Certyfikacja FSC ® i PEFC™

Lasy zajmują obecnie około 30% łącznej powierzchni lądowej Ziemi
przynosząc wiele korzyści ludziom i środowisku.
O utrzymanie lasów w dobrej kondycji dbają międzynarodowe organizacje ekologiczne, polityczno – gospodarcze
(np. Unia Europejska) oraz certyfikacyjne i akredytacyjne – opracowując standardy dla przemysłu drzewnego
i papierniczego.
W związku z rosnącym zagrożeniem nielegalną wycinką lasów, Parlament Europejski uznał za priorytetowe działania
zwalczające handel nielegalnie pozyskanym drewnem oraz zmierzające do ochrony środowiska zasobów leśnych.
Od 3.03.2013 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 995/2010 (EUTR), które zabrania
wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego drewna i produktów drewnianych.
Bardzo przydatnym narzędziem w odniesieniu do elementów oceny i minimalizacji ryzyka Systemu Należytej Staranności
EUTR są certyfikaty międzynarodowych organizacji promujących odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi
świata.
DEKRA Certification we współpracy z Soil Association Woodmark oferuje certyfikację dla wszystkich przedsiębiorstw
w łańcuchu dostaw, zgodnie z jednymi z największych międzynarodowych programów certyfikacji w przemyśle
drzewnym, jakimi są FSC i PEFC. Standardy te określają wymagania kontroli przepływu surowca na każdym etapie
dostaw. Certyfikaty FSC i PEFC potwierdzają, że kupowane, sprzedawane, wytwarzane przez przedsiębiorstwo materiały
i produkty z drewna pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów (zarządzanych w zgodzie z obowiązującym prawem
oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej
dany obszar) i mogą być oznaczone znakiem FSC lub PEFC.
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Dla kogo certyfikacja FSC i PEFC?
tartaki
producenci mebli i wyrobów stolarskich
wytwórnie płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek
producenci wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
wytwórnie budynków prefabrykowanych
producenci opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.
zakłady papiernicze
dystrybutorzy drewna i produktów pochodzenia leśnego

Korzyści z posiadania certyfikatu FSC/PEFC:
umożliwienie wprowadzenia i swobodnego przepływu produktów drewnianych i papierniczych
w całej Unii Europejskiej
potwierdzenie dla kontrahentów i klientów, że kupowane przez nich elementy nie zostały wytworzone
na terenach zagrożonych, a ich produkcja nie pogwałca praw lokalnych społeczności
umożliwienie identyfikacji i odseparowanie drewna pochodzącego z nieznanych, nielegalnych
lub kontrowersyjnych źródeł
wzrost przewagi konkurencyjnej i rynkowej przedsiębiorstwa dzięki rozpoznawalnym na całym świecie
znakom FSC i PEFC

PEFC/32-44-005

www.dekra-certification.com.pl
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