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PEFC [ingl.k. Programme for the 
Endorsement of Forest Certification] 
– Metsasertifitseerimisskeemide 
tunnustamise programm on juhtiv 
metsasertifitseerimissüsteem 
maailmas.

Enam kui 309 miljonit hektarit metsa 
on sertifitseeritud vastavalt PEFC 
rahvus vaheliselt tunnustatud jätku
suutlikkuse kriteeriumidele. Üle 
maailma kasutavad sellisest vastutus
tundlikult majandatud metsast varutud 
puitu ja puidutooteid enam kui 20 000 
tarne ahela sertifikaati omavat ettevõtet. 

PEFC asutasid väike- ja 
peremetsa omanikud, et tõendada 
metsa jätku suutlikku majandamist 
parimate tavade kohaselt.

Päritoluriik
30%

Meedia
16%

Soovitused
17%

Kaubamärk
24%

Ei tea
15%

Märgis
 54%

Millised kriteeriumid veenavad 
teid kõige enam toote 
keskkonnasõbralikkuses?   
(% tarbijatest)

Osalejad: igast riigist 1000 
meest ja naist vanuses 16+ 

Küsimus: Millised järgmistest 
kriteeriumidest veenavad 
teid kõige enam toote või 
teenuse ostmisel selle 
keskkonnasõbralikkuses? 

PEFC/GfK üleilmne 
tarbijauuring – 2014. a. 
oktoober
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PEFC, the Programme for the 
Endorsement of Forest Certification, 
is the world’s leading forest 
certification system.

More than 260 million hectares 
of forests are certified to PEFC’s 
internationally recognized 
Sustainability Benchmarks, supplying 
some 16,000 Chain of Custody 
certified companies globally with 
responsibly sourced timber and 
wood-based products.

PEFC was founded by small- 
and family forest owners 
to demonstrate excellence in 
sustainable forest management.

PEFC/01-00-01

Country of origin
30%

Media
16%

Recommen-
dations

17%

Brand
24%

Don’t know
15%

Label
 54%

What reassures you most that 
environmental considerations  
have been taken into account?  
(% of consumers)

Base: 1,000 men and women 
aged 16+ years per country.

Question: When purchasing 
a product or a service, which 
of the following criteria 
reassure you the most that 
environmental considerations 
and sustainable development 
have been taken into account?

PEFC/GfK Global Consumer 
Survey – October 2014
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SEADUSLIKKUS JA 
JÄTKUSUUTLIKKUS:

Üha enam ettevõtteid puidu väärtusahelas, 
alates väikese ja keskmise suurusega et-
tevõtetest kuni üleilmsete kaubamärkideni 
välja soovivad näidata, et puit, mida nad 
oma toodetes kasutavad, pärineb seadus-
likult ja säästvalt majandatud metsadest. 
Oma tegevuse seaduslikkust on nad 
valinud kinnitama sertifikaadi, mis tõendab, 
et nende kasutatud puit pärineb säästvalt 
majandatud metsadest, kus on arvesta-
tud keskkonna-, sotsiaalsete ja eetiliste 
vajadustega, mille täitmist kliendid tähtsaks 
peavad.     

Paljud ettevõtted kasutavad puidupõhiste 
toodete seadusliku ja jätkusuutliku varumi-
se ja tootmise tõendamiseks kõige meel-
samini PEFC tarneahela sertifitseerimist. 

Seadusandlus: Üle kogu maailma 
annavad valitsused välja seadusi, mis 
toetavad seadusliku puiduga kauplemist 
ja keelustavad ebaseaduslikult raiutud 
puidu ja toodetud puidutoodete sisenemise 
turule. Sellised seadused on muuhulgas 
EL-i puidumäärus, Ameerika Ühendriikide 
Lacey Act ja Austraalia ebaseadusliku 
metsaraie keelustamise seadus. PEFC 
tarneahela sertifitseerimine on välja 
töötatud selleks, et tõendada ettevõtete 
tegevuse vastavust õigusaktidest 
tulenevatele nõuetele. 

Kliendid: Ajendatuna soovist pidurda-
da metsade hävinemist ning aidata kaasa 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele ja 
sotsiaalselt vastutustundlikule tegutsemi-
sele, soovivad nii avalik sektor kui eraklien-
did enamat kui õigusaktide sätete täitmist 
– nimelt nõuavad nad kinnitust säästva 
metsamajandamise kohta. Enam kui 30 
riigi valitsused rakendavad juba jätkusuut-
likku puiduhankepoliitikat. Samuti nõuab 
üha enam ettevõtjaid eesotsas mõjukate 
äriühingute liiduga nagu Consumer Goods 
Forum oma tarnijatelt tõendust puidu 
pärinemise kohta säästvalt majandatud 
metsadest, õhutades sellega ettevõtteid 
mõtlema PEFC sertifitseerimisele. 

Tarbijad: Vastutustundlik tarbimine ko-
gub populaarsust, nagu näitavad selgelt ka 
viimaste aastate turu-uuringud. Sertifitsee-
rimine võimaldab ettevõttel kasutada PEFC 
märgistust. Esimese PEFC/GfK üleilmse 
tarbijauuringu tulemusena selgus, et valdav 
enamus – rohkem kui 80% – uuringus 
osalejatest soovib, et ettevõtted kasutaksid 
toodetel märgist. 30% vastanutest väitis, et 
otsib tihtipeale toodetelt metsasertifitsee-
rimise märgist ning peab PEFC logo kõige 
usaldusväärsemaks üleilmseks metsaserti-
fitseerimise märgiseks.

Täida klientide ootused 
PEFC sertifitseerimisega
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PEFC SERTIFITSEERIMINE:

Mis on PEFC tarneahela 
sertifitseerimine?

PEFC tarneahela sertifitseerimine on 
sõltumatu tõendus tootes sisalduva ser-
tifitseeritud puidu pärinemise kohta hästi 
majandatud metsast. Lisaks vähendab 
PEFC vastavuskontrollisüsteem ohtu, et 
puit pärineb ebaseaduslikult raiutud met-
sast, ja võimaldab ettevõtetel tõendada 
kohaldatavate õigusaktide (näiteks EL-i 
puidumäärus) järgimist. PEFC vastavus-
kontrollisüsteem on PEFC tarneahela 
sertifitseerimise lahutamatu osa.

PEFC tarneahela sertifitseerimiseks 
peavad ettevõtted välja töötama ja raken-
dama kontrollisüsteemi, mis võimaldab 
kontrollida sertifitseeritud materjali ost-
mist, jälgimist, töötlemist, müümist ja selle 
üle arvestuse pidamist. 

PEFC tarneahela sertifitseerimine 
täiendab PEFC säästva metsamajanda-
mise sertifitseerimist, mis tagab met-
sade majandamise kooskõlas rangete 
keskkonna-, sotsiaalsete ja majanduslike 
nõuetega.

Kes võib taotleda PEFC 
tarneahela sertifitseerimist?

PEFC tarneahela sertifitseerimist võivad 
taotleda kõik ettevõtted, kes toodavad, 
töötlevad, ostavad või müüvad puitu, 
puidul põhinevaid ja puidust tooteid. 

Tarneahela sertifitseerimine annab ette-
võtjale, olgu see sae- või paberitööstus, 
tootja, kaupleja, turustaja, hulgimüüja, 
jaemüüja, trükikoda või paberikaupmees, 
kindluse, et ta järgib õigusakte, ning 
võimaldab juurdepääsu vastutustundlikult 
varutud ja toodetud puit- ja paberitoodete 
üleilmsele turule. 

Küsimused ja vastused
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Kuidas aitab PEFC tarneahela 
sertifitseerimine täita 
EL-i puidumäärust ja teisi 
õigusakte?

Euroopa Liidu puidumäärus (EUTR) nõuab 
ettevõtetelt vastavuskontrollisüsteemi 
rakendamist, et takistada ebaseadusli-
kult üles töötatud puidu turule sisene-
mist. PEFC vastavuskontrollisüsteem on 
täielikult kooskõlas EL-i puidumäärusega 
ning on PEFC tarneahela sertifitseerimise 
lahutamatu osa.   

Vastavuskontrollisüsteemi ühendamine 
PEFC tarneahela sertifitseerimisega teeb 
viimasest ettevõtete eelistatuima valiku 
puidu väärtusahelas, sõltumata sellest, 
kas ettevõte on juba kohustatud järgima 
EL-i puidumäärust või teiste õigusaktide 
nõudeid või soovib tulevikus laiendada äri-
võimalusi klientidele, kes peavad tõendama 
nõuetele vastavust. 

Isegi juhul, kui ettevõtted ei kasuta serti-
fitseeritud materjali, tuleb PEFC vastavus-
kontrollisüsteem neile kasuks, sest aitab 
rakendada abinõusid ohu hindamiseks ja 
vähendamiseks ning tagada seadusliku 
puidu turule sisenemise. Nimetatud ohu 
hindamise abinõude rakendamist kontrolli-
vad sõltumatud sertifitseerijad iga- aastaste 
auditite käigus ja annavad ettevõtete 
hangetele “topelt kaitse”. 

Eelöeldu põhjal võib väita, et PEFC tarne-
ahela sertifitseerimine on mõistlik lahen-
dus mis tahes riigis tegutsevale ettevõttele.

Miks on PEFC tarneahela 
sertifitseerimine 
otstarbekas?

PEFC tarneahela sertifitseerimi-
ne võimaldab ettevõttel näidata 
oma klientidele vastutustundlikku 
tarneahela juhtimist ning annab 
mitmeid võimalusi keskkonna 
ja inimeste aitamiseks ning tulu 
suurendamiseks: 

• Võimaldab juurdepääsu 
uutele turgudele

• Aitab suurendada toodete 
lisaväärtust 

• Laialdane sertifitseeritud 
puidu kättesaadavus ja 
sortiment

• Jätkusuutlik ärijuhtimine

• Tagab õigusaktide 
järgimise

• Tõendab tarneahela 
jälgitavust   

• Annab õiguse kasutada 
PEFC märgist ja logo
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Kuidas saab hankida PEFC 
sertifitseeritud puitu ja 
puidupõhist materjali?

PEFC säästva metsamajandamise serti-
fitseerimine on kättesaadav kõikides pea-
mistes puitu tootvates riikides ning enamik 
kogu maailmas sertifitseeritud puidupõ-
histest toodetest on PEFC-sertifitseeritud. 
Seega on üsna tõenäoline, et ettevõtjana 
juba tarnidki PEFC sertifikaadiga puitu 
ja puidupõhiseid tooteid või omad neile 
juurdepääsu. Puuduv lüli võib olla tarnija, 
kes pole veel taotlenud PEFC tarneahela 
sertifikaati. Võiksid tarnijatelt nõuda PEFC-
sertifitseeritud kaupa. Pane tähele, et PEFC 
märgise kasutamiseks tootel pead omama 
PEFC tarneahela sertifikaati toote kõikide 
etappide osas ning sertifitseeritud materjali 
sisaldus tootes peab olema vähemalt 70%.        

Isegi juhul, kui sa hetkel ei varu PEFC-serti-
fitseeritud materjali, näitab PEFC tarneahela 
sertifitseerimise taotlemine ja PEFC vasta-
vuskontrollisüsteemi rakendamine materjali 
ostmisel seda, et ettevõte täidab vastavatest 
õigusaktidest, näiteks EL-i puidumäärusest 
tulenevaid nõudeid. 

Täielik nimekiri sertifitseeritud ettevõtetest 
ja metsaomanikest on kättesaadav PEFC 
rahvusvahelise organisatsiooni kodulehelt 
(pefc.org).

Sertifitseerimise 
võimalused:

PEFC pakub erineva ärimudeliga 
ettevõtetele mitmeid võimalusi tar-
neahela sertifitseerimiseks vastavalt 
sellele, mis vastab kõige paremini 
ettevõtte iseloomule:

• Ühe üksuse 
 sertifitseerimine – 

ettevõtetele, millel on üks 
 tootmisüksus.

• Mitme üksuse 
sertifitseerimine – 
ettevõtetele, mis tegutsevad 
mitme tootmisüksusena.

• Grupisertifitseerimine –  
väikestele iseseisvatele ette -

   v õtetele, mis on sertifitseerimiseks 
koondunud ühte “gruppi”, 

 et kulusid kokku hoida.

• Projektisertifitseerimine –  
lühiajalistele projektidele, näiteks 
projekteerimis- ja ehitusprojek-
tidele, mis hõlmavad erinevaid 
sertifitseerimata alltöövõtjaid või 
teatava toote ühekordset tootmist.
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Kuidas toimub sertifitseerimi
ne ja palju see maksab?

PEFC sertifitseerimist saab taot-
leda igal pool maailmas. Millistest 
etappidest see koosneb ja millised 
kulusid tuleb kanda, sõltub mitmetest 
teguritest (näiteks ettevõtte tegevuse 
suurusest ja keerukusest), seetõttu ei 
ole ühest vastust võimalik anda.

Kõigepealt tuleb vastavalt PEFC 
tarneahela nõuetele sisse seada 
juhtimiskontrollisüsteem. Selle võib 
ühildada ettevõtte olemasolevate 
süsteemidega, näiteks ISO 9001 või 
ISO 14001 standarditega.

Kui juhtimiskontrollisüsteem on 
loodud, täiendavad nõuded välja 
töötatud ja rakendatud, auditeerib 
ette võtte kolmanda osapoolena 
sertifitseerimisorganisatsioon. Kui 
nõuetele vastavus on tõendatud, 
omistatakse ettevõttele PEFC tarne-
ahela sertifikaat. 

Kust saab lisateavet?

PEFC pakub igakülgset teavet neile, 
kes soovivad alustada PEFC tarne
ahela sertifitseerimisega. 

Kogu vajaliku teabe leiab lingi pefc.ee/
tarneahela-sertifitseerimine alt.

Soovite lugeda üksikasjalike nõuete 
kohta? Laadige alla Rahvusvaheline 
PEFC Tarneahela Standard lingi  
pefc.ee/tarneahela-standard alt.

Kui eelistate otse kontakti võtta, 
sõltub teabe hankimine asukohast:

• kui asud Eestis, siis võta ühendust 
kohaliku esindajaga (vaata pefc.ee/
kontakt),

• muudel juhtudel võta ühendust 
Rahvusvahelise PEFC esindajaga või 
sinu riigis tegutseva PEFC tunnusta-
tud sertifitseerimisorganisatsiooniga 
(vaata pefc.org). 



Eesti 
Metsasertifitseerimise 
Nõukogu MTÜ 

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

   

t +372 529 7807 

e info@pefc.ee 

w www.pefc.ee
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