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1. Introducere
Logo-ul / eticheta PEFC furnizează informații referitoare la originea produsului forestier în
păduri gestionate în mod durabil și în alte surse necontroversate. Cumpărătorii și
cumpărătorii potențiali pot utiliza aceste informații în alegerea produsului în funcție de
rațiuni de mediu, precum și de alte considerații.
Scopul general al utilizării logoului / etichetei PEFC este, prin comunicarea informațiilor
exacte și verificabile care nu induc în eroare, de a încuraja cererea și oferta de produse
originare din pădurile gestionate durabil, stimulând astfel potențialul de îmbunătățire
continuă a resursei forestiere mondiale.
Documentul se bazează pe principiile generale pentru etichetele și declarațiile de mediu
definite în ISO 14020: 2000.

2. Emiterea de licențe Logo
PEFC România acordă licențe, la cerere, pentru utilizarea siglei PEFC pe baza
unui contract de utilizare a logo-ului încheiat între PEFC România și utilizatorii logo-ului
și reglementează respectarea următoarelor cerințe:
· Respectarea regulilor de utilizare a logo-ului (PEFC ST 2001)
· Definirea obiectului: atribuirea licenței unui grup de utilizatori de logo-uri (conform
Anexa 5, secțiunea 6)
· Durata contractului și costuri
· Reguli de retragere sau reziliere a contractului din cauza neconformităților
titularului față de regulile de utilizare a logo-ului sau retragerea drepturilor de licențiere
a logo-ului PEFC România de către Consiliul PEFC
· Penalizare pentru încălcarea regulilor de utilizare a logo-ului, a regulilor PEFC sau a
conținutului contractual, după o avertizarea prealabilă, în valoare de o cincime din
valoarea de piață a produselor la care se referă utilizarea neautorizată a logo-ului. Dacă
se poate dovedi că utilizarea necorespunzătoare a logo-ului a fost neintenționată, se
poate impune o pedeapsă de cel mult 12.500 €.
Taxele de acordare a licențelor vor fi stabilite de Adunarea Generală a PEFC România și vor fi
publicate pe site-ul PEFC România.
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3. Contract de utilizare a Logo-ului PEFC
Contract de utilizare a Logo-ului PEFC
Între
(1) PEFC Romania,
Str. Paraul Cararii nr. 12, Voinesita,
RO-Voineasa
și
(2) «Instituție», «Stradă», «Cod poștal» «Oraș»
(denumit în continuare "licențiat")
Unde "instituția" este licențiatul PEFC Logo în domeniul utilizării Logo-ului PEFC.
Ca rezultat al contractului, licențiatul PEFC Logo va fi în măsură să emită logo-uri
recunoscute PEFC, pentru produsele forestiere a căror origine se află în pădurile gestionate
în mod sustenabil și în alte surse non-controversate, în România.
Părțile menționate mai sus sunt de acord cu următoarele:
1. Obiectul
Titularul de licență primește dreptul de a utiliza Logo-ul PEFC în conformitate cu
Documentul tehnic al Consiliului PEFC (PEFC ST 2001: 2008 - Reguli de utilizare a
Logo-ului PEFC - Cerințe, Anexa 1). Titularul de licență îndeplinește următoarele
cerințe: Certificat valabil sau participare activă într-o suprafață certificată.
2. Logo PEFC, numărul de înregistrare
Titularul licenței are dreptul să utilizeze marca protejată cuvânt-imagine-marca,
inclusiv numărul de Logo, pe corespondența de afaceri și pe produsele certificate
ale companiei în cadrul activității de afaceri a licențiatului. Logo-ul poate fi
utilizat numai cu numărul de înregistrare individual, care se acordă după
încheierea contractului și primirea plății: Număr de înregistrare: PEFC / XX-XX-XX
Prin urmare, licențiatul este de acord să îndeplinească cerințele specificate în
PEFC ST 2001: 2008 - Regulile de utilizare a Logo-urilor PEFC, ale documentului
tehnic al Consiliului PEFC în momentul încheierii acestuia.
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3. Drepturi de autor pentru Logo PEFC
Consiliul PEFC deține două mărci comerciale, sigla PEFC și inițialele: „PEFC”.
Utilizarea neautorizată a acestui material protejat de dreptul de autor este
interzisă și poate duce la acțiuni în justiție. Utilizarea mărcilor comerciale PEFC
este reglementată și guvernată de Consiliul PEFC. PEFC România gestionează
utilizarea mărcilor comerciale PEFC în România în numele Consiliului PEFC.
4. Durata contractului, costurile
Contractul este valabil timp de trei ani de la data plății. Taxa unică pentru
înființarea schemei PEFC și costurile anuale de servicii de logo sunt prezentate în
factura însoțitoare.
Contractul devine valid din punct de vedere juridic la achitarea integrală a
acestor sume, fiind semnat de companie și contrasemnat de PEFC România.
5. Retragerea, încetarea contractului
Contractul se prelungește cu încă 3 ani dacă titularul licenței îndeplinește
cerințele în conformitate cu § § 1 - 3 din versiunea valabilă în prezent și nu a fost
depusă nicio retragere; oricare dintre părți se poate retrage din prezentul
contract cu o notificare de trei luni.
Dacă există motive să creadă că, contrar conținutului prezentului contract, a avut
loc o încălcare a utilizării siglei Regulile sau regulamentele PEFC, licența poate fi
suspendată, cu efect imediat, după avertizarea prealabilă.
În cazul în care Consiliul PEFC, în calitate de proprietar, va revoca licența de
atribuire a logo-ului de la PEFC România, atunci și acest contract va înceta.
Utilizatorul logo-ului nu va primi nici o compensație în cazul în care licența de
utilizare a logo-ului expiră ca urmare a anulării, revocării sau rezilierii licenței de
acordare a licenței.
6. Penalități
În cazul încălcării prezentului contract, o penalitate în valoare de o cincime din
valoarea de piață a produselor la care se referă utilizarea neautorizată a Logoului poate fi colectată, după o avertizare prealabilă. Dacă se poate dovedi că
utilizarea necorespunzătoare a logo-ului a fost neintenționată, poate fi impusă o
penalizare de maximum 10.000 €.
7. Rezolvarea disputelor
În toate litigiile care decurg din prezentul acord sau din activitățile viitoare dintre
părți, ambele părți vor respecta, cu excepția recursului la proceduri legale,
regulile de arbitraj și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din București,
care se supune legii române.
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8. Publicarea datelor, a informațiilor
Titularul licenței este de acord ca informațiile privind certificatul, numărul de
siglă și adresa companiei vor fi publicate și difuzate. Titularul licenței este
responsabil pentru corectitudinea informațiilor sale.
9. Valabilitatea contractului
Contractul intră în vigoare când ambele părți l-au semnat.
10.
Competența juridică
Competența juridică pentru toate disputele referitoare la acest contract este la
Judecătoria Brașov, România.
Brașov, la _______________, la _______________

Licențiatorul:
PEFC România
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