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Sissejuhatus
Juhendis antakse etappide kaupa juhised nõuetekohase hoolsuse süsteemi (NHS)
rakendamise, sealhulgas süsteemi töövahendite ja mallide kasutamise kohta.
NHS koosneb töövahenditest, mis on koostatud eesmärgiga aidata ettevõtjatel välistada
kogu maailmas ebaseadusliku puidu sattumine tarneahelasse. Süsteem on kavandatud
kooskõlas kõigi ELi puidumääruse nõuetega, samuti USA Lacey seadusega (Lacey Act) ja
Austraalia ebaseadusliku metsaraie keelustamise seadusega (Illegal Logging Prohibition
Act). Kuigi need õigusaktid ei ole täiesti identsed, kattuvad nende ulatus ja eesmärk
olulisel määral.
Märkus. Dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Nõuetekohase hoolsuse protsessi teatud etappides vajalikud
töövahendid.
Juhised kasutajale ja konkreetne vajalik teave.

Vastutuse välistamine: NEPConi nõuetekohase hoolsuse süsteemi (NHS) eesmärk on
aidata ettevõtjatel maandada ebaseaduslikult üles töötatud, transporditud, ostetud või
müüdud metsasaaduste hankimise, tootmise ja müümise riski. NHSi kasutamise eest
vastutab isik või juriidiline üksus, kes süsteemi kasutab. NEPCon ütleb lahti igasugusest
vastutusest, mis tuleneb süsteemi kasutamisest, ega võta vastutust mis tahes kahju
eest, mille võib põhjustada NEPConi NHSi kasutamine.

NEPConi nõuetekohase hoolsuse juhend
Juhendis kirjeldatakse etappide kaupa, kuidas rakendada nõuetekohast hoolsust, mis
toetab vastavust valdkonda reguleerivatele õigusaktidele, nagu ELi puidumäärus, USA
Lacey seadus ja Austraalia ebaseadusliku metsaraie keelustamise seadus.

Etapp 1: nõuetekohase hoolsuse süsteemi
nõuete täitmine
Nõuetekohane hoolsus hõlmab süsteemide ja menetluste järjepidevat rakendamist.
Seetõttu sisaldab NEPConi NHS mitut malli, mida võib kasutada, et tagada süsteemide ja
menetluste tõhus arendamine ja rakendamine. Konkreetsetele mallidele viidatakse iga
allpool esitatud etapi juures.
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✓
✓
✓
✓
✓

Pühendumine seaduslikule
hankimisele
Vastutusalade määramine ja
pädevuse tagamine
Menetluste kehtestamine
Tulemuslikkuse jälgimise
algatamine
Tarneahela ja toodete ulatuse
määratlemine

1
✓

✓

✓

Kvaliteedijuhtimise
süsteem

2

Juurdepääs teabele

Tarneahela teabe
dokumenteerimine:
✓ päritolu
✓ tarnijad
✓ puuliigid
✓ dokumendid
Tarneahela teabe
hindamine
Vajaliku lisateabe kogumine

✓

✓

Riskide tuvastamine:
✓ metsamajandajate
tasandil,
✓ tarnijate tasandil,
✓ segamine ja asendused
tarneahelas.
Tuvastatud riskide määratlemine

3

Riskihindamine

4

Riski vähendamine

Riski vähendamise võimalused:
✓ lisadokumendid
✓ tarnija asendamine
✓ sertifitseeritud
materjali ostmine
✓ tarneahela kontrolli
auditid

Joonis 1. Ülevaade nõuetekohase hoolsuse protsessi etappidest

Etapp 1.1: pühendumine seaduslikule hankimisele
Koostage poliitika, mille alusel ettevõttes järjekindlalt rakendatakse nõuetekohast
hoolsust. Poliitika peaks kinnitama juhatus.
Kasutage poliitika malli (DD-03) ja kohandage seda oma
organisatsioonile vastavaks.
Mallis kirjeldatud pühendumuse ulatust võib vähendada
tingimusel, et see siiski hõlmab seaduslikkust. Valida võib ka
teistsuguse vormi ja lisada erinevaid keeli. Poliitika peab siiski
vastama järgmistele aluspõhimõtetele: organisatsioonil peab
olema kirjalik avalikult kättesaadav poliitika, mis on kinnitatud
tegevjuhtkonna tasandil ja milles kirjeldatakse organisatsiooni
pühendumist vastutustundliku tootmise ja/või hankimise
eesmärgile, vältides selliste metsasaaduste tootmist ja/või
nendega kauplemist, mille ülestöötamisel, millega kauplemisel
või mille töötlemisel on rikutud kohaldatavaid riigisiseseid
õigusakte ja ratifitseeritud rahvusvahelisi lepinguid.
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Etapp 1.2: vastutusalade määratlemine ja pädevuse
tagamine
Ettevõtte nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõuetekohaseks rakendamiseks määrake
vastutus konkreetsete tegevuste eest sobivatele isikutele või ametikohtadele.
Üldvastutus NHSi eest määratakse samuti ühele isikule.
Vastutusalad tuleks määrata isikutele või ametikohtadele, kellel on ülesande täitmiseks
vajalik pädevus. Määratud isikud vajavad piisavaid volitusi ja juurdepääsu NHSi
rakendamiseks sobivatele vahenditele.
Töötajate vastutusalad ja pädevus tuleks dokumenteerida, nagu
näidatud nõuetekohase hoolsuse menetluse mallis (DD-02).

Etapp 1.3: dokumenteeritud protseduuride loomine
Koostage kirjalikud protseduurid, mis käsitlevad kõiki NHSi aspekte. Protseduurid peaks
allkirjastama juhatus.
Võtke aluseks nõuetekohase hoolsuse protseduuri mall (DD-02)
ja kohandage seda oma organisatsioonile vastavaks.

Etapp 1.4: kvaliteedikontrolli ja tulemuslikkuse seire
süsteemi loomine
Kehtestage süsteem nõuetekohase hoolsuse nõuete täitmise jälgimiseks. Süsteem peaks
hõlmama järgmiste valdkondade organisatsioonisisest jälgimist:
•

NHS, mille puhul tuleb tagada, et süsteem toimib tõhusalt, vastutusalad on
selged ja protseduure rakendatakse; ning

•

tarneahelad, mille puhul tuleb tagada, et riskihinnangud vaadatakse läbi kord
aastas ja tarneahela iga muudatuse korral.

Seiresüsteem võib sisaldada ka tarnijate seiret, kui kasutatakse ettevõttesisese kontrolli
programmi (vt täpsemalt 5. lisa).
Kvaliteedikontrollisüsteemi osana tuleks koostada protseduurid NHSi ja tarneahela
seaduslikkuse riski käsitlevate huvirühmade põhjendatud kaebuste registreerimiseks ja
lahendamiseks.

Etapp 1.5: nõuetekohase hoolsuse süsteemi ulatus
Ulatuse kindlaksmääramine on nõuetekohase hoolsuse protsessi keskne tegevus. Vajalik
on kindlaks määrata ja dokumenteerida tarnijad, tooted, materjali tarneahelad ning
puiduallikad, mida nõuetekohase hoolsuse süsteem hõlmab.
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Etapp 2: tarneahela teave ja teabekorraldus
Ettevõtte NHSi oluline tegevus on tagada juurdepääs teabele ettevõtte tarneahelate ja
puidutoodete päritolu kohta. Kättesaadav teave peab olema piisavalt üksikasjalik, et
oleks võimalik tuvastada madal risk või kehtestada riski vähendamise meetmed. See
kehtib kõikide toodete, materjalitüüpide ja tarneahelate puhul.
Nõuetekohast hoolsust on oluliselt keerulisem rakendada
komplekssete ja/või kombineeritud toodete puhul, mis
sisaldavad mitut liiki puitu või eri metsadest pärit materjali, sest
andmeid tuleb koguda kõikide puiduallikate kohta.
Nõuetekohase hoolsuse protsessi väga tähtis etapp on selliste andmete ja dokumentide
hindamine, mis võivad näidata materjalide ja toodete õiguslikku staatust. Teavet tuleks
hinnata selleks, et enne riskihindamise algust oleks kättesaadav täielik ja täpne teave.

Tarnijate teavitamine
nõuetekohase hoolsuse
nõuetest ja tarneahela
teabe taotlemine (DD06)

Riskide
hindamine

Tarneahela teabe
dokumenteerimine
(DD-04)

Teabe analüüs ja
lünkade kindlakstegemine

Teabe analüüs ja
lünkade kindlakstegemine

Vajadusel
tarneahelate
kaardistamine

Konkreetselt
tarnijalt puuduva
teabe taotlemine
(DD-05)

Teabe analüüs ja
lünkade kindlakstegemine

Joonis 2. Teabe kogumise protsess

Etapp 2.1: tarneahela teabe kogumine
Tõhusa nõuetekohase hoolsuse protsessi eeltingimus on juurdepääs teataval tasemel
teabele. Üldjuhul peaks materjali päritolu kohta olema kättesaadav piisav üksikasjalik
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teave, et oleks võimalik teha põhjendatud otsuseid päritolu ning ebaseadusliku raie,
kauplemise ja veo riski kohta. Protsessi alguses tuleks koguda ja dokumenteerida
järgnev teave:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

tooteliik (tootenimi ja -liik);
puuliik peab olema selgelt kindlaks määratud (tootenimena ja teadusliku nimetusena);
ostetud ja müüdud materjali kogus (mahu- või massiühikutes või tükiarvuna);
päritoluriik ja vajadusel riigi piirkond või kontsessiooniala, kus puit on üles töötatud;
tarnija nimi ja aadress, kellele organisatsioon on materjali müünud;
ostjate nimi ja aadress, kellelt organisatsioon on materjali tarninud;
materjali sertifitseerimise/kontrolli staatus.

Tarnijatega suhete korraldamiseks ja piisavale tarneahela teabele juurdepääsu
tagamiseks tuleks tarnijaid teavitada kõikidest nõuetekohase hoolsuse tegevustest ja
paluda nende kaasabi. Tarnijaid tuleks teavitada kirjalikult ja paluda kirjalikku kinnitust,
et nad on teie ettevõtte nõuetekohase hoolsuse nõuetest aru saanud ja nõustuvad
andma piisavat teavet.
Nõuetekohase hoolsuse protsessi alguses kohandage ja saatke
igale tarnijale tarnija kiri (DD-06). Tarnijalt tuleks saada
allkirjastatud eksemplar, millega ta kinnitab, et on protsessist
aru saanud ja koostööga nõus.
Tarnija kirja (DD-06) kasutamise asemel või lisaks sellele võib
tarnijatega sõlmitavatesse ärilepingutesse lisada vajaliku ja
täpse tarneahela teabe esitamise nõuded.
Tarnijatelt tarneahela teabe kogumiseks kasutage tarnija teabe
vormi (DD-05). Vormi võib saata tarnijatele meili teel koos
tarnija kirjaga (DD-06). Paluge tarnijatel vorm (või selle
konkreetsed osad) täita ja tagasi saata.
Tahvel 1. Koostöö tarnijatega
Koostöö tarnijatega kõikides nõuetekohase hoolsuse rakendamise
etappides on väga tähtis. Aktiivne koostöösuhe tarnijatega
hõlbustab juurdepääsu teabele ning riski hindamist ja vähendamist.
Suhtlemine ja koostöö tarnijate ja nende alltarnijatega on oluline
tegevus kõikides ettevõtja nõuetekohase hoolsuse protsessi
etappides.

Etapp 2.2: tarnija teabe dokumenteerimine
Dokumenteerige asjakohane teave oma ettevõtte tarneahelate kohta. Kui tarneahela
kohta on vaja lisateavet, võtke ühendust tarnijaga ja paluge tal täita tarnija vorm.
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Kasutage tarnijate haldamise vormi (DD-04), et
dokumenteerida teile teadaolevat asjakohast teavet oma
ettevõtte tarneahelate kohta. Seda võib kasutada
ülddokumendina, mis annab ülevaate kõigist ettevõtte
tarneahelatest.
Kombineeritud toodete jaoks on vormis eraldi vahekaart,
millesse saab lisada teavet iga materjaliliigi kohta, mida
kombineeritud toode sisaldab.

Etapp 2.3: dokumentide ja teabe hindamine
Tarnijatelt kogutud teabe ja dokumentide hindamine on nõuetekohase hoolsuse protsessi
esmatähtis osa. Kui teave toote kohta puudub või pole piisav, et võimaldada
tulemuslikult riske hinnata, on see samuti risk, mida tuleb vähendada, et võimaldada
edasist riskihindamist.
Tahvel 2. Dokumentide hindamine
Kuigi dokumente ja andmeid on vaja riskihindamise võimaldamiseks koguda, ei ole
dokumentide kogumine iseseisev nõue. Dokumendid, mille seos tootega ei ole
tõendatud või mis võivad olla loodud ebaseaduslikult, on riskide hindamisel
väärtusetud. Dokumentide väärtuse hindamiseks tuleb kaaluda mõningaid
küsimusi.

•

Kas dokument on tootega seotud?
Dokumente esitatakse sageli tarneahelates seaduslikkuse tõendamise vahendina. Võib
olla keeruline hinnata, kuidas sellised dokumendid seostuvad konkreetse tarneahela või
materjaliga. Sageli ei ole võimalik jõuda kindlale järeldusele dokumentide seose kohta
tarneahelaga, kuid on teatavad näitajad, mille abil võib hinnata seose puudumise
tõenäosust. Nende hulgas võivad olla näiteks väljaandmise kuupäevad, väljaandja
asukoht, lubade tüübid (metsatüübid), puuliikide tuvastamine dokumentidel, märgitud
materjali mahud, kvaliteet ja mõõdud ning väljatuleku protsent töötlemisel.

•

Kas dokumendi kehtivust saab kontrollida?
Dokumentide kehtivust on väga raske hinnata. Paljudes kõrge korruptsioonitasemega
riikides on võimalik korruptiivsete võtetega osta originaaldokumente, et varjata
ebaseaduslikku tegevust tarneahelas. Sellisel juhul võib olla võimatu eristada kehtivaid
dokumente kehtetutest. Teatavatel juhtudel võib pettusele osutada logode ja
dokumendi kujunduse kvaliteet. Seda on tõendatud tarneahela ja metsamajandamise
sertifikaatide puhul.

•

Kas dokument sobib seaduslikkuse hindamiseks?
Dokumendi asjakohasust tarneahela jaoks võib hinnata selle alusel, millist osa täidab
dokument seaduslikkuse tõendamisel. Iga dokumenti tuleb hinnata ja teha kindlaks
selle asjakohasus seaduslikkuse tõendamisel konkreetses tarneahela etapis. NEPCon on
avaldanud mitu riigi kirjeldust, mis sisaldavad loetelu peamiste dokumentide kohta,
mida kasutatakse tarneahela eri osades. Mõnes riigis on olemas ka põhjalikud
dokumendijuhendid, mis sisaldavad näidisdokumente ja nendes sisalduvat põhiteavet.

Vt täpsemad riski kindlakstegemise juhised seoses tarneahela dokumentide
hindamisega 2. lisas.
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Tahvlil 2 on esitatud juhised tarnijate esitatud tarneahela dokumentide hindamiseks.
Tabelis 1 on näited tarneahela dokumentide kohta, mis võivad olla olulised puidu
seaduslikkuse riskitegurite hindamiseks.

Tabel 1. Tõendusdokumentide näited viie peamise seaduslikkuse kategooria kohta
Dokumenditüüp
Seaduslikkuse kategooria

•

Üldkättesaadavad paberkandjal või
elektroonilised dokumendid

1. Dokumendid, mis käsitlevad
õigust töötada üles puitu
seadusega määratletud piirides.

•
•
•
•
•

Maa omandi- või kasutusõigust
tõendavad dokumendid
Lepingud või kontsessioonilepingud
Kontsessiooniluba
Kontsessiooniala kaardid
Raieload

•

2. Ülestöötamisõiguse ja puidu
eest tehtavad maksed, sealhulgas
puidu ülestöötamisega seotud
kohustused.

•
•
•
•
•

Ärilepingud
Raieload
Pangateatised
Käibemaksu dokumendid
Ametlikud maksukviitungid

•

3. Puidu ülestöötamine, sealhulgas
keskkonna- ja metsaõigus ka metsa
majandamise ja bioloogilise
mitmekesisuse kaitse osas, kui see
on otseselt seotud puidu
ülestöötamisega.

•
•
•
•
•

Ametlikud auditiaruanded
Keskkonnaload
Metsakorralduskavad
Raieload
Raielangi üleandmise-vastuvõtmise
aktid
Avalikustatud teave range õigusliku
järelevalve ning puidu jälgimise ja
kontrolli menetluste kohta
Ülestöötamisriigi pädevate asutuste
väljastatud ametlikud dokumendid
jms.

•

•

•

4. Kolmandate isikute sellised
seadusest tulenevad kasutus- ja
valdusõigused, mida mõjutab puidu
ülestöötamine, ning töötajate
õigused.

•
•
•
•
•
•
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Keskkonnamõju hindamise
aruanded
Keskkonnajuhtimiskavad
Keskkonnaauditite aruanded
Ühiskondliku vastutuse
kokkulepped
Eriaruanded valduste ja õigustega
seotud nõuete ja konfliktide kohta
Töötervishoiu ja tööohutuse
andmed
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•

5. Kaubandus ja tollindus, juhul kui
on seotud metsandussektoriga.

•
•
•
•
•
•
•
•

Veoload
Metsamaterjali väljaveo load
Lepingud
Pangateatised
Impordi- ja ekspordiload
Eksporditollimaksu kviitungid
Ekspordikeelu loetelud
Jagatud ekspordikvoodid

Etapp 2.4: tarneahela kohta lisateabe kogumine
Pärast tarnijatelt teabe ja tõendite kogumist võib ilmneda, et tarneahela teabes on lünki
või ei ole esitatud teave piisavalt asjakohane, täpne või kohaldatav. Selles etapis
kogutakse lisateavet, et kõrvaldada lüngad või pöörata tähelepanu probleemidele.
Kui riski nõuetekohaseks hindamiseks ei ole piisavalt teavet, on vaja koguda ettevõtte
tarnijate ja/või toote päritolu kohta lisateavet. Näiteks võib olla ebapiisavalt teavet
päritoluriigi, tarneahela või puuliikide kohta.
Iga tarneahela andmete dokumenteerimiseks saab kasutada
tarneahela kaardistamise töövahendit (DD-07) . Seda võib
kasutada, kui on vaja teavet ettevõtte tarnijate või tarneahela
struktuuri ja/või keerukuse kohta.
Kui lisateave on kogutud, tuleks tarnijate kohta täieliku ülevaate
saamiseks ajakohastada tarnijate haldamise vorm (DD-04).

Etapp 3: riskihindamine
Riskihindamise eesmärk on teha kindlaks tooted või tarneahelad, mille puhul on oht, et
tarneahelasse siseneva materjali ülestöötamine või vedu või sellega kauplemine on olnud
ebaseaduslik. Etapis 2 luuakse juurdepääs ettevõtte tarneahelaid käsitlevale teabele.
Etapis 3 hinnatakse ohtu, et nimetatud tooted võivad sisaldada ebaseaduslikult varutud
materjali.
Riskihindamise etapi võib jaotada kaheks osaks: riski kindlakstegemine ja riski
määratlemine (vt joonis 3). Käesolev punkt tutvustab riski kindlakstegemist ja
määratlemist ning õigusaktidele mittevastavuste kontrollimist tarneahelas.

Riskihindamine
Riski
Riski kindlakstegemine
kindlakstegemine

Riski vähendamine

Riski määratlemine
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Joonis 3. Riskihindamise protsess
Riske võib kindlaks teha erinevatel tasanditel: riigi, piirkonna või metsa tasandil. Kõige
tõhusam on protsess juhul, kui kõigepealt tehakse risk kindlaks riigi tasandil ning
seejärel määratletakse üksikasjalikumalt piirkonna või metsa tasandil (vastavalt
vajadusele).
Riski allikas võib olla eri toodete, tarneahelate ja puuliikide puhul erinev. Riskihindamisel
peaks seetõttu arvestama järgmist:
1. õigusrikkumise risk seoses metsamajandamis- ja raietöödega;
2. õigusrikkumise risk metsamaterjaliga seotud kauplemise ja vedude käigus kogu
tarneahelas;
3. risk, et seaduslikult üles töötatud metsamaterjali segatakse töötlemise ja
kauplemise käigus muu materjaliga.
Riskihindamine ei toimu sageli ühe sirgjoonelise protsessina,
vaid sisaldab korduvaid etappe. Näiteks, kui toote kohta on
kogutud lisateavet, on vaja teabe täielikkust uuesti hinnata. Uus
teave võib kaasa tuua vajaduse ka riske uuesti kindlaks teha ja
määratleda.

Etapp 3.1: riski kindlakstegemine
Riskihindamise protsessi alus on esmane riskide kindlakstegemine, mis võib olla piisavalt
üksikasjalik, et oleks võimalik teha põhjendatud otsus, kuidas riskijuhtimist jätkata.
Riski võib suhteliselt hõlpsalt kindlaks teha mitmes eri kategoorias:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

juurdepääs teabele
puuliigid
päritolu
sertifitseerimise/kontrolli staatus
tarneahela keerukus
kauplemine ja transport.

Käesoleva juhendi 2. lisas tutvustatakse riski kindlakstegemise
protsessi.
Riski tuvastamise kontroll-loendi mall (DD-08) on riski
kindlakstegemise töövahend konkreetsete tarneahelate jaoks.
Sisestage tabelisse üksikasjalikud riski kohta saadud andmed,
sealhulgas kasutatud teabe või kogutud tõendite allikad,
riskihindamise protsess, põhjendus ja järeldus riski kohta.
Dokumenteerige järeldus riski kohta ka tarnijate haldamise
vormil (DD-04), et saada ülevaade riskidest üle kõikide
tarneahelate.
Riskihindamise tulemuseks on järeldus madala või määratletud
riski kohta.
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Kui juhendi 2. lisa ja töövahendi DD-08 alusel järeldatakse, et risk on madal, tähendab
see, et tootega seotud ebaseadusliku raie risk on väike ja edasisi meetmeid võtta ei ole
vaja.
Kui aga madala riski järeldust teha ei saa, tuleb rakendada nõuetekohase hoolsuse
protsessi järgmist etappi.

Etapp 3.2: tarneahela kaardistamine
Kui risk on kindlaks tehtud, soovitatakse tarneahel üksikasjalikult kaardistada, et riske
täpsemalt hinnata ja määratleda (kui seda pole juba tehtud).
Tarneahela teabe üksikasjalikuks dokumenteerimiseks võib
kasutada tarneahela kaardistamise töövahendit (DD-07).

Etapp 3.3: riski määratlemine
Kui mis tahes toote kohta ei saa etappides 3.1–3.2 järeldada madalat riski, tuleb risk
määratleda, et otsustada, kas ja kuidas saab kindlakstehtud riski vähendada. Teise
võimalusena võib suunduda kohe etappi 4 ja rakendada riski vähendamist ilma seda
täpsemalt määratlemata, kui riski vähendamise võimalused on ilmselged, näiteks tarnija
asendamine.
Juhendi 3. lisas selgitatakse, kuidas riske määratleda.
Isegi kui riigi, piirkonna, puuliigi või tooterühmaga on seotud
teatava õigusnormidele mittevastavuse risk, ei pruugi seda
esineda teie ettevõtte tarneahelas. Seetõttu on vaja eraldi
hinnata iga konkreetse tarneahela riske.
Üksikasjalikud riskihinnangud metsamaterjali seaduslikkuse
kohta 60 riigis võib leida NEPConi
veebisaidilt www.nepcon.org/sourcinghub. Neid tuleks kasutada,
et teha kindlaks konkreetsed seaduslikkuse riskivaldkonnad ning
tagada sobivate riskivähendamismeetmete rakendamine.
Kui riigi riskihinnangut ei ole, võib kasutada metsamaterjali
seaduslikkusega seotud riski määratlemise juhendit (DD-09) ja
malli (DD-10), et määratleda risk seoses õiguse kategooriaga,
milles riski olemasolu on kindlaks tehtud.

Etapp 3.4: mittevastavuste olemasolu kontroll
Enne kui riski saab vähendada, tuleks kontrollida, kas võimalik õigusaktidele
mittevastavus konkreetses tarneahelas tegelikult esineb.
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LegalSource’i standardi (LegalSource Standard)1 1. ja 2. lisa
sisaldavad tabeleid vastavalt metsa ja tarneahela tasandi
seaduslikkuse riskitegurite kontrolltunnuste kohta. Lisaks võib
tarnija auditi käigus kasutada NEPConi tarnija auditi aruande
malli (DD-14), et kinnitada õigusaktidele vastavuse tase
tarneahela eri tasanditel.

Etapp 3.5: riskihindamise järelduse dokumenteerimine
Dokumenteerige kõik riskihindamise põhjal tehtud järeldused.
Sisestage iga tarnija või tootega seotud riski kohta tehtud
järeldus tarnijate haldamise vormi (DD-04).
Kui konkreetne toode pärineb keerukast tarneahelast või on
kombineeritud toode, tuleb riski hinnata eraldi iga tarneahela
kohta.
Riskihindamise tulemuseks on järeldus madala või määratletud
riski kohta.

1

NEPConi LegalSource’i standardis esitatakse LegalSource’i skeemi nõuded seaduslikult üles töötatud puidu tootmise ja sisseostmise
kohta. Selle alusel hinnatakse ja sertifitseeritakse nõuetekohase hoolsuse rakendamist seadusliku puidu sisseostmisel. Standardi saab alla
laadida siit: www.nepcon.org/legalsource-standard

15

DD-01 Nõuetekohase hoolsuse juhend l Versioon 3.0

Tahvel 3. Sertifitseerimise kasutamine riskihindamise osana
Kolmanda isiku koostatud seaduslikkuse või jätkusuutlikkuse skeemi (nt FSC,
PEFC, VLC või LegalSource) alusel sertifitseeritud materjalide ostmine võib olla
kasulik viis ettevõtte tarneahela riski vähendamiseks. Materjali sertifitseerimine ei
tähenda siiski ELi puidumääruse nõuetest vabastamist. Nende toodete kohta tuleb
ikkagi teha riskihindamine. Küsimus on selles, miks ja kuidas seda teha.
Kuigi skeemide nõuded on sageli sarnased, on iga sertifitseerimisstandard erinev.
Seetõttu on vaja hinnata, kas sertifitseerimisskeem sisaldab nõudeid, mis
käsitlevad teie ettevõtte tarneahela puhul olulisi riske. Näiteks, kui olete kindlaks
teinud, et puidu ülestöötamise riigis on raietöödega seotud töötervishoiu ja
tööohutuse riskid, peaksite tagama, et sertifitseerimisstandardis on selged nõuded,
mille kohaselt audiitor peab kontrollima, et töötajad kasutavad raietööde käigus
vajalikke töökaitsevahendeid. Kui standard selliseid nõudeid ei sisalda, ei ole
võimalik tagada, et asjaomase sertifitseerimisskeemi alusel on seda riski hinnatud
ja/või vähendatud. Seega peaks ettevõte rakendama lisameetmeid selle riski
vähendamiseks.
Kui riskihindamise osana kasutatakse sertifitseerimist, on ettevõtjale oluline:

✓
✓

hinnata sertifitseerimisskeemi ja dokumenteerida hindamistulemused;
vähendada võimalikke sertifitseerimisskeemiga seotud puudusi või riske.

Kui selgub, et sertifitseerimisskeem võimaldab kindlaks tehtud riske piisavalt ja
asjakohaselt ohjata, peaks ettevõtja:

✓
✓

tagama, et hangitavad materjalid saabuvad kehtivate sertifitseerimisväidete ja teabega (nt tarnija arvel ja väljastusteatel esitatud sertifitseerimisväide ja -kood);
tagama, et sertifitseerimisväited ja -teave on kehtivad ja täpsed (nt kontrollides neid
sertifitseerija veebiandmebaasist või suheldes auditeerijaga).

Sertifitseerimisskeemi hindamist saab dokumenteerida
sertifitseerimissüsteemi hindamise kontroll-loendi (DD-13)
abil.
NEPConi sertifitseerimisskeemi hindamise standard (LS-18
NEPCon Certification Scheme Evaluation Standard) sisaldab
sertifitseerimissüsteemi hindamise vorminõudeid.
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Etapp 4: riski vähendamine
Kui järeldatakse, et tarneahelas on olemas risk, peab riski maandama. Riski
vähendamise meetmeid tuleb rakendada kõigi toodete või tarneahelate suhtes, mille risk
on liigitatud „määratletud riskiks“. Riski vähendamine peab toimuma enne toote ostumüügi tehingut.

Etapp 4.1: riski vähendamise meetmete
kindlaksmääramine
Kui on kontrollitud, et riske põhjustavad mittevastavused on tarneahelas olemas, tuleb
järgmisena kindlaks määrata sobivad riskide vähendamise meetmed. Tehke kindlaks ja
valige välja meetmed, mis on määratletud riski vähendamiseks tulemuslikud.
Sobivad riskivähendamismeetmed olenevad asjaomase võimaliku õigusliku
mittevastavuse laadist. Mõnda tüüpi mittevastavusi saab kontrollida kontrollkäikudega
raiepaikadesse (nt uurides raielangi piire, isiklike töökaitsevahendite kasutamist
töötajate poolt, pinnasekahjustuste määra). Teisi saab kontrollida dokumentide alusel
(nt tollideklaratsioonid, keskkonnatasude maksmine, tööload jne). Mõnel juhul võib olla
vajalik eri ohjamismeetmete kombineerimine, et tagada piisav riski vähendamine.
Riskivähendamismeetmed, mida võib kasutada, jagunevad kahte suurde rühma: riski
vältimine ja riski ohjamine (vt joonis 4). Kõiki riskivähendamismeetmeid ei ole võimalik
käsitleda ning meetmeid, mida käesolevas juhendis ei ole nimetatud, tuleks kaaluda, kui
need sobivad ettevõtte tarneahelaga seotud riski vähendamiseks.
Riskivähendamismeetmeid käsitletakse täpsemalt juhendi
4. lisas.
Sertifitseeritud
materjali kasutamine
Tarneahela
asendamine
Sertifitseerimata,
madala riskitasemega
materjali kasutamine

Riski vältimine
Tarnija asendamine

Riski vähendamine

Riski ohjamine

Protseduuride
muutmine

Lisadokumentide
kogumine

Lisateabe kogumine

Puiduanalüüside
tegemine

Tarnija auditeerimine

Huvirühmadega
konsulteerimine

Joonis 4. Riski vähendamise võimalused
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Peaaegu kõigil juhtudel eeldab riski vähendamine ühe või mitme tarnija kaasabi. Seega
on riskide vähendamiseks vaja teha nendega koostööd.
Juhul kui ei ole mõistlik või võimalik töötada allikate või
tarnijatega, et määratletud riske aktiivselt vähendada, on
ainukesed variandid lõpetada toote hankimine või hakata
kasutama tarnijat või tarneahelat, mille puhul saab kinnitada
madalat riski.

Etapp 4.2: tarnijate nõusoleku saamine
Kui tarnijad tarnivad materjali või tooteid, mille puhul ei saa kinnitada madalat riski,
peab tarnija või tema alltarnija andma kirjaliku nõusoleku toetada organisatsiooni
vajalike riskivähendamismeetmete rakendamisel.
Kui riskid on määratletud tarneahela lähteüksuste puhul, nagu
metsamajandaja, esmased töötlejad jne, on vajalik ka nende
nõusolek nõudeid järgida. Tarnija tähtis ülesanne on suhelda
alltarnijatega ja saada nende nõusolek.
Kohandage tarnija kirja malli (DD-06) alltarnijatele saatmiseks,
et tagada nende nõusolek toetada riskivähendamise tegevust ja
lubada vajaduse korral audiitorid oma tegevuskohti kontrollima.

Etapp 4.3: riskivähendamismeetmete kavandamine ja
dokumenteerimine
Dokumenteerige kõik kavandatud riskivähendamismeetmed, et jälgida riske ja nende
vähendamise tulemusi.
Kasutage riskivähendamismeetmete kavandamiseks ja
tulemuste jälgimiseks tarnijate haldamise vormi (DD-04).
Tahvel 4. Sobiva meetme valimine
Riski vähendamise protsess oleneb riskihindamise käigus määratletud riskidest. Käsitleda on
vaja kõiki riski aspekte: ebaseadusliku raie risk metsa tasandil, ebaseaduslike tegevuste risk
tarneahela üksustes või risk, et materjali segatakse tarneahelas ebaseadusliku materjaliga.
Eri riskivähendusmeetmete kasulikkus oleneb määratletud riski laadist. Mõni
riskivähendamismeede ei vähenda teatavaid riske tulemuslikult, kuid võib olla kasulik teist
laadi riski vähendamiseks.
Näiteks audit ettevõtte tarnija tootmisrajatises võib anda suurema kindluse, et teadmata
päritoluga puitu ei segata teadaoleva ja seadusliku päritoluga puidu hulka, kui selgub, et
tarnijal on usaldusväärne tarneahela süsteem. Nimetatud riskivähendamismeede ei aitaks aga
vähendada metsa tasandi riski, et puidu ülestöötamiseks võidi kasutada lapstööjõudu. Selle
riski vähendamiseks oleks sobivam meede metsamajandamisüksuse audit.
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Etapp 4.4: riskivähendamismeetmete rakendamine
Kui riskivähendamismeetmed on kavandatud, korraldage ja jälgige nende rakendamist.
Kasutage kavandatud meetmete õigeaegse rakendamise
jälgimiseks tarnijate haldamise vormi (DD-04).
Riskide vähendamise võimalusi käsitletakse täpsemalt juhendi
4. lisas.
Riski vähendamiseks võib olla vajalik tarneahelasse kuuluvate organisatsioonide
auditeerimine. See võib nõuda tarnijate auditeerimist metsa tasandil (metsamajandaja)
või tarneahelas (saekaatrid, edasimüüjad, töötlejad).
Tarnijate auditeerimist ettevõtte nõuetekohase hoolsuse
süsteemi raamis käsitleb juhendi 5. lisa.
Tarnija hindamise tulemuste dokumenteerimiseks kohandage ja
kasutage tarnija auditi aruande malli (DD-14).

Etapp 4.5: riskivähendamismeetmete tulemuslikkuse
hindamine
Pärast riskivähendamismeetmete rakendamist hinnake korrapäraselt nende
tulemuslikkust. Oluline on kontrollida, et rakendatud meede on olnud tulemuslik
konkreetse riski vähendamisel. Kontrollimine peaks toimuma regulaarselt, et risk
tulevikus ei korduks.

Tabel 2. Riskide, vähendamis- ja kontrollimeetmete näited

Määratletud risk

19

Riskivähendamise nõuded

Riskivähendamis- ja
kontrollimeetmed

Metsa tasandil
tavaõiguslike
õiguste rikkumise
risk

Kontrollige probleemi
olemasolu selle tekkekohas –
tegelege õigusliku
mittevastavusega, tagades, et
mittevastavuse kõrvaldamise
võtted austavad tavaõiguslikke
õigusi.

Kohapealne audit,
huvirühmadega
konsulteerimine, intervjuud,
dokumentide läbivaatus.

Tollieeskirjade
rikkumise risk

Kontrollige probleemi
olemasolu selle tekkekohas –
muutke vajaduse korral
protseduure, et need vastaksid
tollinõuetele.

Tarnija esitatud tolli- ja
veodokumentide kontroll.
Konsulteerimine
tollitöötajatega.

Keskkonnaalastest
õigusaktidest
tulenevate raie-

Hinnake probleemi olemasolu
selle tekkekohas –
metsamajandamisüksuses.
Metsamajandaja või töövõtja

Metsa tasandi kontrollauditid,
mis käsitlevad
metsamajandamistegevuse
vastavust keskkonnanõuetele.
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eeskirjade
rikkumise risk

peab muutma ülestöötamise
võtted nõuetekohaseks.

Teadmata ja
teadaoleva
päritoluga
materjalide
tarneahelas
segamise risk

Töötage tarnijaga, et tehases
muudetaks toormaterjali eraldi
säilitamise korda ja rakendataks
tarneahela kontrolli menetlusi
segamise vältimiseks.

Tarnija tehase audit pärast
tarneahela kontrolli süsteemi
rakendamist.
Puiduanalüüsid, millega saab
kontrollida, et eri päritolu
puitu ei ole segatud.
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1. lisa. NEPConi nõuetekohase hoolsuse
töövahendid
Kõik allpool loetletud töövahendid on kättesaadavad NEPConi nõuetekohase hoolsuse
süsteemis, mille saab tasuta alla laadida NEPConi veebisaidilt
(www.nepcon.org/sourcinghub).
Kood

Pealkiri

Juhised

DD-01

Nõuetekohase
hoolsuse juhend

Käesolev dokument. Lisaks:
2. lisa „Riski kindlakstegemise juhised“ selgitab riski
kindlakstegemise protsessi;
3. lisa „Riski määratlemise juhised“ selgitab riski määratlemise
protsessi;
4. lisa „Riski vähendamise juhised“ kirjeldab riski vähendamise
võimalusi eri tüüpi määratletud riski puhul;
5. lisa „Tarnija auditeerimise juhised“ selgitab, kuidas
kontrollida tarnija vastavust NEPConi nõuetele.

DD-02

NEPConi
nõuetekohase
hoolsuse
protseduuri mall

Mall, mille saab võtta ettevõtte nõuetekohase hoolsuse
protseduuri aluseks. Seda tuleb kohandada vastavalt ettevõtte
süsteemidele ja tingimustele.

DD-03

Vastutustundliku
hankimispoliitika
mall

Näidisdeklaratsioon vastutustundliku hankimispoliitika kohta,
mis hõlmab seaduslikkust, keskkonna- ja sotsiaalset vastutust.

DD-04

Tarnijate
haldamise vorm

Vorm aitab koguda ja hinnata tarnijaid käsitlevat teavet. See
võimaldab sisestada vajalikku teavet tarnijate, allikate ja
toodete, samuti nendega seotud riski kohta, mis on kindlaks
tehtud riski tuvastamise kontroll-loendi abil (DD-08).

DD-05

Tarnija teabevorm

Vormi kasutatakse koos töövahendiga DD-06 teabe
kogumiseks tarnijate ning toodete/materjali kohta, mida nad
organisatsioonile tarnivad. Tarnijad peavad vormi täitma,
esitades nii palju teavet kui võimalik.

DD-06

Tarnija kirja mall

Kirja malli kasutatakse, et paluda tarnijatelt lisateavet ja
nõustumist järelevalvega, mida teeks teie ettevõte või
määratud auditeerija.

DD-07

Tarneahela
kaardistamise
töövahend

Selle vormi abil saab koguda ja hallata teavet konkreetsete
tarnijate alltarnijate ja tarneallikate kohta. Kasulik juhul, kui
vajate tarnijatelt tarneahela kohta lisateavet.

DD-08

Riski tuvastamise
kontroll-loendi
mall

Töövahend riski kindlakstegemise tulemuste
dokumenteerimiseks konkreetsete tarneahelate kohta.

DD-09

Metsamaterjali
seaduslikkusega
seotud riski
määratlemise juhend

Põhjalik juhend riski määratlemise protsessi kohta.
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Kood

Pealkiri

Juhised

DD-10

Metsamaterjali
seaduslikkusega
seotud riski
määratlemise mall

Exceli tabel, mida kasutatakse riskide määratlemise käigus.

DD-11

Nõuetekohase
hoolsuse juhend
metsamajandajatel
e

Nõuetekohase hoolsuse juhend (käesoleva dokumendi vaste)
metsamajandajatele.

DD-12

Nõuetekohase
hoolsuse
menetluse mall
metsamajandajatel
e

Malli võib kasutada metsamajandajate nõuetekohase
hoolsuse menetluse alusena. Seda tuleb kohandada vastavalt
süsteemidele ja tingimustele. Mall sisaldab põhielemente, mis
on vajalikud NEPConi standardi järgimiseks.

DD-13

Sertifitseerimisskee Töövahendi abil saab hinnata sertifitseerimisskeemide
mi hindamise
kohaldamisala ja ulatust vastavalt sellele, kui hästi need
kontroll-loend
võimaldavad tagada seadusliku puidu hankimist.

DD-14

Tarnija auditi
aruande mall

Aruande mall organisatsioonile, kes viib läbi tarnija kontrolli
auditeid.

DD-15

Tooteteave

Mall, mille abil tarnijad saavad avaldada olulist teavet
tarnitavate toodete kohta.
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2. lisa. Riski kindlakstegemise juhised
Lisas selgitatakse riski kindlakstegemise protsessi.
Riski tuvastamise kontroll-loend (DD-08) on töövahend riski
kindlakstegemise tulemuste kogumiseks ja
dokumenteerimiseks.
NEPConi riski tuvastamise kontroll-loend (DD-08) on töövahend, mida organisatsioonid
saavad kasutada puidu ja paberi tarneahelatega seotud riski kindlakstegemiseks.
Kontroll-loend eristab viit peamist riskikategooriat vastavalt järgmistele toote ja/või
tarneahela omadustele:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

juurdepääs teabele
puuliik
päritolu
sertifitseerimise/kontrolli staatus
tarneahela keerukus
kauplemine ja transport.

Riski tuvastamise kontroll-loendi kasutamine
Kontroll-loend on mõeldud kasutamiseks riskihindamise alguses, et anda üldine ülevaade
tarneahelatega seotud riskidest. Hindamise alustamiseks alustage esimesest
kategooriast ja hinnake riske iga riski tuvastamise kategooria ja alamkategooria alusel.
Otsuste tegemisel tuleks lähtuda juhistest. Lisatud on ka viited olulisele teabele.
Iga alamkategooria puhul peaks kasutaja hindama iga toote või tarneahela riskitaset
(mitme puiduallika kasutamise korral), kirjeldama riski ja viitama kasutatud tõenditele.
Viimasesse veergu võib märkida, kas toote/tarneahela kohta on kindlaks tehtud risk
(määratletud risk) või loetakse riski madalaks (madal risk).
Riskihindamine on protsess, mis nõuab kasutajalt riskide kohta teadmistepõhise otsuse
tegemist. Tabelit ei saa kasutada otsuse tegemiseks kõigil juhtudel ja kasutaja peaks
riske hindama oma parema äranägemise järgi ja ettevaatusprintsiipi rakendades. Vajalik
võib olla lisateabe kogumine ekspertidelt või täiendavatest allikatest. Hea tava on viidata
järeldusele jõudmiseks kasutatud tõenditele ja registreerida kõik dokumendid lisaks riski
tuvastamise kontroll-loendile.
Kui tehakse kindlaks alamkategooria risk, tuleb risk määratleda, et täpsemalt hinnata
riski ulatust ja tõsidust tarneahelas. Vt NEPConi metsamaterjali seaduslikkusega seotud
riski määratlemise juhend (DD-09).
Kui alamkategoorias võib esineda risk, võib sama risk olla ennetavalt ohjatud teiste
tegurite abil. Näiteks tarneahelate korruptsiooniriski võib vähendada asjaolu, et
tarneahelad on sertifitseeritud usaldusväärse standardi alusel. Neil juhtudel tuleks risk
hoolikalt registreerida igas kontroll-loendi alamkategoorias. Kontroll-loendi lõpus tuleb
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iga „määratletud“ riski alamkategooria puhul viidata sobivatele riski vähendamise
meetmetele (vastavalt vajadusele).
Kui risk tehakse kindlaks alamkategoorias, mida ei ole ennetavalt ohjatud, peab enne
puidu ja paberitoodete turustamist riski vähendama.
Allpool selgitatakse riski tuvastamise kategooriaid:

Otsustavad riskikategooriad
Mõne teguri esinemisel on riski staatus selge ja lõplik olenemata materjali liigist või
päritolust:
▪

Materjal, mida tarnitakse FLEGTi või CITESi kohase loaga puiduna, on vabastatud
nõuetekohase hoolsuse nõuetest ja riski võib liigitada madalaks. Kindlasti peab
hindama dokumentide autentsust. On teada juhtumeid, mil CITESi luba ei ole
olnud piisav seaduslikkuse tagamiseks, seetõttu tuleb olla tähelepanelik.

▪

Seevastu puitu, mis pärineb riikidest, mille suhtes kehtivad puitu ja/või
puidutooteid hõlmavad ÜRO või ELi kaubandussanktsioonid, ei tohi kunagi osta ja
see tuleb tarneahelast välja jätta. Ainus võimalus seda riski vähendada on
lõpetada sisseostmine nendest riikidest2.

Juurdepääs teabele
Teave puidu ja puidutoodete tarnimise kohta on riskihindamisel otsustav. Puuduv,
ebatäielik või vale teave kujutab riski, mis tuleb maandada enne riskihindamise
lõpetamist. Tuleb hinnata, kas teave toote või materjali kohta on piisav ja sellise
kvaliteediga, mis võimaldab teha järelduse konkreetse toote või tarneahelaga seotud
riski (või selle puudumise) kohta.

Puuliik
Teatavad puuliigid on sagedamini seotud ebaseadusliku raiega kui teised. Need võivad
osutada riskile. Tuleb aga rõhutada, et ainuüksi liikide põhjal ei ole võimalik teha
järeldust riski olukorra kohta ning arvestada tuleb ka raiepiirkonnaga seotud riski. Seega
peab päritoluriski alati arvestama.

Päritolurisk
Oht, et ülestöötamine või kauplemine on toimunud vastuolus ülestöötamise riigis
kehtivate õigusaktidega, on peamine riski kriteerium. Leidub siiski mõni teabeallikas,
millest saab juhinduda riigis ebaseadusliku tegevuse riski kindlaksmääramisel.
Põhimõtteliselt tuleb teatavas riigis ebaseadusliku raie riski hindamisel arvestada
kohaldatavaid õigusakte, mis on määratletud NEPConi LegalSource’i standardi 1. lisas kui
puidu ülestöötamise riigis kehtivad õigusaktid, mis käsitlevad järgmisi valdkondi:
•

2

õigus töötada üles puitu seadusega määratletud piirides;

Käesoleva dokumendi avaldamise ajal selle kategooria riike ei ole.
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•

ülestöötamisõiguse ja puidu eest tehtavad maksed, sealhulgas puidu
ülestöötamisega seotud kohustused;

•

puidu ülestöötamine, sealhulgas keskkonna- ja metsaõigus ka metsa
majandamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse osas, kui see on otseselt
seotud puidu ülestöötamisega;

•

kolmandate isikute selliste seaduslike kasutus- ja valdusõiguste austamine, mida
puidu ülestöötamine mõjutab, ning

•

kaubandus ja tollindus, juhul kui need puudutavad metsandussektorit.

Üksikasjalikud riskihinnangud metsamaterjali seaduslikkuse kohta 60 riigis võib leida
NEPConi veebisaidilt www.nepcon.org/sourcinghub. Riikide kohta, mille riskihinnangut
veel ei ole, on palju teabeallikaid, mis võivad riskihindamist toetada.
Maailma metsaregister (Global Forest Registry) pakub tasuta teavet vastuolulise
päritoluga puidu hankimise riski kohta kogu maailmas. Register hõlmab rohkem kui 150
riigi üle kogu maailma. Paljude riikide kohta on teavet siiski vähe. Riigid, mille kohta on
maailma metsaregistri 1. kategoorias (seaduslikkus) märgitud „määratlemata risk“, on
riigid, kus ebaseadusliku raie ohtu tajutakse suuremana. www.globalforestregistry.org
Korruptsiooni tajumise indeks võib anda esimese viite riskile ning erilist tähelepanu
tuleks pöörata riikidele, mille indeks on alla 50. Tuleb siiski rõhutada, et ebaseadusliku
tegevuse oht võib esineda ka riikides, mille korruptsiooni tajumise indeks on üle 50.
Nimetatud skaala ei anna riski kohta lõplikku vastust, see on üksnes indikaator.
www.transparency.org

Sertifitseerimise/kontrolli staatus
Sertifitseerimine või kontrollimine tunnustatud standardi alusel võib täita olulist osa
riskihindamises ja riskide vähendamises. Tagamaks, et kolmanda isiku
sertifitseerimisskeem vastab ELi puidumäärusele, on NEPCon kehtestanud nõuded
süsteemide hindamiseks ja tunnustamiseks3. Tuleb märkida, et isegi kui hangitakse
sertifitseerimisväitega materjali, peab ettevõtja tagama, et väited kehtivad, asjaomane
materjal kuulub sertifikaadi ulatusse ja on täidetud muud sertifitseerimissüsteemi
asjakohased nõuded.

Tarneahela keerukus
Tarneahela riskide hulgas on risk, et saadud materjal ei vasta saadetise dokumentides
esitatud teabele, s.t, toode on saastunud ebaseadusliku päritoluga materjaliga.
See risk tekib eelkõige siis, kui organisatsioon ostab sisse sama tüüpi materjali kui tema
tarneahela üksused, kes ostavad materjali teistest allikatest või teise päritoluga, mis
võivad olla ebaseaduslikud.

3

Vt dokument LS-18 „NEPConi sertifitseerimisskeemide hindamise kord V1”, mis sisaldab juhiseid sertifitseerimiskeemide hindamise
kohta.
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Sisuliselt on see seotud riskiga, et seaduslikku materjali segatakse teadmata või
ebaseadusliku päritoluga materjaliga. Käideldava materjali liike ja segamise riski tuleb
hinnata iga tarneahela üksuse kohta.

Kauplemine ja transport
Ka juhul, kui materjal on pärit seaduslikult üles töötatud metsast, võib tarneahelas
toimuda ebaseaduslik tegevus seoses materjali käitlemise, sellega kauplemise ja
transpordiga. Käesoleva dokumendi 2. lisas kirjeldatakse probleeme, mida tuleb
arvestada, kui hinnatakse usaldusväärse nõuetekohase hoolsuse süsteemi ulatusse
kuuluvate töötlemis- ja veoüksuste seaduslikkust.
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3. lisa. Riski määratlemise juhised
Käesolev lisa kirjeldab riskide määratlemise protsessi juhul, kui esmase riskide
kindlakstegemise tulemusena on järeldatud, et risk on olemas, ning nende riskide kohta
kättesaadav teave ei ole piisavalt üksikasjalik, et riske saaks tulemuslikult vähendada.
Kui riskid on tuvastatud, on vaja määratleda iga tarneahela risk, et võimaldada
tulemuslikku riski vähendamist.
Tuleks tähele panna, et riigi ja piirkonna tasandi riskide
määratlemine on keerukas protsess, mis nõuab põhjalikke
uuringuid ja kohalikku suutlikkust. Paljudel organisatsioonidel ei
pruugi olla võimalik ise sellise protsessiga tegeleda.
Üksikasjalikud riskihinnangud metsamaterjali seaduslikkuse
kohta 60 riigis võib leida NEPConi
veebisaidilt www.nepcon.org/sourcinghub.

Tarneahela kaardistamine
Tarneahela kaardistamine on riski tulemusliku määratlemise eeldus. Selleks et
määratleda sobival tasemel kõik olulised riskid, on vaja kõikide tarneahela üksuste kohta
piisavalt üksikasjalikku teavet.
Tarneahela kaardistamise töövahend (DD-07) on mall
tarneahela teabe kogumiseks ja talletamiseks.
Pärast seda, kui tarneahel on sobival tasemel kaardistatud, saab toimuda riski
määratlemine.

Riski määratlemise protsess
1. Põhihindamine
Kõigepealt tuleb määratleda riigi või piirkonnaga seotud ulatus ja
ruumiline/funktsionaalne skaala – see võib tähendada hindamise jagamist
konkreetsete alade või piirkondade (või riikide) vahel. Seejärel määratakse nende
abil kindlaks võimalikud lisakriteeriumid ja alamkriteeriumid, mis peavad
kategooriale vastamiseks olema täidetud. Igale uuele kriteeriumile ja
alamkriteeriumile lisatakse juhised.
2.

Uuringud

Vaadake läbi uued kriteeriumid/alamkriteeriumid ja viis üldkriteeriumi koos
alamkriteeriumidega ning tehke iga alamkategooria jaoks kindlaks järgmine,
kasutades läbivalt kohaldatavat ruumiskaalat:
a.
b.
c.
d.
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kohaldatavad õigusaktid;
õigusasutus;
seadusega nõutavad dokumendid või andmed; ja
teabeallikad.
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3.
a.
b.

c.

4.

Riski kirjeldus
Kirjeldage võimalikke riske, mis võivad olla seotud kategooria ning konkreetsete
kriteeriumide ja alamkriteeriumidega.
Hinnake mittevastavuse olemasolu riski suurust, arvestades järgmist:
i.
vastavuse alampiir ulatuse, ruumiskaala ja ajavahemiku alusel;
ii.
korruptsioonitase;
iii.
riigiasutustega seotud probleemid; ning
iv.
kättesaadav teave.
Põhjendage riske, mille olemasolu hindamise käigus on leitud, lähtudes
eelnimetatust (alampiir, korruptsioon, kirjeldus jm).
Riski määratlemine

Määrake hindamise alusel iga kriteeriumi ja alamkriteeriumi kohta kas määratletud
või madal risk.

5.
a.
b.

Ohjamismeetmete ja kontrolltunnuste kehtestamine
Määrake üldiste ohjamismeetmete/kontrolltunnuste loetelus kindlaks sobivad
ohjamismeetmed/kontrolltunnused.
Määrake kindlaks iga kriteeriumi ja alamkriteeriumi ohjamismeede/kontrolltunnused.
Kindlaks määratud kontrolltunnuseid ja ohjamismeetmeid kasutatakse järgmistel
eesmärkidel:
1) määratletud riskide korral mittevastavuse olemasolu või puudumise
kontroll; ja
2) riskide vähendamine, kui leiab kinnitust aluseks oleva mittevastavuse
olemasolu konkreetses tarneahelas.

Metsamaterjali seaduslikkusega seotud riski määratlemise
juhend (DD-09) sisaldab riski määratlemise protsessi põhjalikku
kirjeldust.

Metsamaterjali seaduslikkusega seotud riski määratlemise mall
(DD-10) sisaldab Exceli tabelit riski määratlemise üksikasjade
jaoks.
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4. lisa. Riski vähendamise juhised
Käesoleva osa ülesanne on kirjeldada võimalikke riski vähendamise meetmeid juhuks,
kui päritolupiirkonnas on määratletud õigusaktidele mittevastavuse riskid. Lisa hõlmab
juhendis kirjeldatud nõuetekohase hoolsuse protsessi etappi 4.
Riskivähendamismeetmed, mida võib kasutada, jagunevad kahte suurde rühma: riski
vältimine ja riski ohjamine (vt joonis 5).
Sertifitseeritud
materjali kasutamine
Tarneahela
asendamine
Sertifitseerimata,
madala riskiga
materjali kasutamine

Riski vältimine
Tarnija asendamine

Riski vähendamine

Riski ohjamine

Protseduuride
muutmine

Lisadokumentide
kogumine

Lisateabe kogumine

Puiduanalüüside
tegemine

Tarnija auditeerimine

Huvirühmadega
konsulteerimine

Joonis 5. Riski vähendamise võimalused

Riski ohjamine
Paljudes tarneahelates võimaldab riski ohjata koostöö tarnijate või alltarnijatega. Riski
ohjamise võimalikud võtted on järgmised.
•
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Lisateabe kogumine
o

Dokumendid. See võib hõlmata lisateabe kogumist, mis toetaks järeldust
madala riski kohta. Näiteks, kui on leitud puudusi dokumentides, võib koguda
lisadokumente ja nendele viidata, et toetada madala riski järeldust
tõenditega.

o

Puidu analüüsimine. Lisateavet võib koguda, saates puidu- või paberitooted
analüüsimiseks laborisse. Kiudude mikroskopeerimine, DNA analüüs ja
stabiilsete isotoopide analüüs võivad aidata kindlaks teha puidupõhistes
toodetes kasutatud puuliigi ja/või puidu päritolu. Neid meetodeid võib
kasutada, et pettuse ohu korral kontrollida tarnija väiteid või dokumentide
usaldusväärsust.

o

Huvirühmadega konsulteerimine. Kui avalikult kättesaadavad teabeallikad on
ammendatud, võib olla vajalik konsulteerida otse konkreetsete
huvirühmadega. Nende hulgas võivad olla näiteks valitsusasutused,
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dokumentide väljaandjad, eri huve esindavad organisatsioonid, sõltumatud
(metsamajanduse, õiguse, majanduse) eksperdid, sertifitseerijad, kohalikud
kogukonnad jne.
•

Protseduuride muutmine. Riski võib aidata vähendada lisaprotseduuride
rakendamine või olemasoleva töökorra muutmine. Seda riski ohjamise meedet
võib olla keeruline rakendada, kui tarnijad ei toeta täielikult ettevõtja
nõuetekohase hoolsuse protsessi. Protsesside muutmine võib tähendada muu
hulgas seda, et tarnija rakendab tarneahela järelevalve süsteemi, pakkudes
sellega kindlust, et teie ettevõtte toodetes kasutatud toorainet ei ole tehases
segatud teadmata päritoluga ja suure riskiga toorainega. See võib hõlmata ka
tarnijat, kellel on usaldusväärne dokumendisüsteem, nii et tarneahela dokumente
taotletakse ja säilitatakse iga partii kohta, mille ostab teie ettevõte.

•

Tarnija auditeerimine. Tarnija auditeid võib korraldada päritolukohas, et
kontrollida mittevastavusi metsa tasandi seaduslikkuse nõuetele, näiteks raie
toimumine õiguslikult määratud piirides. Neid võib korraldada ka tarneahela mis
tahes punktis, nt saekaatris, mööblitehases, paberivabrikus, kaupleja
tegevuskohas jne. Tarneahela auditid käsitlevad seadusliku kauplemise ja
tarneahela tagamist.
o

Teise isiku tehtavad auditid. Teise isiku tehtav audit on audit, mida teeb teie
organisatsiooni liige organisatsiooni tarnijale.

o

Kolmanda isiku tehtavad auditid. Kolmanda isiku tehtav audit on audit, mida
teeb teie organisatsiooni nimel sõltumatu organisatsioon. Organisatsioonid
eelistavad sageli kontrolliprotsessi usaldusväärsuse suurendamiseks palgata
kolmandast isikust eksperdi, kes on spetsialiseerunud tarnijate
auditeerimisele.

Tarnija hindamise täpsemate juhiste kohta vt 5. lisa.

Riski vältimine
Riskivältimismeetmete eesmärk on tarneahelas tuvastatud risk kõrvaldada või sellest
mööda minna. Meetmed võivad sisaldada järgmist.
•

Tarneahela muutmine. Tarneahelates võib muudatusi teha koostöös tarnijatega,
et vältida konkreetsete puuliikide, materjalide või päritoluga seotud riski. Näiteks,
kui on selgeid tõendeid, et mingi puuliigi raie on päritoluriigis sageli ebaseaduslik,
võivad tarnijad tarnida sama liiki madalama riskiga riikidest, kus ei ole
ebaseadusliku raie ohtu.
Teine võimalus riski tugevalt vähendada on kolmanda isiku sertifitseerimisskeemi
alusel sertifitseeritud tarneahelate kasutamine. Kui kaalute, kas kasutada
sertifitseeritud materjale, peaksite arvestama asjaomase sertifitseerimisskeemi
ulatust ja usaldusväärsust, et skeem hõlmaks teie organisatsiooni tarneahela(te)s
kindlaks tehtud riski.

•
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Tarnijate asendamine. Kui tarnija ei soovi teiste riskivähendamismeetmete
rakendamiseks koostööd teha või ei ole selleks võimeline, on ainuke variant
lõpetada suhe selle tarnijaga. Sageli soovivad otsesed tarnijad riskivähendamise
protsessis osaleda, kuid alltarnijad mitte. Neil juhtudel võib olla vajalik leppida

DD-01 Nõuetekohase hoolsuse juhend l Versioon 3.0

tarnijaga kokku, et ettevõtte toodangu jaoks kasutatakse üksnes teatavaid
nõuetele vastavaid alltarnijaid.

Riski
vähendamise
tegevus

Selgitus

Kasutusnäited

Tarnija koostöö /
protseduuride
muutmine

Tihe koostöö tarnijatega on
tarneahela riskide juhtimise
põhiküsimus. Seetõttu on selgete
teadete edastamine ja tihe
koostöö tarnijatega peaaegu iga
riskivähendamismeetme kõige
olulisem osa.

Kombinatsioon järgmisest: riski
kindlakstegemine, (õiguslikult siduv)
kokkulepe tarnijaga
riskivähendamismeetme suhtes, tarnija
pädevus meetmeid rakendada ning
meetmete rakendamise ja tulemuslikkuse
kontroll.

Huvirühmadega
konsulteerimine

Huvirühmadega konsulteerimine
võib toimuda mitmel moel
olenevalt rühmast või üksustest,
kellega on vaja seda teha. Kui on
vaja konsulteerida suurte
rühmadega, saab ettepanekute ja
teabe kogumiseks korraldada
kohtumisi või seminare. Kui
konsulteeritakse üksikisikute või
ühe üksusega, võib intervjuusid
teha kohtumise vormis, telefoni
või meili teel.

Hinnates kolmandate isikute õiguste
võimalikku rikkumist seoses
metsamajandamistegevusega, võib muu
hulgas konsulteerida rühmade või
üksustega, kellel võivad olla õigused
asjasse puutuvale alale. Tuleb rõhutada,
et eri tüüpi hindamiste puhul on olulised
erinevad huvirühmad. Mõnel juhul on
huvirühm piiratud näiteks ainult
ametnikega, teistel juhtudel on olulised
näiteks põlisrahvaste esindajad,
vabaühendused või kohalikud
kogukonnad.

Dokumentide
kontroll

Dokumentide hindamine on
oluline ainult juhul, kui
dokumendid võivad olla seotud
asjaomase materjali või tootega.
Dokumentide kontroll tähendab
metsamajandamistegevuse,
kauplemise või töötlemise
toimumiskoha ja seaduslikkusega
seotud dokumentide kehtivuse ja
nõuetekohasuse hindamist ning
võib hõlmata väga erinevaid
dokumente ja andmestuid. See
võib hõlmata ka puuduvate
dokumentide hankimist, kui need
sisaldavad olulist teavet

Dokumentide kontrolli saab kasutada, et
kontrollida kehtivate raielubade
olemasolu kindlaksmääratud
metsapiirkonna jaoks.
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Riski
vähendamise
tegevus

Selgitus

Kasutusnäited

tarneahela kohta või
seaduslikkuse mõne aspekti
tõendamiseks.
Kohapealsed
auditid ja
kontrollimised

Kui on määratletud risk, mida ei
saa hinnata dokumentide
läbivaatamise teel, võib olla vajalik
konkreetseid alasid või üksusi
koha peal auditeerida, et
kinnitada tegevuse seaduslikkust.
Kohapealne kontroll on tulemuslik
üksnes juhul, kui risk on seotud
tegevustega, mida tuleb otseselt
vaadelda. Tuleb rõhutada, et
kontrollkäigud on põhiline abinõu
riskivähendamismeetmete
tulemuslikkuse hindamiseks.

Kui määratletud risk on seotud näiteks
raie tegemise viisidega, on vaja raietöid
kohapeal vaadelda, et hinnata
määratletud riski olulisust konkreetses
tegevuskohas. See võib hõlmata
töökaitsevahendite kasutamist raietööde
käigus või õigusnormidega nõutavate
konkreetsete raiemeetodite kasutamist.

Kolmanda isiku
tehtav kontroll

Kolmanda isiku tehtavat kontrolli
võib kasutada, kui NEPConi
sertifitseerimisskeemis osalev
organisatsioon ei rakenda
ettevõttesisest kontrolli. Sellisel
juhul võib sõlmida lepingu
kolmanda isikuga, kes
organisatsiooni nimel teostab
vajalikud hindamised.

Kolmanda isiku tehtavat kontrolli võib
kasutada kõikvõimalike kontrollauditite
korraldamiseks töötlemise ja metsa
tasandil. Näiteks võib hinnata, kas
töötlemisrajatises on võimalik kogu
töötlemise vältel eraldada eri väidetega
materjale. See võimaldab organisatsioonil
kontrollida, et tal ei ole riski hankida
teadmata või ebaseadusliku päritoluga
materjali, mis on segatud töötlemise ajal
nende toodetesse.

Tabel 5. Riskivähendamismeetmete näited
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5. lisa. Tarnija auditeerimise juhised
Tarnija kontrolli auditid võivad olla vajalikud, et teha kindlaks õigusnormidele
mittevastavuse riski olemasolu allika/tarnija tasandil. Kontrolli võib kasutada ka juhul,
kui riskivähendamismeetmed on mittevastavuse põhjuse kõrvaldamisel või ohjamisel
toiminud.
Allpool esitatakse juhised ettevõtjatele, kes soovivad rakendada ettevõttesisest
kontrolliprogrammi.
Nõuetekohasuse kontroll on kogu nõuetekohase hoolsuse protsessis tähtsal kohal.
Ettevõtjad, kes ei soovi rakendada ettevõttesisest
kontrolliprogrammi, võivad kasutada kolmanda
isikuaudiitororganisatsiooni teenuseid.
Tarnija kontrolli auditi korraldamisel ja tulemuste
süstemaatilisel dokumenteerimisel on abiks tarnija
auditiaruande mall (DD-14).
LegalSource’i standardi 1. ja 2. lisa sisaldavad tabeleid vastavalt
metsa ja tarneahela tasandi seaduslikkuse riskitegurite
kontrolltunnuste kohta. NEPConi tarneahela järelevalve
üldstandard (Generic Chain of Custody Standard) sisaldab
nõudeid materjali segamisega seotud riski vähendamise kohta
tarneahelates.
Tarneahela kontrolli auditid võivad hõlmata metsamajandajaid või kauplejaid ja
töötlejaid või mõlemaid.
Tarnija kontrolli nõuded erinevad nende kahe peamise auditiliigi puhul oluliselt. Erinevusi
selgitatakse allpool.

Kontrolli eesmärgid
Tarnija/allika nõuetekohasuse kontrollil võib olla kaks eesmärki.
1. Kontrollida võimaliku õigusaktidele mittevastavuse olemasolu või puudumist
riskihindamise käigus kindlaks tehtud konkreetsete riskide alusel.
2. Kontrollida, kas nõuetekohase hoolsuse süsteemi ja/või kokkulepitud
riskivähendamismeetmeid on rakendatud tõhusalt ja risk on maandatud.
Mõlemad nimetatud kontrollid võivad toimuda ühe protsessi raames.

Auditi ulatus
Kontrolli ulatuse peate kindlaks määrama enne audiitori määramist ja auditi ajakava
koostamist.
Kontrollauditi ulatus peab vastama määratletud riskidele või tarnija konkreetsetele
ülesannetele. See tähendab, et audit võib käsitleda vaid teatavaid riske või tegevusi,
teisi aga mitte. Auditi nõuete ja audiitorilt nõutava pädevuse kehtestamisel on see
oluline.
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Auditi ulatuse puhul tuleb muu hulgas kindlaks määrata järgmine:
▪

auditiga hõlmatud üksuste laad (üks töötlemisüksus, mitu
töötlemisüksust, üks metsamajandamisüksus (MMÜ), mitu MMÜd);

▪

määratletud riskid, mida hakatakse hindama; ja

▪

auditi käigus vajalikud kontrollkäigud. Kontrollkäigud olenevad
hindamisega hõlmatud MMÜde asukohast ja arvust ning audiitorirühma
koosseisust.

Tarnija roll kontrolli protsessis
Tarnijatel on enamikus kontrolli protsessides määrav osa. Nad on tavaliselt lähemal
päritolumetsale, millega riskid on sageli seotud, ning seetõttu võib neil olla häid
võimalusi riskide kindlakstegemiseks ja vähendamiseks.
Tarnija osa ei piirdu tingimata üksnes teabele juurdepääsu andmisega. Vastupidi,
tarnijatel võib olla määrav roll, kui nad kontrolli protsessi otseselt kaasatakse. Mõnikord
võib selleks vajalik olla koolitus, kuid pikas perspektiivis on kohaliku suutlikkuse
kasutamine tõhusam ja tulemuslikum.
Muidugi on tähtis, et tarnija roll on eelnevalt selgesti määratletud ja kokku lepitud. Kõik
asjaosalised peavad olema oma rollist ja vastutusest teadlikud ning omama vajalikku
pädevust ja volitusi, et protsessi võimaldada.

Auditi ettevalmistamine
Auditiks valmistumine peab olema igal juhul hästi planeeritud ning auditeerija ja
auditeeritavate vahel läbi räägitud.
Eeldatakse, et kontrollauditiks valmistudes esitab tarnija määratletud riskiga
valdkondade hindamiseks vajaliku teabe. Olenevalt nendest riskidest ja tarnijate rollist
nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamisel peaksid nad enne hindamist esitama
järgmise teabe:
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▪

kinnitus kontrollauditiga nõustumise kohta;

▪

dokumenteeritudprotseduurid;

▪

dokumendid ja süsteemid, mis tõendavad riskide vähendamiseks võetud
meetmeid;

▪

vastutavate töötajate andmed;

▪

materjali kindlaksmääratud ulatus;

▪

ulatusse kuuluvate tarneahelate ja kõikide alltarnijate loetelu;

▪

riskide hindamise dokumendid (kui kohaldatav);

▪

tõendid ulatusse kuuluva materjali seaduslikkuse kohta (metsamajandaja
tasandil näiteks metsamajandamiskava, load jm); ning

▪

dokumendid, mis tõendavad üksuse vastavust asjaomastele õigusaktidele
ja eeskirjadele.
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Töötlejate ja kauplejate hindamine
Töötlejate või kauplejate hulka kuuluvate tarnijate kontrolli võib teha kohapeal või
dokumentide hindamise teel olenevalt määratletud riskidest. Kontrollkäik võib sisaldada
asjakohaste töötajate küsitlemist, dokumentide läbivaatamist (töötlemiseeskirjad ja arvestus) ning töötlemistoimingute vaatlemist.

Kontrollinõuded: kontrolliprogrammis osalevatele tarnijatele
kehtivad nõuded on esitatud LegalSource’i standardi (LS-02)
2. lisas.

Metsamajandajate hindamine
Puidu päritolumetsade kontroll käsitleb määratletud riske, mis on riigis, riigisiseses
piirkonnas, metsamajandaja või metsamajandajate rühma tegevuskohas kindlaks
tehtud.
Metsamajandajate kontrollimisel kehtivad nõuded on esitatud
LegalSource’i standardi (LS-02) 1. lisas.
Hindamise käigus kinnitage, et metsamajandaja vastab nõuetele kõigis asjakohastes
seaduslikkuse küsimustes, mis on riskihindamise käigus liigitatud määratletud riskide
hulka. Seaduslikkuse kategooriat, millele on kinnitatud madal risk, ei ole vaja hinnata.

Audiitori pädevus
Auditi usaldusväärsus oleneb auditeerijate pädevusest. Audiitori pädevus moodustub
isikuomadustest ja omadustest, mis tulenevad haridusest, varasemast töökogemusest
ning auditeerimisalasest väljaõppest ja kogemusest.
Oluline on, et audiitoril oleks põhjalikud teadmised süsteemist ja standardist, mille alusel
ta auditit teeb. Õigusaktide nõuete ja õigusliku tausta tundmine on samuti väga tähtis.
Audiitorite pädevus hõlmab järgmisi aspekte.
a) Auditi põhimõtted, toimingud ja võtted: audiitor peab suutma kohaldada iga
auditi puhul asjakohaseid põhimõtteid, toiminguid ja võtteid ning tagama, et
auditeid tehakse järjekindlalt ja süsteemselt.
b) Juhtimissüsteem ja alusdokumendid: audiitor peab mõistma auditi ulatust ja
kohaldatavaid auditeerimisnõudeid.
c) Organisatsiooniline taust: audiitor peab mõistma organisatsiooni tegevuse tausta.
Selle valdkonna teadmised ja oskused peaksid hõlmama järgmist:
o

organisatsiooni suurus, struktuur, juhtimine, funktsioonid ja seosed;

o

üldised äriprotsessid ja nendega seotud terminid;

o

auditeeritava kultuuriline ja sotsiaalne taust.

d) Kohaldatavad õigusaktid ja muud valdkonnas olulised nõuded: audiitor peab
tundma ja töös arvestama nõudeid, mida kohaldatakse auditeeritava
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organisatsiooni suhtes. Selle valdkonna teadmised ja oskused peaksid hõlmama
järgmist:
o

kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud seadustikud, õigus- ja haldusaktid;

o

lepingud ja kokkulepped;

o

rahvusvahelised lepingud ja konventsioonid; ning

o

muud nõuded, mida organisatsiooni suhtes kohaldatakse.

Vastavushindamine
Tarnijad, kes organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi alusel osalevad
kontrollauditites, peavad suutma tõendada, et nad vastavad asjakohastele seaduslikkuse
nõuetele. Nagu eespool osutatud, oleneb konkreetsete nõuete kohaldamine määratletud
riskidest ning hinnatava üksuse tüübist. NEPConi standard sisaldab nõutavaid
kontrolltunnuseid, mida tuleb iga konkreetse seaduslikkuse nõude liigi puhul hinnata.
Oluline on, et vastavust standardi nõuetele hinnatakse ja tulemused dokumenteeritakse.
Iga nõudele mittevastavus tuleks fikseerida ning määrata konkreetsed nõutavad
parandusmeetmed ja nende rakendamise tähtaeg.

Aruanne
Tarnijate kontrolli tulemused tuleb süstemaatiliselt ja selgelt dokumenteerida.
Kasutada võib tarnija auditiaruande malli (DD-14), mis sisaldab
asjakohaseid kontroll-loendeid igat liiki auditite jaoks.
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Lühidalt

Lühidalt

Seadusliku
puidukaubanduse
toetamine

Soja, palmiõli ja veiste
vastutustundlik
hankimine

Seadusliku puidukaubanduse toetamine
on NEPConi juhitav ühisprojekt, mille
eesmärk on toetada puiduga seotud
Euroopa ettevõtjaid teadmiste,
töövahendite ja koolitustega ELi
puidumääruse nõuete kohta.
Kasutatava puidu päritolu teadmine on
kasulik nii metsale kui ka ärile.
Ühisprojekti rahastatakse ELi
programmist LIFE ja Ühendkuningriigi
valitsuse antavast Ühendkuningriigi
abist.

Soja, palmiõli ja veiste vastutustundlik
hankimine on projekt, mille eesmärk on
Taani ettevõtjate hulgas teadlikkuse ja
suutlikkuse arendamine, et vähendada
sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide
riski seoses palmiõli, soja ja veiste
hankimisega arengumaadest. Projekti
juhib NEPCon ja rahastab Taani
välisministeeriumi välisabiagentuur
DANIDA.

NEPCon (Nature Economy and People Connected) on rahvusvaheline
mittetulundusorganisatsioon, mis edendab jätkusuutlikkuse
süvalaiendamise tahet ja suutlikkust. Arendame koos partneritega
lahendusi loodusvarade ja kliima kaitseks.

NEPCon | www.nepcon.org | info@nepcon.org

www.nepcon.org/sourcinghub

