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Definitsioon

ü Standardi töörühm on rahvusvahelise FSC poolt 
ametlikult kinnitatud töörühm, mille eesmärgiks on 
koostada FSC nõuetega kooskõlas FSC 
metsamajandamise standard, mis hakkab kehtima 
Eesti Vabariigi territooriumil. Standardi töörühm ei ole 
eraldi juriidiline isik, vaid tegemist on MTÜ Hea 
Metsanduse Koda (edaspidi nimetatud Eesti FSC) poolt 
ellu kutsutud standardi koostamiseks mõeldud 
töörühmaga, mis eksisteerib Eesti FSC alluvuses, kuid 
on oma standardit puudutavates otsustes vaba ja lahus 
Eesti FSC-st kui juriidilisest isikust.



Standardi koostamise protseduur I

ü Standardi koostamise protseduuri nõuded:
ü FSC-STD-60-006 – Menetlusnõuded FSC 

metsamajandamise standardite koostamiseks ja 
uuendamiseks

ü FSC-PRO-60-006 – FSC standardite koostamine ja 
uuendamine FSC printsiipide ja kriteeriumide 
versiooni V5-1 ülevõtmiseks



Standardi koostamise protseduur II

ü Standardi koostamise protsessi eest vastutab Eesti 
FSC. Standardi koostamise üle otsustab standardi 
töörühm, standardi rahvusvahelisele FSC-le 
kinnitamiseks saadab Eesti FSC. Eesti FSC kontrollib 
standardi töörühma tööd ning erinevate FSC nõuete 
järgmist standardi koostamise protsessis, kuid ei 
muuda standardi töörühma poolt kinnitatud standardi 
sisu. Juhul, kui koostatud standardi sisu ei vasta täies 
mahus rahvusvahelise FSC nõuetele või kui esineb 
kõrvalekaldumisi menetluskorrast, teavitab Eesti FSC 
sellest rahvusvahelist FSC-d enne standardi 
kinnitamiseks saatmist. 



Standardi töörühma eesmärk

ü Standardi töörühma eesmärk on koostada FSC 
põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv 
ja Eesti Vabariigi oludele vastav Eesti FSC 
metsamajandamise standard.



Standardi töörühma ülesanne

ü Standardi töörühma ülesanne standardi koostamise 
protsessis on koostatud standardi eelnõu redaktsioonid 
üksikasjalikult läbi vaadata ja soovitusi anda, vaadata 
läbi huvirühmadelt avalikustamise käigus tulnud 
kommentaarid ja nendele hinnang anda ning pakkuda 
standardi koostamise protsessi käigus välja 
kompromisse ja sõnastusi, mis aitaksid saavutada 
standardi töörühma kõigi liikmete vahel konsensuse. 



Standardi töörühma struktuur

ü Standardi töörühmas on FSC struktuuri peegeldav 
kolme koja struktuur. Nendeks kodadeks on 
keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda. Igas kojas 
peaks olema vähemalt kolm esindajat ja kõikides 
kodades võrdne arv esindajaid. Minimaalselt võib igas 
kojas olla kaks ja maksimaalselt viis esindajat.

ü Standardi töörühma lõpliku koosseisu kinnitab Eesti 
FSC.



Standardi töörühma liikmete valimise 
põhimõtted I

ü ekspertteadmised ja/või kogemus asjakohases 
valdkonnas;

ü ajakohased teadmised ja kogemus FSC süsteemist ja 
protseduuridest

ü vastava FSC koja vaadete esindamine
ü standardist mõjutatavate väikeste, keskmiste ning 

suurte ettevõtete vaadete esindamine



Standardi töörühma liikmete valimise 
põhimõtted II

ü arusaam standardi potentsiaalsest mõjust 
asjaosalistele

ü arusaam FSC missioonist ja visioonist ning selle 
toetamine

ü võime vaadata läbi ja kommenteerida standardi 
töörühma töökeeleks olevas keeles koostatud 
dokumente



Standardi töörühma liikmete valimise 
põhimõtted III

ü Kui standardi töörühma liikmeks kandideerijaid on 
rohkem kui standardi töörühma iga koja liikmete 
maksimaalne arv, rakendatakse valikul põhimõtet, et 
töörühmas oleks esindatud võimalikult palju erinevaid 
huvirühmi. 



Standardi töörühma liikmete kodadesse 
jaotumise põhimõtted I

ü Keskkonnakoda:
ü  keskkonnaühendused	  
ü  keskkonnateemadega	  (sh.	  elurikkuse,	  vee,	  muldade,	  ökosüsteemide	  

ja	  maas?kega)	  tegelevad	  huvirühmad	  
ü  teadusasutused	  ja	  teadlased,	  kelle	  peamine	  uurimissuund	  on	  seotud	  

metsade	  ja	  loodusväärtustega	  ning	  nende	  kaitsega	  
ü  eelpoolmainitute	  töötajad,	  konsultandid	  ja	  esindajad	  



Standardi töörühma liikmete kodadesse 
jaotumise põhimõtted II

ü Sotsiaalkoda:
ü  ühiskondlike	  teemadega	  tegelevad	  huvirühmad	  (sh.	  valitsusvälised	  

organisatsioonid,	  mis	  on	  suunatud	  sotsiaalsele	  arengule	  ja	  õiglusele,	  
vabaühenduste	  tugevdamisele,	  põlisrahvaste	  ja	  kogukondade	  
teemadele	  vms)	  

ü  ame?ühingud,	  metsatöötajate	  ühendused	  
ü  organisatsioonid	  ja	  ühendused,	  mis	  edendavad	  metsade	  

puhkeväärtust	  ja	  kasutust	  
ü  teadusasutused	  ja	  teadlased,	  kelle	  peamine	  uurimissuund	  on	  seotud	  

metsanduse	  sotsiaalsete	  küsimustega	  
ü  eelpoolmainitute	  töötajad,	  konsultandid	  ja	  esindajad	  



Standardi töörühma liikmete kodadesse 
jaotumise põhimõtted III

ü Majanduskoda:
ü metsaomanikud	  ja	  metsamajandamisega	  tegelevad	  igas	  suuruses	  

ePevõPed	  ja	  organisatsioonid	  (sh.	  metsaühistud)	  
ü metsa-‐	  ja	  puidutööstus	  
ü  jae-‐	  ja	  hulgimüüjad	  ning	  metsamaterjaliga	  kauplejad	  
ü  konsultatsiooniePevõPed	  
ü  tööstusliidud	  
ü  teadusasutused	  ja	  teadlased,	  kelle	  peamine	  uurimissuund	  on	  seotud	  

metsanduse	  majanduslike	  küsimustega	  
ü  riigiePevõPed,	  riigi	  poolt	  kontrollitud	  ePevõPed	  või	  

organisatsioonid	  
ü  eelpoolmainitute	  töötajad,	  konsultandid	  ja	  esindajad	  



Standardi töörühma töökorraldus

ü Standardi koostamise eest vastutab ning standardi 
töörühma koordinaatori määrab Eesti FSC. Lisaks 
standardi töörühma töö organiseerimisele ning 
standardi eelnõude redaktsioonide koostamisele, 
haldab määratud isik kogu standardi koostamise 
protsessi dokumentatsiooni, koostab standardi 
töörühma koosolekute protokolle ning saadab ja 
vahendab standardi töörühmale ja nõuandvale kogule 
informatsiooni ja vajalikke dokumente.



Tehnilised eksperdid

ü Standardi töörühma aruteludes võivad osaleda 
tehnilised eksperdid, kelle hinnanguid ja seisukohti 
tuleb standardi töörühma aruteludes arvesse võtta, kuid 
tehnilised eksperdid ei osale otsuste tegemises.

ü Rahvusvahelise FSC juhatusel, rahvusvahelise FSC ja 
FSC võrgustiku kontorite töötajatel ning FSC 
akrediteeritud sertifitseerimisasutustel ei ole lubatud 
standardi koostamise protsessis otsuseid teha, mistõttu 
ei saa eelpool nimetatud kuuluda liikmetena standardi 
töörühma, kuid võivad olla kaasatud tehniliste 
ekspertidena.



Nõuded töörühmale

ü Standardi eelnõud koostades peab standardi töörühm:
ü võtma arvesse kõiki asjakohaseid FSC dokumente
ü andma üksikasjalikku sisendit standardi 

koostamisse vastavalt standardi töörühma 
töökorrale

ü andma enne avalikustamist igale standardi eelnõu 
versioonile nõusoleku

ü kinnitama standardi lõpliku eelnõu saatmise 
rahvusvahelisele FSC-le



Otsustusprotsess I

ü Standardi töörühm võtab oma otsused vastu 
konsensuslikult, mis tähendab, et ükski standardi 
töörühma liige ei ole otsusele vastu.

ü Iga standardi töörühma koosoleku käigus kinnitatakse 
koosolekul käsitletud indikaatorid ära. Täiendavat 
arutelu vajavaid indikaatoreid käsitletakse järgmisel 
võimalusel.

ü  Kui standardi lõplikku eelnõud ei suudeta standardi 
koostamise protsessi ajakavas paika pandud aja sees 
kokku leppida, annab juhised rahvusvaheline FSC.



Otsustusprotsess II

ü  FSC võib anda standardi töörühmale vajalike 
lisatoimingute teostamiseks ajapikendust kuni 1 (üks) 
aasta, misjärel peab standardi töörühm standardi 
lõpliku eelnõu osas otsusele jõudma.

ü  Kui konsensust jätkuvalt ei saavutata, esitab Eesti FSC 
rahvusvahelisele FSC-le vastava raporti ning teeb 
ettepaneku edasiseks toimimiseks, misjuhul otsuse 
edasise osas võtab vastu FSC peadirektor.

ü  FSC peadirektori otsus on lõplik ja ei kuulu 
edasikaebamisele.



Standardi töörühma töökeel

ü Standardi töörühma töökeeleks on eesti keel.

ü Standardi koostamise ettepanek ja koostatava 
standardi kõik osad saadetakse rahvusvahelisele FSC-
le inglise keeles.



Standardi töörühma volituste kehtivus

ü Standardi koostamise protsess kestab kuni 2017. aasta 
lõpuni ning selle ajani on volitused ka standardi 
töörühmal. Kui standard selle aja sees ei valmi, 
võidakse protsessi rahvusvahelise FSC nõusolekul ning 
standardi töörühma volitusi liikmete nõusolekul 
vastavalt vajadusele pikendada.



Nõuandev kogu

ü Nõuandva kogu eesmärk on kindlustada, et 
huvirühmad, keda standardi rakendamine võib 
mõjutada, saaksid võimaluse standardi koostamise 
käigus oma kommentaarid ametlikult esitada.

ü Nõuandva kogu liikmeskonnal ei ole piiranguid ning 
see on kõigile sooviavaldajatele avatud.

ü Nõuandva kogu liikmed grupeeritakse lähtuvalt 
samadest põhimõtetest, nagu standardi töörühm.

ü Nõuandvat kogu informeeritakse standardi koostamise 
igas etapis ning nende kommentaarid peab läbi 
vaatama ja säilitama.



Standardi koostamise ajakava I	  
	  
	  



Standardi töörühma moodustamine

ü  Standardi töörühma on oodatud kõik töörühma 
liikmetele kehtestatud nõuetele vastavad isikud 
kandideerima.

ü Oma sooviavalduse saab Eesti FSC-le esitada kuni 31. 
mail 2016 aadressil info@ee.fsc.org. Eesti FSC jätab 
endale õiguse küsida kandidaadilt vajadusel 
lisainformatsiooni.

ü  Standardi töörühma lõpliku koosseisu kinnitab Eesti 
FSC. Töörühma koosseis tehakse teatavaks hiljemalt 
6. juunil 2016.
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