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Välisaudiitorite ja sertifitseerimisorganisatsioonide
kvalifikatsiooninõuded ning sertifitseerimisprotseduurid

1. Dokumendi sisu
Käesolev standard defineerib välisaudiitorite ja sertifitseerimisorganisatsioonide
kvalifikatsiooninõuded ning sertifitseerimisprotseduurid metsamajandamise ja tarneahela
sertifitseerimisel Eestis. EMSN poolt tunnustatud metsamajandamise ja tarneahela
sertifitseerimised põhinevad rahvusvahelistel sertifitseerimise ja akrediteerimise
protseduuridel, mis on defineeritud Rahvusvahelise Standardiseerimisorganisatsiooni (ISO) ja
Euroopa
Akrediteerimiskoostöö
Organisatsiooni
(EA)
ning
Rahvusvahelise
Akrediteerimisfoorumi (IAF) dokumentides. Käesolev standard on osa Eesti
Metsasertifitseerimise Skeemi standardite seeriast.
2. Ulatus ja rakendusala
See
standard
defineerib
välisaudiitorite
ja
kvalifikatsiooninõuded ning sertifitseerimisprotseduurid.

sertifitseerimisorganisatsioonide

Standardit rakendatakse kooskõlas Eesti Metsasertifitseerimise Skeemiga ning see katab:

Metsamajandamise sertifitseerimise, ja

Tarneahela sertifitseerimise.
3. Viited
Standard põhineb PEFC Nõukogu Tehnilise Dokumendi Lisal 6 “Sertifitseerimis- ja
Akrediteerimisprotseduurid“, mis on vastu võetud PEFC Nõukogu üldkoosolekul novembris
2002, viimati täiendatud 5. oktoobril 2007.
Metsatoodete tarneahel - Nõuded (PEFC ST 2002:2013)
PEFC Nõukogu Tehniline Dokument Lisa 1: Mõisted ja definitsioonid;
PEFC Nõukogu Protseduur PEFC Skeemi administreerimiseks (PEFC GD 1004:2009).
4. Audiitorite kvalifikatsiooninõuded
4.1 Metsamajandamise sertifitseerimine
Sertifitseerimisaudititel kasutatavad audiitorite kvalifikatsiooninõuded põhinevad kvaliteedija keskkonnajuhtimissüsteemide üldistel auditeerimisjuhistel või tootesertifitseerimist
läbiviivate sertifitseerimisorganisatsioonide üldnõuetel, mida täiendab sektorispetsiifiline
kompetents.
Audiitorid peavad:
1. Vastama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide üldnõuetele nagu on defineeritud
standardis ISO 19011.
2. Vastama
tootesertifitseerimist
läbiviivate
sertifitseerimisorganisatsioonide
üldnõuetele.
3. Omama häid teadmisi Eesti Metsasertifitseerimise Skeemist, mis puudutab metsade
majandamist.
4. Omama üldiseid teadmisi metsade majandamisest ja selle keskkonnamõjudest.
Professionaalseid teadmisi metsade majandamisest ja selle keskkonnamõjudest tõendab
asjakohane haridus ja/või erialane töökogemus.
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4.2 Puidu tarneahela sertifitseerimine
Sertifitseerimisaudititel kasutatavad audiitorite kvalifikatsiooninõuded põhinevad kvaliteedija keskkonnajuhtimissüsteemide üldistel auditeerimisjuhistel või tootesertifitseerimist
läbiviivate sertifitseerimisorganisatsioonide üldnõuetel, mida täiendab sektorispetsiifiline
kompetents.
Audiitorid peavad:
1. Vastama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide üldnõuetele nagu on
defineeritud standardis ISO 19011.
2. Omama häid teadmisi Eesti Metsasertifitseerimise Skeemist, mis puudutab puidu
tarneahela sertifitseerimist.
3. Omama üldteadmisi puiduostmisest ja materjalivoogudest metsatööstuses.
Professionaalseid teadmisi puidu ostmisest ja materjalivoogudest metsatööstuses tõendab
asjakohane haridus ja/või erialane töökogemus.
5. Sertifitseerimisorganisatsioonide kvalifikatsiooninõuded
5.1 Akrediteerimine
Sertifitseerimisorganisatsioonid, mis viivad läbi metsamajandamise ja/või tarneahela
sertifitseerimist
peavad
olema
akrediteeritud
rahvusliku
või
rahvusvahelise
akrediteerimisasutuse poolt. Akrediteeringu peab väljastama akrediteerimisasutus, kes osaleb
Euroopa
Akrediteerimiskoostöö
Organisatsioonis
ja/või
Rahvusvahelises
Akrediteerimisfoorumis ning kes rakendab protseduure, mis on kirjeldatud standardis ISO
17011 ning eelnimetatud organisatsioonide poolt tunnustatud muudes dokumentides.
Asjakohase akrediteerimisasutuse akrediteerimissümbol
metsamajandamise ja tarneahela sertifikaadile.

peab

olema

kantud

igale

5.2 Metsamajandamise sertifitseerimine
Sertifitseerimisorganisatsioonide
kvalifikatsiooninõuded,
mida
kasutatakse
sertifitseerimisaudititel, põhinevad sertifitseerimisorganisatsioonidele esitatavatele üldistele
nõuetele kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimisel või tootesertifitseerimisel,
mida täiendab sektorispetsiifiline kompetents ja mida rakendatakse metsade majandamisel.
Sertifitseerimisorganisatsioon peab:
1. Täitma sertifitseerimisorganisatsioonidele esitatavaid üldiseid nõudeid, mis on
määratletud standardis ISO 17021.
2. Kasutama dokumenteeritud meetodit, mille kohaselt võib metsamajandamist auditeerida
ja sertifitseerida.
3. Viima läbi metsamajandamise sertifitseerimist kui akrediteeritud sertifitseerimist
vastavalt standardile ISO 17021 või ISO/IEC 17065:2012 ja omama akrediteeringut, mis
katab asjakohaseid metsamajandamise standardeid.
4. Omama üldteadmisi metsade majandamisest ja selle keskkonnamõjudest.
5. Olema erapooletu, sõltumatu kolmas osapool, kes ei tohi osaleda standardi koostamise
protsessis protsessi juhi või otsuseid langetava organina, või metsade majandamises ning
kes on sõltumatu sertifitseeritud osapooltest.
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Professionaalseid teadmisi metsamajandamisest ja selle keskkonnamõjudest tõendab
praktiline sertifitseerimiskogemus ja/või töötajate asjakohane haridus ning erialane
töökogemus.
5.3 Puidu tarneahela sertifitseerimine
Sertifitseerimisorganisatsioonide
kvalifikatsiooninõuded,
mida
kasutatakse
sertifitseerimisaudititel, põhinevad sertifitseerimisorganisatsioonidele esitatavatele üldistele
nõuetele kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimisel või tootesertifitseerimisel,
mida täiendab sektorispetsiifiline kompetents ja mida rakendatakse puidu ostmisel ja
materjalivoogudel metsatööstuses.
Sertifitseerimisorganisatsioon peab:
1. Täitma sertifitseerimisorganisatsioonidele esitatavaid üldiseid nõudeid, mis on
määratletud standardis ISO/IEC 17065:2012.
2. Kasutama dokumenteeritud meetodit, mille kohaselt võib puidu tarneahelat auditeerida
ja sertifitseerida,
3. Omama üldiseid teadmisi puidu ostmisest ja materjalivoogudest metsatööstuses.
Professionaalseid teadmisi puidu ostmisest ja materjalivoogudest tõendab praktiline
sertifitseerimiskogemus ja/või töötajate asjakohane haridus ning erialane töökogemus.
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