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Predhovor 

Dokument “Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike” obsahuje požiadavky 
na používateľov loga PEFC, ktoré sa vzťahujú k zabezpečeniu presného, kontrolovateľného, 
relevantného a nezavádzajúceho používania loga PEFC a príslušných vyhlásení. 

 

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 
2001:2008 „Pravidlá pre používanie loga PEFC – požiadavky“, ktorý je platný pre všetkých 
užívateľov schémy PEFC a ruší doterajšie „Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej 
republike“, ktoré boli v platnosti od 1.1.2007. Pre držiteľov licencie na používateľov loga 
PEFC, ktoré boli vydané pred zavedením tohto dokumentu sa vzťahuje ročná prechodná 
doba na prechod z požiadaviek doteraz platného dokumentu na požiadavky tohto dokumentu.  
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Predhovor 

Rada PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetová 
organizácia podporujúca trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov prostredníctvom 
certifikácie lesov a označovania produktov pochádzajúcich z lesa. Výrobky označené 
vyhláseniami alebo logom PEFC dôveryhodne zaručujú, že surovina pochádza z lesov 
obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. 

Rada PEFC zabezpečuje schvaľovanie národných lesných certifikačných schém, od ktorých 
sa v rámci pravidelných hodnotení vyžaduje súlad s požiadavkami Rady PEFC. 

Tento dokument bol vypracovaný spôsobom otvoreného, transparentného, konzultačného 
procesu založenom na konsenze zahŕňajúcom široké spektrum záujmových skupín. 

Tento dokument ruší a nahrádza Prílohu 5 Technického dokumentu Rady PEFC (Pravidlá pre 
používanie loga PEFC). Pre držiteľov licencie na používanie loga PEFC, ktoré boli vydané 
pred zavedením tohto dokumentu sa vzťahuje ročná prechodná doba na prechod 
z požiadaviek Prílohy 5 na požiadavky tohto dokumentu. 

Toto druhé vydanie obsahuje Dodatok 1 prijatý valným zhromaždením Rady PEFC 12. 
novembra 2010. Zmeny, ktoré vyžaduje tento dodatok sú zvýraznené v texte pomocou 
bočných čiar a čísla dodatku vedľa odstavca, poznámky, obrázka ale časti, ktorej sa zmeny 
týkajú.  
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Úvod 

Značky a logo PEFC poskytujú informácie, ktoré sa vzťahujú k pôvodu lesných produktov z 
trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a z iných nekontroverzných zdrojov. Nákupcovia 
a potenciálni kupujúci môžu využiť tieto informácie pri rozhodovaní sa o kúpe výrobkov na 
základe environmentálnych ako aj iných hľadísk. 

Hlavným cieľom používania značiek a loga PEFC je prostredníctvom podávania presných 
a kontrolovateľných informácií, ktoré nie sú zavádzajúce, podporiť dopyt a ponuku výrobkov, 
ktoré pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a tak zo strany trhu 
stimulovať potenciál pre neustále zlepšovanie svetových lesných zdrojov.  

Tento dokument vychádza zo všeobecných princípov na environmentálne značky 
a vyhlásenia, ktoré sú definované v ISO 14020:2000. 
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1 Rozsah 

Tento dokument zahŕňa požiadavky na používateľov loga PEFC, ktoré sa vzťahujú 
k zabezpečeniu presného, kontrolovateľného, relevantného a nezavádzajúceho používania 
loga PEFC a príslušných vyhlásení. 

Tento dokument definuje legálnu ochranu loga PEFC, práva na používanie loga PEFC, 
kategórie používania a požiadavky pre používanie loga PEFC na výrobkoch a mimo 
výrobkov. 

2 Normatívne odkazy 

Nasledovné dokumenty sú neoddeliteľné pre používanie tohto dokumentu. Pre datované aj 
nedatované odkazy je vždy platné ich posledné vydanie (vrátane novelizácií). 

Príloha 1 Technického dokumentu PEFC, Termíny a definície 

PEFC ST 2002:2010, Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky 

ISO/IEC 14021:1999, Environmentálne značky a vyhlásenia – Vlastné vyhlásenia tvrdení 
o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) 

3 Termíny a definície 

Pre používanie tohto dokumentu sa vzťahujú definície uvedené v Prílohe 1 a Prílohe 4 
Technického dokumentu Rady PEFC. 

3.1 

Používanie mimo výrobkov 

Používanie loga PEFC mimo výrobkov je také používanie, ktoré sa nevzťahuje ku 
konkrétnemu výrobku a pôvodu suroviny z PEFC certifikovaných lesov. 

3.2 

Používanie na výrobkoch 

Používanie loga PEFC na výrobkoch sa vzťahuje na používanie loga PEFC v súvislosti alebo 
s odkazmi na PEFC certifikované výrobky. Toto zahŕňa: 

a) použitie na samotnom výrobku (nebalené výrobky), obale výrobku, kontajneri atď. alebo 
veľkých boxoch, škatuliach a pod. používaných pri preprave výrobkov, 

b) použitie na dokumentácií vzťahujúcej sa k certifikovaným výrobkom (napr. faktúra, 
baliaci list, reklama, brožúra a pod.), kde sa použitie loga PEFC vzťahuje ku 
konkrétnemu certifikovanému výrobku. 

Poznámka: Akékoľvek použitie, ktoré môže byť pojaté alebo chápané kupujúcim alebo verejnosťou ako 
vzťahujúce sa ku konkrétnemu výrobku alebo pôvodu suroviny, ktorú výrobok obsahuje sa pokladá za 
použitie na výrobkoch. 

3.3 

PEFC uznaný certifikát 

je: 

a) platný akreditovaný certifikát obhospodarovania lesov vydaný PEFC notifikovaným 
certifikačným orgánom podľa schémy obhospodarovania lesov uznanej Radou PEFC, 

b) platný akreditovaný certifikát spotrebiteľského reťazca vydaný PEFC notifikovaným 
certifikačným orgánom podľa medzinárodného štandardu spotrebiteľského reťazca 
PEFC spolu s definíciou pôvodu, alebo 

D1 
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c) platný akreditovaný certifikát spotrebiteľského reťazca vydaný PEFC notifikovaným 
certifikačným orgánom podľa špecifickej schémy spotrebiteľského reťazca uznanej 
Radou PEFC. 

Poznámka: PEFC uznané lesné certifikačné schémy a štandardy spotrebiteľského reťazca sú uvedené 
na stránke Rady PEFC, www.pefc.org. 

4 Pokrytie loga PEFC 

Logo PEFC a príslušné vyhlásenia sa vzťahujú iba na pôvod suroviny pochádzajúcej z lesov, 
ktorá je použitá v označovaných výrobkoch.  

Poznámka: Pôvod suroviny pochádzajúcej z lesov, na ktorý sa vzťahujú vyhlásenia PEFC, je definovaný 
ako trvalo udržateľne obhospodarované lesy s PEFC certifikovanou surovinou, nekontroverzné zdroje 
z inej ako certifikovanej suroviny a recyklovaná surovina po použití spotrebiteľmi.  

 

 

5 Vlastníctvo a práva na používanie loga PEFC 

5.1 Vlastníctvo loga PEFC 

Logo PEFC je chránené autorskými právami a je registrovanou obchodnou značkou 
vlastnenou Radou PEFC. Iniciály “PEFC” sú chránené autorskými právami a registrované. 
Neoprávnené použitie tohto materiálu je zakázané a môže vyústiť do súdneho sporu. 

5.2 Práva na používanie loga PEFC 

Logo PEFC môže byť použité iba na základe licenčnej zmluvy na používanie loga PEFC 
uzatvorenej s Radou PEFC alebo iným príslušným oprávneným orgánom v krajine, v ktorej je 
používateľ loga PEFC registrovaný. Licencia na používanie loga PEFC sa poskytuje 
individuálnemu právnemu subjektu. 

Autorizovaný orgán je buď PEFC národný riadiaci orgán alebo iný subjekt, ktorý má povolenie 
od Rady PEFC vydávať licencie v mene Rady PEFC.  

Pre potreby používania loga PEFC mimo výrobkov, Rada PEFC alebo iná oprávnená 
organizácia môže vydať povolenie na jednorazové použitie loga PEFC.  

5.3 Práva na používanie iniciálok “PEFC” 

Iniciálky „PEFC“ môžu byť použité iba v súvislosti s Radou PEFC, členmi PEFC a ich 
schémami. Používanie iniciálok „PEFC“ v súvislosti s výrobkami alebo v nich obsiahnutej 
surovine musí byť podložené PEFC uznaným certifikátom obhospodarovania lesov alebo 
spotrebiteľského reťazca. 
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6 Klasifikácia užívateľov loga PEFC 

6.1 Užívateľská skupina A: Národné riadiace orgány 

Národné riadiace orgány PEFC alebo iné organizácie, ktoré sú zmluvne oprávnené  Radou 
PEFC používať logo pre potreby označovania mimo výrobkov a vydávať logo PEFC iným 
subjektom v mene Rady PEFC. 

6.2 Užívateľská skupina B: Vlastníci a užívatelia lesov 

Vlastníci a užívatelia lesa s PEFC uznaným certifikátom obhospodarovania lesa a všetky 
oprávnené subjekty, ktoré sú účastníkmi regiónu alebo skupiny s PEFC uznaným 
certifikátom. 

Do skupiny B patria nasledovné subjekty: 

a) držitelia regionálneho certifikátu, 

b) držitelia skupinového certifikátu (skupina vlastníkov lesov), 

c) individuálni vlastníci lesa (ako držitelia individuálneho certifikátu alebo ako účastníci 
regionálnej alebo skupinovej certifikácie), 

d) ostatné subjekty zúčastnené v regionálnej alebo skupinovej certifikácii lesa (napr. 
zmluvné subjekty). 

6.3 Užívateľská skupina C: Priemysel založený na báze lesa 

Priemysel založený na báze lesa, (napr. organizácie nakupujúce drevo, spracovatelia 
dreva, obchodníci s drevom, distribútori, maloobchodníci, atď.) s PEFC uznaným certifikátom 
spotrebiteľského reťazca, vrátane účastníkov pokrytých PEFC uznanými certifikátmi 
spotrebiteľského reťazca. 

6.4 Užívateľská skupina D: Ostatní užívatelia  

Organizácie a ostatné subjekty iné ako sú zaradené v rámci skupín A, B a C, ktoré 
používajú logo PEFC mimo výrobkov na propagačné a vzdelávacie účely.  

Poznámka: Užívateľská skupina D taktiež pokrýva široké spektrum subjektov, ktoré majú záujem 
používať logo PEFC pre propagačné a vzdelávacie účely, ako sú odborové a priemyselné zväzy, 
výskumné a vzdelávacie organizácie, vládne organizácie, mimovládne organizácie atď. Skupina D tiež 
zahŕňa organizácie v rámci reťazca lesných produktov, na ktoré sa certifikácia spotrebiteľského reťazca 
nevzťahuje, pretože sú spotrebitelia lesných produktov (napr. vlády, banky) alebo predávajú výrobky 
s vyhláseniami alebo logom umiestneným na týchto výrobkoch ich dodávateľmi.  

7 Používanie loga PEFC 

7.1 Všeobecné požiadavky 

Logo PEFC môže byť používané v súvislosti s výrobkom vo vzťahu k pôvodu suroviny 
pochádzajúcej z lesa (použitie na výrobkoch), v spojitosti so schémou PEFC alebo vzťahu 
používateľa k schéme PEFC (použitie mimo výrobkov). 

Tab. 1 

Užívatelia loga PEFC/ Použitie loga PEFC Na výrobkoch Mimo výrobkov 

Skupina A: Národné riadiace orgány NIE ÁNO 

Skupina B: Vlastníci a užívatelia lesov ÁNO ÁNO 

Skupina C: Priemysel založený na báze lesa ÁNO ÁNO 

Skupina D: Ostatní užívatelia NIE ÁNO 
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7.2 Použitie na výrobkoch 

7.2.1 Požiadavky na oprávnenosť používania na výrobkoch 

Logo PEFC môže byť použité na výrobkoch užívateľom loga s platnou licenciou na 
používanie loga PEFC v skupine B (vlastníci a užívatelia lesa) a v skupine C (priemysel 
založený na báze lesa).  
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7.2.2 Základná štruktúra značiek PEFC 

Logo PEFC môže byť použité na výrobkoch ako súčasť značiek PEFC s nasledovnou 
štruktúrou a všeobecnými požiadavkami: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Logo PEFC 

Logo PEFC pozostáva z kruhu s dvoma stromami a iniciálok “PEFC”. 

Farba: Logo PEFC môže byť požité v troch farbách (čierne, zelené a 3D). Logo PEFC môže 
byť tiež použité v bielej farbe v inej podkladovej farbe. 

Rozmery: Pomer medzi výškou a šírkou musí byť zachovaný. 

Znak TM 

Označenie obchodnej značky PEFC  (
TM

) musí byť vždy použité spolu s logom PEFC. 

Číslo licencie loga PEFC 

Číslo licencie loga PEFC vydané užívateľovi musí byť používané spolu s logom PEFC.  

Percento PEFC certifikovanej suroviny 

Percento, ktoré indikuje podiel PEFC certifikovanej suroviny vo výrobku môže byť použité ako 
súčasť značiek „PEFC certifikované“ (pozri časť 7.2.3). 

       Názov značky a vyhlásenie 

Oficiálne názvy značiek PEFC a vyhlásení sú v anglickom jazyku. Názvy značiek PEFC 
a vyhlásenia v iných jazykoch musia vychádzať z príslušnej jazykovej verzie tohto dokumentu 
preloženého Radou PEFC alebo príslušným národným riadiacim orgánom pri dodržaní 
požiadaviek na autorské práva tohto dokumentu.  

PEFC web stránka 

Web stránka Rady PEFC www.pefc.org môže byť nahradená web stránkou národného 
riadiaceho orgánu alebo inou organizáciou, ktorá je oprávnená vydávať licencie na 
používanie loga PEFC.  

Detaily o možnostiach používania PEFC značiek sú podrobne popísané v Sade nástrojov na 
používanie loga PEFC. 
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7.2.3 Špecifické požiadavky na značky PEFC 

7.2.3.1 Značka “PEFC certifikované” 

Tab. 2 

 

Názov značky PEFC certifikované 

Popis značky Výrobok obsahuje minimálne 70% PEFC certifikovanej suroviny z lesov, 
ktoré boli certifikované podľa PEFC uznanej lesnej certifikačnej schémy ako 
obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom alebo z recyklovanej 
suroviny. Obsah recyklovanej suroviny je menej ako 85%. 

Obsah PEFC certifikovanej suroviny je potvrdený prostredníctvom PEFC 
uznaného štandardu spotrebiteľského reťazca. Oboje, obhospodarovanie 
lesov a spotrebiteľský reťazec boli certifikované nezávislým certifikačným 
orgánom akreditovaným akreditačným orgánom, ktorý je členom IAF 
(International Accreditation Forum). 

V prípade, ak výrobok neobsahuje recyklovanú surovinu, vyhlásenie na 
značke sa používa bez slova „recyklovaných“. 

Definícia 
pôvodu 
suroviny 

Dodatok 1 PEFC ST 2002:2010 alebo 

definícia vyhlásenia a pôvodu suroviny špecifickej schémy uznanej Radou 
PEFC ako kompatibilná s Dodatkom 1 PEFC ST 2002:2010 

Min. obsah 
PEFC 
certifikovanej 
suroviny 

70 % 

Max. obsah 
recyklovanej 
suroviny 

85 % 

Požiadavky na 
kontrolované 
zdroje 

Necertifikovaná surovina musí byť kontrolovaná ako surovina, ktorá 
nepochádza z kontroverzných zdrojov. 

Možné použitia 
značky 

Značku PEFC je možné použiť: 

a) bez názvu značky, vyhlásenia alebo PEFC web stránky tam, kde by 
tieto prvky neboli čitateľné alebo ich umiestnenie na výrobku by nebolo 
možné, 

b) s certifikačným percentom, 

c) s logom PEFC, ktoré je rozdelené na PEFC kruh a PEFC slová 
umiestnenými vedľa seba. 

Viac detailov je popísaných v Sade nástrojov na používanie loga PEFC. 
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7.2.3.2 Značka “PEFC recyklované” 

Tab. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov značky PEFC recyklované 

Popis značky Výrobok obsahuje minimálne 70% PEFC certifikovanej suroviny 
z recyklovaných zdrojov. Obsah recyklovaného materiálu je 
kalkulovaný na základe ISO / IEC 14 021. 

Definícia pôvodu 
suroviny 

Dodatok 1 PEFC ST 2002:2010 alebo 

definícia vyhlásenia a pôvodu suroviny špecifickej schémy 
uznanej Radou PEFC ako kompatibilná s Dodatkom 1 PEFC ST 
2002:2010 

Požiadavky na PEFC 
recyklovanú surovinu 

Recyklovaná surovina definovaná v PEFC ST 2002:2010 

Požiadavky na 
kontrolované zdroje 

Necertifikovaná surovina musí byť kontrolovaná ako surovina, 
ktorá nepochádza z kontroverzných zdrojov. 

Min. obsah PEFC 
certifikovanej suroviny 

70 % 

Min. obsah PEFC 
recyklovanej suroviny 

70 % 

Možné použitia značky Značku PEFC je možné použiť bez vyhlásenia alebo PEFC web 
stránky tam, kde by tieto prvky neboli čitateľné alebo ich 
umiestnenie na výrobku by nebolo možné. Značka „PEFC 
recyklované“ musí byť vždy použitá s názvom značky „PEFC 
recyklované“. 

Značka PEFC môže byť použitá s Mobiovou slučkou v súlade 
s ISO /IEC 14 021. 

Viac detailov je popísaných v Sade nástrojov na používanie loga 
PEFC. 

 

7.2.4 Mimoriadne použitie značky PEFC 

7.2.4.1 Použitie loga PEFC bez čísla licencie 

Použitie loga PEFC bez čísla licencie podlieha schváleniu organizáciou, ktorá vydala licenciu 
na používanie loga PEFC a je možné v mimoriadnych prípadoch vtedy, ak veľkosť loga PEFC 
alebo značky spôsobí jeho nečitateľnosť, alebo ak umiestnenie čísla licencie na výrobku nie 
je možné a  

a) logo PEFC s licenčným číslom je použité na iných častiach výrobku (napr. obale, 
veľkých boxoch, brožúre alebo návode na používanie) alebo 

D1 

 PEFC/XX-XX-XX 

PEFC recyklované 
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b) užívateľ loga PEFC môže byť jasne a jednoznačne identifikovaný z ostatných 
informácií uvedených na produkte. 

7.3 Použitie mimo výrobkov 

7.3.1 Pokrytie používania mimo výrobkov 

Používanie loga PEFC mimo výrobkov pokrýva: 

(a) informácie o PEFC uznaných certifikačných schémach, 

(b) informácie o certifikovanom stave (užívatelia loga PEFC v skupinách B a C), 

(c) informácie o uznaní certifikátov Radou PEFC (certifikačné orgány) 

(d) informácie o nakupovaní PEFC certifikovaných výrobkoch alebo záväzku nakupovať 
PEFC certifikované výrobky (spotrebitelia PEFC certifikovaných výrobkov), 

(e) informácie o členstve alebo partnerstve s PEFC (členovia a partneri Rady PEFC 
alebo národných riadiacich orgánov PEFC), 

(f) informácie o projektoch a iniciatívach zameraných na rozvoj a podporu PEFC schém 
a certifikácie, 

(g) ostatné vzdelávacie a propagačné použitia loga PEFC (Rada PEFC a národné 
riadiace orgány, certifikované spoločnosti, certifikačné orgány, predajcovia PEFC 
certifikovaných výrobkov nepokrytý spotrebiteľským reťazcom, atď.). 

7.3.2 Požiadavky na oprávnenosť používania mimo výrobkov 

Logo PEFC môže byť použité mimo výrobkov iba užívateľmi loga PEFC s platnou licenciou 
na používanie loga PEFC z ktorejkoľvek užívateľskej skupiny. 

7.3.3 Všeobecné požiadavky na používanie mimo výrobkov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo PEFC pozostáva z kruhu s dvoma stromami a iniciálok “PEFC”. 

Farba: Logo PEFC môže byť požité v troch farbách (čierne, zelené a 3D). Logo PEFC môže 
byť tiež použité v bielej farbe v inej podkladovej farbe. 

Rozmery: Pomer medzi výškou a šírkou musí byť zachovaný. 

Znak TM: Označenie obchodnej značky PEFC (
TM

) musí byť vždy použité spolu s logom 
PEFC. 

Číslo licencie loga PEFC: Číslo licencie loga PEFC vydané užívateľovi musí byť používané 
spolu s logom PEFC.  

 

Podporuje trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov 
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Vyhlásenie PEFC: Logo PEFC môže byť použité s PEFC vyhlásením a PEFC web stránkou 
alebo bez nich. Oficiálne vyhlásenie PEFC pre použitie mimo výrobkov je „Podporuje trvalo 
udržateľné obhospodarovanie lesov“. Vyhlásenie PEFC v iných jazykoch musí vychádzať 
z príslušnej jazykovej verzie tohto dokumentu preloženého Radou PEFC alebo príslušným 
národným riadiacim orgánom pri dodržaní požiadaviek na autorské práva tohto dokumentu.  

Dodatočné vyhlásenia pre špecifických užívateľov sú uvedené v Sade nástrojov na 
používanie loga PEFC. 

7.3.4 Mimoriadne použitie 

7.3.4.1 Použitie loga PEFC bez čísla licencie 

Logo PEFC bez čísla licencie môže byť použité v mimoriadnych prípadoch ak veľkosť loga 
PEFC alebo značky spôsobí jeho nečitateľnosť, alebo používaná technológia neumožňuje 
použiť číslo licencie s logom 

Použite loga PEFC bez čísla licencie musí byť vopred schválené organizáciou, ktorá vydala 
licenciu na používanie loga PEFC. 
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Dodatok 1 (november 2010) 

Dodatok 1 k PEFC ST 2001:2008, Pravidlá pre používanie loga PEFC - požiadavky 

 

Názov dokumentu: Pravidlá pre používanie loga PEFC - požiadavky 

Označenie dokumentu:  PEFC ST 2001:2008, Dodatok 1 

Schválené: Valné zhromaždenie Rady PEFC   Dátum: 12.11.2010 

Dátum vydania: 26.11.2010 

Dátum účinnosti: 26.11.2010 

Dátum prechodného obdobia: 26.11.2011 

 

************************************************************************************************* 

 

Prvé vydanie PEFC ST 2001: 2008, Pravidlá pre používanie loga PEFC – 
požiadavky sa novelizuje nasledovne (dodatky by mali byť vložené na 
zodpovedajúce miesta): 

 

ZHRNUTIE: Tento dodatok sa vzťahuje na: odstavec 2, Normatívne odkazy (s. 6); 
odstavec 7.2.3.1 – značka PEFC certifikované (s. 10), odstavec 7.2.3.2 – značka 
PEFC certifikovaní a recyklované (s. 11); kapitolu 7.3.3 Používanie vyhlásení mimo 
výrobkov (s. 14) 

 

************************************************************************************************* 

 


