Puidu käitlemise juhis tarnijale
Puidu tarneahela ja päritolu tõendamise süsteem
…….2020

“……………………………………….., aadress:……………………………… (edaspidi tarnija), kelle nimel tegutseb juhataja ………………… (ametikoht, eesnimi,
perekonnanimi).
Müües puitu Södra Metsad OÜ-le, registrikoodiga 10944021, aadressiga: Merivälja tee 1,
11911 Tallinn, peab võtma arvesse järgmiseid asjaolusid:
1. Tarnija kohustub järgima allnimetatud nõudeid ja mitte tarnima puitu, kui see on varutud:
1.1. ebaseaduslikult ja illegaalse metsaraiega;
1.2. on rikutud inimõiguseid ja põhilisi tööõiguseid;
1.3. ohustatud kõrge kaitseväärtusega metsadest;
1.4. piirkondadest, kus looduslikud metsad ja muud ökosüsteemid muudetakse istandusteks;
1.5. geneetilsielt muundatud metsadest.
2. Tarnija garanteerib ja kinnitab järgnevat:
2.1. puit ei ole saadud vaidluse all olevalt kinnistult;
2.2. puit ei ole saadud relvastatud konfliktipiirkondadest;
2.3. puit ei pärine kõrge looduskaitselise väärtusega metsadest ja kaitsealadelt.
2.4. Puit ei ole raiutud ja välja veetud eraldistelt, kus on rikutud:
2.4.1. töötajate tööohutuse ja -kaitse nõuded,
2.4.2. töötajatele makstavate tasude nõudeid;
2.4.3. omandiõigust.
2.5. Tarnitud puidule on lisatud dokumentaalsed päritolutõendid.
2.6. Tarne vastab ostja poolt seatud nõuetele.
2.7. Puidu tarnel on tõendatud täpne puidu päritolu, kust puit on raiutud (riik, regioon,
maaüksus, eraldis).
2.8. Raietöödel on järgitud järgmiseid nõudeid:
2.8.1. raiet teostav isik on vastvalt kvalifikatseeritud;
2.8.2. töödel on kasutatud kohustuslikke isikukaitsevahendeid;
2.8.3. puidu töötlemisel kasutataval tehnikal ei esine puudusi, mis mõjutaksid kasutaja
ohutust;
2.8.4. raietöödel on järgitud Eesti Vabariigi töökaitseseaduses kehtestatud töökaitsenõudeid.
2.9. Tarnija võimaldab ostjale, sertifitseerimise ja auditeerimise asutusele (ASI) ning FSC
esidajatele täielikku juurdepääsu materjali päritolud andmetele, tarnijate, tarnija-tarnijate
tööruumidele, raie asukohale ning tööohutus auditite andmetele. Tarnija peab aitama ostja
esindajat tarneahela ja puidu viimase päritoluni jälgimisel.
3. Tarnija kohustub järgima järgmiseid organisatsiooni kehtestatud nõudeid:
3.1. tarnija tagab, et tarnitud puit on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate metsa-, keskkonnaja töökaitsealastele õigusaktide ning siduvate õigusaktidega;
3.2. tarnija kohustub järgima ettevõtte riskide maandamise protseduure (juhul, kui sellised
protseduurid on välja töötatud);
3.3. tarnija vastutab ka tarnija tarnijate poolt teostatava metsaraie seaduslikkuse eest;

3.4. tarnija tagab, et tarnitud puidu päritolud on tõendatavad ja vajaduse on abiks tarne
uurimisega seotud auditites.
3.5. Tarnija peab ettevõtet teavitama, kui alustab tarnet väljastpoolt Eestit.
3.6. Tarnijal on õigus tarnida kokkuleppel järgmiseid puiduliike: harilik kuusk, harilik mänd,
arukask, sookask, harilik haab, hall-lepp, sanglepp, harilik saar, harilik tamm. Teiste
puiduliikide tarneks on vajalik eelnev kokkulepe.
3.7. Teavitab ostjat kõikidest muutustest (nt puuliikide välimus, päritolu), mis võivad
mõjutada tarneahela riskide määramist ja riskide vähendamist.
3.8. Teavitama ettevõtet tarnitud materjali ladustamise ja eraldamise protsessist tarneahelas.
3.9. Tarnija peab hoidma alles puidu päritolu tõendava dokumentatsiooni ning vajadusel
võimaldama ostjal juurdepääsu terve tarneahela ulatuses puidu päritolule.
3.10. Selleks, et kinnitada tranitud puidu täpne päritolu, kohustub tarnija üksikasjalikult
esitlema päritolu dokumentatsiooni (lepingud/aktid, metsateatis jms).
3.11. Tõendamaks puidu täpset päritolud peab tarnija iga tarnitava koormaga kaasa lisama
puidu päritolu tõendava dokumendi (metsateatise koopia, veoselehe) või leppima
vastatastikku kokku muu tõendamise viisi (elektrooniliselt jms). Tarnija kohustus on esitada
müüjale metsateatised.
3.12. Päritolu dokumentatsiooni ei pea esitama erndjuhul siis, kui puit on tarnitud FSC
sertifikaadiga. Ka sel juhul peab olema märgitud tarnedokumentatsioonile puidu täpne
päritolu koht.
3.13. Tarnija kohustub abistama ostjat puidutarneahela jälgimisel konkreetse raieüksuseni.
3.14. Ostjal on õigus käesolev leping lõpetada ja keelduda tarnijalt puidu vastuvõtmisest
eelneva etteteatamiseta, kui leitakse mõni ülalnimetatud käesoleva lepingu rikkumisest.
3.15. Pooltevaheliste lahkarvamuste korral on tarnija kohustatud tõendama ning esitama kogu
tarneahelas tarnitud puidu päritolu.
3.16. Käesolev kokkulepe jõustub selle sõlmimise ajal ja jääb jõusse kuni selle täieliku
rakendamiseni.
3.17. Leping on koostatud ja allkirjastatud 2 (kahes) identses eksemplaris eesti keeles 2.
(kahel) lehel, millest üks eksemplar jääb organisatsioonile ja teine tarnijale.
3.18. Ostja ja tarnija vahel sõlmitud varasemad puidutarne tingimused kaotavad kehtivuse
käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeval.
Tarnija

Ostja
Varumisjuht, Tõnis Mauer, Södra Metsad OÜ
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Allkiri:
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