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Nõuetekohase hoolsuse protseduuri mall
metsamajandajatele

NÕUETEKOHASE HOOLSUSE
TÖÖVAHENDID

Käesoleva töövahendi on koostanud NEPCon projekti „Seadusliku puidukaubanduse toetamine“ raames, mida on rahastatud
Euroopa Liidu programmist LIFE ja Ühendkuningriigi valitsuse antavast Ühendkuningriigi abist, samuti Taani välisministeeriumi
välisabiagentuuri DANIDA rahastatud projekti „Soja, palmiõli ja veiste vastutustundlik hankimine“ raames.

www.nepcon.org/sourcinghub

NEPCon on võtnud vastu nn vabavara poliitika, et jagada kõiki materjale, mis NEPConis koostatakse
jätkusuutlikkuse edendamiseks. Käesoleva töö avaldamise aluseks on litsents Creative
Commons Attribution Share-Alike 3.0. Käesolevaga antakse igaühele, kes saab käesoleva
dokumendi koopia, luba tasuta ja piiranguteta dokumendiga tegeleda, sealhulgas piiramatud
õigused dokumendi koopiaid kasutada, kopeerida, muuta, ühendada, avaldada ja/või levitada
järgmistel tingimustel: igale koopiale või dokumendi olulisele osale lisatakse eespool esitatud
autoriõiguse märge ja käesolev loamärge. Oleme tänulikud, kui saadate meile koopia igast
muudetud versioonist.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande avaldamisele ei tähenda kinnituse andmist selle
sisule, mis kajastab üksnes autorite seisukohta, ning komisjon ei vastuta väljaandes sisalduva
teabe kasutamise eest, olenemata viisist, kuidas seda tehakse.
Materjali väljaandmist on rahastatud Ühendkuningriigi valitsuse antavast Ühendkuningriigi abist,
kuid selles avaldatud seisukohad ei pruugi kajastada Ühendkuningriigi valitsuse ametlikku
poliitikat.
Taani välisministeeriumi välisabiagentuur DANIDA on toetanud materjali koostamist, kuid ei
vastuta selles esitatud vaadete või väidete eest.
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VASTUTUSE VÄLISTAMINE
Käesoleva dokumendi kasutamisega kinnitate, et olete lugenud alljärgnevat
selgitust ja sellest aru saanud.
NEPCon esitab käesoleva dokumendi nõuetekohase hoolsuse käsiraamatu üldise
näitena. See on koostatud kooskõlas ELi puidumäärusega, kuid ei taga ega kinnita
seda kasutava ettevõtte vastavustaset. Dokumenti ei saa esitatud kujul kasutada
tegeliku protseduurina – dokumenti kasutavad ettevõtjad peavad seda kohandama, et
kujundada oma süsteemidele ja vajadustele vastav protseduur.
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-TIITELLEHT-

[METSAMAJANDAJA]

Nõuetekohase hoolsuse protseduur

[METSAMAJANDAJA ÄRINIMI ja aadress]
[KUUPÄEV JA VERSIOON]
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Sissejuhatus
Käesoleva protseduuri eesmärk on tagada, et puit ja puittooted, mille päritoluettevõte on
[METSAMAJANDAJA], on üles töötatud, neid on transporditud ja nendega on kaubeldud
vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.
Seaduslikkus tagatakse riskipõhise nõuetekohase hoolsuse süsteemi abil, mille alusel
tehakse kindlaks õiguslikud nõuded ja määratletakse risk, et metsamajandamis- ja
ülestöötamistegevused ei ole nendega vastavuses, ning vajaduse korral rakendatakse
riski ohjamiseks riskivähendamismeetmeid. Lisaks hõlmab protsess õigusnormidele
vastavust tõendavate dokumentide kättesaadavuse ja ajakohasuse tagamist.

Pühendumine seaduslikule
metsamajandamisele
[METSAMAJANDAJA] kohustub tootma seaduslikku puitu, mis vastab riigis kohaldatavate
õigusaktide nõuetele.

Kvaliteedisüsteem ja -juhtimine
Vastutusalade määramine
Vastutus nõuetekohase hoolsuse rakendamise ja säilitamise eri osade eest on jaotatud
järgmiselt.
Tabel 1. Vastutuse jaotus
Süsteemi osa
NHSi üldvastutaja
Koolitus ja pädevuse arendamine
Dokumentide ja protseduurireeglite
säilitamine
Sisejärelevalve ja -auditid
Riskihindamine
Riski vähendamine

Vastutav ametikoht

Koolitus ja pädevus
Kõik asjaomased töötajad saavad käesoleva protseduuri alusel koolitust, mis käsitleb
kõiki kohaldatavaid nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid. See tagab, et töötajatel
on vajalik pädevus just nende ametikohal nõutavate ülesannete täitmiseks ning kõigi
nõuetekohase hoolsuse nõuete järgimise tagamiseks.
Koolitust korraldatakse kord aastas või konkreetse koolitusvajaduse tekkimise korral.
Vajaduse korral tutvustatakse uutele töötajatele käesolevat protseduuri ning muid
vajalikke materjale ja protseduure enne nende tööle asumist.
Kõigi koolituste puhul dokumenteeritakse koolituse kuupäev, osalejate nimed ja
käsitletavate teemade lühiülevaade. Uute töötajate koolitamist tõendatakse eraldi
töötajate koolituslehe abil töötajate allkirjade ja koolituse kuupäevaga.
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Koolituste ja pädevuse arendamise tegevuste dokumente säilitatakse toimikus vähemalt
5 aastat.

Nõuetekohase hoolsuse süsteemi läbivaatamine
Isik, kellele on määratud üldvastutus nõuetekohase hoolsuse süsteemi alalhoidmise eest,
tagab, et süsteemi hoitakse alal, vaadatakse läbi ja muudetakse vastavalt vajadusele
igal aastal.

Sertifitseerimisdokumentide säilitamise protseduurid
Et võimaldada nõuetekohase hoolsuse süsteemi tulemuslikku järelevalvet, säilitatakse
ettevõttes dokumente NHSi riskihindamise ja -vähendamise kõikide etappide ja
elementide kohta. Dokumendid võivad olla vormistatud digitaalselt või paberkandjal ning
neid säilitatakse vähemalt 5 aastat.
3. lisas antakse ülevaade erinevatest dokumentidest, mida toimikus säilitatakse.

Teave ja dokumendid
Turule lastud metsamaterjali kohta asjakohase ja piisava teabe kättesaadavuse
tagamiseks dokumenteeritakse järgmine teave:
1.
2.
3.
4.

metsamajandaja tegevusulatus, sh kõik metsamajandamisüksused (MMÜd);
alltöövõtjate nimekiri (kui on kohaldatav);
turule lastud toote tüüp1 ning puuliigi omakeelne ja ladinakeelne nimetus;
säilitatavad dokumendid, mida nõutakse seadusliku metsamajandamise ja
ülestöötamise tõendamiseks (vt 4. lisa);
5. ostjate (edasimüüjate/ettevõtjate) nimi ja aadress, kellele metsamajandaja on
tooteid tarninud.

Riskihindamine
Selleks, et tagada metsamajandamise ja puidu ülestöötamise tegevuste vastavus
kohaldatavatele õigusaktidele, hinnatakse allpool kirjeldatud etappide kaupa riski, et
metsamaterjali ülestöötamise, veo või sellega kauplemise ajal võib toimuda
õigusrikkumisi.
1. Riski hindamisel võetakse aluseks asjakohane puidu seaduslikkuse riskihinnang
riski veebiplatvormil (www.nepcon.org). Riigi või piirkonna tasandil määratletud
riski arvestatakse igal juhul määratletud riskina ning hinnatakse seda
metsamajandaja tasandil, tulemused dokumenteeritakse ning õigusnormide
võimalike rikkumiste suhtes rakendatakse riskivähendamismeetmeid.
2. Lisaks puidu seaduslikkuse riskihinnangule riski veebiplatvormil tehakse
riskihindamised kõikide alade kohta, mida majandab [METSAMAJANDAJA], et
tuvastada võimalikud konkreetsed riskid, mida ei ole kindlaks tehtud riigi või
piirkonna tasandil. Riskihindamisel kasutatakse 2. lisas esitatud tabelit.

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kaupade koondnomenklatuuri
klassifikatsioonile.
1
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3. Kui riskihindamise tulemuseks on järeldus, et metsamaterjali ülestöötamisel, veol
või sellega kauplemisel esineb õigusaktidele mittevastavuse risk, koostatakse iga
juhtumi kohta mittevastavuse aruanne, kavandatakse riskivähendamismeetmed
ning rakendatakse neid vastavalt allpool kirjeldatule.

Riski vähendamine
Riski vähendamise protsess tugineb riskihindamise tulemustele ja kindlaks tehtud
mittevastavustele.
Mis tahes mittevastavuste suhtes rakendatakse järgmisi riskivähendamise protseduure
(riskivähendamismeetmed õiguskategooriate kaupa on esitatud 2. lisas).
Kõikidel määratletud mittevastavuse juhtudel koostatakse riskivähendamise tegevuskava
vastavalt 3. lisale. Tegevuskava on kirjalik ja selle kinnitab juhatus.
Juhatus vaatab tegevuskava ja selle rakendamist korrapäraselt üle vähemalt iga kuue
kuu tagant või vastavalt vajadusele, kui esinevad olulised õigusaktidele mittevastavuse
riskiga seotud probleemid.
Riskivähendamise kava vastab järgmistele nõuetele:
1. hõlmab kõiki määratletud riske või tegelikke mittevastavusi;
2. kirjeldab ja põhjendab ohjamismeetmete ja nende tulemuslikkuse hindamise
tulemusi;
3. sisaldab selgeid tähtaegu kõikide ohjamismeetmete rakendamiseks;
4. nimetab riskivähendamismeetmete eest vastutava(d) ametikoha(d);
5. (korrapäraselt ajakohastatav) riskivähendamise tulemus;
6. lisamärkused või vajalikud järelmeetmed;
7. kõikide tegevuste üle tehakse pidevat järelevalvet.
3. lisas esitatud riskivähendamise kava dokumenti kasutatakse
riskivähendamismeetmete ja nende tulemuste dokumenteerimiseks.

Järelevalve
Õigusaktidele vastavuse pideva hindamise tagamiseks rakendatakse järelevalve
programmi.
Korrapärase järelevalve tagamiseks kasutatakse järgmisi nõudeid.
1. Organisatsioon hindab igal aastal üldist tulemuslikkust, kontrollides, kas käesolevat
protseduuri rakendatakse vastavalt selle eesmärgile.
2. Kõik kindlaks tehtud mittevastavused ja parandusmeetmed dokumenteeritakse ja
dokumente säilitatakse toimikus.
3. Kõikide mittevastavuste suhtes võetakse meetmeid ja need kõrvaldatakse vastavalt
riski vähendamise tegevuskavas esitatud tähtaegadele.
4. Järelevalve aruanded on kättesaadavad võimalikele kolmandast isikust audiitoritele.
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1. lisa. Puiduvoo ülevaade ja kontrollpunktid
[Juhis: allpool esitatud tabelist võib teha koopiaid ja kasutada neid vajadusel eri MMÜde puhul.]

Kontrollpunkt
Asukoht
Tegevus
Asjakohased
dokumendid
Tuvastatud
võimalikud riskid

1
XYZ

2
Palgiladu
Ladustamine

3
Vedu
Vedu

4
Vaheladu
Ladustamine

5
Mets
Raie

2. lisa. Riski määratlemine, tähelepanekud mittevastavuste kohta ja
ohjamismeetmed
Kriteeriumid ja
alamkriteeriumid

Kriteeriumide ja alamkriteeriumide
kirjeldus

1. Metsa
ülestöötamise õiguslik
alus

1.1 Maa valdus- ja
majandamisõigused

1.2
Kontsessioonilepingud

1.3
Metsamajandamise ja
ülestöötamise
kavandamine

10

Tähelepanekud ja riskide tuvastamine

Kavandatud riskivähendamismeetmed

Juhis: kirjeldage iga alamkriteeriumi puhul
lühidalt MMÜ hetkeolukorda. Vajaduse korral
määratlege mittevastavuse risk ja/või tegelik
mittevastavus. Nimetage ka konkreetne
asjassepuutuv õigusakti nõue.

Juhis: iga määratletud riskiga
alamkriteeriumi puhul kirjeldage lühidalt,
millised meetmed on riski vähendamiseks
kavas, ja märkige, kuidas seda
kontrollitakse.

Lisage riski veebiplatvormil
(www.nepcon.org) asjaomase riigi lehel
määratletud risk. Kui asjaomase riigi lehel
on riskid kindlaks määratud, peab
metsamajandaja iga riski puhul põhjendama,
miks see tema või tema tegevuste puhul ei
kehti.

Kasutage riski veebiplatvormil
(www.nepcon.org) asjaomase riigi kohta
esitatud ohjamismeetmeid ja
kontrolltunnuseid.

Õigusaktid, mis käsitlevad maa valdusõigusi
(k.a tavaõiguslikke õigusi) ja
majandamisõigusi ning hõlmavad ka
valdusõiguse ja majandamisõiguse
omandamiseks seaduslike viiside kasutamist.
See hõlmab ka ettevõtte registreerimist ärija maksuregistris ning seadusega nõutavaid
tegevuslube.
Õigusaktid, mis reguleerivad
metsamajandamise kontsessioonide andmise
korda, sh seaduslike viiside kasutamine
kontsessiooni saamiseks. Altkäemaks,
korruptsioon ja onupojapoliitika on
kontsessioonide õiguspärasust kahjustavad
üldtuntud probleemid.
Õigusaktide nõuded, mis käsitlevad
metsamajandamise kavandamist, sh metsa
inventeerimine, metsamajandamiskava
olemasolu ja sellega seotud planeerimine ja
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4 Raieload

2. Maksud ja tasud
2.1 Kasutusvalduse ja
raieõiguse tasude
maksmine

2.2 Käibemaks ja
teised müügimaksud

3. Metsamaterjali
ülestöötamine
3.1 Metsamaterjali
ülestöötamise
eeskirjad

11

seire ning nende kohta heakskiidu saamine
pädevatelt ametiasutustelt.
Õigusaktid, mis reguleerivad raielubade,
litsentside või muude konkreetseteks
ülestöötamistöödeks nõutavate õiguslike
dokumentide andmist. See punkt hõlmab ka
seaduslike viiside kasutamist loa saamiseks.
Korruptsioon on seoses raielubade
andmisega üldtuntud probleem.
Õigusaktid, mis käsitlevad kõigi seadusest
tulenevate metsa ülestöötamise eritasude
maksmist, nagu metsa kasutusvalduse
lepingust tulenevad tasud, raieõiguse
võõrandamise tasu kasvava metsa väärtuse
alusel (nn kännutasu) ja teised mahupõhised
tasud. See punkt hõlmab tasude maksmist,
mis põhinevad metsamaterjali nõuetekohasel
arvestusel koguse, kvaliteedi ja puuliigi
alusel. Metsamaterjali ebaõige arvestus on
tuntud probleem, millega sageli seondub
altkäemaksu andmine arvestust
kontrollivatele ametnikele.
Õigusaktid, mis käsitlevad eri liiki
müügimakse, mida kohaldatakse
metsamaterjali müügile, sh kasvava metsa
(tagavara) müügile.

Kõik õigusaktide nõuded ülestöötamise
võtetele ja tehnikale, sh valikraie, turberaie,
lageraie, materjali kokkuvedu, hooajalised
piirangud jms. Tavaliselt käsitlevad need
nõuded raielankide suurust, väikseimat
lubatud raievanust ja -diameetrit ning
säilitamisele kuuluvaid metsaelemente,
samuti koondamisradade ettevalmistamist,
tee-ehitust, kuivendussüsteeme ja sildu ning
ülestöötamise kavandamist ja järelevalvet.
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3.2 Kaitstavad alad ja
liigid

3.3 Keskkonnanõuded

3.4 Tervis ja ohutus

3.5 Seaduslik
töötamine

Arvestama peab kõiki kohustuslikke
tegevusjuhiseid raietööde kohta.
Õigusaktid, mis käsitlevad kaitstavaid alasid
ning haruldasi, ohustatud ja eriti ohustatud
liike, k.a nende olemasolevaid ja võimalikke
elupaiku.
Õigusaktid, mis käsitlevad metsa
ülestöötamise keskkonnamõju hindamist,
pinnasekahjustuste lubatud määra,
kaitsevööndite kehtestamist (nt veekogude
kallastele, lagealadele ja pesitsuspaikadele),
säilikpuude hooldamist raielangil, raieaja
hooajalisi piiranguid ning keskkonnanõudeid
metsatöömasinatele.
Õigusaktidega nõutavad isikukaitsevahendid
metsatöödel osalejatele, ohutute raie- ja
veovõtete kasutamine, kaitsevööndite
kehtestamine raielankide ümber ning
ohutusnõuded kasutatavatele seadmetele.
Õigusaktides sätestatud ohutusnõuded
kemikaalide kasutamisele. Tervise- ja
ohutusnõuded, mida tuleb arvestada,
käsitlevad metsatöid (mitte kontoritööd ega
muid tegelike metsatöödega vähem seotud
tegevusi).
Õigusaktide nõuded, mis käsitlevad
ülestöötamisega seotud töötajate töösuhet,
sh lepingute ja töölubade nõue, kohustusliku
kindlustuse nõuded, kutsetunnistuste jm
väljaõppenõuded ning tööandja poolt
sotsiaal- ja tulumaksu kinnipidamine ja
maksmine. Need punktid hõlmavad ka
töötaja vanuse alampiiri järgimist ning
ohtlikke tööülesandeid täitvate töötajate
vanuse alampiiri, õigusakte sunniviisilise ja
kohustusliku töö keelustamise,
diskrimineerimise ja ühinemisvabaduse
kohta.

4. Kolmandate isikute
õigused
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4.1 Tavaõiguslikud
õigused

4.2 Vaba, eelnev ja
teadlik nõusolek

4.3 Põlisrahvaste
õigused

5. Kauplemine ja
transport
5.1 Arvestus puuliigi,
koguse ja kvaliteedi
alusel

5.2 Kauplemine ja
transport

5.3 Tehingud
offshoreäriühingutega ja
siirdehinnad

13

Metsa ülestöötamise tegevuste puhul olulisi
tavaõiguslikke õigusi käsitlevad õigusaktid,
mis muu hulgas sisaldavad nõudeid hüvede
jagamise ja põliste õiguste kohta.
Õigusaktid, mis käsitlevad vaba, eelnevat ja
teadlikku nõusolekut seoses metsa
majandamise õiguste ja tavaõiguslike
õiguste üleandmisega organisatsioonile, kes
vastutab metsa ülestöötamise eest.
Õigusaktid, mis reguleerivad põlisrahvaste
õigusi seoses metsamajandustegevustega.
Olulised aspektid võivad olla maa
valdusõigus, õigus kasutada teatavaid
metsaga seotud ressursse ja tegeleda
traditsiooniliste tegevustega, mis võivad
puudutada metsamaad.

Õigusaktid, mis käsitlevad ülestöötatud
metsamaterjali arvestust puuliigi, mahu ja
kvaliteedi alusel seoses kauplemise ja
transpordiga. Metsamaterjali ebaõige
arvestus on tuntud võte õigusaktidega
ettenähtud maksude ja tasude
vähendamiseks või nende tasumisest
kõrvalehoidmiseks.
Olemas peavad olema kõik nõutavad
kauplemisload, samuti saatedokumendid,
mis peavad õigusaktide kohaselt puiduga
väljaveol kaasas olema.
Offshore-tehinguid käsitlevad õigusaktid.
Offshore-tehingud seotud äriühingutega, mis
asuvad madala maksumääraga
territooriumil, kombinatsioonis kunstlike
siirdehindadega on tuntud viis vältida
õigusaktidega ettenähtud maksude ja tasude
maksmist ülestöötamiskoha riigile ning seda
loetakse oluliseks rahastamisallikaks
altkäemaksude maksmisel metsamajandajale
ja raietöödega seotud töötajatele. Paljud
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5.4 Tollieeskirjad

5.5 CITES
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riigid on vastu võtnud õigusaktid, mis
käsitlevad siirdehindu ja offshore-tehinguid.
Tuleks tähele panna, et selle punkti all võib
käsitleda üksnes siirdehindu ja offshoretehinguid, kui need on riigis keelatud.
Tollialased õigusaktid, mis käsitlevad
selliseid valdkondi nagu ekspordi- ja
impordiload, toodete klassifitseerimine
(kaubakoodid, kogused, kvaliteet ja
puuliigid).
CITESi (Loodusliku loomastiku ja taimestiku
ohustatud liikidega rahvusvahelise
kaubanduse konventsioon ehk Washingtoni
konventsioon) kohased load.
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3. lisa. Riski vähendamise tegevuskava mall
Tabelis on esitatud näide kontroll-loendi kohta, mida tuleb kasutada määratletud riskide ohjamisel.
[Juhis: mall täidetakse iga mittevastavuse või määratletud riski kohta ning selle võib lisada eraldi aruandesse või toimikusse]

Määratletud
risk/mittevastavus:
Vastutaja:
Hindamise kuupäev:
Lõpuleviimise tähtaeg:
Vajalikud ohjamismeetmed:

Sisestage risk/mittevastavus või viitenumber vastavalt 1. lisale.

Meetmete staatus:
Järelmeetmed:

Kirjeldage võetud meetmete staatust ning õigusaktidele mittevastavuse esinemise riski taset.
Märkige vajalik meede.

Järgmise hindamise
kuupäev:

Sisestage elemendi järgmise ülevaatamise kuupäev.
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Kirjeldage meetmeid, mis tuleb võtta õigusaktidele mittevastavuse esinemise riski ohjamiseks või
mittevastavuste kõrvaldamiseks.
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4. lisa. Dokumendiloend
Kogutakse ja hinnatakse järgmisi põhidokumente, millega tagatakse, et [METSAMAJANDAJAL] on olemas õigusaktidega nõutavad
dokumendid.
Kriteeriumid ja
alamkriteeriumi
d
1. Metsa
ülestöötamise
õiguslik alus
1.1 Maa valdusja
majandamisõigus
ed
1.2
Kontsessioonilepin
gud
1.3
Metsamajandamis
e ja ülestöötamise
kavandamine
4 Raieload

2. Maksud ja
tasud
2.1
Kasutusvalduse ja
raieõiguse tasude
maksmine
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Kriteeriumide ja alamkriteeriumide näidiskirjeldus

Õigusaktidega nõutavad dokumendid

Õigusaktid, mis käsitlevad maa valdusõigusi (k.a tavaõiguslikke õigusi) ja
majandamisõigusi ning hõlmavad ka valdusõiguse ja majandamisõiguse
omandamiseks seaduslike viiside kasutamist. See hõlmab ka ettevõtte
registreerimist äri- ja maksuregistris ning seadusega nõutavaid tegevuslube.
Õigusaktid, mis reguleerivad metsamajandamise kontsessioonide andmise
korda, sh seaduslike viiside kasutamine kontsessiooni saamiseks. Eelkõige
altkäemaks, korruptsioon ja onupojapoliitika on seoses kontsessioonidega
üldtuntud probleemid.
Õigusaktide nõuded, mis käsitlevad metsamajandamise kavandamist, sh metsa
inventeerimine, metsamajandamiskava olemasolu ja sellega seotud
planeerimine ja seire ning nende kohta heakskiidu saamine pädevatelt
ametiasutustelt.
Õigusaktid, mis reguleerivad raielubade, litsentside või muude konkreetseteks
ülestöötamistöödeks nõutavate õiguslike dokumentide andmist. See punkt
hõlmab ka seaduslike viiside kasutamist loa saamiseks. Korruptsioon on seoses
raielubade andmisega üldtuntud probleem.

Õigusaktid, mis käsitlevad kõigi seadusest tulenevate metsa ülestöötamise
eritasude maksmist, nagu metsa kasutusvalduse lepingust tulenevad tasud,
raieõiguse võõrandamise tasu kasvava metsa väärtuse alusel (nn kännutasu) ja
teised mahupõhised tasud. See punkt hõlmab tasude maksmist, mis põhinevad
metsamaterjali nõuetekohasel arvestusel koguse, kvaliteedi ja puuliigi alusel.
Metsamaterjali ebaõige arvestus on tuntud probleem, millega sageli seondub
altkäemaksu andmine arvestust kontrollivatele ametnikele.

DD-12 Nõuetekohase hoolsuse protseduuri mall metsamajandajatele l Versioon 1.0

2.2 Käibemaks ja
teised
müügimaksud
3. Metsamaterjali
ülestöötamine
3.1
Metsamaterjali
ülestöötamise
eeskirjad

3.2 Kaitstavad
alad ja liigid
3.3
Keskkonnanõuded

3.4 Tervis ja
ohutus

3.5 Seaduslik
töötamine

4. Kolmandate
isikute õigused
4.1
Tavaõiguslikud
õigused
4.2 Vaba, eelnev
ja teadlik
nõusolek
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Õigusaktid, mis käsitlevad eri liiki müügimakse, mida kohaldatakse
metsamaterjali müügile, sh kasvava metsa (tagavara) müügile.

Kõik õigusaktide nõuded ülestöötamise võtetele ja tehnikale, sh valikraie,
turberaie, lageraie, materjali kokkuvedu, hooajalised piirangud jms. Tavaliselt
käsitlevad need nõuded raielankide suurust, väikseimat lubatud raievanust ja diameetrit ning säilitamisele kuuluvaid metsaelemente, samuti
koondamisradade ettevalmistamist, tee-ehitust, kuivendussüsteeme ja sildu
ning ülestöötamise kavandamist ja järelevalvet. Arvestama peab kõiki
kohustuslikke tegevusjuhiseid raietööde kohta.
Õigusaktid, mis käsitlevad kaitstavaid alasid ning haruldasi, ohustatud ja eriti
ohustatud liike, k.a nende olemasolevaid ja võimalikke elupaiku.
Õigusaktid, mis käsitlevad metsa ülestöötamise keskkonnamõju hindamist,
pinnasekahjustuste lubatud määra, kaitsevööndite kehtestamist (nt veekogude
kallastele, lagealadele ja pesitsuspaikadele), säilikpuude hooldamist raielangil,
raieaja hooajalisi piiranguid ning keskkonnanõudeid metsatöömasinatele.
Õigusaktidega nõutavad isikukaitsevahendid metsatöödel osalejatele, ohutute
raie- ja veovõtete kasutamine, kaitsevööndite kehtestamine raielankide ümber
ning ohutusnõuded kasutatavatele seadmetele. Õigusaktides sätestatud
ohutusnõuded kemikaalide kasutamisele. Tervise- ja ohutusnõuded, mida tuleb
arvestada, käsitlevad metsatöid (mitte kontoritööd ega muid tegelike
metsatöödega vähem seotud tegevusi).
Õigusaktide nõuded, mis käsitlevad ülestöötamisega seotud töötajate töösuhet,
sh lepingute ja töölubade nõue, kohustusliku kindlustuse nõuded,
kutsetunnistuste jm väljaõppenõuded ning tööandja poolt sotsiaal- ja tulumaksu
kinnipidamine ja maksmine. Need punktid hõlmavad ka töötaja vanuse alampiiri
järgimist ning ohtlikke tööülesandeid täitvate töötajate vanuse alampiiri,
õigusakte sunniviisilise ja kohustusliku töö keelustamise, diskrimineerimise ja
ühinemisvabaduse kohta.

Metsa ülestöötamise tegevuste puhul olulisi tavaõiguslikke õigusi käsitlevad
õigusaktid, mis muu hulgas sisaldavad nõudeid hüvede jagamise ja põliste
õiguste kohta.
Õigusaktid, mis käsitlevad vaba, eelnevat ja teadlikku nõusolekut seoses metsa
majandamise õiguste ja tavaõiguslike õiguste üleandmisega organisatsioonile,
kes vastutab metsa ülestöötamise eest.
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4.3 Põlisrahvaste
õigused

5. Kauplemine ja
transport
5.1 Arvestus
puuliigi, koguse ja
kvaliteedi alusel

5.2 Kauplemine ja
transport
5.3 Tehingud
offshoreäriühingutega ja
siirdehinnad

5.4 Tollieeskirjad

5.5 CITES
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Õigusaktid, mis reguleerivad põlisrahvaste õigusi seoses
metsamajandustegevustega. Olulised aspektid võivad olla maa valdusõigus,
õigus kasutada teatavaid metsaga seotud ressursse ja tegeleda traditsiooniliste
tegevustega, mis võivad puudutada metsamaad.

Õigusaktid, mis käsitlevad varutud metsamaterjali arvestust puuliigi, mahu ja
kvaliteedi alusel seoses kauplemise ja transpordiga. Metsamaterjali ebaõige
arvestus on tuntud võte õigusaktidega ettenähtud maksude ja tasude
vähendamiseks või nende tasumisest kõrvalehoidmiseks. Veodokumendid,
arved.
Olemas peavad olema kõik nõutavad kauplemisload, samuti saatedokumendid,
mis peavad õigusaktide kohaselt puiduga väljaveol kaasas olema.
Offshore-tehinguid käsitlevad õigusaktid. Offshore-tehingud seotud
äriühingutega, mis asuvad madala maksumääraga territooriumil,
kombinatsioonis kunstlike siirdehindadega on tuntud viis vältida õigusaktidega
ettenähtud maksude ja tasude maksmist ülestöötamiskoha riigile ning seda
loetakse oluliseks rahastamisallikaks altkäemaksude maksmisel
metsamajandajale ja raietöödega seotud töötajatele. Paljud riigid on vastu
võtnud õigusaktid, mis käsitlevad siirdehindu ja offshore-tehinguid. Tuleks
tähele panna, et selle punkti all võib käsitleda üksnes siirdehindu ja offshoretehinguid, kui need on riigis keelatud.
Tollialased õigusaktid, mis käsitlevad selliseid valdkondi nagu ekspordi- ja
impordiload ning toodete klassifitseerimine (kaubakoodid, kogused, kvaliteet ja
puuliigid).
CITESi (Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise
kaubanduse konventsioon ehk Washingtoni konventsioon) kohased load.

DD-12 Nõuetekohase hoolsuse protseduuri mall metsamajandajatele l Versioon 1.0

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

