PEFC EESTI JÄTKUSUUTLIKU METSAMAJANDAMISE STANDARDI
TÖÖRÜHMA XV KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 17.12.2020 kl 10.00 – 16.15
Koht: Skype
Juhatas: Töörühma moderaator Gunnar Reinapu
Protokollis: Eve Rebane
Osalesid: Kertu Kekk (Eesti Erametsaliit MTÜ), Kristel Pern (Eesti Erametsaliit MTÜ), Rainer
Laigu (RMK), Janek Kronberg (Timberwise OÜ), Anett Reilent (Ühinenud Metsaomanikud
MTÜ), Veiko Belials (Luua Metsanduskool), Marti Piirimäe (Graanul Invest), Jaan Liira (Tartu
Ülikool (Tippkeskus EcolChange ja Horisont2020 EFFECT)), Elor Ilmet (Eesti Metsateenijate
Ühing MTÜ), Kadri-Aija Viik (Ühinenud Metsaomanikud MTÜ, Saarde vald), Ülo Roop (BM
Certification Estonia OÜ), Gunnar Reinapu (metsanduse ekspert, töörühma moderaator), Eve
Rebane (EMSN)
Päevakava

10.00 – 12.15

Osalejate registreerimine, töökoosoleku algus

12.15 – 12.45

Lõunapaus

12.45 – 16.15

Töörühma koosolek

Sissejuhatus
Töörühma XV koosolekul arutati PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi PEFC
EST 1003:20XX tööversiooni V1.0. Vaadati üle tegevuskava koosseisu kuuluvad standardi
punktid, mis sisaldasid dokumenteerimise ja põhimõtete kirjeldamise nõudeid, vastavate
punktide sõnastused ning arutleti suure organisatsiooni pindala määratlemise üle.

Kokkuvõte töörühma otsustest
PEFC metsamajandamise standardi töörühma koosolekul lepiti kokku:
1. EMSN lisab tulevikus sertifikaadiomanike nimekirja oma veebilehele.
2. Standardis täiendada tegevuskava nõuet (6.2.2.) väikese organisatsiooni puhul
(pindala on hetkel veel täpselt kokku leppimata) selliselt, et tegevuskava sisaldab
punkti 6.2.6. alapunktides a) – c) kirjeldatud nõudeid.
3. Grupisertifitseerimise standardi ajakohastamisel vaatame metsamajandamise
standardi gruppi puudutavad nõuded suure organisatsiooni kohta kehtestatud nõuete
võtmes üle.
4. Standardi juhend hakkab sisaldama ka põhimõtete näidissõnastusi.
5. EMSN koostab ülevaate tegevuskava koosseisust, esitades erinevate punktide
sarnased nõuded grupeerituna.

6. Üldpõhimõtetesse lisada dokumentide säilitamise ajaline kohustus (milleks on
vähemalt sertimise periood).
7. EMSN korraldab arvamusküsitluse töörühma liikmete hulgas, kus palutakse esitada
põhjendatud seisukoht suure organisatsiooni pindala kehtestamise osas. Seisukohta
küsitakse piiri kehtestamisel järgmiste valikute osas: 1) 1000 ha, 2) 3000 ha, 3) 5000
ha, 4) 10000 ha, 5) pindalaerisust ei ole (st väikese ja suure organisatsiooni erisus
kaotatakse, kõigile kehtivad ühed nõuded), 6) töörühma liikme ettepanek pindalalise
piiri kehtestamise osas. Seisukohta esitades tuleb märkida ära enda eelistused.
8. Esitada standardi versioon v1.0 sertifitseerimisorganisatsioonidele arvamuse
küsimiseks (ilma suure organisatsiooni pindala sätestamata).

Lisad: Standardi tööversiooni v1.0 17.12. koosoleku arutelude tulemus
Tegevuskava koosseis (17.12.)

Koosoleku juhataja

Protokollija

