Uued nõuded Eesti puidupõhise biomassi
kaubanduses
Uued nõuded puidupõhise biomassi tootmisel mõjutavad oluliselt
puidutööstusi ja metsamajandajaid üle Euroopa. Energiatootjad
hakkavad peagi nõudma biomassi, mis vastab SBP (Sustainable
Biomass Partnership) poolt sätestatud kriteeriumitele ja nõuetele.
NEPCon on SBP tellimusel hinnanud SBP standardi alusel
mittevastavuste riske Eesti metsades. Tulemused on nüüd saadaval
huvigruppidele tutvumiseks ja kommenteerimiseks.
Tegemist on uue algatusega ja tõenäoliselt ei ole paljud antud skeemist kuulnudki, kuid hoolimata
sellest peavad tõenäoliselt enamus puidupõhise biomassi tootjatest ennast lähitulevikus Sustainable
Biomass Partnership (SBP) sertifitseerimisskeemiga kurssi viima.
Selle sertifitseerimisskeemi taga on juhtivad Euroopa energiatootjad, kes on kokku leppinud, et
ostetakse ainult SBP nõuetele vastavat biomassi, mis tähendab seda, et see skeem mõjutab suurt osa
biomassitööstusest. Tagamaks vastavust nõuetele, peavad Eesti biomassitootjad ja vahendajad läbi
viima SBP sertifitseerimise.
Sobilik biomass toodetakse üldjuhul saepurust, laastust, hakkest ja klotsidest, mis pärinevad
saeveskitest või saematerjali järeltöötlusest, kuid samuti madalama kvaliteediga ümarpuidust ja
raiejäätmetest. Kuna Eesti ekspordib üle 600 000 t graanuleid aastas (Aastaraamat Mets 2013) ning
lisaks veel puiduhaket, siis peavad nende nõuetega arvestama nii puidutööstus kui ka
metsamajandajad.
„On tunda tugevat survet saavutamaks biokütuste jätkusuutlik kasutamine“ ütleb Roman
Poljatšenko, NEPCon OÜ juhataja. „Koos SBP-ga, mis on ellu kutsustud juhtivate Euroopa
energiaettevõtete poolt ja mille taga on tugev Euroopa Liidu poliitika, on tingimused puidupõhisele
biomassile oluliselt muutunud.“

Sustainable Biomass Partnership (SBP)
SBP on uus tegija skeemide hulgas, mis otsivad võimalusi vastutustundlikuks puittoodete
kaubanduseks. SBP on ellu kutsutud suuremate Euroopa energiatootjate poolt ja selle eesmärgiks on
toetada jätkusuutliku puidupõhise biomassi tarneahelat. SBP aitab kaasa ka madalamale süsiniku
kasutusele. Selle eesmärgiks on täita Euroopa energiasektori uusi nõudeid, mis tulenevad omakorda
EL 2020 kliima ja energia eesmärkidest. Näiteks, tagada biomassi aktsepteeritav päritolu ja biomassi
otsese ja kaudse kliima mõju raporteerimine.
Sellel eesmärgil on SBP koostanud spetsiaalse sertifitseerimissüsteemi biomassi kaubandusele. SBP
sertifitseerimine nõuab, et ettevõtted koguks biomassi kohta ka vajaliku süsiniku ja energia info.
Lisaks tuleb biomassi tootjal läbi viia Supply Base Evaluation (SBE, eesti k päritolu kontroll), et
kontrollida, kas materjal täidab SBP jätkusuutliku toorme standardi nõudeid. SBP poolt heaks
kiidetud sertifitseerijad kontrollivad ettevõtete tehtud töö kvaliteeti.

Süsteem tugineb maksimaalselt FSC ja PEFC standarditele ja FSC või PEFC sertifitseeritud materjali
võib tarnida otse, kui SBP- sobilikku materjali, ilma et oleks vaja läbi viia SBE protsessi. See annab FSC
ja PEFC materjalile eelise mittesertifitseeritud materjali ees.
EUTR, FSC Controlled Wood, SBP ja FSC FM vaheline võrdlus

SBP riskihinnang Eesti kohta
SBP tellimusel on NEPCon läbi viimas Eestis riskide hindamist SBP standardi alusel.
Kus vähegi võimalik, on SBP riskihinnangu aluseks kasutatud FSC kontrollitud puidu riskihinnangut.
Lisandunud nõuete katmiseks on NEPCon läbi viinud täiendavad hindamised, sealhulgas huvigruppide
konsultatsiooni ja intervjuud asjasse puutuvate spetsialistidega.
Riskihinnangu käigus on praeguseks alles jäänud üks kõrge riski valdkond, millega puidupõhise
biomassi tootjad peavad tegelema ja mille osas tuleb riskid maandada, et oleks tagatud toorme
vastavus SBP nõuetega. Asjasse puutuv SBP standardi indikaator on esitatud sulgudes:
Kõrge kaitseväärtusega metsad (KKVM): Peavad olema protseduurid, millega on määratletud
võimalikud riskid KKVM-le ja tagatud peab olema nende metsade kaitse majandustegevuse eest.
(2.1.2)
Riskihinnang sisaldab ettepanekuid ettevõtetele antud riski maandamiseks.

Osalege konsultatsiooniprotsessis
SBP tellimusel kutsub NEPCon huvigruppe üles esitama oma kommentaare 20. maiks. See on hea
võimalus ka tootjatele oma arvamuse avaldamiseks ja nii on tagatud, et nende seisukohad on
teatavaks tehtud.
Lõplik riskihinnang valmib peale kõikide saabunud kommentaaride läbivaatamist ning seejärel
saadetakse riskihinnang SBP juhatusele ülevaatamiseks ja kinnitamiseks. Peale kinnitamist jääb
riskihinnang jõusse viieks aastaks.
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Lae alla riskihinnang Eesti kohta
Lae alla SBP jätkusuutliku toorme hankimise standard

