PEFC edendab jätkusuutlikku
metsamajandamist ja aitab kaitsta
metsi kogu maailmas.

PEFC märgis on tõeliselt üleilmne kaubamärk – sellel kujutatud kaks puud on arusaadavad kõikidele inimestele sõltumata
kõneldavast keelest.

PEFC [Programme for the
Endorsement of Forest Certification]
– metsasertifitseerimisskeemide
tunnustamise programm on rahvusvaheline
mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mis
on pühendunud metsade säästva majandamise
edendamisele sõltumatu kolmanda osapoole
teostatud sertifitseerimise kaudu.

PEFC on katusorganisatsioon, mis ühendab
eri riikide metsasertifitseerimisskeeme. PEFC alla on
koondunud 44 riigis heaks kiidetud sertifitseerimis
skeemid, mis hõlmavad üle 309 miljoni hektari serti
fitseeritud metsa. See teeb PEFC-st maailma suurima
metsa- ja puidutoodete sertifitseerimissüsteemi.

PEFC märgis tootel – puidul, paberil, pakke
materjalil – kinnitab, et toote puidupõhine toormater
jal pärineb vastutustundlikult majandatud metsast.

Eesti Metsasertifitseerimise
Nõukogu MTÜ
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
t +372 529 7807
e info@pefc.ee
w www.pefc.ee

MIS ON

PEFC?
Kõige kiiremini leviv metsa
sertifitseerimisskeem maailmas

Trükitud PEFC sertifitseeritud paberile

PEFC: vastutustundliku metsanduse kinnitus
Võimaldab vastutustundlikku
tarneahela juhtimist

Kehtestab säästva
metsamajandamise standardi

Sõltumatu ja erapooletu, eristab
selgelt standardite kohaldamise,
sertifitseerimise ja akrediteerimise

Üleilmselt tunnustatud jätkusuutlik
kuse kriteeriumid kohandatakse kohali
kele oludele vastavaks

Läbipaistev ja jälgitav, kolmanda

ökosüsteemide säilimine ning aidatakse
kaasa kliimamuutuste ärahoidmisele

Toetatakse inimesi ja kohalikke kogu
kondi, kelle elatusallikaks on mets

Jõuline, praktiliselt rakendatav ja
tulus

Edastab
sotsiaalseid
väärtusi
Loodi 1999. aastal, et väike- ja
peremetsaomanikud ning metsaomanike
ühendused saaksid jätkusuutlikku
metsamajandamist tõendada
Inimestekeskne, väikeettevõtjate, töötajate ja
kohalike kogukondade vajadusi arvestav
Eri riikide metsasertifitseerimisskeemide

ühendus

Rohkem teavet PEFC kohta
leiad veebilehelt www.pefc.ee

MAAILM, KUS INIMESED MAJANDAVAD METSI JÄTKUSUUTLIKULT
PEFC – metsasertifitseerimisskeemide
tunnustamise programm

Üleilmselt
tunnustatud
Arvestatakse riigi- ja erahangete
poliitikas
Üleilmsed organisatsioonid ja
ettevõtted kasutavad PEFC-d
säästva metsamajandamise suunistena

Tarbijad otsivad toodetelt
märgiseid ja usaldavad neid:

Avaldab üleilmset mõju ning
on kõikjal kättesaadav
75% kõikidest serti
fitseeritud metsadest
maailmas on PEFC
sertifitseeritud**
Enam kui 750 000
metsaomanikul on
PEFC sertifikaat**

20 000 ettevõtet 70 riigis
omavad tarneahela sertifikaati**

Sertifitseerimisteenus
on kohandatud
kohalikele oludele
vastavaks 44 riigis**

• 80% vastajate arvates võiksid ettevõtted
kasutada märgiseid*
• üks vastaja viiest on kuulnud PEFC
märgisest*

Vali PEFC
Hoolime metsadest oma
kodukohas ja kogu maailmas

* PEFC/GfK üleilmne tarbijaküsitlus - 2014. a. okt. ** 2018. a. dets.

osapoole läbiviidav sertifitseerimine
tagab, et tootes sisalduv sertifitseeritud
puit pärineb säästvalt majandatud
metsast

Tagatakse elustiku mitmekesisuse ja

