MIKS ON METS OLULINE
Kõik teavad, et mets on üks ütlemata tore koht. Mets on
väärtuslik elu- ja pelgupaik taime- ja loomaliikidele. Mets
etendab tähtsat rolli kliima reguleerimisel, mets annab meile
puitu ja paberit. Lisaks on mets elatusallikaks 1,6 miljardile
inimesele maailmas. Ebaseaduslik raie ning metsade raadamine
põllumaaks ja linnade laiendamiseks aga ohustab nende
inimeste tulevikku. Kunagi varem pole metsade kaitsmise
vajadus olnud suurem kui tänasel päeval.
Metsad on hindamatu tähtsusega elu- ja looduskeskkonna
jätkusuutlikul arendamisel. Nad pakuvad inimestele eluliselt
vajalikke kaupu ja teenuseid, on tähtsad elatusallikana ning
aluseks keskkonda säästvale majandusele. Kui tahame kaasa
aidata üleilmsetele püüdlustele leevendada vaesust, lahendada
veevarude ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise probleemi
ning nõrgendada kliimamuutuste mõju, on meie planeedi
metsaressursside säilitamine ja suurendamine esmatähtis.

Tarbijatena
saame anda oma
panuse: ostame
teadlikult ainult
sertifitseeritud
puit- ja
paberitooteid.

PEFC MÄRGIS

MIDA TÄHENDAB SERTIFITSEERIMINE

Paljud tooted kannavad templit või märgist. Maailma
metsade parema tuleviku toetamiseks osta toode,
millelt leiad kahe puu kujutisega logo.

PEFC on sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon,
mis edendab säästvat metsamajandamist metsade ja
metsasaaduste sertifitseerimise kaudu.

Kahe puuga logo tootel kinnitabki, et
puidul põhinev toode (puit, mööbel,
pakend või paber) pärineb heade tavade
kohaselt majandatud metsast. Tänapäeval
on see tunnustatud kaubamärk,
mida võib leida paljudel igapäevastel
toodetel. PEFC logo annab tarbijatele
kogu maailmas teada, et antud puit või
tootes kasutatud puidukiud pärinevad
vastutustundlikult majandatud metsast.
PEFC tähendab metsasertifitsee
rimisskeemide tunnustamise prog
rammi, mis toimib enam kui 45 riigis üle
kogu maailma, ja kinnitab, et sertifitseeritud
mets vastab kõrgetele looduskeskkonna
säästliku kasutamise standarditele ning
sellisest metsast toodetud puitu ja puidukiudu jälgitakse kogu tarneahela jooksul
kuni lugematute toodete valmimiseni.

PEFC säästva metsamajandamise põhimõtted hõlmavad rangeid keskkonna-,
sotsiaalseid ja majanduslikke nõudeid.
Sõltumatud audiitorid kontrollivad
nende nõuete täitmist.

Sertifitseerimine on kaheosaline toiming:
Metsasertifitseerimine kinnitab, et metsamajandamisel
järgitakse rangelt keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke
vajadusi, hoides tasakaalu inimeste, planeedi ja tulu vahel.
Tarneahela sertifitseerimine tähendab, et puidu teekonda
on võimalik jälgida alates metsast kuni lõpptooteni välja.
Sertifikaat väljastatakse pärast seda, kui kolmas osapool on
auditeerimise käigus veendunud, et metsamajandamise võtted
ja tarneahela süsteemid vastavad PEFC rahvusvaheliselt
tunnustatud standarditele.
Tänaseks on PEFC-sertifitseeritud enam kui 20 000
ettevõtet ja 310 miljonit hektarit metsa kogu
maailmas.

PEFC STANDARDI PÕHINÕUDED:
• Ökoloogiliselt tähtsad metsaalad on kaitstud
• Edendatakse ja kaitstakse bioloogilist mitmekesisust
• Sertifitseerida ei saa metsaistandust, mis on rajatud
metsamaast põllumaaks muudetud maale
• Keelatud on ohtlike kemikaalide kasutamine
• Keelatud on geneetiliselt muundatud puude
istutamine
• Kaitstakse metsatöötajate ja põlisrahvaste õigusi
• Eelistatakse kohaliku tööjõu kasutamist
• Tunnustatakse ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni ja
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põlis- ja
hõimurahvaid puudutavaid konventsioone
• Konsulteeritakse kohalike inimeste ja huvipooltega
• Austatakse maaomanike õigusi ja kohalikke tavasid

TOETAME METSI KÕIKJAL MAAILMAS
Tänapäeval on kogu maailma metsadest sertifitseeritud 10%,
75%-l nendest on PEFC sertifikaat.
Otsi toodetelt PEFC logo, ainult siis saad olla kindel,
et ostad vastutustundlikust toorainest valmistatud
tooteid ja toetad ettevõtteid, mis peavad oluliseks
loodusvarade säästlikku majandamist.
Rohelisi puid kujutava logo leiad ajakirjadel, ettevõtete teabelehtedel, mitmesugustel pakenditel, kokkupandavatel puittoodetel, mänguasjadel, topsidel, koopiapaberil ja ümbrikel ning
paljudel teistel toodetel, sest üha enam ettevõtteid teadvustab PEFC programmi ja märgise kasutamisega kaasnevaid
eeliseid.
Tea, et kui valid toote, millel on PEFC kahe puuga
logo, avaldad toetust meie kõige väärtuslikuma
loodusvara – metsa – vastutustundlikule
majandamisele kogu maailmas.

PEFC kahe puuga logo ületab keelebärjääri, mis teeb
PEFC logost tõeliselt üleilmse kaubamärgi.
Leia rohkem teavet veebilehelt

www.pefc.ee
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