TLAČOVÁ SPRÁVA

Zvolen, 5.2.2014
Slovensko otvára revíziu dokumentov národného systému certifikácie lesov
Cieľom v poradí druhej revízie Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) je implementácia
nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa
k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC
a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného
certifikačného systému.
Na základe požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC sa normatívne dokumenty národných lesných
certifikačných schém revidujú minimálne raz za päť rokov. Aktuálna verzia SFCS bola uznaná
medzinárodnou Radou PEFC 28.7.2010 na obdobie do 28.7.2015.
Rozsah revízie je stanovený na základe preskúmania súčasne platnej dokumentácie a spolu
s časovým harmonogramom je rozpracovaný v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS,
ktorý schválila Rada PEFC Slovensko.
Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom
členstva v technickej komisii, ktorú menuje Rada PEFC na základe prijatých nominácií od
relevantných záujmových skupín. Členovia technickej komisie musia mať skúsenosti v oblasti, na
ktorú sa revidované dokumenty vzťahujú. Predmet ich odbornej činnosti alebo záujmu by mal byť
dotknutý samotným dokumentom, resp. môžu ovplyvniť samostatnú implementáciu dokumentu.
Technicky a organizačne bude revíziu administrovať sekretariát PEFC Slovensko. Nominácie za
členov technickej komisie s uvedením ich odborného zamerania alebo záujmu a pripomienky
k rozsahu a procesu revízie dokumentov SFCS môžete zasielať do 28. februára 2014 na adresu
kontaktného miesta písomne alebo elektronicky:
PEFC Slovensko
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel: 045 5206 444
Fax: 045 5206 050
www.pefc.sk
info@pefc.sk
Informácie o revízii SFCS a jej postupy sú dostupné na www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2014-2015

________________________________________________________________________
PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby
dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky
životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. PEFC Slovensko je súčasťou globálneho
certifikačného systému PEFC so sídlom v Ženeve a prestavuje národný riadiaci orgán PEFC na Slovensku. V súčasnosti
je celosvetovo v schéme PEFC certifikovaných 250 mil. ha lesov a takmer 10000 spracovateľských a obchodných
spoločností je držiteľmi certifikátov spotrebiteľského reťazca. Na Slovensku je v schéme PEFC certifikovaných 62%
výmery lesov a takmer 50 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom zapojenia sa do
certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca, čím vytvárajú dodávateľský reťazec ponúkajúci na trh výrobky z dreva
a papiera z trvalo udržateľných zdrojov. V iac informácií na www.pefc.sk.
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