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Zvolen, 7.6.2021
Slovensko štartuje verejné konzultácie k národnému systému certifikácie lesov
Revidované kritéria národného systému certifikácie lesov sú výsledkom vzájomného konsenzu viac
ako ročnej diskusie širokého spektra záujmových skupín, ktoré sa na ich tvorbe podieľali. Od
dnešného dňa sa k nim môže vyjadriť aj širšia verejnosť.
Na revízií doposiaľ platných kritérií Slovenského systému certifikácie lesov pracuje 27 členná
technická komisia od decembra 2019. Jej úlohou je dosiahnutie súladu obsahu národného
štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku s globálne uznávanými
požiadavkami medzinárodného štandardu PEFC (Program pre vzájomné uznávanie certifikácie
lesov), implementovať do štandardov nové vedecké poznatky a závery medzinárodných dohovorov
vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, požiadavky európskej a národnej legislatívy, verejných
politík nákupu dreva a praktické skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného
systému.
Na tvorbe nových štandardov sa podieľalo široké spektrum záujmových skupín. Okrem zástupcov
štátnych
a neštátnych
obhospodarovateľov
lesov,
združení
vlastníkov
súkromných,
spoločenstevných a obecných lesov a zástupcov drevospracujúceho priemyslu, význame prispeli
zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, predstavitelia odborov, štátnej správy, organizácií
zabezpečujúcich ochranu a kvalitu vodných zdrojov, občianskych združení a mimovládnych
ochranárskych organizácií ako WWF Slovensko.
Nové štandardy sú tak výsledkom konsenzu názorov a požiadaviek rôznych záujmov spoločnosti na
využívanie lesov, čím vytvárajú priestor na širšiu participáciu verejnosti na rozhodovaní
o hospodárení v lesoch, výrazne posilňujú ochranu biodiverzity v lesoch a kladú dôraz na podporu
prírode blízkeho hospodárenia. To v konečnom dôsledku prispeje k lepšiemu zabezpečovaniu
všetkých ekosystémových služieb lesov v prospech celej spoločnosti.
S cieľom získať názory a spätnú väzbu verejnosti, združenie PEFC Slovensko otvára v zmysle
medzinárodne platných požiadaviek celosvetovej Rady PEFC proces verejného pripomienkovania k
vytvoreným štandardom. Štandardy sú dostupné na https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021/verejne-konzultacie alebo na požiadanie.
Pripomienky, návrhy a komentáre k predloženým dokumentom je možné zasielať počas trvania
konzultácií od 8.6.2021 do 8.8.2021 prostredníctvom online zverejnených formulárov, elektronicky
na info@pefc.sk alebo písomne na adresu združenia PEFC Slovensko.

________________________________________________________________________
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 viac ako 300 mil. ha lesov a viac ako 20000 spracovateľských
a obchodných spoločností je držiteľmi certifikátov spotrebiteľského reťazca. Na Slovensku je v schéme PEFC
certifikovaných viac ako 60% výmery lesov a takmer 120 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. Viac informácií na www.pefc.sk.
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