NOTĂ CONSUTATIVĂ PENTRU RETAILERI
CERTIFICARE PRODUSE DIN LEMN Probleme curente și abordarea PEFC
Cererea de produse sustenabile pe bază de lemn a crescut constant în ultimii
ani. Guvernele din întreaga lume au recunoscut nevoia de acțiuni pentru
combaterea defrișărilor și mulți s-au înscris la Declarația de la New York
privind pădurile în septembrie 2014. Defrisările sunt acum în centrul politicilor
privind schimbările climatice. Cu toate acestea, pentru comercianții cu
amănuntul, este din ce în ce mai complicat să asigure legalitatea și
sustenabilitatea datorită utilizării pe scară largă a produselor pe bază de lemn,
a implicațiilor potențiale ale costurilor și a politicii publice emergente. La
aceasta se adaugă o cerere din ce în ce mai mare de acțiune a clienților.
PEFC, ca cea mai mare și cea mai recunoscută schemă de
certificare a lemnului, a produs acest Q&A scurt atât pentru a
informa și ghida politica, cât și pentru luarea deciziilor privind
achizițiile.

3.CERTIFICAREA PEFC A LANȚULUI DE
1.CE ESTE PEFC?
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) este o
organizație independentă, nonprofit, care oferă un sistem care să vă asigure
că achizitionati produse din lemn sustenabil. Acest lucru se realizează prin
două procese separate, dar legate – Management Forestier durabil și
Certificarea Lanțului de custodie.
PEFC este cea mai mare schemă de certificare din lume și peste 300 de
milioane de hectare de pădure sunt certificate conform standardelor PEFC
de gestionare durabilă a pădurilor. Aceste păduri certificate aprovizionează
peste 20.000 de companii certificate la nivel global.

CUSTODIE
Pentru a urmări lemnul sau fibrele din pădurile certificate până la produsele
dvs., se folosește un proces de audit al certificării Chain of Custody (CoC).
Acest lucru demonstrează că fiecare etapă a lanțului de aprovizionare - de la
pădure la produsul final - a fost monitorizată îndeaproape prin audituri
independente. Această legătură neîntreruptă este o dovadă transparentă că
produsele forestiere, cum ar fi ambalajele, au fost obținute din păduri
gestionate legal și sustenabil.

CERTIFICAREA PEFC A LANȚULUI DE

2..CE ESTE GESTIONAREA DURABILĂ A
PĂDURILOR?
Gestionarea durabilă a pădurilor asigură că produsele din lemn pe care le
cumpărați provin din păduri gestionate în conformitate cu cerințele
.
provocatoare de mediu, sociale și economice.
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Aceasta include:
•

FABRICĂ DE
CELULOZĂ

Mentinerea si cresterea sănătații și vitalitații ecosistemelor
forestiere și a biodiversității;

•

Protejarea zonelor importante ecologic, animalelor sălbatice, apelor
PRODUCĂTOR

și solului
•
•

Prevenirea activitaților ilegale precum taierile ilegale
Promovarea sănătații și bunăstarea pe termen lung a comunităților

TIPOGRAFIE
DEPOZITARE
DEȚINĂTOR DE
MARCĂ SAU
RETAILER

locale și drepturile acestora;
•
•

Apararea zonelor care sunt importante pentru satisfacerea nevoilor de

4.PRODUSELE CERTIFICATE COSTĂ MAI

bază ale comunităților locale;

MULT?

Conformarea cu toate convențiile fundamentale ale OIM
(Organizația Internațională a Muncii), cum ar fi condițiile de muncă
sigure.

Certificarea nu trebuie să conducă neapărat la un preț premium. Cel mai bun
mod de a asigura acest lucru este adoptarea unei abordări incluzive a
achizițiilor pentru a evita o situație de monopol. Aceasta înseamnă aprobarea
celor două sisteme mai solide, și anume PEFC și FSC. Această flexibilitate
combinată cu volumele mari pe care le oferă PEFC ar trebui să diminueze
orice creștere a prețurilor. The Consumer Goods Forum (CGF), Kellogg, John
Lewis, Asda și mulți alții adoptă deja această abordare.

5. DEJA FOLOSIM PRODUSE
CERTIFICATE FSC SAU PEFC. DE CE
AM FOLOSI AMBELE SCHEME?
În prezent, doar aproximativ 10% din pădurile lumii sunt certificate. Din acest 10%,

•

Etichetele comunică încredere și adaugă valoarea mărcii.

aproximativ 60% sunt certificate PEFC, iar restul de 40% la FSC. Prin urmare, dacă

Etichetele de mediu, precum PEFC permit companiilor să își comunice

o companie nu aprobă ambele scheme, ea limitează opțiunile de aprovizionare și

angajamentul de aprovizionare responsabilă. Sondajul PEFC / GfK a

potențial volumele și costurile. Cercetările consumatorilor au arătat că ambele

arătat că peste jumătate din toți consumatorii consideră etichetele de

scheme sunt bine privite și acceptate

certificare drept cea mai liniștitoare dovadă că au fost luate în considerare
considerațiile de mediu și de dezvoltare durabilă

Do you trust these labels?
(% of consumers)
What reassures you most that environmental considerations
have been taken into account? (% of consumers)

PEFC (ASF / CERFLOR / CFCC / SFI)
is a label I can trust
Mean
value:
3.4

Label certifying
ethical considerations

54%

Country of origin
(“Made in ...”)

30%

Brand

24%

FSC

is a label I can trust

Recommendations
of family/friends

Mean
value:
3.3

Media recommendations

17%
16%

Base: 1,000 men and women aged 1 6 + years per country.
Question: When purchasing a product or a service, which of the following
criteria reassure you the most that environmental considerations and
sustainable development have been taken into account?
P E F C / G f K Global Consumer Survey – October 2014

Base: 1,000 men and women aged 1 6 + years per country.
Question: Regardless if you have already seen this label or not:
How much would you agree with the following statements?
P E F C / G f K Global Consumer Survey – October 2014

•

6.EU POT FOLOSI LOGO-UL PE
AMBALAJ?Cât mă costă?

Conform Studiului de regenerare din 2013, achiziționarea unui
produs în ambalaje ecologice este o acțiune esențială pentru mediu în
care consumatorii se pot implica. Același studiu a arătat că peste o

Eticheta PEFC este disponibilă exclusiv pe produse certificate PEFC, pentru a

treime dintre consumatori caută în mod regulat etichete de mediu,

evidenția și distinge produsele și ambalajele realizate din aceste materiale

lucru confirmat prin sondajul PEFC / GfK. care a constatat că aproape

furnizate în mod responsabil. Punând întrebarea furnizorilor dvs., în special în

30% din toți consumatorii caută în mod activ etichete de certificare

ceea ce privește ambalarea și de comercializarea, este posibil să aflați că

forestieră.

acestea vă furnizează deja materiale PEFC, dar nu le etichetează.
Furnizorii certificați pot aplica eticheta PEFC folosind numărul lor unic de
licență și îl pot personaliza cu ușurință pentru a răspunde nevoilor dvs.
specifice utilizând generatorul on-line
https://label.pefc.org/label-generator/login

7.DE CE AR TREBUI SA CER FURNIZORILOR
SA APLICE ETICHETA PEFC
Ținând cont de faptul că este gratuit să utilizezi eticheta, aplicând-o,
demonstrează clienților, colegilor, părților interesate externe și

8.CÂT COSTĂ SA FOLOSESC ETICHETA?
În calitate de RETAILER, este gratuit să utilizezi eticheta. Costurile sunt
suportate de furnizorul certificat ca parte a taxei de certificare anuale.

9.CUM POT VERIFICĂ DACĂ FURNIZORII
MEI SUNT CERTIFICAȚI?
PEFC are o bază de date accesibilă prin intermediul site-ului web
http://pefc.ro/index.php/cautare/cautare-certificate Acesta este un
serviciu gratuit și oferă o verificare instantanee.

consumatorilor că ai folosit surse de lemn și fibre din lemn gestionate

10. POATE PEFC SA OFERE SUPORT SI
SFATURI?

durabil.

PEFC are o echipă dedicată în România care este la îndemână

Beneficiile includ:
• Puteți utiliza eticheta PEFC pe ambalajele produselor certificate

pentru a oferi instruire, materiale informaționale și suport. Acestea sunt

pentru a comunica public angajamentul companiei dvs. pentru
sustenabilitate și un viitor sănătos pentru pădurile lumii
•

Peste 80% dintre consumatori doresc ca organizatiile care
furnizează materiale certificate din păduri gestionate durabil să
utilizeze etichete de certificare, potrivit primului Studiu Global
privind consumatorii PEFC / GfK

PEFC ROMÂNIA, E-mail: office.pefc.ro@gmail.com

disponibile pentru întrebări tehnice, sfaturi despre cum să comunice
certificarea PEFC dincolo de utilizarea etichetei și, de asemenea, pentru
a oferi cunoștințe cu privire la riscurile viitoare și legile din jurul
produselor pe bază de lemn, gratuit.
Pentru mai multe informații contactați: LUCIAN FILIGEAN
Lucian.filigean.pefc@gmail.com

