Dajte priestor zelenému podnikaniu
Dopyt po environmentálne vhodných výrobkoch neustále narastá. Súkromné
a verejné inštitúcie si čoraz intenzívnejšie uvedomujú svoju úlohu pri ochrane
životného prostredia a dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Každá iniciatíva v tomto smere sa počíta.
PEFC ako globálna organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného
obhospodarovania a využívania lesných zdrojov, ponúka riešenie pre všetky
spoločnosti využívajúce výrobky z dreva a papiera prostredníctvom svojho
mechanizmu na sledovanie pôvodu – PEFC certifikácie spotrebiteľského
reťazca (COC).
Jej zavedením vytvárate priestor na uspokojovanie
narastajúceho dopytu po zelených produktoch.
Zároveň dávate súkromným firmám a verejným
inštitúciám možnosť preukázať spoločenskú
zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia
a podpory cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.
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Výhody PEFC certifikácie

– dáva istotu pri nákupe vstupných materiálov,
– poskytuje plne auditovaný a kontrolovaný reťazec dodávok od zdroja,
ktorým je les, až ku konečnému spotrebiteľovi,
– vám a vašim zákazníkom dáva záruku, že použité drevné vlákna a produkty,
ktoré nakupujete pochádzajú z legálnych a trvalo udržateľných zdrojov,
– pomáha zlepšiť efektívnosť vášho podnikania prostredníctvom integrácie
spotrebiteľského reťazca do systému riadenia kvality,
– prostredníctvom PEFC certifikácie jednoznačne preukazujete hodnoty
spoločenskej zodpovednosť tým, že vytvárate základy dôveryhodnej politiky
nákupu papiera,
– zabezpečuje prístup k zákazkám verejných a súkromných organizácii
s environmentálnymi požiadavkami,
– umožňuje prístup k logu PEFC – medzinárodnej environmentálnej značke.

Prístup PEFC je jednoduchý.
Definujte požiadavky na svojich dodávateľov a nakupovaný materiál.
S ohľadom na primárny alebo recyklovaný pôvod papiera je možné použiť jeden
z nasledovných prístupov:
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Logo PEFC môžete zároveň použiť na propagáciu a preukázanie vášho
zodpovedného podnikania spolu s nasledovnými vyhláseniami:

Podporuje trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov
Zodpovedný prístup k lesom
Na lesoch záleží
Staráme sa o lesy globálne a lokálne
PEFC – zodpovedná voľba

Tento materiál je vytlačený na 100 % PEFC certifikovanom papieri.

Čo je PEFC
PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je
medzinárodná organizácia so sídlom v Ženeve, ktorá má za cieľ podporovať trvalo
udržateľné hospodárenie v lesoch prostredníctvom nezávislej certifikácie. Národné
špecifiká sú prostredníctvom národných organizácií zakomponované do certifikačných
požiadaviek, čím sa priamo zabezpečujú lokálne priority a potreby miestnych
obyvateľov. Vo svete je PEFC certifikovaných viac ako 300 mil. ha lesov a viac
ako 20 tisíc spoločností je zapojených do sledovania pôvodu lesných produktov
prostredníctvom COC certifikácie.
Na Slovensku spravuje národný systém neziskové združenie právnických osôb PEFC
Slovensko. Jeho cieľom je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody
a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. V roku 2018 bolo v SR v schéme PEFC
certifikovaných viac ako 1,2 mil. ha lesov (62 % výmery) a takmer 120 spoločností
bolo držiteľom PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca.

Čo robí PEFC?
PEFC prepája lesy s trhmi. A to prostredníctvom certifikovaných produktov,
označených ekoznačkou PEFC. Tie sa k zákazníkovi dostávajú prostredníctvom
dodávateľských reťazcov. Logo PEFC dáva firmám a spotrebiteľom záruku, že výrobky
z dreva a papiera, ktoré nakupujú, boli vyprodukované trvalo udržateľným spôsobom
za dodržiavania najvyšších ekologických a sociálnych štandardov.
PEFC je dnes uznávanou súčasťou všetkých verejných politík nákupu dreva
vo vyspelých krajinách sveta. Tvorí významnú zložku iniciatív zeleného stavebníctva,
súkromných politík spoločenskej zodpovednosti firiem a konceptu zeleného
nakupovania. Je jedným z ekologických kritérií požadovaných pre udeľovanie
environmentálnej značky EÚ a súčasťou požiadaviek odporúčaných EK pre zelené
nakupovanie papiera a nábytku.
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