PEFC
CERTIFIKOVANÉ
VÝROBKY

PEFC
PODPORA
TRVALO
UDRŽATEďNÉHO
OBHOSPODAROVANIA
LESOV

POUŽÍVANÍM
PEFC
CERTIFIKOVANÝCH
VÝROBKOV
•

Prejavujete podporu
trvalo udržateĐnému
obhospodarovaniu
lesov po celom svete

•

Pomáhate chrániĢ
lesy pre súþasné
a budúce generácie

•

Získavate drevo
z dôveryhodných
zdrojov

•

Bojujete proti
nelegálnej Ģažbe

•

Ste súþasĢou
globálnej siete,
ktorá podporuje
zodpovedné
nadobúdanie
výrobkov z dreva
a papiera

ýO TO PRE VÁS ZNAMENÁ?

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

TRVALO UDRŽATEďNÉ
OBHOSPODAROVANIE
LESOV

PEFC
CERTIFIKÁCIA LESOV

PEFC CERTIFIKÁCIA
SPOTREBITEďSKÉHO
REġAZCA

SPÔSOB, AKO
ZABEZPEýIġ TRVALO
UDRŽATEďNÉ
OBHOSPODAROVANIE
LESOV

ýO JE PEFC?

SLEDOVANIE
PÔVODU DREVA

•

Záleží vám na
lesoch?

•

Chcete, aby boli lesy
obhospodarované
environmentálne
vhodným, sociálne
prínosným
a ekonomický
životaschopným
spôsobom?

•

•

Chcete podporovaĢ
systém, ktorý
zaruþuje takéto
obhospodarovanie?
Chcete podporovaĢ
používanie dreva
z certifikovaných
lesov?

AK JE
VAŠA ODPOVEĆ
ÁNO,
POTOM JE TU
PEFC PRE VÁS

Trvalo udržateĐné
obhospodarovanie
lesov je založené
na environmentálne
vhodnom, sociálne
prínosnom a ekonomicky
životaschopnom
obhospodarovaní lesov
pre súþasné a budúce
generácie.
PEFC (Program pre
vzájomné uznávanie
lesných certifikaþných
schém), ako celosvetová
nezisková, nezávislá
a mimovládna
organizácia, podporuje
trvalo udržateĐné
obhospodarovanie
lesov prostredníctvom
nezávislej certifikácie.
PEFC ako najväþší
certifikaþný systém
na svete poskytuje
vlastníkom lesov
a spracovateĐom
dreva mechanizmus,
pomocou ktorého
môžu spotrebiteĐom
zaruþiĢ, že používané
drevo a výrobky
pochádzajú z lesov
obhospodarovaných
trvalo udržateĐným
spôsobom.

V PEFC certifikovaných
lesoch sa uplatĖujú aj
nasledovné princípy:

PEFC certifikácia
predstavuje transparentný
systém posúdenia
•
obhospodarovania lesov.
PEFC certifikované lesy sú
•
pravidelne kontrolované
nezávislými audítormi.

drevo sa Ģaží do výšky
prírastku

NA ýO SLÚŽI PEFC?

•

ochrana práv
zamestnancov

PEFC zaruþuje, že
drevo použite pri výrobe
papiera a výrobkov z
dreva pochádza z lesov
obhospodarovaných trvalo
udržateĐným spôsobom.

•

podpora zamestnanosti
na lokálnej úrovni

•

rešpektovanie
vlastníckych práv
a práv miestnych
komunít na využívanie
lesa

•

zachovanie vzácnych
lesných ekosystémov
a voĐne žijúcich rastlín
a živoþíchov

•

podpora
mimoprodukþných
funkcií lesa

•

zachovanie biodiverzity
lesných ekosystémov

•

kontrola pôvodu
certifikovanej drevnej
suroviny

lesné porasty po
Ģažbe sú nepretržite
obnovované

Certifikácia
spotrebiteĐského reĢazca
je mechanizmus na
sledovanie pôvodu
dreva od jeho Ģažby,
cez spracovanie až po
koneþný výrobok.
PEFC certifikované
spracovateĐské a
obchodné spoloþnosti
zaruþujú svojim
zákazníkom, že výrobky
z dreva a papiera,
ktoré ponúkajú
pochádzajú z lesov
obhospodarovaných
trvalo udržateĐným
spôsobom.

SúþasĢou mechanizmu
spotrebiteĐského
reĢazca sú postupy na
kontrolu a zamedzenie
nákupu drevnej suroviny
z nelegálnej Ģažby.
Fungovanie celého
systému je pravidelne
kontrolované nezávislými
audítormi

