
 
1 

Puidutarnijate kohustis 

1. Müüja kohustub igal ajal järgima kõiki asjasse puutuvaid ning rakendatavaid puidu langetamisriigi 
kohalikke, riiklikke ning rahvusvahelisi seadusi, regulatsioone ja norme ning lisanõudmisi, mis 
tulenevad käesolevast osast 1 ning on nimetatud seadustest, konventsioonidest, regulatsioonidest 
ja normidest rangemad. 

2. Müüjal on kohustus märkida üles kohad, kust võeti Tarmeko Spooni palkide jaoks puid maha, ning 
esitada nõudmisel oma alltöövõtjate ja peamiste palgitarnijate kontaktandmed ja asukohad. Müüja 
kohustub Tarmeko Spooni nõudmisel esitama kõik palgitarnijate andmed Tarmeko Spoonile 48 
tunni jooksul. 

3. Müüja kohustub tarnima Tarmeko Spoonile puitu, mille juriidiline staatus, täpne langetuskoht ja 
asukoht on dokumenteeritud ning tõestatav. Tarmeko Spoon jätab endale õiguse nõuda Müüjalt 
vastavate dokumentide esitamist 48 tunni jooksul Ostja vastavast nõudmisest. 

Välja arvatud juhul kui metsad on sertifitseeritud Metsahoole Nõukogu poolt (Forest Stewardship 
Council® e. FSC® (Litsentsinumber: FSC-C116426)), ei ole lubatud tarnida Tarmeko Spoonile puitu, 
mis:  

 on ebaseaduslikult langetatud või  

 on võetud maha puutumatutelt looduskaitsealadelt või (Intact Natural Forests = INF) või  

 on tunnustatud ja identifitseeritud kõrge konserveerimisväärtusega metsadena (High 
Conservation Value Forests = HCVF) või 

 on pärit piirkondadest, mis on seotud metsaga seotud sotsiaalkonfliktidega või  

 sisaldab geneetiliselt muundatud organisme (Genetically Modified Organism = GMO). 
 

4. Kui Müüja hangib puitu piirkonnast, mis on registreeritud Ülemaailmses Metsaregistris, on Tarmeko 
Spoonil õigus nõuda selle kohta vastavas metsapiirkonnas välja antud ametlikku sertifikaati ning 
tõestust selle kohta, et ei esine eelpool punktis 4 toodud viie miinimumnõude rikkumist. Müüja 
saadab nõutud informatsiooni e-posti teel aadressile siim@tarmeko.ee 

5. Igal arvel märgib Müüja iga tarnitud puiduliigi mahu kuupmeetrites (m³) iga puiduliigi kohta 
päritolumaa ja -piirkonna järgi vastavalt Tarmeko Spoonile esitatud nimekirjale ja FSC koodile, kui 
materjalile on väljastatud FSC sertifikaat. Tarmeko Spoon jätab endale õiguse nõuda nimetatud 
informatsiooni, mille Müüja kohustub esitama 24 tunni jooksul Tarmeko Spooni vastavast nõudest. 

6. Müüja on kohustatud informeerima oma tarnijaid (kui neid on) kõikidest ülalnimetatud 
tingimustest. Lisaks sellele nõustub Müüja sellega, et Tarmeko Spoon viib läbi või laseb kolmandatel 
osapooltel viia läbi Müüja puidu päritolu puudutavaid auditeid. 

7. Müüja tunnustab käesolevaga Lapse (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 138 järgi 
isik, kes on noorem kui viisteist (15) aastat, välja arvatud juhul kui kohalikus seadusandluses on ette 
nähtud kõrgem vanus, või, erandjuhul, noorem kui neliteist (14) aastat vana riikides, mille puhul 
kehtib paragrahv 2.4) õigust olla kaitstud majandusliku ekspluateerimise eest ning igasuguse töö 
tegemise eest, mis võib olla ohtlik või sekkuda Lapse haridusse, olla kahjulik Lapse tervisele või 
füüsilisele, vaimsele, hingelisele, kõlbelisele või sotsiaalsele arengule vastavalt Ühendatud Rahvaste 
Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni paragrahvile 32.1, ning kohustub kõikides oma 
tegevuses toimima vastavalt Lapse parimatele huvidele. Igasuguse töö, mis võib loomult  seada 
ohtu noore inimese tervise, ohutuse või kõlbelisuse või mis viiakse läbi sellist ohtu põhjustavates 
oludes, tegemiseks on minimaalne lubatav vanus kaheksateist (18) aastat. Müüja säilitab 
dokumentatsiooni, mis tõestab iga töötaja või palgalise sünnikuupäeva. 

8. Müüjal ei ole lubatud kasutada sunniviisilist tööd (definitsiooni järgi töö või teenistus, mis viiakse 
läbi mingisuguse karistusega ähvardamisel, isikliku vara konfiskeerimise ähvardusel; või töö, mida ei 
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teostata vabatahtlikult), vangide tööd või kinni hoitavate isikute tööd (füüsiliselt või finantsiliselt). 
Lepingulistel alustel palgatud külalistöötajatelt või ajutistelt töötajatelt ei tohi nõuda, et nad 
töötaks oma tahte vastaselt või kauem kui kehtib nendega allkirjastatud leping. Müüja maksab 
ainuisikuliselt kõik komisjonitasud ja muud tasud, mis makstakse tööhõivega seotud tegevuste eest 
personali värbamisagentuuridele. 

9. Tarmeko Spoonil või Tarmeko Spooni poolt nimetatud kolmandal osapoolel (auditit läbi viiv 
organisatsioon) on õigus viia läbi ette teavitamata auditeid ja kontrolle Müüja ja/või Müüja 
alltöövõtja territooriumil. Müüja kohustub lubama konfidentsiaalsete intervjuude läbi viimist oma 
töötajatega ning lubama vastavalt nõudmisele ligipääsu puidu päritolu küsimusega seotud 
dokumentidele ja andmetele ning seda võimaldama. Müüja aitab Tarmeko Spooni poolt nõutud 
mahus ja heas usus auditeid läbi viia. 

10. Kui Müüja ei rakenda ning ei järgi käesolevas dokumendis nimetatud tingimusi, loetakse seda 
igasuguse Tarmeko Spooniga sõlmitud lepingu või kokkuleppe materiaalseks rikkumiseks ning 
Tarmeko Spoonil on õigus omaalgatuslikult ning ilma Müüjale kompensatsiooni maksmise 
kohustuseta lõpetada koheselt kõik olemasolevad kokkulepped Müüjaga ning tühistada jõus olevad 
tellimused. 

 

Käesolevaga kinnitame, et oleme lugenud ja mõistnud kohustise tingimusi ning 
nõustume neid järgima.        

  

    

Kuupäev:  ________________________ 
  

                                                                                                

Ettevõtte nimi:  ________________________ 

                                                                                                                 

Ettevõtte aadress:  ________________________ 

 

   ________________________ 

 

   ________________________ 

 

   ________________________  

                                                                                           

Allkiri (volitatud allkirjastaja nimi):  ________________________ 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

   


