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Sissejuhatus  
 
Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa jätkusuutliku 
metsamajandamise põhimõtete rakendamisele Eestis. Skeemi juurutamine peab tagama PEFC 
põhimõtete järgimise metsade majandamisel ning andma puidu, puidust ja puidul põhinevate 
toodete ostjale kindluse, et puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsast ning et PEFC 
märgisega puidu ning puittoodete päritolu on võimalik tõendada igas tarneahela etapis.  
 
 
Eesti PEFC metsamajandamise sertifitseerimise skeem koosneb järgmistest 
dokumentidest:  
 
PEFC EST 1002:2022, Metsamajandamise grupisertifitseerimise nõuded  

PEFC EST 1003:2022, PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standard 

PEFC EST 1004:2022, Nõuded sertifitseerimisasutustele PEFC metsamajandamise 
sertifitseerimiseks 

PEFC ST 2001:2020, PEFC Kaubamärkide reeglid - nõuded 

 

PEFC tarneahela sertifitseerimise skeem koosneb järgmistest dokumentidest: 

PEFC ST 2002:2020, Metsa- ja puupõhiste toodete tarneahel. Nõuded 

PEFC ST 2001:2020, PEFC Kaubamärkide reeglid - nõuded 

PEFC ST 2003:2020, Nõuded sertifitseerimisasutustele PEFC rahvusvahelise tarneahela 
standardi alusel sertifitseerimiseks 

 

Lisaks sisaldab Eesti PEFC metsasertifitseerimise süsteem administratiivseid 
protseduure:  

PEFC EST 1001:2020, Standardi koostamine – nõuded 

PEFC EGD 1005:2022, PEFC kaubamärkide kasutuslitsentside väljastamise kord Eesti 
Metsasertifitseerimise Nõukogu poolt 

PEFC EGD 1006:2022, EMSNi teavitamise kord tarneahela ja metsamajandamise 
sertifitseerimisest Eestis vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi nõuetele 

PEFC EGD 1007:2022, Kaebuste ja apellatsioonide lahendamise kord 

 
Vt lisa 1: Ülevaade 2015.a ja 2022.a Eesti Metsasertifitseerimise Skeemide erinevustest. 

 
 
Skeemi läbivaatamise ulatus 
 
 
EMSNi juhatus otsustas oma 24.10.2019. koosolekul alustada PEFC Eesti metsasertifitseerimise 
skeemi nõuete ülevaatamise protsessi.  
Vastav teade on leitav EMSNi veebilehelt: https://pefc.ee/182-teade-pefc-eesti-
metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamise-protsessiga-alustamise-kohta 

https://pefc.ee/182-teade-pefc-eesti-metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamise-protsessiga-alustamise-kohta
https://pefc.ee/182-teade-pefc-eesti-metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamise-protsessiga-alustamise-kohta
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Viidi läbi puuduste analüüs (gap-analüüs), mille käigus tuvastati, et muutunud on mitmed 
rahvusvahelised baasstandardid ja juhendid, nende struktuur ja ülesehitus, lisandunud on uusi 
nõudeid ning mitmeid olemasolevaid nõudeid on täpsustatud. Varasemalt oli läbi viidud 
huvigruppide tagasiside- ja muudatusettepanekute küsitlus hetkel kehtivate standardite 
rakendamise kohta. Need tingisid vajaduse viia Eesti metsasertifitseerimise skeem kooskõlla 
rahvusvaheliste baasstandardite nõuetega.  
Tulenevalt eelnevast otsustas EMSN oma 21.01.2020.a üldkoosolekul alustada skeemi 
täisrevisjoniga (full-revision) vastavalt standardi PEFC ST 1001:2017 punktile 9.1. (tavapärane 
muutmine). 
 

Huvirühmade kaardistamine 

 
EMSN kaardistas huvirühmad, nende jaoks tõenäoliselt peamised küsimused, samuti määratleti 
ebasoodsas olukorras olevad huvirühmad ja peamised huvirühmad ning käsitleti piiranguid, mis 
võivad takistada nende osalemist standardi koostamisega seotud tegevustes.  
 
Vt Lisa 2 ja Lisa 3, Kaardistatud huvirühmad  
 
Kuigi Agenda 21 on põlisrahvad peamise sihtrühma välja toodud, siis leiti, et kuna Eestis ei ole 

põlisrahvaid, ei saa neid ka peamise huvirühmana kaardistada. Oluline on protsessi peamise 

huvirühmana kaasata ka kohalikud omavalitsused, kuna nende roll planeeringute, sh 

rohevõrgustike koostaja ja kehtestajana on asjakohane ka standardi koostamisel. Mõjutatud 

huvirühmana lisada nimekirja ka Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Väikesaarte Liit, kuna 

metsasektor on nii maapiirkondades kui väikesaartel tihti peamiseks sissetulekuallikaks ja omab 

olulist rolli kohaliku kogukonna toimimisel. 

Peamised huvirühmad on:  

• Metsaomanikud 

• Äri- ja tööstusettevõtted 

• Valitsusvälised organisatsioonid  

• Teadus- ja tehnoloogiavaldkonna asutused 

• Töötajad ja ametiühingud 

• Kohalikud omavalitsused  
 
Kutse metsamajandamise standardi ajakohastamise protsessis osalemiseks saadeti 48-le 
organisatsioonile.  
 
30.01.2020 avalikustati teade skeemi ajakohastamisest EMSNi veebilehel (https://pefc.ee/183-
teade-pefc-metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamisega-alustamise-kohta-ning-kutse-
osalema-toeoeruehma-toeoes/) ning kutse saadeti kõikidele kaardistatud sihtgruppidele e-mailiga 
31.01.2020. Lisaks võttis EMSNi tegevjuht isiklikult ühendust mitme sidusrühmaga, et teavitada 
neid läbivaatamisprotsessist ja paluda nende osalemist.  
 
Kutses anti teada, et oleme alustanud PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi uuendamisega 
ning seetõttu kutsume neid osalema PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi 
ajakohastamise protsessis, milleks EMSN moodustab töörühma. Standardi töörühma ülesanne 
on läbi vaadata PEFC Eesti metsamajandamise kriteeriumite sisu ja tagada nende vastavus 
rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Töö hõlmab PEFC rahvusvahelise 
metsamajandamise standardi PEFC ST 1003:2018 kogu ulatust (sh selle Lisad 1 ja 2). 

https://pefc.ee/183-teade-pefc-metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamisega-alustamise-kohta-ning-kutse-osalema-toeoeruehma-toeoes/
https://pefc.ee/183-teade-pefc-metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamisega-alustamise-kohta-ning-kutse-osalema-toeoeruehma-toeoes/
https://pefc.ee/183-teade-pefc-metsasertifitseerimise-nouete-uelevaatamisega-alustamise-kohta-ning-kutse-osalema-toeoeruehma-toeoes/
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Ühtlasi paluti arvamust ja tagasisidet standardi reguleerimisala ning standardi koostamise 
protseduuride (PEFC EST 1001:2020) kohta. Huvirühmadelt ei laekunud ühtegi kommentaari ega 
ettepanekut.  
Korduskutse saadeti 20.02.2020.  
Kõik kutse saanud organisatsioonid ei otsustanud töörühma töös osalemise kasuks, kuid 
töörühmade koosseis on laiapõhjaline ning peegeldab ühiskonnas erinevaid jätkusuutliku 
metsamajanduse huvigruppe.  
 
EMSNi juhatus moodustas 09.03.2020 töörühma, kuhu kuulusid erinevate sidusrühmade 
organisatsioonide esindajad. 
 
Vt lisa 4, Metsamajandamise standardi töörühma ajakohastamise töörühma liikmed 01.01.22 
seisuga. 
 
See rühm vastutas Eesti riikliku metsamajandamise standardi läbivaatamise eest.  
Standardi töörühma ülesanded olid järgmised:  

a. töötada välja rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele vastavad ja Eesti 
oludele kohandatavad ajakohastatud nõuded säästvale ja jätkusuutlikule 
metsamajandamisele;  
b. kokku leppida standardi teksti põhimõtetes ja sõnastustes ning sõnastada uus 
ajakohastatud metsamajandamise standard;  
teha EMSNi juhatusele ettepanek arvamusküsitluse läbiviimiseks;  
e. vaadata läbi standardi avalikustamise käigus standardile tehtud ettepanekud;  
f. saavutada standardi sisu osas konsensus;  
g. esitada standardi lõppversioon EMSNi juhatusele kinnitamiseks. 

 
Töörühma esimene koosolek toimus 10. märtsil 2020. Tehti ettekanded PEFC sertifitseerimise 
süsteemist, standardi läbivaatamise protsessist ja ajakavast ning arutati standardi koostamise 
protseduuride üle. Töörühm tegi ettepanekud standardi koostamise protsessi reguleeriva 
standardi (PEFC EST 1001:2020) muutmiseks, mille juhatus hiljem ka kinnitas.  
 
Esimesel töörühma koosolekul valis töörühm omale moderaatoriks Gunnar Reinapu. 
 
Standardi töörühma esimesel koosolekul moodustati ka juhtrühm ning selle liikmed valiti 
organisatsioonide põhiselt järgmiselt:  
Metsaomanikud: Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Erametsaliit  
Äri- ja puidutööstusettevõtted: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Graanul Invest AS  
Valitsusvälised organisatsioonid: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Metsaselts  
Teadus- ja tehnoloogiavaldkond: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool  
Töötajad ja ametiühingud: MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing, MTÜ Eesti Metsateenijate 
Ühing  
Kohalikud omavalitsused: Saarde vald 
 
10.03.2020 kuni 27.04.2022 (so 25 kuu jooksul) toimus 30 töörühma koosolekut, nendest 4 

kontaktset.  
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Dokumenteerimine ja dokumentide avalikustamine 
 
Kogu skeemi ajakohastamise protsess on dokumenteeritud. Dokumenteeritult on leitavad:  
 
- standardi koostamise protseduurid, 
- huvirühmade kaardistamine, 
- töörühma moodustamine, selle liikmed, sealhulgas nende osalemine igal töörühma koosolekul 
- saadud tagasiside ja ülevaade, kuidas tagasisidet käsitleti 
- kõik standardite draftversioonid ja lõplikud versioonid 
- töörühma koosolekud 
- tõendid konsensuse kohta standardi lõpliku versiooni osas 
- läbivaatamisprotsessiga seotud tõendid 
- skeemi dokumentide kinnitamine juhatuse poolt ning lõplik heakskiitmine EMSNi üldkoosoleku 
poolt. 
 
Dokumenteeritud teavet säilitab EMSN kuni Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi dokumentide 
järgmise ülevaatuse või läbivaatamise lõpetamiseni või vähemalt viis aastat pärast standardi 
avaldamist. Dokumenteeritud teave on huvirühmadele kättesaadav EMSNi veebilehel või 
nõudmisel. 
 
Standardi ajakohastamise protsessi jaoks loodi EMSNi kodulehele alamleht: 
https://pefc.ee/avasta-pefc/pefc-skeemi-dokumendid  
Veebilehel avaldati Metsamajandamise standardi ajakohastamise protsessi puudutavad 
materjalid - teated, töörühma koosolekute päevakorrad ja protokollid, töörühma liikmete 
ajakohastatud nimekirjad, töörühma ülesanded, alusmaterjalid jms.  
 
Töörühm küsis vahepealses etapis (09.02.2021) standardi versioonile ekspertide hinnangut ja 

tagasisidet ning täiendas vastavalt esitatud ettepanekutele standardit. 

 
 
Grupisertifitseerimise standard 
 
Metsamajandamise grupisertifitseerimise standardi ajakohastamiseks moodustati II töörühm, 
kuhu kuulusid:  

- Eesti Erametsaliit (grupisertifikaadi omanik) – Kristel Pern, Kertu Kekk ja Mari Tuvikene; 
- Keskühistu Eramets (grupisertifikaadi omanik) – Priit Põllumäe; 
- Metsamajandamise standardi moderaator, SA Erametsakeskuse esindaja ja 

metsaomanik Gunnar Reinapu; 
- EMSNi tegevjuht Eve Rebane.  

 
Toimus neli koosolekut, samuti esitati kommentaare/ettepanekuid e-maili teel. Valminud 
standardi eelnõu saadeti 17.03.22 kõikidele PEFC metsamajandamise gruppide haldajatele, 
sertifitseerimisasutustele ning akrediteerimisasutustele kommentaaride tegemiseks ja tagasiside 
küsimiseks. Laekus 1 kommentaar akrediteerimisasutuselt. 
 
 
 
 
 
 
 

https://pefc.ee/avasta-pefc/pefc-skeemi-dokumendid


7 
 

Esimene avalik arutelu metsamajandamise standardi eelnõu osas 
 
Metsamajandamise standardi töörühm otsustas oma 24.05.2021.a koosolekul üksmeelselt kokku 
leppida standardiversiooni sõnastuses ja tegi EMSNile ettepaneku saata see avalikustamisele. 
Esimene arvamusküsitlus toimus 28.10.2021 - 27.12.2021. 
 
Avalikust konsultatsioonist teatati pressiteate kaudu EMSNi veebilehel (https://pefc.ee/teade-60-
paeevase-arvamuskuesitluse-laebiviimiseks-uue-pefc-eesti-jaetkusuutliku-metsamajandamise-
standardi-osas/) ning teade saadeti kõikidele sidusrühmade kaardistamise käigus selgunud 
huvirühmadele (kaasa arvatud need organisatsioonid, kes ei kuulunud standard töörühma).  
 
EMSNi tegevjuht koondas standardile tehtud ettepanekud ning töörühm arutas neid oma 
31.01.22, 26.01.2022 ning 09.02.2022 koosolekutel. Koostati arvamusküsitluse aruanne, mis 
sisaldas töörühma vastuseid ettepanekutele. Aruanne avaldati EMSNi kodulehel 
(https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/06/PEFC-EST-1003_2022_60-paevase-

avalikustamise-tagasiside-aruanne_Tooryhma-vastustega38623.pdf) ning saadeti ka kõikidele 
ettepanekute tegijatele e-mailiga.  
 
Kuna pakutud muudatused metsamajandamise standardisse piirdusid väiksemate muudatuste 
või täpsustustena, mille tagajärgi peeti prognoositavateks, siis ametlikku piloottestimist ei tehtud. 
Leiti, et olemasoleva standardi metsa kohta käivate nõuete auditeeritavuse hindamiseks ei ole 
piloottestimine vajalik, sest selle kasutamise kogemus asendab piloottestimise.  
 
EMSNi tegevjuht tutvustas standardimuudatusi erinevatele huvirühmadele tehes ettekanded:  

- 11.03.2021. Eesti Akrediteerimiskeskuse klientidele ja assessoritele mõeldud 
koolituspäeval,  

- 19.08.2021 Luua Metsanduskooli õpetajatele,  
- 03.11.2021 Eesti Erametsaliidu infopäeval metsaomanikele ja otsustajatele,  
- 24.11.2021 Keskühistu Eramets metsameistritele. 

 
Avalikustamise perioodil, so 10.detsembril 2021.a toimus ka avatud seminar metsaomanikele jt 
huvigruppidele, kus tutvustati välja töötatud standardi nõudeid ning räägiti bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise põhimõtetest ja võtetest uue standardi näitel. 
 
 
Teine avalik arvamusküsitlus ja piloottestimine mittemetsamaal kasvavate puude 
sertimiseks kehtestatud nõuete osas 
 
Kuna töörühm töötas paralleelselt välja nõuded ka mittemetsamaal kasvavate puude 

sertifitseerimiseks, toimus teine avalikustamise periood tagasiside saamiseks just 

mittemetsamaal kasvavate puude sertifitseerimiseks kehtestatud nõuete osas 16.03.22 kuni 

15.04.22. (PEFC EST 1001:2020, p 6.5.2.) 

16.03.22 avaldati teade 30-päevase arvamusküsitluse läbiviimiseks uue PEFC Eesti jätkusuutliku 

metsamajandamise standardi laiendatud reguleerimisala – mittemetsamaal kasvavate puude 

sertimiseks kehtestatud nõuete osas:  https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-

labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-

reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/.  

Standardiversioon avaldati teiseks avalikuks aruteluks EMSNi veebilehel ajavahemikus 16.03.22 

kuni 15.04.22. Avalikust arutelust teatati pressiteate kaudu EMSNi veebilehel 

https://pefc.ee/teade-60-paeevase-arvamuskuesitluse-laebiviimiseks-uue-pefc-eesti-jaetkusuutliku-metsamajandamise-standardi-osas/
https://pefc.ee/teade-60-paeevase-arvamuskuesitluse-laebiviimiseks-uue-pefc-eesti-jaetkusuutliku-metsamajandamise-standardi-osas/
https://pefc.ee/teade-60-paeevase-arvamuskuesitluse-laebiviimiseks-uue-pefc-eesti-jaetkusuutliku-metsamajandamise-standardi-osas/
https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/
https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/
https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/
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(https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-

metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-

sertimiseks-kehtestatud-noue/) ja 17.03.22 saadeti e-kiri sidusrühmade kaardistamise käigus 

leitud huvigruppidele II avalikustamise ja tagasiside küsimise kohta, kokku 73 inimesele, 

sealhulgas saadeti teade ka nendele organisatsioonidele, kes ei olnud enda esindajat 

metsamajandamise standardi töörühma määranud.  

Standardiversiooni osas ei esitatud ühtegi kommentaari ega ettepanekut. Koostati avalikustamise 

tagasiside aruanne (https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/PEFC-EST-1003_2022_30-

paevase-avalikustamise-tagasiside-aruanne_26.04.2225119.pdf).  

 

Piloottestimine 

22.03.22-22.04.22 toimus mittemetsamaal kasvavate puude sertifitseerimiseks välja töötatud 

nõuete piloottestimine, mille viis läbi akrediteeritud sertifitseerimisasutus. Auditiaruandes anti 

hinnang, et PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standard on auditeeritav, hinnatav ja 

üheselt arusaadav ning seda saab kasutada edukalt mittemetsamaal kasvavate puude 

sertifitseerimiseks. Aruandes esitati mõned soovitused ja küsimused, mida töörühm oma 

14.04.22 koosolekul arutas.  

 

Konsensuse saavutamine lõpliku eelnõu osas 

EMSNi PEFC metsamajandamise standardi väljatöötamise protseduurid nõuavad, et selleks 

eeltingimuseks, et EMSNi saaks teha lõpliku otsuse standardi heakskiitmise osas, on vaja 

standardi juhtrühmas saavutada konsensus. Töörühm leppis oma 27. aprilli 2022.a koosolekul 

kokku PEFC EST 1003:2022 standardi sisus.  

Konsensuse saavutamise koosolekul kohal olnud liikmed jõudsid täiendavalt juhtrühma liikme 
poolt tehtud ettepanekute ja küsimuste vastuste osas konsensusele ning täiendasid ja täpsustasid 
standardi 27.04.2022 versiooni. Kuna üks juhtrühma kuuluv valitsusväliste organisatsioonide 
esindaja (Ülle Läll – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda) ei olnud nõus praeguses sõnastuses 
dokumendi heakskiitmisega, oli konsensuse saavutamine võimatu. Vastavalt standardi PEFC 
EST 1001:2020, Standardi koostamine – nõuded punktile 6.4.6. tehti ettepanek standardi teksti 
heakskiitmise otsuse tegemisel kasutada hääletamist.  
Et vastuolu ei olnud terve huvirühmaga, näitab see, et teine juhtrühma kuuluv valitsusväliste 

organisatsioonide esindaja Mart Kelk (MTÜ Eesti Metsaselts) oli standardi heakskiitmise poolt 

ning valitsusväliste organisatsioonide huvirühmade esindajad töörühmas (MTÜ Ühinenud Eesti 

Metsataimetootjad, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, SA Loodushoiu Fond) olid samuti standardi 

heakskiitmise poolt. Organic Eesti ei esitanud tähtaegselt seisukohta. 

Juhtrühm esitas standardi EMSNi juhatusele kinnitamiseks. Tõendid konsensuse kohta on 

protokollitud ning protokollid on leitavad EMSNi veebist (https://pefc.ee/wp-

content/uploads/2022/05/Juhtruhma-konsensuse-leidmise-koosoleku-protokoll_27.04.22-

Sagadis.pdf, https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/Konsensuse-otsus_allkirjastatud.pdf, 

https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/06/PEFC-SFM-ST-Juhtruhma-koosoleku-

PROTOKOLL_01.06.2022-1.pdf). 

 

https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/
https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/
https://pefc.ee/teade-30-paevase-arvamuskusitluse-labiviimiseks-uue-pefc-eesti-jatkusuutliku-metsamajandamise-standardi-laiendatud-reguleerimisala-mittemetsamaal-kasvavate-puude-sertimiseks-kehtestatud-noue/
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/PEFC-EST-1003_2022_30-paevase-avalikustamise-tagasiside-aruanne_26.04.2225119.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/PEFC-EST-1003_2022_30-paevase-avalikustamise-tagasiside-aruanne_26.04.2225119.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/Juhtruhma-konsensuse-leidmise-koosoleku-protokoll_27.04.22-Sagadis.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/Juhtruhma-konsensuse-leidmise-koosoleku-protokoll_27.04.22-Sagadis.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/Juhtruhma-konsensuse-leidmise-koosoleku-protokoll_27.04.22-Sagadis.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/05/Konsensuse-otsus_allkirjastatud.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/06/PEFC-SFM-ST-Juhtruhma-koosoleku-PROTOKOLL_01.06.2022-1.pdf
https://pefc.ee/wp-content/uploads/2022/06/PEFC-SFM-ST-Juhtruhma-koosoleku-PROTOKOLL_01.06.2022-1.pdf
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PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi ja Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeemi dokumentide kinnitamine ja heakskiitmine 

 

EMSNi juhatusele ja üldkoosolekule saadeti dokumendid 27.04.20220.aastal. EMSNi juhatus 

kinnitas PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi ning teised skeemi dokumendid 

oma 04.mai 2022 koosolekul ning esitas need heakskiitmiseks EMSNi üldkoosolekule.  

 

EMSNi üldkoosolek kiitis Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi heaks 04.05.2022 koosolekul ning 

otsustas esitada skeemi PEFC Nõukogule heakskiitmiseks.  

Hääletustulemused:  

Poolt: 7 häält, vastu: 0 häält, erapooletud: 0 häält. 

 

Tulenevalt esmasest dokumentide ülevaatusest RV PEFC poolt ilmnes vajadus muuta standardi 

struktuuri. Sisulisi muudatusi standardi tekstis ei tehtud. Standardi töörühm arutas oma 

01.06.2022 koosolekul standardi muudatusi. Juhtrühm saavutas muudatuste osas konsensuse 

oma 01.06.2022 koosolekul, misjärel otsustati esitada standard EMSNi juhatusele kinnitamiseks.  

Seoses PEFC RV standardite PEFC ST 2001:2020, PEFC ST 2002:2020 ja PEFC ST 2003:2020 

otse ülevõtmise ja kohese rakendamise vajadusega on vajalik muuta varasemalt kinnitatud 

kordade PEFC EGD 1005:2022 ja PEFC EGD 1006:2022 jõustumise aegu.  

Juhatus kinnitas metsamajandamise standardi muudatused ning PEFC EGD 1005:2022 ja PEFC 

EGD 1006:2022 jõustumise aegade muudatused oma 21.06.2022 koosolekul ning esitas need 

heakskiitmiseks EMSNi üldkoosolekule. EMSNi üldkoosolek kiitis muudatused heaks 21.06.2022 

koosolekul (hääletamise tulemusega 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) ning otsustas esitada 

muudetud dokumendid PEFC Nõukogule hindamise läbiviimiseks ja heakskiitmiseks.  

 

 

Skeemi dokumentide jõustumise ja üleminekuaeg 

Standardite ja kordade jõustumise aeg on 04.05.2023 ning üleminekuaeg 04.05.2024.a.  

PEFC EGD 1005:2022 ja PEFC EGD 1006:2022 jõustuvad 21.06.2022 ning üleminekuaega ei 

kohaldata. 

Järgmise perioodilise ülevaatuse aeg on 04.05.2027.a. 

 

Standardite avalikustamine 

PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standard ja teised Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeemi dokumendid avalikustatakse EMSNi veebilehel 14 päeva jooksul alates skeemi 
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heakskiitmisest. Dokumendid avalikustati 05.05.2022 ja 29.06.2022 (https://pefc.ee/avasta-

pefc/pefc-skeemi-dokumendid) 

 

Ajaline ülevaade PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi ajakohastamise 

protsessist on leitav Lisast 5. 

Ülevaade muudatustest skeemi dokumentides on leitav Lisast 6.  

https://pefc.ee/avasta-pefc/pefc-skeemi-dokumendid
https://pefc.ee/avasta-pefc/pefc-skeemi-dokumendid
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Lisa 1 

Ülevaade Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi 2015.a ja 2022.a versioonidest 

PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 2022.a 
skeem 

PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 
10.08.2015 skeem 
 

PEFC EST 1001:2020, Standardi koostamine 
– nõuded 

Lisa 11, Standardi koostamise protseduurid 

 

PEFC EST 1002:2022, Grupisertifitseerimise 
standard 
 

EST 2 Protseduurinõuded 
metsamajandamise ja tarneahela 
sertifitseerimiseks 

PEFC EST 1003:2022, PEFC Eesti 
jätkusuutliku metsamajandamise standard 

PEFC Eesti Rahvuslik Metsamajandamise 
Standard 

PEFC EST 1004:2022, Nõuded 
sertifitseerimisasutustele PEFC 
metsamajandamise sertifitseerimiseks 
 

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 sertifitseerimise läbiviimiseks 

PEFC EGD 1005:2022, PEFC kaubamärgi 
kasutuslitsentside väljastamine EMSNi poolt 

EMSN-i poolt PEFC Logo kasutamise 
litsentside väljastamise protseduur 

PEFC EGD 1006:2022, 
Sertifitseerimisorganisatsioonide teavitamine 
tarneahela ja metsamajandamise 
sertifitseerimisest Eestis vastavalt Eesti 
Metsasertifitseerimise Skeemi nõuetele 

Sertifitseerimisorganisatsioonide 
teavitamine tarneahela ja 
metsamajandamise sertifitseerimisest 
Eestis vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise 
Skeemi nõuetele 

PEFC EGD 1007:2022, Kaebuste ja 
apellatsioonide lahendamise kord 

EST 2 Protseduurinõuded 
metsamajandamise ja tarneahela 
sertifitseerimiseks 

PEFC EST 4 Juhised 
sertifitseerimisorganisatsioonidele ja 
audiitoritele metsamajandamise ja 
tarneahela sertifitseerimise läbiviimiseks 

PEFC ST 2001:2020, PEFC Kaubamärkide 
reeglid – nõuded 

PEFC ST 2001:2008 v2, PEFC Logo 
kasutamise reeglid 

PEFC ST 2002:2020, Metsa- ja puupõhiste 
toodete tarneahel. Nõuded 

PEFC ST 2002:2013, Metsatoodete 
tarneahel – Nõuded 

PEFC ST 2003:2020, Nõuded 
sertifitseerimisasutustele PEFC rahvusvahelise 
tarneahela standardi alusel sertifitseerimiseks 
 

PEFC ST 2003:2012, Nõuded 
sertifitseerimisasutustele PEFC 
rahvusvahelise tarneahela standardi alusel 
sertifitseerimiseks 

EST 2 Protseduurinõuded 
metsamajandamise ja tarneahela 
sertifitseerimiseks 
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Lisa 2 Kaardistatud huvirühmad 

Huvirühm 

 

Organisatsioon 

Metsaomanikud Eesti Erametsaliit 

RMK 

Luua Metsanduskool 

KÜ Eramets 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

Järvselja Metskond SA 

Metsa- ja puidutööstus  

(Business and Industry) 

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 

Eesti Puitmajaliit 

TÜ Eesti Puidumüügikeskus 

Eesti Taastuvenergia Koda 

Eesti Mööblitootjate Liit 

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 

Teadus ja tehnoloogia 

(Scientific and Technological 

Community) 

Tartu Ülikool 

Tallinna Tehnikaülikool 

Eesti Maaülikool 

Töötajad ja ametiühingud  

(Workers and Trade Unions) 

Eesti Metsateenijate Ühing 

Eesti Metsatöötajate Ametiühing 

Põlisrahvas  

(Indigenous people) 

Ei ole relevantne  

Valitsusvälised organisatsioonid  

 

(NGO-d) 

Eesti Looduskaitse Selts 

Eesti Metsaselts 

Eesti Looduseuurijate Selts (Metsandussektsioon) 

Eesti Orienteerumisliit 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Keskühistu 

Eramets) 

MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing 
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Arengukoostöö Ümarlaud  

Organic-Estonia MTÜ 

Eesti Jahimeeste Selts 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda, sh: 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA 

SA Keskkonnaõiguse Keskus 

Eesti Roheline Liikumine 

Pärandkoosluste Kaitse Ühing 

Eestimaa Looduse Fond 

Balti Keskkonnafoorum 

Eesti Ornitoloogiaühing MTÜ 

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering „Sorex“ 

Nõmme Tee Selts 

MTÜ Läänerannik 

Eesti Loodusturismi Ühing 

Kohalik omavalitsus  

(local authorities) 

Eesti Linnade ja Valdade Liit 

Saarde Vald  

MTÜ Väikesaarte Liit 

Teised 

(Others) 

 

NCS Estonia OÜ 

Metrosert AS 

NepCon 

BM Certification Estonia OÜ 

SA Eesti Akrediteerimiskeskus  

SA Erametsakeskus 

Eesti Metsaüliõpilaste Selts 
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Lisa 3  
 
PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi uuendamisse kaasatavate huvirühmade 
kaardistamine 
 

1. PEFC EST 1001:2020 p 6.2.1 kohaselt “ EMSN määratleb huvirühmad vastavalt standardi 
koostamise tegevuste eesmärkidele ja käsitlusalale huvirühmade kaardistamise meetodil, 
mis võimaldab kindlaks teha, millised huvirühmad ja teemad on seotud ja mil viisil. EMSN 
otsustab millised on peamised huvirühmad, nende tõenäoliselt peamised küsimused ning 
milliste teabevahenditega on nendeni kõige parem jõuda.“ 

 

Säästva 
Metsamajandamise 
Standardi 
väljatöötamises 
osalevad peamised 
huvirühmad 

Huvirühma jaoks tõenäoliselt 
peamised küsimused 

Teabevahendid, mille 
abil on võimalik kõige 
paremini huvirühmani 
jõuda 

Metsaomanikud Metsaomanikud on kõige otsesem 
sihtrühm, kelle tegevust mõjutavad 
säästva metsanduse standardi nõuded 
kõige otsesemalt.  
 
Metsaomanike jaoks on oluline: 

• tagada metsaressursi pikaajaline, 
jätkusuutlik ja mitmekülgne 
majandamine,  

• samuti metsamajandamise 
(pikaajaline) tasuvus 

• tasakaal majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
eesmärkide vahel 

 
Eestis on ca 110 000 erametsaomanikku, 
nendest ca 200 omaniku metsad on 
sertifitseeritud PEFC skeemi järgi (ca 270 
tuh ha). Sertifitseeritud on kogu riigimets 
(1,03 milj ha, sh Luua Metsanduskooli 
mets). 

EMSN kaardistas 
huvirühmad ning küsis 
neilt tagasisidet 
standardi koostamise 
nõuete kohta. 
 
Huvirühmadele saadeti 
kiri ja e-kiri, milles 
kutsuti neid osalema 
säästva metsanduse 
standardi töögrupi töös.  
 
Kui huvigrupid ei 
andnud tagasisidet 
kutse osas palutud 
ajaks, siis kontrolliti üle 
kontaktandmed ning 
saadeti kutse koos 
materjalidega uuesti.  

Äri- ja tööstusettevõtted Puidu- ja puidul põhinevate äri- ja 
tööstusettevõtete jaoks on oluline 
tarneahela läbipaistvus, ligipääs 
võimalikult suurele hulgale jätkusuutlikult 
kasvatatud materjalile ning stabiilne 
tegevuskeskkond.   

Valitsusvälised 
organisatsioonid VVO-
d) 

Huvigruppide kaardistamisel tuvastas 
EMSN 48 valitsusvälist organisatsiooni, 
ettevõtet ja muud organisatsiooni, kes 
võiksid olla huvitatud jätkusuutlikust 
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metsamajandamisest ja metsade 
mitmekülgsest kasutamisest.  
 
VVO-de jaoks olulised teemad on väga 
erinevad ning hõlmavad nii metsa, kui 
puidust ja puidul põhinevate toodete 
kasutamist, igameheõiguse ja 
puhkevõimaluste, aga ka nt 
metsaomanikega sõlmitud lepingutel 
põhinevate ökosüsteemiteenuste 
kasutamist.  
 
Standardi töörühm võib oma töö käigus 
oma liikmelisust täiendada ning 
konsulteerida standardi väljatöötamisel 
ekspertidega.  

Teadus- ja 
tehnoloogiavaldkonna 
asutused 

Teadus- ja tehnoloogiavaldkonna 
asutused pakuvad teavet metsande ja 
nende dünaamika, jätkusuutlikkuse 
erinevate aspektide ja tehnoloogia 
kasutamise võimaluste kohta tegevuste 
kavandamisel, rakendamisel ja jälgimisel 
ning metsaga seotud toodete ja teenuste 
arendamisel. 
 
Teadus- ja tehnoloogiakogukondade 
jaoks on oluline integreerida 
teaduspõhiste teadmiste ja tehnoloogia 
potentsiaal jätkusuutliku metsanduse 
sisuarutelu osana.  

Töötajad ja 
ametiühingud 
 

Metsad pakuvad tööhõivet ja elatist nii 
metsas töötavatele kui ka metsast 
pärinevate materjalide ja teenustega 
töötavatele isikutele. 
 
Tööhõive ja töövõimalused, oskuste 
arendamine ja ohutud töötingimused, 
samuti korralikud töötingimused on 
töötajate ja nende huvirühmade jaoks 
võtmeküsimused. 

Kohalikud 
omavalitsused (KOV) 

Kohalik omavalitsus on (üld)planeeringute 
koostamise korraldaja, samuti algatab ja 
kehtestab kohaliku tasandi planeeringud 
(detail-, teema- ja eriplaneeringud). 
  
Ruumilise planeerimise kaudu luuakse 
eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja 
huve arvestava, demokraatliku, 
pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise 
arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- 
ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, 
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soodustades keskkonnahoidlikku ning 
majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikku arengut. KOVi ülesanne on 
planeeringutes määrata ka roheline 
võrgustik ning täpsustada rohevõrgustiku 
toimimist tagavad tingimused ja 
kitsendused.  
KOV-i jaoks on kokkupuuted 
sertifitseerimisega olulised 
planeerimisprotsessis (kuna sellega 
seatakse ka maa kasutustingimusi) ning 
kohaliku tasandi jätkusuutlikkuse 
tagamisel.  

 
2. PEFC EST 1001:2020 p 6.2.3 kohaselt „EMSN määratleb ebasoodsas olukorras olevad 

huvirühmad ja peamised huvirühmad ning käsitleb piiranguid, mis võivad takistada nende 
osalemist standardi koostamisega seotud tegevustes.“ 

 

Huvirühmad (a ja b) Piirangud, mis võivad takistada huvirühma osalemist standardi 
koostamisega seotud tegevustes ning piirangute leevendamine 

a) ebasoodsas 
olukorras 
olevad 
huvirühmad 

Ebasoodsas olukorras osalejad võivad olla 
Tallinnast/tõmbekeskustest kaugel tegutsevad huvirühmad, kellel 
puudub hea transpordiühendus tõmbekeskustega või on kallid 
transpordikulud Tallinnasse.  
 
Osalemispiirangute leevendamiseks ollakse vajadusel valmis:  

a) võimaldama osaleda koosolekul kaugosalemise teel (nt 
Skype) 

b) edastama huvirühma esindajale kirjalikud töögrupi koosoleku 
materjalid 

c) korraldama osa koosolekutest Tallinnast väljas teistes Eesti 
tõmbekeskustes 

d) korraldama üks-ühele kohtumisi skeemi koordinaatori ja/või 
töörühma juhiga 

e) pidama läbirääkimisi EMSNiga transpordikulude katmise 
osas, kui on vaja tagada huvirühma esindaja isiklik kohalolek 
koosolekul 

 

b) peamised 
huvirühmad 

EMSN peab oluliseks, et standardi väljatöötamisel osaleksid kõik 
huvirühmade kaardistamisel välja toodud peamised huvirühmad. 
 
Huvirühmadel on võimalus mõjutada standardi väljatöötamise 
tulemusi, osaledes standardi väljatöötamise töörühma töös ning 
andes sisendit, esitada kommentaare ja teha muudatusettepanekuid 
standardi eelnõule avaliku arutelu käigus.  
 

c) Mõjutatud 
huvirühmad 

Eesti metsad on väga mitmekülgsed ning pakuvad seetõttu huvi 
paljudele erinevatele huvirühmadele, samuti pakuvad metsad 
mitmesuguseid tooteid ja teenuseid. Eesti Säästva 
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Metsamajandamise Standard on koostatud laiapõhjaliselt ning 
hõlmab erinevaid jätkusuutliku metsanduse põhimõtteid.  
 
Igal huvirühmal on võrdsed võimalused mõjutada otsuste 
vastuvõtmist ja võimalikke hääletamissituatsioone. Ükski huvirühm ei 
saa üksi enamusosalust moodustada ja mitte ühtegi huvirühma ei 
saa otsuste tegemisest kõrvale jätta. 
 
Kui standardi töörühm arutab küsimusi, mille tulemused võivad 
realiseerudes mõjutada konkreetse huvirühma elu- ja/või 
töötingimusi (nt metsaomanike poolt metsade majandamist või 
metsatööstusettevõtte tegutsemise tingimused), siis peaksid need 
huvirühmad olema kaasatud standardi väljatöötamisse.  
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Lisa 4 

PEFC Eesti Jätkusuutliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamise töörühma liikmed 

(seisuga 01.01.2022) 

 

Organisatsioon Esindaja Asendusliige 

Tornator Eesti OÜ Martin Tishler  

HD Forest AS Kristi Nigul  

KÜ Eramets Priit Põllumäe  

Eesti Erametsaliit MTÜ Mari Tuvikene  

Eesti Erametsaliit MTÜ Kristel Pern  

Riigimetsa Majandamise Keskus Rainer Laigu  

Timberwise OÜ Janek Kronberg  

Sihtasutus Järvselja Õppe- ja Katsemetskond Tanel Piir  

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ Kadri-Aija Viik Anett Reilent 

Luua Metsanduskool Veiko Belials  

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit MTÜ Henrik Välja Pille Meier 

Graanul Invest AS Marti Piirimäe Mihkel Jugaste 

Tartu Ülikool (Tippkeskus EcolChange ja 
Horisont2020 EFFECT) 

Jaan Liira  

Eesti Maaülikool Kristiina Aun  

Eesti Metsateenijate Ühing MTÜ Elor Ilmet Kaarel Tiganik 

Eesti Metsatöötajate Ametiühing MTÜ Jaan Aiaots  

Organic Estonia MTÜ Krista Kulderknup Helen Arusoo 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Ülle Läll Priit Põllumäe 

MTÜ Eesti Metsaselts Mart Kelk  

MTÜ Ühinenud Eesti Metsataimetootjad Tõnu Lukas  

Saarde vald Kadri-Aija Viik  

BM Certification Estonia OÜ Ülo Roop Rait Hiiepuu 

NCS Estonia OÜ Renal Lastik Björn Sild 

SA Eesti Akrediteerimiskeskus Eire Endrekson  

Metrosert AS Evelin Kurmiste  

MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts Andres Raido Roosileht  

Metsanduse ekspert, töörühma moderaator Gunnar Reinapu  

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu MTÜ Eve Rebane  

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing Siim Umbleja  

Eesti Taastuvenergia Koda Mihkel Annus  

Loodushoiu Fond SA Pille Ligi  

 
  

mailto:kristel.pern@gmail.com
mailto:jaan.liira@ut.ee
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Lisa 5 

Ajaline ülevaade PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi ajakohastamise 

protsessist 

Periood Etapp Kommentaar 

24.10.2019 Revisjoniprotsessi algus Juhatus otsustas vaadata 
skeemi ajakohastamise 
vajalikkus üle, tehti puuduste 
analüüsid, huvirühmade 
kaardistamine, standardi 
koostamisettepanek, 
uuendati standardi 
koostamise standardi 
nõudeid 

21.01.2020 Revisjoniprotsessi algus Üldkoosolek otsustas 
alustada 
revisjoniprotsessiga 

30.01.2020,  
20.02.2020 kordusteade 

Avalik teade 
revisjoniprotsessiga 
alustamise kohta 

Kutsuti huvirühmi osalema 
metsamajandamise 
standardi ajakohastamise 
töös, samuti andma 
tagasisidet, tegema 
ettepanekuid standardi 
uuendamise ulatuse ja 
standardi koostamise 
protseduuride kohta 

09.03.2020 Metsamajandamise 
töörühma moodustamine 

Juhatus moodustab 
töörühma 

10.03.2020 – 27.04.2022 Töörühma koosolekud Metsamajandamise 
töörühma töö PEFC Eesti 
jätkusuutliku 
metsamajandamise 
standardiga (kokku 30 
koosolekut) 
09.02.2021 kaasati 
täiendavaid asjatundjaid 
standardi koostamise juurde 

24.05.2021 Töörühm esitas standardi 
EMSNile arvamusküsitluse 
läbiviimiseks 

 

Mai 2022 PEFC Nõukogu otsus 
pikendada revisjoniks ette 
nähtud aega 6 kuu võrra 

Uus revisjoni lõpetamise 
tähtpäev on 14.05.2022 

Sept 2021 – aprill 2022 Metsamajandamise 
grupisertifitseerimise 
standardi väljatöötamine 

 

28.10.2021 – 27.12.2021 Arvamusküsitlus 60 päeva  

11.03.2021,  
19.08.2021,  
03.11.21,  

Ettekanded uue 
metsamajandamise 

Ettekanded Eesti 
Akrediteerimiskeskusele 
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24.11.21 standardi tutvustamiseks 
sihtgruppidele 

kliendi- ja assessorite 
koolituspäeval,  
Luua Metsanduskooli 
õpetajatele,  
Eesti Erametsaliidu 
infopäeval metsaomanikele 
ja otsustajatele,  
Keskühistu Eramets 
metsameistritele 
 

10.12.2021 Webinar  Uue standardi eelnõu 
tutvustamine avalikkusele 

13.01.2022, 26.01.2022, 
09.02.2022 

Avalikustamiselt laekunud 
ettepanekute arutelu 
töörühmas, otsus saata 
standard piloottestimisele 
mittemetsamaal kasvavate 
puude sertimiseks 
kehtestatud nõuete 
auditeeritavuse osas 

 

16.03.22 – 15.04.22. 
 

II arvamusküsitlus 30 päeva Teine avalikustamise 
periood viidi läbi tagasiside 
saamiseks mittemetsamaal 
kasvavate puude 
sertifitseerimiseks 
kehtestatud nõuete osas 

22.03.22 – 22.04.22 Piloottestimine, tulemuste 
arutelu töörühmas 
14.04.2022 

Piloottestimine toimus 
mittemetsamaal kasvavate 
puude sertifitseerimiseks 
välja töötatud nõuete 
auditeeritavuse osas, 
töörühma arutelu 

27.04.2022 Konsensuse saavutamine 
metsamajandamise 
standardi osas/hääletamine, 
standardi esitamine EMSNile 
töörühma poolt 
kinnitamiseks 

 

04.05.2022 Metsamajandamise 
standardi kinnitamine 
juhatuse poolt 

Juhatus kinnitas oma 
koosolekul 
metsamajandamise 
standardi ja teised skeemi 
dokumendid 

04.05.2022 Metsamajandamise 
standardi ja Eesti 
Metsasertifitseerimise 
Skeemi heakskiitmine 
üldkoosoleku poolt 

Üldkoosolek kiitis PEFC 
Eesti Metsamajandamise 
standardi ja Eesti 
Metsasertifitseerimise 
Skeemi dokumendid heaks 
ning tegi otsuse esitada 
skeem PEFC Nõukogule 
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hindamise läbiviimiseks ja 
heakskiitmiseks 

06.05.2022 Revisjoni lõpetamine, Eesti 
Metsasertifitseerimise 
Skeemi esitamine PEFC 
Nõukogule heakskiitmiseks 

 

01.06.2022 Töörühma koosolek. 
Konsensuse saavutamine 
metsamajandamise 
standardi osas/hääletamine, 
standardi esitamine 
EMSNile töörühma poolt 
kinnitamiseks 

Metsamajandamise 
töörühma töö PEFC Eesti 
jätkusuutliku 
metsamajandamise 
standardiga 

21.06.2022 Metsamajandamise 
standardi muudatuste ning 
PEFC 1005:2022 ja PEFC 
EGD 1006:2022 jõustumise 
muudatuste kinnitamine 
juhatuse poolt 

Juhatus kinnitas oma 
koosolekul 
metsamajandamise 
standardi ja kordade PEFC 
EGD 1005:2022 ja PEFC 
EGD 1006:2022 
muudatused 

21.06.2022 Metsamajandamise 
standardi muudatuste ning 
PEFC 1005:2022 ja PEFC 
EGD 1006:2022 jõustumise 
muudatuste heakskiitmine 
üldkoosoleku poolt 

Üldkoosolek kiitis 
metsamajandamise 
standardi ja kordade PEFC 
EGD 1005:2022 ja PEFC 
EGD 1006:2022 
muudatused heaks ning tegi 
otsuse esitada dokumendid 
PEFC Nõukogule hindamise 
läbiviimiseks ja 
heakskiitmiseks 
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Lisa 6 

Ülevaade muudatustest skeemi dokumentides 

PEFC Eesti 
Metsasertifitseerimise 2022.a 
skeem 

Muudatused 
 

PEFC EST 1001:2020, 
Standardi koostamine – nõuded 

Standard vaadati üle tulenevalt baasstandardi 
muudatustest, võeti aluseks ISO high-level struktuur ja 
ülesehitus. Lisati juhtrühma institutsioon ning täpsustati 
konsensusele jõudmise protseduuri.  

PEFC EST 1002:2022, 
Grupisertifitseerimise standard 
 

Standard vaadati üle tulenevalt baasstandardi 
muudatustest, võeti aluseks ISO high-level struktuur ja 
ülesehitus. Suurim muudatus on valimi koostamise 
protsessi täpsustamine.  

PEFC EST 1003:2022, PEFC 
Eesti Jätkusuutliku 
Metsamajandamise Standard 

Standard vaadati üle tulenevalt muutunud baasstandardist, 
aluseks võeti ISO high-level struktuur ja ülesehitus. 
Laiendati standardi reguleerimisala, lisaks metsale on 
võimalik sertifitseerida ka mittemetsamaal kasvavaid puid. 
Kaotati erisused suurele ja väikesele metsaomanikule. 
Standardis sisaldub enam bioloogilise mitmekesisusega 
seotud aspekte. Uus standard annab võimaluse läheneda 
metsade majandamisele holistiliselt.   

PEFC EST 1004:2022, Nõuded 
sertifitseerimisasutustele PEFC 
metsamajandamise 
sertifitseerimiseks 
 

Selguse ja parema leitavuse huvides koondati ühte 
standardisse nõuded 2015.aasta standarditest PEFC EST 
3 ja PEFC EST 4. Olulisi muudatusi ei ole, tehti mõned 
pisitäpsustused. 

PEFC EGD 1005:2022, PEFC 
kaubamärgi kasutuslitsentside 
väljastamine EMSNi poolt 

Korra ajakohastamisel võeti aluseks täpsustunud uus 
PEFC Nõukogu kord. Litsentsitaotlemise protsessis on 
pisikesed muudatused (taotlus esitatakse otse 
logogeneraatori kaudu, koostati lepingud erinevatele 
kategooriate kaupa). 

PEFC EGD 1006:2022, 
Sertifitseerimisorganisatsioonide 
teavitamine tarneahela ja 
metsamajandamise 
sertifitseerimisest Eestis 
vastavalt Eesti 
Metsasertifitseerimise Skeemi 
nõuetele 

Korras tehti mõned pisitäpsustused, olulisi muudatusi ei ole 
(sh uuendati raporteid). 

PEFC EGD 1007:2022, 
Kaebuste ja apellatsioonide 
lahendamise kord 

Selguse ja parema leitavuse huvides koondati kord ühte 
dokumenti. Korras tehti mõned pisitäpsustused, olulisi 
muudatusi ei ole.  

 


