CERTIFIKÁCIA
SPOTREBITEďSKÉHO
REġAZCA PEFC

PEFC
CERTIFIKOVANÉ
VÝROBKY
Z PAPIERA
PRE VYDAVATEďSTVÁ, TLAýIARENSKÝ
A BALIARENSKÝ PRIEMYSEL

Certifikácia
spotrebiteĐského reĢazca
slúži na overenie
pôvodu lesných
produktov. Predstavuje
proces, ktorý umožĖuje
sledovaĢ pôvod dreva
a výrobkov z dreva
a papiera v celom reĢazci
a prostredníctvom loga
PEFC zabezpeþuje
komunikáciu podniku
so svojimi zákazníkmi.
Logo PEFC zaruþuje,
že výrobok z dreva
alebo papiera obsahuje
minimálne 70% PEFC
certifikovaného materiálu,
ktorý pochádza z PEFC
certifikovaných lesov
obhospodarovaných
trvalo udržateĐným
spôsobom.

Viac informácií
o certifikácií
spotrebiteĐského reĢazca
PEFC nájdete na
www.pefc.sk

PEFC
(Program pre
vzájomné uznávanie
lesných certifikaþných
schém) uznal viac
ako 20 certifikaþných
systémov vo viac
ako 20-tich krajinách
na 4 kontinentoch.
Viac informácii nájdete
na medzinárodnej web
stránke Rady PEFC
www.pefc.org

Združenie certifikácie
lesov Slovenska
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
tel: 045 5206 444
e-mail: info@pefc.sk
web: www.pefc.sk

RASTÚCI DOPYT PO
VÝROBKOCH Z TRVALO
UDRŽATEďNÝCH
ZDROJOV
Dopyt po výrobkoch
z trvalo udržateĐných
zdrojov narastá.
Spotrebitelia sú þoraz
lepšie informovaní
a zaujímajú sa
o environmentálny pôvod
výrobkov, ktoré nakupujú.

recyklovaných
materiálov, alebo
v prípade používania
primárnych vlákien,
hĐadajú možnosti na
zabezpeþenie ich pôvodu
z legálnych a trvalo
udržateĐných zdrojov.

Stále viac spoloþností
produkujúcich
papierenské výrobky
a obalové materiály
preukazuje svoju
politiku sociálnej
a environmentálnej
zodpovednosti
prostredníctvom tvorby
dôveryhodných politík
nákupu papiera.

Jednou
z najjednoduchších
možností preukazovania
toho, že primárne drevné
vlákna pochádzajú zo
zodpovedne obhospodarovaných lesov, je
ich nakupovanie z lesov,
ktoré sú nezávisle
certifikované podĐa
dôveryhodnej lesnej
certifikaþnej schémy.
Výrobky by mali byĢ
zároveĖ sledované
v dodávateĐskom
reĢazci prostredníctvom
certifikácie
spotrebiteĐského
reĢazca v každej
fáze ich spracovania.
Certifikácia
spotrebiteĐského
reĢazca PEFC takýto
mechanizmus poskytuje.

PokiaĐ je to
možné a vhodné,
environmentálne
politiky þasto
podporujú používanie

PEFC - PROGRAM
PRE VZÁJOMNÉ
UZNÁVANIE LESNÝCH
CERTIFIKAýNÝCH SCHÉM
PEFC predstavuje
medzinárodný rámec
pre hodnotenie
a vzájomné uznávanie
národných lesných
certifikaþných schém,
ktoré boli vytvorené
za úþasti širokého
spektra záujmových
strán. Národné schémy
sú vytvorené na
základe medzivládnych
procesov na podporu
trvalo udržateĐného
obhospodarovania
lesov a pokraþujúcich
mechanizmov a záverov
Svetového summitu
Zeme z Ria, ktoré
podporujú vlády 149 krajín
pokrývajúcich 85% výmery
lesov vo svete.

PREýO SI VYBRAġ PEFC
CERTIFIKÁCIU?
V súþasnosti je PEFC
s viac ako 210 mil. ha
lesa najväþším zdrojom
certifikovaného dreva
z trvalo udržateĐných
zdrojov. Audity
medzinárodne uznaných

a svetovo rešpektovaných
certifikaþných procesov
nezávislými orgánmi
zaruþujú, že PEFC
certifikácia poskytuje
transparentný systém
kontroly hospodárenia
v lesoch.
Certifikácia
spotrebiteĐského reĢazca
predstavuje prostriedok
na sledovanie pôvodu
drevných vlákien
z certifikovaných lesov
až po koneþný výrobok
z dreva. Sledovaním
pôvodu certifikovaných
vlákien alebo papiera
poskytujete vám a vašim
zákazníkom záruku,
že výrobky z papiera
pochádza z legálnych
a trvalo udržateĐných
zdrojov.

AKÉ SÚ VÝHODY PEFC
CERTIFIKÁCIE?

•

PEFC vám umožĖuje
získaĢ istotu pri
nákupe vstupných
materiálov

•

PEFC certifikácia
poskytuje plne
auditovaný
a kontrolovaný
reĢazec dodávok
z lesa až ku
koneþnému
spotrebiteĐovi

•

PEFC certifikácia
zaruþuje vám a
vašim zákazníkom,
že použité drevné
vlákna a produkty,
ktoré nakupujete
pochádzajú
z legálnych a trvalo
udržateĐných zdrojov

•

PEFC certifikácia
môže napomôcĢ
zlepšiĢ efektívnosĢ
vášho podnikania
prostredníctvom
integrácie certifikácie
spotrebiteĐského
reĢazca do systému
riadenia kvality
alebo kontrolných
mechanizmov vo

vašej spoloþnosti
•

PEFC certifikáciou
prakticky
demonštrujete
hodnoty politiky
sociálnej
zodpovednosti vašej
spoloþnosti, tým že
vytvárate základy
dôveryhodnej politiky
nákupu papiera

•

PEFC certifikácia
poskytuje prístup
k logu PEFC
- medzinárodnej
obchodnej znaþke
používanej na
oznaþovanie
produktov
a komunikáciu

