepingu kohaselt väljastatud
metsamajandamise sertifikaadi ja grupisertifikaadiga kaetud maaüksuse kohta viivitamatult
ja tõeselt täidetud teavitusraporti ning informeerima muudatustest, mis puudutavad varem
raporteeritud sertifikaate.
4. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule nõudmise korral nimekirja Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukoguga sõlmitud teavituslepingu kohaselt väljastatud
metsamajandamise sertifikaatidest koos informatsiooniga, mis on määratud käesoleva
dokumendi lisaks oleval teavitusraporti vormil.

6.2 Tarneahela sertifitseerimine
Tarneahela sertifitseerimise teavitamisõiguse saanud sertifitseerimisorganisatsioon peab:
1. Omama ja säilitama kehtivat akrediteeringut, mis on väljastatud vastavalt Eesti
Metsasertifitseerimise Skeemile ning informeerima Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
viivitamatult igast muudatusest akrediteeringus. Vastava nõude esitamisel peab
sertifitseerimisorganisatsioon esitama tõendid, et vastab jätkuvalt kehtivatele
akrediteerimisnõuetele.
2. Viima läbi PEFC tarneahela sertifitseerimist vastavalt standardile PEFC ST 2002:2013
kooskõlas kehtiva akrediteeringu ulatusega.
3. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule iga teavituslepingu kohaselt väljastatud
tarneahela sertifikaadi ja mitmiküksuse sertifikaadiga kaetud tootmisüksuse kohta
viivitamatult ja tõeselt täidetud teavitusraporti ning informeerima muudatustest, mis
puudutavad varem raporteeritud sertifikaate.
4. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule nõudmise korral nimekirja Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukoguga sõlmitud teavituslepingu kohaselt väljastatud tarneahela
sertifikaatidest koos informatsiooniga, mis on määratud käesoleva dokumendi lisaks oleval
teavitusraporti vormil.

7. Teavitusõiguse kehtivus
Sertifitseerimisorganisatsiooni
teavitusõigus
kehtib
akrediteerimisperioodi
vältel.
Teavituslepingu rikkumise korral võib Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu teavitusõiguse
viivitamatult peatada või tühistada.

Teavitusleping
Pooled:
(1)

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu, edaspidi nimetatud EMSN, juriidilise
aadressiga Mustamäe tee 50, Tallinn, 10621, Eesti Vabariik
ja

(2)

[sertifitseerimisorganisatsioon], edaspidi nimetatud kui “Teavitusõiguslik
sertifitseerimisorganisatsioon, lühendatult TSO”, juriidilise aadressiga [aadress]

Võttes arvesse, et:
TSO viib läbi Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu poolt tunnustatud tarneahela ja
metsamajandamise sertifitseerimist [mittevajalik kustutada];
EMSN on PEFC sertifitseerimisskeemide volitatud haldaja Eestis, vastavalt PEFC Nõukoguga
sõlmitud administreerimislepingule;
TSO-le on antud teavitusõigus ja EMSN tunnustab TSO poolt kehtiva akrediteeringu ulatusega
kooskõlas Eestis registreeritud ettevõtetele ja nende ettevõtete rahvusvahelistele
tootmisüksustele, mis on kaetud mitmiküksuse (multi-site) tarneahela sertifitseerimisega, välja
antud sertifikaate.
Pooled on kokku leppinud järgnevas:
Artikkel 1
Definitsioonid:
1. Metsamajandamise sertifitseerimine
Põhineb PEFC Eesti Rahvuslikul Metsamajandamise Standardil, mis moodustab käesoleva
teavituslepingu osa. EMSN võib nimetatud Standardit muuta või asendada selle teise
dokumendiga.
2.

Sertifitseerimise ja Akrediteerimise Protseduurid – Metsamajandamise sertifitseerimine
Põhineb PEFC Tehnilisel Dokumendil „Lisa 6: Sertifitseerimise ja Akrediteerimise
Protseduurid“, mis moodustab käesoleva teavituslepingu osa. EMSN võib nimetatud
dokumenti muuta või asendada selle teise dokumendiga.
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3. Metsatoodete tarneahel – Nõuded
Põhineb standardil „PEFC ST 2002:2013, Metsatoodete tarneahel – Nõuded“, mis
moodustab käesoleva teavituslepingu osa. EMSN võib nimetatud dokumenti muuta või
asendada selle teise dokumendiga.
4.

Sertifitseerimise ja Akrediteerimise Protseduurid – Tarneahela sertifitseerimine
Põhineb standardil „PEFC ST 2003:2012, Nõuded sertifitseerimisorganisatsioonidele
sertifitseerimise läbiviimiseks vastavalt PEFC tarneahela nõuetele“, mis moodustab
käesoleva teavituslepingu osa. EMSN võib nimetatud dokumenti muuta või asendada selle
teise dokumendiga.

5.

EMSN teavitustasu tariifid
On määratud EMSN poolt ning EMSN võib neid muuta või asendada mõne muu
dokumendiga.

6.

Sertifikaadi teavitusraporti vorm
On käesoleva teavitusprotseduuri Lisa 3 ja teavituslepingu osa.

Artikkel 2: TSO kohustused
TSO on kohustatud:
1. Tasuma EMSN-le iga-aastast teavitustasu iga sertifikaadi eest EMSN poolt esitatud arve
alusel. Teavitustasu suuruse määrab ja seda võib lepingu kehtivusperioodi jooksul muuta
EMSN.
Ükskõik
milline
Eesti
Metsasertifitseerimise
Nõukogu
ja
sertifitseerimisorganisatsiooni vahel sõlmitud lepingu muudatus, mis tuleneb teavitustasu
tariifide muutmisest jõustub üldjuhul uute tariifide kehtestamise kohta käiva kirjaliku teate
edastamisele järgneval aastal.
2. Nõustuma enda kohta käivate identifitseerimis- ja muude andmete avalikustamisega
veebipõhises PEFC Teaberegistris, mille sisu määrab PEFC Nõukogu.
3. Informeerima sertifitseeritud ettevõtteid nende kohta käivate andmete ulatusest, mida
edastatakse Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule, samuti asjaolust, et see informatsioon
(välja arvatud sertifitseeritud ettevõtte käive) avalikustatakse PEFC Teaberegistris.
4. Informeerima sertifitseeritud ettevõtet Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogult PEFC logo
kasutamise litsentsi taotlemise protseduurist.
TSO, mis viib läbi metsamajandamise sertifitseerimist, on kohustatud:
1. Omama ja säilitama kehtivat akrediteeringut, mis on väljastatud vastavalt Eesti
Metsasertifitseerimise Skeemile ning informeerima Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
viivitamatult igast muudatusest akrediteeringus. Vastava nõude esitamisel peab
sertifitseerimisorganisatsioon esitama tõendid, et vastab jätkuvalt kehtivatele
akrediteerimisnõuetele.
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2. Viima läbi metsamajandamise sertifitseerimist PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise
Standardi alusel kooskõlas kehtiva akrediteeringu ulatusega.
3. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule iga teavituslepingu kohaselt väljastatud
metsamajandamise sertifikaadi ja grupisertifikaadiga kaetud maaüksuse kohta viivitamatult
ja tõeselt täidetud teavitusraporti ning informeerima muudatustest, mis puudutavad varem
raporteeritud sertifikaate.
4. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule nõudmise korral nimekirja Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukoguga sõlmitud teavituslepingu kohaselt väljastatud
metsamajandamise sertifikaatidest koos informatsiooniga, mis on määratud käesoleva
dokumendi lisaks oleval teavitusraporti vormil.
TSO, mis viib läbi tarneahela sertifitseerimist, on kohustatud:
1. Omama ja säilitama kehtivat akrediteeringut, mis on väljastatud vastavalt Eesti
Metsasertifitseerimise Skeemile ning informeerima Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
viivitamatult igast muudatusest akrediteeringus. Vastava nõude esitamisel peab
sertifitseerimisorganisatsioon esitama tõendid, et vastab jätkuvalt kehtivatele
akrediteerimisnõuetele.
2. Viima läbi PEFC tarneahela sertifitseerimist vastavalt standardile PEFC ST 2002:2013
kooskõlas kehtiva akrediteeringu ulatusega.
3. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule iga teavituslepingu kohaselt väljastatud
tarneahela sertifikaadi ja mitmiküksuse sertifikaadiga kaetud tootmisüksuse kohta
viivitamatult ja tõeselt täidetud teavitusraporti ning informeerima muudatustest, mis
puudutavad varem raporteeritud sertifikaate.
4. Esitama Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule nõudmise korral nimekirja Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukoguga sõlmitud teavituslepingu kohaselt väljastatud tarneahela
sertifikaatidest koos informatsiooniga, mis on määratud käesoleva dokumendi lisaks oleval
teavitusraporti vormil.
Artikkel 3: EMSN kohustused
1. EMSN tunnustab TSO poolt käesoleva lepinguga kooskõlas väljaantud sertifikaate ja annab
sertifikaadiomanikele ligipääsu PEFC Logo kasutuse litsentsile EMSN poolt määratud
tingimustel.
2. EMSN kohustub teavitama TSO-d igast muudatusest protseduurides või dokumentides, mis
mõjutavad käesolevat lepingut.

Artikkel 4: Lepingu lõpetamine
1.

Kumbki pool võib lõpetada lepingu kolmekuulise kirjaliku etteteatamisega, mis on
edastatud tähitud kirjaga viimasel teadaoleval aadressil.

2.

EMSN võib lepingu lõpetada viivitamatult, kui on alust arvata, et lepingu mõnda klauslit ei
täideta.
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3.

TSO akrediteeringu tühistamine, peatamine või lõppemine viib käesoleva lepingu
automaatsele lõpetamisele samal kuupäeval, kui tühistatakse, peatatakse või lõpeb TSO
akrediteering.

4.

Teavitustasu ei kuulu tagastamisele juhul, kui teavitusleping ajutiselt peatatakse või
lõpetatakse vastavalt artikkel 4 punktidele 1,2 ja 3.

5.

EMSN ei ole kohustatud maksma hüvitist kulude või kahjude eest, mida TSO-le põhjustab
lepingu ajutine peatamine või lõpetamine.

Artikkel 5: Lepingu kehtivus
Leping jõustub, kui selle on allkirjastanud mõlemad pooled.
Artikkel 6: Jurisdiktsioon
1. Käesoleva lepingu kohta rakenduvad Eesti Vabariigi seadused.
2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesoleva lepinguga, lahendatakse Tallinna
Ringkonnakohtus.

Allkirjastatud kahes eksemplaris.
Koht

EMSN

Kuupäev

Koht

Kuupäev

TSO
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TEAVITUSÕIGUSE TAOTLUSVORM
I. Taotleja andmed
Organisatsiooni nimi
Organisatsiooni esindaja
Tänav, maja nr
Aadress
Linn
Riik
Kontaktisik
Telefon
E-post

Indeks

Faks
www

II. Sertifitseerimise tüüp
a)

Metsamajandamise sertifitseerimine

b)

Tarneahela sertifitseerimine

III. Teave ja dokumendid taotluse menetlemiseks:
a)

Metsamajandamise sertifitseerimine

Akrediteerimisnumber / aegumise kuupäev
Akrediteerimisorganisatsiooni nimi
Taotluse mementlemiseks vajalikud dokumendid:
ISO/IEC 17021:2015 alusel väljastatud akrediteerimistunnistuse koopia, mille ulatus hõlmab üheselt PEFC
Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi.
b)

Tarneahela sertifitseerimine

Akrediteerimisnumber / aegumise kuupäev
Akrediteerimisorganisatsiooni nimi
Taotluse mementlemiseks vajalikud dokumendid:
ISO/IEC 17065:2012 alusel väljastatud akrediteerimistunnistuse koopia, mille ulatus hõlmab üheselt standardi
PEFC ST 2002:2013 vastavushindamist.
IV. Kinnitus:
Käesolevaga kinnitan et:
-

Olen tutvunud EMSN-i ametlike dokumentidega, mis reguleerivad PEFC sertifitseerimist ja teavitamist ning ma
nõustun nendega,

-

Käesolevas taotluses esitatud informatsioon on täielik ja tõene.

Taotleja esindaja allkiri

TAOTLUSE MENETLEMISE VORM
(Täidab EMSN)
I. Taotluse menetlemine:
Kuupäev
Taotluse laekumise kuupäev
Nõuded täidetud
Leping saadetud taotlejale
Allkirjastatud leping laekunud
Mõlemapoolselt allkirjastatud leping laekunud

Allkiri

Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah

II. Teavitustasu maksmine:
Aasta

Summa

Maksekuupäev

Allkiri

III. Taotluse edasikaebamise protsess:
Kuupäev
Kaebus vastu võetud

Allkiri

Jah
Positiivne

Kaebuse kohta langetatud otsus
Negatiivne
IV. Teavitusõiguse peatamine või tühistamine:
Otsuse alus

Kuupäev

Karistus

Tarneahela sertifikaadi teavitusraporti vorm
(täidetakse iga sertifikaadi kohta ja iga mitmiküksuse sertifikaadiga kaetud tootmisüksuse kohta)
Kontaktandmed:
Organisatsiooni nimi
Organisatsiooni esindaja
Tänav, majanr.
Aadress
Linn
Riik
Kontaktisik
Telefon
E-post

Indeks

Faks
www

Sertifikaadi info:
Sertifitseerimisorganisatsiooni nimi
Sertifikaadi number
Alamsertifikaadi number (kui on rakendatav)
Sertifikaadi väljaandmise kuupäev
Sertifikaadi aegumise kuupäev
Akrediteerimisorganisatsiooni nimi
Akrediteeringu number
Sertifitseeritud üksuse viimase aasta käive eurodes
Sertifitseeritud tooted:
Toote nimi

Tootekategooria
kood*

Toote kirjeldus*

Puuliigi
kood (võib
olla
rohkem kui
üks)

* Vt tootekategooriate ja puuliikide koode järgmisel lehel. Kui tootes sisaldub rohkem kui ühe kategooria puuliike (n 1okaspuu, 2 – mitte-okaspuu), siis sisesta tabelisse kõik sobivad koodid.

Kood

Tootekategooriad

01000
01010
01020
01030
01040
01050
02000
02010

Ümarpuit

02020
03000
03010
03020
04000

Saepalgid ja vineeripalgid
Paberipuu
Puidulaastud ja pilpad
Puidujäätmed
Muu tööstuslik ümarpuit
Küttepuit ja puusüsi
Küttepuit (sh laastud,
puidujäätmed, graanulid, briketid
jms)
Puusüsi
Saetud puit ja puitliiprid

04080
05000

Inseneripuit
Lamineeritud puittooted
Sõrmjätkatud puit
Liimpuittooted (Glulam)
Spoonliimpuit (LVL)
Spoonribapuit (PSL)
II-Talad
Ogaplaatsõrestikud &
inseneriplaadid
Muud
Puitplaadid

05010
05020
05030
05031
05032
05040
05041

Spoonilehed
Vineer
Puitlaastplaat
OSB
Muu puitlaastplaat
Puitkiudplaat
Keskmise tihedusega
puitkiudplaat, MDF-plaat
Kõrgtihedusega puitkiudplaat,
HDF-plaat
Pehme puitkiudplaat
Kõva puitkiudplaat
Isolatsiooniplaat

05042
05043
05043
05044
06000
06010
06020
06030
06040
06041
06042
06043
06044
06050
07000
07010
07011
07012
07013
07014

Majapidamis- ja tualettpaber
Pakkematerjalid

07040
07050
07060
08000
08010

Muud paberid ja papid
Konverteeritud paberitooted
Trükitud materjalid

Karbimaterjal
Kokkumurtav karbipapp
Pakkepaber
Muud paberid peamiselt
pakkimiseks

Puittooted
Pakkematerjal, kaablitrumlid,
kaubaalused

08011
Raudteeliiprid
Saetud puit

04010
04020
04030
04040
04050
04060
04070

07020
07030
07031
07032
07033
07034

Tselluloos
Puitmass
Pooltselluloos
Keemiatselluloos
Tselluloos
Pleegitamata sulfittselluloos
Pleegitatud sulfittselluloos
Pleegitamata sulfaattselluloos
Pleegitatud sulfaattselluloos
Vanapaber

08012
08013
08020
08030
08031
08032
08033
08034
08035
08040
08050
08051
08052
08053
08054
08055
08060
09000
09010
09020
09021
09022
09023
09030
11000
11010
11020
12000
13000
14000

Pakkematerjal ja
transpordikonteinerid
Kaablitrumlid
Kaubaalused
Mööbel
Tisleritooted
Aknad
Uksed
Sindlid ja kimmid
Põrandad
Muud
Dekoratiivpuit
Tööriistad ja treitud puit
Tööriistad
Mänguasjad
Spordikaubad
Muusikainstrumendid
Muud
Muud
Väljas kasutatavad tooted
Ehitised ja nende osad
Aiamööbel / Väljas kasutatavad
tooted
Aiamööbel
Mänguväljakud
Terrassilauad
Muud
Kork ja korgitooted
Looduslik kork ja korgijäätmed
Korgitooted
Energia
Mittepuidulised tooted
Muud

Puuliigid
1

Okaspuud

2

Troopilised
mitteokaspuud

Paber ja papp
Paber graafilisteks töödeks
Ajalehepaber
Pinnakatteta mehaaniline
Pinnakatteta puiduvaba
Kaetud pinnaga paber

Kõik liigid, mis botaaniliselt klassifitseeritakse kui paljasseemnetaimed, näiteks
nulg (Abies), Brasiilia araukaaria (Araucaria), Himaalaja seeder (Cedrus),
hõlmikpuu (Ginkgo), lehis (Larix), kuusk (Picea), mänd, Roxburgh mänd,
pisarmänd (Pinus) jne. Neid liike nimetatakse tavapäraselt pehmepuidulisteks
või okaspuudeks.
Kõik liigid, mis botaaniliselt klassifitseeritakse
Mitteokaspuud mis
katteseemnetaimedeks, näiteks vaher (Acer), lepp (
pärinevad troopilistest
Alnus), eebenipuu (Diospyros), pöök (Fagus),
riikidest

3

Muud mitteokaspuuliigid

4

Täpsustamata

guajakipuu (Lignum vitae, Guiacum officinale),
pappel (Populus), tamm (Quercus), soorea
(Shorea), tiikpuu (Tectona), kasuariin (Casuarina)
jne. Neid puuliike nimetatakse laialehisteks või ka
kõvalehtpuudeks.

Mitteokaspuud, mis
pärinevad muudest
riikidest

Metsamajandamise sertifikaadi teavitusraporti vorm
(täidetakse iga sertifikaadi kohta ja iga mitmiküksuse sertifikaadiga kaetud tootmisüksuse kohta)
[Märkus: Sõltuvalt kohalikest oludest, eriti kui suur osa väikemetsaomanikest osaleb metsamajandamise
grupisertifitseerimises, on võimalik, et grupisertifitseerimises osalevate metsaomanike registreerimist
haldab PEFC poolt volitatud organisatsioon või ka kolmas osapool. Sellisel juhul peab käesoleva
teavitusraporti jaoks vajaliku info vahetult metsaomanikelt kokku koguma PEFC poolt volitatud
organisatsioon või kolmas osapool, mitte teavitusõiguslik sertifitseerimisorganisatsioon]
Kontaktandmed:
Organisatsiooni nimi
Organisatsioon esindaja
Tänav, maja nr
Aadress
Linn
Riik
Kontaktisik
Telefon
E-post

Indeks

Faks
www

Sertifikaadi info:
Sertifitseerimisorganisatsiooni nimi
Sertifikaadi number
Alamsertifikaadi number (kui on rakendatav)
Sertifikaadi väljaandmise kuupäev
Sertifikaadi aegumise kuupäev
Akrediteerimisorganisatsiooni nimi
Akrediteeringu number
Sertifikaadi ulatus (kogupindala hektarites)
Grupisertifikaadi ulatuse info:
#

Grupisertifitseerimisel osaleja

Metsamajandamise
üksus

Pindala (ha)

*1 Vanamets, 2 looduslik mets, 3 poollooduslik mets/istutatud mets, 4 Istandus

Metsatüüp*

Sertifitseeritud tooted:
Toote nimi

Tootekategooria
kood*

Toote kirjeldus*

Puuliigi
kood (võib
olla
rohkem kui
üks)

* Vt tootekategooriate ja puuliikide koode järgmisel lehel. Kui tootes sisaldub rohkem kui ühe kategooria puuliike (n 1okaspuu, 2 – mitte-okaspuu), siis sisesta tabelisse kõik sobivad koodid.

Kood

Tootekategooriad

01000
01010
01020
01030
01040
01050
02000
02010

Ümarpuit

02020
03000
03010
03020
04000
04010
04020
04030
04040
04050
04060
04070
04080
05000
05010
05020
05030
05031
05032
05040
05041

Saepalgid ja vineeripalgid
Paberipuu
Puidulaastud ja pilpad
Puidujäätmed
Muu tööstuslik ümarpuit

07040
07050
07060
08000
08010

Küttepuit ja puusüsi
Küttepuit (sh laastud,
puidujäätmed, graanulid, briketid
jms)
Puusüsi
Saetud puit ja puitliiprid

Kaetud pinnaga paber
Majapidamis- ja tualettpaber
Pakkematerjalid
Karbimaterjal
Kokkumurtav karbipapp
Pakkepaber
Muud paberid peamiselt
pakkimiseks
Muud paberid ja papid
Konverteeritud paberitooted
Trükitud materjalid
Puittooted
Pakkematerjal, kaablitrumlid,
kaubaalused

08011
Raudteeliiprid
Saetud puit

Inseneripuit
Lamineeritud puittooted
Sõrmjätkatud puit
Liimpuittooted (Glulam)
Spoonliimpuit (LVL)
Spoonribapuit (PSL)
I-Talad
Ogaplaatsõrestikud &
inseneriplaadid
Muud
Puitplaadid
Spoonilehed
Vineer
Puitlaastplaat
OSB
Muu puitlaastplaat
Puitkiudplaat
Keskmise tihedusega
puitkiudplaat, MDF-plaat
Kõrgtihedusega puitkiudplaat,
HDF-plaat
Pehme puitkiudplaat
Kõva puitkiudplaat
Isolatsiooniplaat

05042
05043
05043
05044
06000
06010
06020
06030
06040
06041
06042
06043
06044
06050
07000
07010
07011
07012
07013

07014
07020
07030
07031
07032
07033
07034

Tselluloos
Puitmass
Pooltselluloos
Keemiatselluloos
Tselluloos
Pleegitamata sulfittselluloos
Pleegitatud sulfittselluloos
Pleegitamata sulfaattselluloos
Pleegitatud sulfaattselluloos
Vanapaber

08012
08013
08020
08030
08031
08032
08033
08034
08035
08040
08050
08051
08052
08053
08054
08055
08060
09000

Pakkematerjal ja
transpordikonteinerid
Kaablitrumlid
Kaubaalused
Mööbel
Tisleritooted
Aknad
Uksed
Sindlid ja kimmid
Põrandad
Muud
Dekoratiivpuit
Tööriistad ja treitud puit
Tööriistad
Mänguasjad
Spordikaubad
Muusikainstrumendid
Muud
Muud
Väljas kasutatavad tooted

09010
09020
09021
09022
09023
09030
11000
11010
11020
12000
13000
14000

Ehitised ja nende osad
Aiamööbel / Väljas kasutatavad
tooted
Aiamööbel
Mänguväljakud
Terrassilauad
Muud
Kork ja korgitooted
Looduslik kork ja korgijäätmed
Korgitooted
Energia
Mittepuidulised tooted
Muud

Puuliigid
1

Okaspuud

2

Troopilised
mitteokaspuud

Paber ja papp
Paber graafilisteks töödeks
Ajalehepaber
Pinnakatteta mehaaniline
Pinnakatteta puiduvaba

Kõik liigid, mis botaaniliselt klassifitseeritakse kui paljasseemnetaimed, näiteks
nulg (Abies), Brasiilia araukaaria (Araucaria), Himaalaja seeder (Cedrus),
hõlmikpuu (Ginkgo), lehis (Larix), kuusk (Picea), mänd, Roxburgh mänd,
pisarmänd (Pinus) jne. Neid liike nimetatakse tavapäraselt pehmepuidulisteks
või okaspuudeks.
Kõik liigid, mis botaaniliselt klassifitseeritakse
Mitteokaspuud mis
katteseemnetaimedeks, näiteks vaher (Acer), lepp (
pärinevad troopilistest

3

Muud mitteokaspuuliigid

4

Täpsustamata

Alnus), eebenipuu (Diospyros), pöök (Fagus),
guajakipuu (Lignum vitae, Guiacum officinale),
pappel (Populus), tamm (Quercus), soorea
(Shorea), tiikpuu (Tectona), kasuariin (Casuarina)
jne. Neid puuliike nimetatakse laialehisteks või ka
kõvalehtpuudeks.

riikidest
Mitteokaspuud, mis
pärinevad muudest
riikidest

