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Eessõna 

PEFC Nõukogu (rahvusvaheline PEFC), PEFC metsasertifitseerimisskeemide tunnustamise 
programm (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) on rahvusvaheline 
organisatsioon, mis edendab säästvat metsamajandamist metsamajandamise sertifitseerimise 
ja metsapõhiste toodete märgistamise kaudu. PEFC väitega ja/või märgisega tooted annavad 
kindluse, et toormaterjal pärineb säästvalt majandatud metsast.  

PEFC Nõukogu tunnustab rahvuslikke metsasertifitseerimisskeeme, mis vastavad  PEFC 
Nõukogu nõuetele. Nõuetele vastavust hinnatakse regulaarselt.  

Siinne dokument on koostatud avatud ja läbipaistva protsessi käigus, mis põhines 
konsultatsioonidel ja konsensusel hõlmates laialdasi huvirühmasid. 

Käesolev dokument tühistab ja asendab PEFC ST 2001:2008, PEFC logo kasutamise reeglid, 
PEFC Nõukogu tehnilise dokumendi teise väljaande. PEFC logo kasutajatele, kellele on PEFC 
logo litsents väljastatud enne käesoleva dokumendi väljaandmist, kehtib PEFC standardis ST 
2001:2008 sätestatud nõuetelt käesolevas dokumendis sätestatud nõuetele üleminekul 
üleminekuperiood.   
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Sissejuhatus  

PEFC kaubamärgid annavat teavet, et metsapõhised tooted pärinevad säästvalt majandatud 
metsast ja teistest mittevastuolulistest allikatest. Teave kaubamärkide kohta suunab ostjaid ja 
potentsiaalseid ostjaid valima tooteid keskkonnaalastel ja teistel kaalutlustel. 

PEFC kaubamärkide kasutuse peamine eesmärk on täpse ja tõendatava teabe selge 
edastamise kaudu ergutada nõudlust sääsvalt majandatud metsadest pärinevate toodete järgi 
ja nende hankimist, et sel viisil stimuleerida turu nõudlusel põhinevat metsaressursside 
potentsiaali pidevat parendamist kogu maailmas. 

Organisatsioonid saavad neile antud unikaalse logolitsentsikoodiga PEFC kaubamärke alla 
laadida PEFC märgise generaatori abil. PEFC märgise generaator on tasuta internetis 
kasutatav vahend, mis võimaldab kiiresti ja hõlpsasti luua PEFC kaubamärke. Kõikidel kehtivat 
logo kasutuslitsentsi omavatel organisatsioonidel on võimalik märgise generaatorit kasutada. 

Käesoleva dokumendi aluseks on ISO 14020 standardil põhinevad keskkonnamärgiste ja 
deklaratsioonide üldised põhimõtted.  
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1 Reguleerimisala 

Käesolev dokument hõlmab nõudeid PEFC kaubamärkide kasutajatele, et tagada PEFC logo, 
initsiaalide PEFC, nendega seotud väidete ja/või deklaratsioonide korrektne, tõendatav, 
asjakohane ja eksitamatu kasutamine. 

Käesolev dokument sätestab PEFC kaubamärkide õigusliku kaitse; PEFC kaubamärkide 
kasutusõigused; kaubamärkide kasutamise kategooriad ning PEFC kaubamärkide tehnilised ja 
graafilised kasutamise nõuded tootel ja väljaspool toodet.  

Sõna “peab” kasutatakse käesolevas standardis juhul, kui toodud sätted on kohustuslikud. 
Sõna “peaks” kasutatakse juhul, kui osutatakse sätetele, mille täitmine ei ole küll kohustuslik, 
kuid mille vastuvõtmist ja täitmist eeldatakse. Sõna “võib” kasutatakse käesolevas standardis 
juhul, kui standard lubab antud sätet rakendada, sõna “saab” viitab standardi kasutaja võimele 
sätet rakendada või kasutajale antud valikuvõimalusele. 

2 Normdokumendid 

Alltoodud normdokumente kasutatakse koos käesoleva dokumendiga. Nii dateeritud kui ka 
dateerimata dokumentide puhul kehtib viidatud alusdokumendi viimane väljaanne (sealhulgas 
mis tahes muudatused).   

PEFC ST 2002, Metsa- ja puupõhiste toodete tarneahel. Nõuded  

3 Mõisted ja määratlused  

Käesoleva dokumendi reguleerimisalas kehtivad standardis PEFC ST 2002 „Metsa- ja 
puupõhiste toodete tarneahel. Nõuded“ toodud mõisted ja määratlused.  

3.1 Valmistoode  

Töötlemisprotsessi lõpuks saadud toode, mis on valmis tarbijatele müümiseks või jaotamiseks 
(kuid pole veel müüdud või jaotatud). 

3.2 Metsa- ja puupõhine materjal  

Metsast või teistest allikatest pärinev materjal, mida PEFC Nõukogu tunnustab kui PEFC-
sertifitseerimiseks sobivat materjali, näiteks mittemetsamaal kasvavad puud, sealhulgas 
ringlussevõetud materjal, mis pärineb nendest allikatest/nendelt aladelt, samuti puiduline ja 
mittepuiduline materjal, näiteks kork, metsaseened ja -marjad jne, mida tavaliselt nimetatakse 
mittepuidulisteks metsatoodeteks.  

3.3 Metsa- ja puupõhised tooted  

Metsa- ja puupõhisest materjalist tooted, sealhulgas mõõdetavad, kuid mittemateriaalsed 
tooted, näiteks metsa- ja puupõhisest materjalist toodetud energia.  

3.4 Tooteväline kasutus  

PEFC kaubamärkide kasutus teisel viisil kui tootepealne kasutus, mis ei viita konkreetsele 
tootele või PEFC-sertifitseeritud metsast pärinevale toormaterjalile. Vaata ka peatükki 5 „PEFC 
kaubamärkide reguleerimisala“. 

3.5 Tootepealne kasutus  

PEFC kaubamärkide kasutus, mis viitab PEFC-sertifitseeritud materjalile tootes, või mida 
ostjad või üldsus tunnevad või teavad kui PEFC-sertifitseeritud materjali. Tootepealne 
kasutus võib olla otsene (PEFC kaubamärkidega märgistatakse materiaalsed tooted) või 
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kaudne (kaubamärgid viitavad materiaalsetele toodetele, kuigi märgiseid ei panda otseselt 
tootele). Vaata ka peatükki 5 „PEFC kaubamärkide reguleerimisala“.   

3.6 PEFC tunnustatud organ  

Tunnustatud organ on üksus, millel on PEFC Nõukogu luba väljastada PEFC kaubamärkide 
litsentse ja määrata PEFC Nõukogu nimel sertifitseerimisasutusi teavitatud asutusteks. 
Tavaliselt on tunnustatud organiteks PEFC rahvuslikud juhtorganid (Eestis on PEFC 
tunnustatud organiks MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ehk PEFC-Eesti). 

3.7 PEFC sertifitseeritud materjal  

Materjali kategooriad:  

a) tarnija tarnitud metsa- ja puupõhine materjal, millel on PEFC tunnustatud 
sertifikaat PEFC väitega  „x% PEFC-sertifitseeritud“ [„x% PEFC certified“] või tarnija tarnitud 
metsa- ja puupõhine materjal, millel on PEFC tunnustatud metsamajandamise standardi 
põhjal väljastatud sertifikaat PEFC tunnustatud skeemi mõne teise väitega. 

 Märkus: PEFC tunnustatud skeemi väited on toodud PEFC veebilehel www.pefc.org.   

b) Ringlussevõetud materjal (mis ei ole tarnitud PEFC väitega „x% PEFC-
sertifitseeritud).    

3.8 PEFC-sertifitseeritud toode  

Organisatsiooni müüdud/ülekantud toode, millel on PEFC väide „x% PEFC-sertifitseeritud“.  

3.9 PEFC tarneahel  

Organisatsiooni protseduurid metsa- ja puupõhiste toodete ja nende materjalikategooriatega 
seotud teabe haldamiseks ning korrektsete ja tõendatavate PEFC väidete esitamiseks. 

3.10 PEFC kontrollitud allikad  

Metsa- ja puupõhiseid tooteid hõlmav materjalikategooria, mille osas organisatsioon on 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamise tulemusena veendunud, et materjali 
pärinemise osas vastuolulistest allikatest on tegemist „mittemärkimisväärse riskiga“.    

Märkus: “PEFC kontrollitud allikad” on PEFC väide, mida organisatsioon võib sellisesse 
materjalikategooriasse kuuluva materjali märgistamiseks kasutada.  

3.11 PEFC märgised   

PEFC märgised hõlmavad PEFC logo ja lisaelemente, sealhulgas märgise nimetus, sõnum, 
veebilehe aadress ja raam. Lisaelemendid täiendavad logo andes teavet selle kohta, mida 
PEFC logoga tahetakse öelda. PEFC logo kasutatakse üksnes PEFC märgisel. Käesolevas 
dokumendis kirjeldatud teatavatel tingimustel võib PEFC märgisel mõned elemendid ära jätta 
nii, et märgise lõppkujunduseks on PEFC logo ilma lisaelementideta. 

3.12 PEFC rahvuslikud juhtorganid   

PEFC rahvuslikud juhtorganid on sõltumatud rahvuslikud organisatsioonid, mis on loodud 
PEFC skeemi arendamiseks ja rakendamiseks antud riigis. Nimekiri PEFC rahvuslikest 
juhtorganitest ja nende kontaktandmed on toodud PEFC veebilehel. PEFC rahvuslik juhtorgan 
on enamasti ka PEFC tunnustatud organ. Vaata alapunkti 3.6. (Eestis on PEFC rahvuslikuks 
juhtorganiks MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ehk PEFC-Eesti). 

 

file:///C:/Users/hannah.prins/Desktop/www.pefc.org


© PEFC Nõukogu 2020 

3.13 PEFC tunnustatud sertifikaat  

(a) PEFC tunnustatud metsamajandamisskeemi / metsamajandamise standardi alusel 
PEFC teavitatud sertifitseerimisasutuse poolt väljastatud kehtiv akrediteeritud 
metsamajandamise sertifikaat;  

(b) PEFC rahvusvahelise tarneahela standardi või mõne teise PEFC tunnustatud 
tarneahela standardi alusel PEFC teavitatud sertifitseerimisasutuse väljastatud kehtiv 
akrediteeritud tarneahela sertifikaat.  

Märkus 1: PEFC tunnustatud metsasertifitseerimisskeemid ja tarneahela standardid on toodud PEFC 
Nõukogu veebilehel www.pefc.org 

Märkus 2: grupi- või mitme tegevuskoha sertifikaadi puhul, kus kinnitus selle kohta, et tegevuskoht või 
grupis osaleja on kaetud sertifikaadiga, on toodud eraldi dokumendis, näiteks sertifikaadi lisas või 
alamsertifikaadis, kuuluvad need dokumendid sertifikaadi juurde ja moodustavad üheskoos 
tegevuskoha/osaleja PEFC tunnustatud sertifikaadi. 

3.14 PEFC kaubamärgid    

PEFC kaubamärgid on sümbolid, mis esindavad PEFC visuaalset identiteeti. Need on 
registreeritud ja kuuluvad PEFC Nõukogule. Eksisteerib kaks PEFC kaubamärki: 

a) initsiaalid PEFC; 

b) PEFC logo. Logo kujutab kahte puud, mille ümber on nool. Selle all on initsiaalid PEFC. 
PEFC logo kasutatakse alati ainult PEFC märgisel (vt ka alapunkti 3.11, PEFC 
märgise määratlus). 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 Ringlussevõetud materjal     

Metsa- ja puupõhine materjal,    

(a) mida tootmisprotsessis taaskasutatakse jäätmetest. Siia ei kuulu taaskasutus, mis 
hõlmab protsessi käigus tekkinud ümbertöödeldud, uuesti peenestatud materjali või 
jäätmeid, mida on võimalik sama protsessi käigus taas kasutusele võtta. Siia ei kuulu 
kõrvalsaadused esmastest tootmisprotsessidest, näiteks saetööstuse kõrvalsaadused 
(saepuru, puiduhake, koor jne) või metsatööde jäätmed (koor, oksatüükad, juured jne), 
sest neid ei peeta jäätmeteks.  

(b) mis on tekkinud kodumajapidamistes või kaubandus-, tööstus- ja ametiasutustes, mis 
täidavad oma rolli toote lõppkasutajana ning mille tulemusena ei saa toodet enam 
ettenähtud otstarbel kasutada. See hõlmab ka jaotuskanalist tagastatud materjali.   

Märkus 1: mõiste „võimalik sama protsessi käigus taas kasutusele võtta“ tähendab, et protsessi käigus 
saadud materjali kasutatakse korduvalt sama protsessi käigus samas tegevuskohas. Näiteks, 
puitpaneelide tootmisel tekivad nende töötlemisel pressiliinil jäägid, mida kasutatakse korduvalt samal 
pressiliinil. Seda materjali ei peeta ringlussevõetud materjaliks.    

Märkus 2: määratlus põhineb ISO 14021 määratlustel. 

Märkus 3: näiteid ringlussevõetud materjalidest on toodud dokumendis PEFC GD 2001.   

http://www.pefc.org/
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3.16 Jaemüüja   

Üksus, mis tarnib PEFC-sertifitseeritud ettevõtetelt PEFC-sertifitseeritud valmistooteid ja 
müüb neid tarbijatele.  

3.17 Mittemetsamaal kasvavad puud      

Puud, mis kasvavad väljaspool siseriiklikult metsamaaks klassifitseeritud ala. 
Mittemetsamaana“ liigitatakse tavaliselt “põllumajandusmaa” või “asum“. 

 

4 PEFC kaubamärkide omandiõigus   

4.1 Omandiõigus   

4.1.1 PEFC logo ja initsiaalid PEFC on autoriõigusega kaitstud materjal ning rahvusvaheliselt 
registreeritud kaubamärgid, mida omab PEFC Nõukogu. Käesoleva autoriõigusega kaitstud 
materjali loata kasutamine on keelatud ja võib tähendada õiguslike meetmete tarvitusele 
võtmist.  

4.1.2 PEFC logo ja initsiaale PEFC ei kasutata koos sümbolitega, näiteks TM või R, mis viitavad 
registreeritud kaubamärkidele.  

5 PEFC kaubamärkide reguleerimisala   

5.1 PEFC kaubamärkide üldine reguleerimisala  

5.1.1 PEFC kaubamärgid ja nendega seotud väited viitavad sellele, et märgistatud ja/või 
väitega toodetes sisalduv metsa- ja puupõhine materjal pärineb säästvalt majandatud 
metsast, ringlussevõetud ja/või kontrollitud allikatest.  

5.1.2 PEFC kaubamärgid näitavad ka seda, et ettevõttel, mis toodab märgistatud või 
sertifitseeringule viitava väitega toodet, on oma juhtimissüsteem ning ettevõtte juhtimine vastab 
sotsiaalsetele nõuetele. 

5.1.3 Lisaks eelnevale viitavad PEFC kaubamärgid organisatsiooni seotusele PEFC-ga või 
sertifitseeritud staatusele.  

5.2 PEFC kaubamärkide tootepealse kasutuse reguleerimisala  

5.2.1 PEFC kaubamärkide tootepealse kasutuse reguleerimisala hõlmab:  

a) kaubamärkide otsest tootepealset kasutust materiaalsetel toodetel või nende 
pakendil, viidates PEFC-sertifitseeritud materjalile;   

b) kaubamärkide kaudset tootepealset kasutust, kus mis tahes viitest tootele võib aru 
saada, et toode ise on sertifitseeritud või sisaldab PEFC-sertifitseeritud materjali; 
näiteks meedia- või turundusmaterjalidel, et osutada PEFC-sertifitseeritud tootele; 

Näide 1: PEFC kaubamärkide kasutamine reklaamides, brošüürides, veebilehtedel või 
pakendinimekirjades viidates teatavatele toodetele kui PEFC-sertifitseeritud toodetele.  

Näide  2: viide toote tarnija või tootja sertifitseeritud staatusele, näiteks: „Käesolev ajakiri on trükitud 
PEFC-sertifitseeritud trükikojas“ või „Käesolev ajakiri on trükitud PEFC-sertifitseeritud paberile“. 

c) otsene või kaudne tootepealne kasutus viidates PEFC-sertifitseeritud materjalile, 
mida on kasutatud toote tootmisprotsessi ühes osas. Vaata ka alapunkti 7.1.1.3. 

Näide: „Käesolev brändi laagerdati tammevaatides, mille puit pärineb säästvalt majandatud metsast, 
ringlussevõetud materjalist ja kontrollitud allikast“ või „Käesolev taim on kasvatatud säästvalt majandatud 
metsast ja kontrollitud allikast pärinevatest seemnetest“. 
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5.2.2 PEFC kaubamärgid kehtivad kogu metsa- ja puupõhisele tootele, mis on 
märgistatud või millele on omistatud väide, mitte ainult toote ühe osa kohta. Pakendit ei peeta 
toote osaks. PEFC-sertifitseeritud toote pakend võib samuti sisaldada metsa- ja puupõhist 
materjali ning pakendil endal võib kasutada PEFC kaubamärke. Juhul, kui nii toode kui ka 
pakend on PEFC-sertifitseeritud, võib toote pakendil olla kaks PEFC märgist. Vaata ka 
alapunkti 7.1.1.1. 

5.3 PEFC kaubamärkide tootevälise kasutuse reguleerimisala   

5.3.1  PEFC kaubamärkide tootevälise kasutuse reguleerimisala hõlmab  PEFC 
kaubamärkide mis tahes kasutust, mis ei kuulu PEFC kaubamärkide tootepealse kasutuse 
reguleerimisalasse. Tootevälise kasutuse reguleerimisalasse kuulub näiteks:   

(a) teave metsasertifitseerimisskeemidele PEFC tunnustuse omistamise kohta;  

(b) teave sertifitseeritud staatuse kohta (nimetatud kasutus viitab PEFC kaubamärkide 
kasutamisele B ja C grupi raames vastavalt käesoleva standardi alapunktis 6.3 toodud 
kasutajarühma kirjeldusele);   

(c) teave sertifikaatidele PEFC tunnustuse omistamise kohta (sertifitseerimisasutused);  

(d) teave PEFC akrediteerimistegevuste kohta (akrediteerimisasutused); 

(e) teave PEFC-sertifitseeritud toodete tarnimisest või kohustusest tarnida PEFC-
sertifitseeritud tooteid (PEFC-sertifitseeritud toodete lõpptarbijad);   

(f) teave PEFC liikmelisuse või partnerluse kohta (PEFC Nõukogu ja/või PEFC 
rahvuslike juhtorganite liikmed ja partnerid);   

(g) teave PEFC skeemide ja sertifitseeringute arendamisele ja edendamisele 
keskendunud PEFC projektide ja initsiatiivide kohta;   

(h) muu hariduslik ja reklaamialane PEFC kaubamärkide kasutus (PEFC Nõukogu ja 
rahvuslikud juhtorganid, sertifitseeritud üksused, sertifitseerimisasutused, 
akreditseerimisasutused, mittesertifitseeritud organisatsioonid, mis müüvad PEFC-
sertifitseeritud tooteid jne); 

(i) üldine teave PEFC-sertifitseeritud materjali kättesaadavuse kohta kauplustes ja/või 
internetis ilma viiteta konkreetsele tootele või PEFC-sertifitseeritud materjali 
sisaldusele tootes. 

6 PEFC kaubamärkide kasutuse nõuded  

6.1 Üldnõuded  

6.1.1 PEFC kaubamärke kasutatakse koos korrektse viitega PEFC Nõukogule, PEFC 
liikmetele ja nende süsteemidele.  

6.1.2 PEFC logo ja märgised luuakse PEFC märgise generaatori abil. 

6.1.3 PEFC kaubamärke või mis tahes selle elemente ei tohi kasutada teiste kaubamärkide 
või märgiste osana või nendega ühendatuna või kombineerituna teiste kujutiste, sõnade või 
sümbolitega nii, et selle tulemusena luuakse uus märk, mis võib anda üldsusele eksitavat teavet 
PEFC kaubamärkide eesmärgi kohta.  

6.1.4 PEFC kaubamärke ei tohi kasutada viisil, mis võimaldab PEFC süsteeme valesti 
tõlgendada või nende osas arusaamatust tekitada või jätta muljet, et PEFC osaleb 
sertifitseeritud üksuse tegevuses, mis toimub väljaspool sertifitseerimise reguleerimisala, 
toetab sellist tegevust või vastutab selle eest. PEFC kaubamärke ei tohi kasutada viisil, mis 
võimaldab üksuste PEFC sertifikaadiga seotud tegevusi valesti tõlgendada või mõista, või 
PEFC usaldusväärsust kahandada.  

6.1.5 PEFC kaubamärke ei tohi kasutada teiste kaubamärkide ja ettevõtete nimedes või 
veebidomeeni nimedes, välja arvatud juhul, kui PEFC Nõukogu on selleks eriloa andnud. 
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6.1.6 PEFC kaubamärke ei tohi kasutada koos teiste väidete, sõnumite või märgistega, et 
vältida PEFC kaubamärkidega varustatud toodete omaduste, iseloomulike joonte, sisu, 
tootmisprotsessi jne, samuti PEFC sertifitseeringu või üldiselt PEFC valesti mõistmist või nende 
osas eksitava teabe edastamist.  

6.1.7 Juhul, kui teisi väiteid, sõnumeid või märgiseid kasutatakse samal tootel, millel on PEFC 
kaubamärgid, peab selgelt väljendama, millistele tooteomadustele PEFC kaubamärgid 
viitavad.       

6.1.8 PEFC kaubamärke kasutatakse üksnes koos PEFC Nõukogu määratletud sõnumitega. 
Juhul, kui kaubamärkide teatavat kasutusala ei ole PEFC Nõukogu dokumentatsioonis 
määratletud, peab PEFC Nõukogu selle enne kaubamärkide kasutamist kinnitama.  

 6.1.9 PEFC kaubamärkide mis tahes kasutus peab olema korrektne ja vastama 
rakendatavatest õigusaktidest ja seadustest tulenevatele nõuetele. PEFC kaubamärkide 
kasutamisel vastutavad organisatsioonid selle eest, et kaubamärkide kasutus on vastavuses 
rakendatavate õigusaktidega. 

6.1.10 PEFC Nõukogu jätab endale õiguse keelata mis tahes PEFC kaubamärgi kasutuse 
juhul, kui see ei vasta PEFC strateegilisele visioonile ja missioonile.   

6.2 PEFC kaubamärkide kasutuslitsents  

6.2.1 PEFC kaubamärkide kasutamise õiguse annab PEFC kaubamärkide kasutuslitsents, 
mille väljastab PEFC Nõukogu või PEFC tunnustatud organ. Koos PEFC kaubamärkide 
kasutuslitsentsiga väljastakse ka unikaalne litsentsinumber.  

6.2.2 Litsents antakse välja litsentsilepingu (kaubamärkide kasutamise lepingu) sõlmimisel 
kaubamärkide kasutust taotleva organisatsiooni ja PEFC Nõukogu või PEFC tunnustatud 
organi vahel.  

6.2.3 PEFC kaubamärke kasutava organisatsiooni litsentsinumber kuulub PEFC 
kaubamärkide juurde mis tahes kasutusel, välja arvatud juhul, kui sertifitseeritud 
organisatsioonid edastavad väite PEFC tarneahela rakendamise kohta. 

Näide: „Tarnime PEFC-sertifitseeritud materjali (PEFC/XX-XX-XX)”. 

Märkus 1: kui initsiaale PEFC kasutatakse tekstis reklaami eesmärgil ja rohkem kui üks kord, piisab PEFC 
litsentsinumbri lisamisest initsiaalidele PEFC esmakordsel mainimisel. Juhul, kui PEFC märgist koos 
litsentsinumbriga kasutatakse teksti kõrval või samal leheküljel tekstiga, nii et initsiaale kasutav 
organisatsioon on selgelt määratletav, võib initsiaale kasutada ilma litsentsinumbrita.      

Märkus 2: kui PEFC kaubamärke kasutatakse ajakirjanduses ilmunud artiklites või teaduslikes artiklites, 
ei ole vajalik PEFC litsentsinumbrit kasutada/omada.  

6.2.4 PEFC kaubamärkide tootevälisel kasutusel võib PEFC Nõukogu või vastav PEFC 
tunnustatud organ väljastada loa kaubamärkide ühekordseks kasutamiseks. Litsentsi 
kasutamine piirdub sel juhul ainult ühe korraga. Klausel „Reprodutseeritud (volitatud asutuse) 
loal“ peab asuma koos PEFC kaubamärkidega nähtaval kohal. 

 6.2.5 PEFC märgiseid võib erandkorras kasutada ilma litsentsinumbrita, kui selleks annab 
eelnevalt loa litsentsi väljastanud PEFC tunnustatud organ alljärgnevatel tingimustel:  

a) kui PEFC märgise suuruse tõttu ei oleks litsentsinumber loetav;   

b) rakendatav tehnoloogia ei võimaldaks litsentsinumbrit koos PEFC märgisega 
kasutada;  

c) lisaks eeltoodule, kui tootepealse kasutuse korral:  

- kasutatakse litsentsinumbriga PEFC kaubamärke toote teistel osadel (näiteks 
pakendil, suurematel kastidel, reklaamlehel või tootejuhendis); või 

- PEFC kaubamärkide kasutajat saab toote kohta antud teabel selgelt ja üheselt 
mõistetavalt teistest eraldada.  
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6.3 PEFC kaubamärkide kasutajate klassifikatsioon  

6.3.1 A grupp: rahvuslikud juhtorganid ja PEFC tunnustatud organid  

 PEFC rahvuslikel juhtorganitel või teistel PEFC tunnustatud organitel on õigus 
PEFC kaubamärke kasutada üksnes tooteväliselt.  

6.3.2 B grupp: PEFC tunnustatud säästva metsamajandamise standardi alusel 
sertifitseeritud üksused  

6.3.2.1 PEFC kaubamärkide litsentsi saamiseks peab säästva metsamajandamise 
sertifitseerimiseks sobival üksusel olema kehtiv metsamajandamise sertifikaat.   

6.3.2.2 B grupi üksustel, millel on PEFC tunnustatud sertifikaat, on õigus kasutada PEFC 
kaubamärke üksnes tooteväliselt, välja arvatud juhul, kui nad on ühtlasi sertifitseeritud PEFC 
tarneahela standardi alusel.  

6.3.2.3 Juhul, kui sertifitseering peatatakse, tühistatakse või lõpetatakse, peatatakse (seniks, 
kuni peatamine tühistatakse) või tühistatakse automaatselt ka PEFC kaubamärkide litsents.  

6.3.3 C grupp: PEFC rahvusvahelise tarneahela standardi või PEFC tunnustatud 
tarneahela standardi alusel sertifitseeritud üksused  

6.3.3.1 PEFC kaubamärkide litsentsi saamiseks peab PEFC tarneahela sertifitseerimiseks 
sobival üksusel olema kehtiv PEFC tunnustatud tarneahela sertifikaat  (vaata PEFC 
tunnustatud sertifikaadi määratlust alapunktist 3.13).   

6.3.3.2 Kaubamärkide C grupi kasutajatel on õigus kasutada PEFC kaubamärke toote peal ja 
tooteväliselt.  

6.3.3.3 Juhul, kui sertifitseering peatatakse, tühistatakse või lõpetatakse, peatatakse (seniks, 
kuni peatamine tühistatakse) või tühistatakse automaatselt ka PEFC kaubamärkide litsents. 

6.3.4 D grupp: teised kasutajad  

6.3.4.1 Organisatsioonid ja teised üksused, mis ei klassifitseeru PEFC kaubamärkide 
kasutajate grupi A, B või C alla.  

6.3.4.2 D grupp hõlmab näiteks järgmisi organisatsioone: kaubandus- ja tööstusühingud, 
jaemüüjad, teadus- ja haridusasutused, sertifitseerimisasutused, akrediteerimisasutused, 
riigiasutused, MTÜ-d jne. D grupp hõlmab ka organisatsioone metsa- ja puupõhiste toodete 
ahelas, mille suhtes tarneahela sertifitseerimine ei kehti, sest tegemist on metsa- ja 
puupõhiste toodete lõpptarbijatega või müüjatega, kes müüvad tooteid, mis on juba tarnijate 
poolt väitega varustatud ja/või märgisega märgistatud.        

6.3.4.3 Kaubamärkide D grupi kasutajatel on õigus kasutada PEFC kaubamärke üksnes 
tooteväliselt.   

6.3.4.4 Kaubamärkide kasutajate D gruppi kuuluvad jaemüüjad, kes tarnivad PEFC-
sertifitseeritud valmistooteid ja müüvad valmistooted otse tarbijatele, ilma et nad tooteid 
vahepeal mis tahes viisil töötleksid, muudaksid, pakiksid või segaksid mittesertifitseeritud 
toodetega, võivad erandkorras alljärgnevatel tingimustel kasutada PEFC kaubamärke 
kaudselt tootel (vt alapunkti 5.2.1.b nõuet) eesmärgiga reklaamida PEFC-sertifitseeritud 
tooteid: 
 

a) eelnimetatud jaemüüjatele on väljastatud kaubamärkide D grupi kasutajate PEFC 

kaubamärkide litsents;   

b) PEFC reklaammärgist kasutatakse vähemalt kord koos märgise sõnumiga „PEFC 

kaubamärkidega märgistatud tooteid võib müüja PEFC-sertifitseeritud toodetena“. 

Sõnum peab olema nähtaval kohal, et üldsusele oleks selgelt arusaadav, mida PEFC 

kaubamärgid tähendavad, ning inimesed suudaksid neid kataloogides, brošüürides 

või hinnakirjades eristada;  
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c) PEFC kaubamärke võib kataloogides, brošüürides või hinnakirjades müügiks 

pakutavate PEFC-sertifitseeritud toodete kõrval kasutada organisatsiooni 

litsentsinumbrita;    
d) tooted ise peavad olema märgistatud PEFC kaubamärkidega, millele on lisatud 

PEFC-sertifitseeritud tarnijale väljastatud litsentsinumber;  

e) PEFC kaubamärkide esmase kasutuse peavad kinnitama PEFC Nõukogu või PEFC 

tunnustatud organ, edaspidi kinnitavad PEFC Nõukogu või PEFC tunnustatud 

organ kaubamärgi kasutuse kord aastas või väljastavad uue kinnituse vastavalt 

sellele, kas kaubamärgi kujundust on vahepeal muudetud;   

f) PEFC kaubamärke kasutatakse alati vastavalt käesolevale standardile ja sellega 

seotud PEFC dokumentatsioonile.   

 
Märkus: PEFC kaubamärgid peavad kataloogides, brošüürides või hinnakirjades esinema vähemalt 
korra, seetõttu ei kehti antud juhul alapunktis 6.2.5 toodud nõuded. 

 

Tabel 1. Kokkuvõte PEFC kaubamärkide kasutusest  

PEFC kaubamärkide kasutaja  
Tootepealne 
kasutus  

Tooteväline  

kasutus 

A grupp: rahvuslikud juhtorganid  Ei Jah 

B grupp: säästva metsamajandamise 
standardi alusel sertifitseeritud üksused  

Ei Jah 

C grupp: tarneahela standardi alusel 
sertifitseeritud üksused  

Jah Jah 

D grupp: teised kasutajad Ei Jah 

   

Märkus 1: B grupi sertifikaadiomanikud, kellel on ka PEFC tarneahela sertifikaat, ja kuuluvad seetõttu 
ühtlasi C gruppi, võivad PEFC kaubamärke tootel kasutada.  

Märkus 2: kaubamärkide B grupi kasutajatele on lisas A toodud soovituslik valik reklaamlauseid 
tooteväliseks kasutuseks, näiteks metsaviitatele.   

Märkus 3: vaata alapunktis 6.3.4.4 toodud nõudeid jaemüüjatele, kes kuuluvad kaubamärkide kasutajate 
D gruppi.   

7 Tehnilised nõuded PEFC kaubamärkidele  

7.1 Tehnilised nõuded PEFC kaubamärkide tootepealseks 
kasutamiseks  

7.1.1 Üldnõuded  

7.1.1.1  Toode, millele viitavad PEFC kaubamärgid, peab olema selgelt määratletud. Juhul, 
kui toodet ei saa selgelt määratleda, selgitab kaubamärkide ja toote vahelist seost märgise 
sõnum või vähemalt toote nimetus (vt alapunkt 8.3.3).   

Näide: kui PEFC-sertifitseeritud pliiatsid on pakitud pakendisse, mis on valmistatud metsapõhisest PEFC-
sertifitseerimata materjalist, selgitab logo juurde kuuluv PEFC märgise sõnum, millisele tootele märgis 
viitab, asendades märgise sõnumil sõnad „see toode“ sõnadega „need pliiatsid“.      

7.1.1.2 Selleks, et kindlaks teha, kas toode võib kanda PEFC kaubamärke, tuleb määrata 
tootes sisalduva sertifitseeritud materjali osatähtsus, võttes arvesse kogu toodet. Vaata ka 
alapunkti 5.2.2. 

Näide: raamat võib kanda PEFC kaubamärke tingimusel, kui kogu raamat (lehed ja kaaned) sisaldab 
vähemalt 70% sertifitseeritud materjali.  
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7.1.1.3 Kaudse tootepealse kasutuse, mis viitab PEFC sertifitseeritud materjali kasutusele 
toote tootmisprotsessi ühes osas (nagu on kirjeldatud alapunktis 5.2.1.c), kinnitab PEFC 
Nõukogu.  

Märkus: PEFC Nõukogu kinnituse saamiseks peavad organisatsioonid võtma ühendust PEFC 
tunnustatud organiga, kes väljastas neile litsentsi.  

7.1.2 PEFC tootepealsed märgised  

7.1.2.1 Märgis „PEFC-sertifitseeritud“   

 

7.1.2.1.1 Märgis „PEFC-sertifitseeritud“ on tootel kasutatav standardmärgis: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1.2 Märgist „PEFC-sertifitseeritud“ võib kasutada mis tahes juhul, kui tootes sisalduvas 
metsa- ja puupõhises materjalis on vähemalt 70% PEFC-sertifitseeritud materjali ja 
ringlussevõetud materjali sisaldus on madalam kui 100%. 

Märkus: ringlussevõetud materjal kuulub metsa- ja puupõhise materjali kategooriasse. Vaata 
määratlust alapunktis 3.7.  

 

7.1.2.1.3 Märgisele „PEFC-sertifitseeritud“ lisatakse järgmine sõnum: „[See toode] pärineb 
säästvalt majandatud metsadest, ringlussevõetud ja kontrollitud allikatest“. Sõnad [see toode] 
võib asendada sertifitseeritud toote nimetusega või sertifitseeritud tootes sisalduva materjali 
nimetusega, millele märgis viitab. Sõnade asendamiseks võib kasutada märgise generaatorit. 
Vaata ka alapunkte 7.1.1.1. ja 8.3.  

 

7.1.2.1.4 Juhul, kui toode ei sisalda PEFC-sertifitseeritud materjali ringlussevõetud allikatest, 
võib märgise sõnumist välja jätta sõna „ringlussevõetud“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1.5 Juhul, kui toode sisaldab ainult PEFC-sertifitseeritud metsast pärit materjali, see 
tähendab materjali, mida tarnitakse väitega „100% PEFC päritolu”, võib märgise sõnum olla 
järgmine: „[See toode] pärineb säästvalt majandatud metsast“.   
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7.1.2.1.6 PEFC-sertifitseeritud projektide puhul asendatakse sõnad „see toode“ sõnadega 
„selles projektis kasutatud metsa- ja puupõhine materjal“. Sõna „projekt“ võib asendada 
projekti liigiga (paviljon, torn jne). 

7.1.2.2 Märgis „PEFC-ringlussevõetud“   

7.1.2.2.1 Märgist „PEFC-ringlussevõetud“ kasutatakse juhul, kui toode sisaldab ainult 
ringlusssevõetud materjali (vt ringussevõetud materjali määratlust alapunktis 3.15). 
Märgise nimi on „PEFC-ringlussevõetud“ ja märgise sõnum „[See toode] pärineb 
ringlussevõetud allikatest“. Sõna [see toode] võib asendada sertifitseeritud toote nimetusega 
või sertifitseeritud tootes sisalduva materjali nimetusega, millele märgis viitab. Sõnade 
asendamiseks võib kasutada märgise generaatorit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Kokkuvõte PEFC kasutusvõimalustest tootemärgistel  

  

 

 

Märgise nimetus PEFC-sertifitseeritud PEFC-ringlussevõetud 

Kasutusnõuded  PEFC-sertifitseeritud materjali 
osatähtsus on vähemalt 70% ja 
ringlussevõetud materjali osatähtsus 
madalam kui 100%. 

Ringlussevõetud materjali osatähtsus on 
100%.  

Märgise 
standardsõnumid  

„[See toode] pärineb säästvalt 
majandatud metsadest, 
ringlussevõetud ja kontrollitud 
allikatest“. 

[See toode] võib asendada 
sertifitseeritud toote nimetusega või 
sertifitseeritud tootes sisalduva 
materjali nimetusega juhul, kui ei ole 
arusaadav, millele märgis viitab. 

Juhul, kui toode ei sisalda 
ringlussevõetud materjali, võib 

„[See toode] pärineb ringlussevõetud 
allikatest“. 

[See toode] võib asendada sertifitseeritud 
toote nimetusega või sertifitseeritud tootes 
sisalduva materjali nimetusega juhul, kui ei 
ole arusaadav, millele märgis viitab. 
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märgise sõnumist välja jätta sõna 
„ringlussevõetud“.    

Juhul, kui toode sisaldab üksnes 
PEFC-sertifitseeritud metsast pärit 
materjali, võib märgise sõnumit 
kasutada ilma lauseühendita 
„ringlussevõetud ja kontrollitud 
allikatest“. 

 

7.1.3 Initsiaalid PEFC  

7.1.3.1 Initsiaale PEFC võib kasutada otse tootel juhul, kui PEFC-sertifitseeritud materjali 
osatähtsus tootes on vähemalt 70%.   

Näide 1: see toode on valmistatud PEFC-sertifitseeritud puidust (PEFC/XX-XX-XXX). 

Näide 2: see ajakiri on trükitud PEFC-sertifitseeritud paberile (PEFC/XX-XX-XXX). 

7.1.3.2 Koos initsiaalidega PEFC peab alati kasutama organisatsiooni PEFC kaubamärkide 
litsentsinumbrit, välja arvatud juhul, kui tootel on juba PEFC märgis koos litsentsinumbriga.  

7.1.3.3 Sertifitseeritud toode või tootes sisalduv sertifitseeritud materjal, millele viitavad 
initsiaalid PEFC, peavad olema selgelt määratletud. Juhul, kui ei selge, millisele tootele 
initsiaalid PEFC viitavad, tuuakse välja toote nimetus. Vaata ka alapunkti 7.1.1.1 nõuet. 

7.1.3.4 Kui initsiaalide PEFC kasutus erineb eeltoodud punktides nimetatust, peab selle 
kinnitama PEFC Nõukogu.  

Märkus: PEFC Nõukogu kinnituse saamiseks peavad organisatsioonid võtma ühendust PEFC 
tunnustatud organiga, mis väljastas neile litsentsi. 

7.1.3.5 Käesolevas osas toodud initsiaalide PEFC kasutamise nõudeid ei kohaldata juhul, kui 
sertifitseeritud organisatsioonide eesmärgiks on edastada tarneahela väiteid vastavalt PEFC 
tarneahela standardis PEFC ST 2002 kirjeldatule.  

7.2 Tehnilised nõuded PEFC kaubamärkide tooteväliseks 
kasutamiseks  

7.2.1 PEFC tooteväline märgis  

7.2.1.1 PEFC reklaammärgis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.2 PEFC reklaammärgisega koos kasutatav standardsõnum on „Edendades säästvat 
metsamajandamist“. 

7.2.1.3 Reklaami eesmärgil kasutatavad teised märgisesõnumid on toodud käesoleva 
standardi lisas 1. 

7.2.1.4 PEFC tooteväliseid märgisesõnumeid võib reklaami eesmärgil kasutada PEFC 
märgiseta samadel tingimustel nagu koos märgisega. Sellistel juhtudel ja mistahes teisel juhul, 
kui PEFC märgist ei kasutata sõnumi lähedal, lisatakse sõnumi juurde PEFC kaubamärkide 
litsentsinumber.   
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7.2.1.5 Organisatsioonidel, millel on PEFC tunnustatud metsamajandamise või tarneahela 
sertifikaat (PEFC kaubamärkide B ja C grupi kasutajad) võivad kasutada PEFC 
reklaammärgist järgmiselt:  

a) kirjapeades, kataloogides või teistes reklaammaterjalides tingimusel, et viidatakse selgelt 
sertifitseeritud objektile. Vaata ka alapunkti 7.2.1.6;   

b) arvetel ja tarnedokumentidel. PEFC väitega tarnitud tooted peavad olema selgelt 
määratletud.  

7.2.1.6 PEFC märgist võib kasutada reklaami eesmärkidel mittekaubanduslikel toodetel. 
Märgise kasutamisel peab olema selge, millele PEFC märgis mittekaubanduslikel toodetel 
viitab. Toodetele lisatakse märgise reklaamsõnum.  
 
Märkus: PEFC märgise kasutamise tingimusi sertifitseerimata jaemüüjate kataloogides, brošüürides või 
tootenimekirjades vaata alapunkti 6.3.4.4.    

 

7.2.2 Initsiaalid PEFC      

7.2.2.1 Initsiaalide PEFC kasutamine tooteväliselt on lubatud samadel tingimustel ja 
samasuguste nõuete kohaselt nagu PEFC reklaammärgise puhul. See peab olema alati 
korrektne ja viitama õigel viisil PEFC-le.   

 

8 PEFC märgiste graafika nõuded   

8.1 PEFC märgise elemendid  

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 PEFC logo (A) 

8.1.1.1 PEFC logo koosneb elliptilisest noolest kahe puu ümber, mille alla on paigutatud 
initsiaalid PEFC. 

8.1.2 PEFC kaubamärkide litsentsinumber (B)   

8.1.2.1 PEFC kaubamärke kasutava organisatsiooni kindlaksmääramiseks kasutatakse PEFC 
logo koos organisatsiooni PEFC litsentsinumbriga. Vaata alapunkti 6.2.1. nõuet.  

8.1.3 Märgise nimetus (C) 

8.1.3.1 Märgise nimetus väljendab logo tähendust.  

8.1.3.2 Ametlikud PEFC märgise nimetused on inglisekeelsed. PEFC märgise nimetuste tõlkeid 
saab PEFC märgise generaatorist.   

8.1.3.3 PEFC märgis võib sisaldada märgise nimetust mitmes keeles. PEFC märgise 
generaator pakub erinevaid võimalusi.  
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8.1.4 Märgise sõnum (D) 

8.1.4.1 Märgise sõnum annab edasi logo tähenduse.  

8.1.4.2 Ametlikud PEFC märgise sõnumid on inglisekeelsed. PEFC märgise sõnumite 
ametlikke tõlkeid teistesse keeltesse saab PEFC märgise generaatorist.  

8.1.4.3 PEFC märgis võib sisaldada märgise sõnumit mitmes keeles. PEFC märgise 
generaator pakub erinevaid võimalusi.    

8.1.5 PEFC veebileht (E) 

8.1.5.1 PEFC Nõukogu veebilehe aadressi www.pefc.org võib asendada PEFC tunnustatud 
organi veebilehe aadressiga.   

8.1.6 PEFC märgise raam (F) 

8.1.6.1 Raami kasutamisel tuleb alati arvestada märgise erinevate elementide proportsioonide 
ja suurusega.  

8.2 Graafika spetsifikatsioonid  

8.2.1 Värvid 

8.2.1.1 PEFC märgised võivad olla kolme värvi: rohelised, mustad ja valged ning alati 
ühevärvilisel taustal, mis eristub kontrastselt märgisest.    

8.2.1.2 Rohelisel PEFC märgisel on samasugust rohelist värvi raam; PEFC märgise nimetus, 
sõnum ja PEFC veebilehe aadress on trükitud musta värviga. Must-valgetel märgistel on PEFC 
märgise kõik elemendid sama värvi. PEFC märgise nimetus kõigil kolmel märgise variandil 
peab olema poolpaksus kirjas. 

 

 

Märkus: graafika spetsifikatsioonide kirjeldamiseks on kasutatud rõhtvormingus raamiga „PEFC-
sertifitseeritud“ märgist. Samasugused põhimõtted kehtivad kõikidele teistele märgistele.   

8.2.2 Märgise vorming    

8.2.2.1 PEFC märgist võib kasutada nii püstvormingus kui ka rõhtvormingus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rõhtvorming 

Püstvorming 



© PEFC Nõukogu 2020 

8.2.3 Mõõdud   

8.2.3.1 Märgisel säilitatakse alati kõrguse ja laiuse suhe. PEFC märgisel arvestatakse ka 
erinevate elementide vahelisi proportsioone.   

 

8.2.4 Miinumum mõõdud 

8.2.4.1 Märgise miinimum mõõdud on järgmised: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5 Paigutus 

8.2.5.1 Märgise ümber peab jääma vaba ruumi, et märgis eristuks ümbritsevast ja oleks 
hõlpsasti märgatav. Miinumum vaba ruum märgi ümber peab võrduma märgisel kasutatud 
PEFC logo P-tähe suurusega.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8.3 Valikulised elemendid märgisel  

8.3.1 PEFC märgiselt võib/ei või välja jätta järgmisi elemente:  

 

 Märgis „PEFC-
sertifitseeritud“  

Märgis „PEFC-
ringlussevõetud“  

PEFC tooteväline 
märgis  

PEFC logo Ei Ei Ei 

Märgise nimetus Jah Ei Ei ole asjakohane 

Märgise sõnum  Jah * Jah* Jah* 

11 mm 

27 mm 

15 mm 



© PEFC Nõukogu 2020 

PEFC veebileht Jah Jah Jah 

Raam Jah Jah Jah 
 

* Kasutus peab olema kooskõlas alapunkti 7.1.1.1 nõudega. Vaata ka alapunktides 8.3.2 ja 8.3.3. 
toodud nõudeid. 

 

8.3.2 Kui PEFC märgist kasutatakse ilma sõnumita, võib märgisel olla ka toote nimetus, nagu 
alltoodud näites.   

 

 

 

 

 

 

8.3.3 Kui ei ole selge, millele märgis viitab (vt nõuet alapunktis 7.1.1), võib märgise sõnumi 
asendada toote nimetusega. 

8.3.4 PEFC märgist võib reklaami eesmärgil kasutada märgise sõnumita, kui märgise 
kontekstist on aru saada, mida PEFC tähendab.   

8.3.5 Juhul, kui kujunduslikult ei ole võimalik kasutada PEFC märgise tavapäraseid kujundusi, 
võib PEFC märgise litsentsi väljastanud PEFC tunnustatud organi eelneval heakskiidul 
kasutada PEFC märgist alltoodud kujul. Kui märgist kasutatakse tootel, peab olema selge, 
millisele tootele või materjalile märgis viitab. Kui märgist kasutatakse reklaami eesmärgil, peab 
olema selge, mida PEFC tähendab.  

a) PEFC logo on eraldatud PEFC ringiks ning initsiaalideks PEFC ja kaubamärkide 
litsentsinumbriks, ning paigutatud üksteise kõrvale. Selle märgise formaadi miinimum 
suurus peab tagama initsiaalide PEFC ja litsentsinumbri loetavuse.     

 

  

b) PEFC logo on eraldatud PEFC ringiks ning initsiaalideks PEFC ja kaubamärkide 
litsentsinumbriks, kus viimane on paigutatud initsiaalide PEFC alla. Selle märgise 
formaadi miinimum suurus peab tagama initsiaalide PEFC ja litsentsinumbri loetavuse. 

 

 

8.4 Muudatused   

8.4.1 PEFC märgiseid, mis on tehtud PEFC märgise generaatoriga, ei tohi muuta ega ümber 
teha.   

8.4.2 Mittestandardsetes värvides PEFC märgise kasutamise või mis tahes teised muudatused 
peab PEFC Nõukogu eelnevalt heaks kiitma.   

Märkus: PEFC Nõukogu kinnituse saamiseks peavad organisatsioonid võtma ühendust PEFC 
tunnustatud organiga, kes väljastas neile litsentsi.  
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Lisa 1 (kohustuslik): märgiste alternatiivsed reklaamsõnumid  

 

Kaubamärgi 
kasutajagrupp  

Sõnum 

B grupp  • Edendades säästvat metsamajandamist  

• [Ettevõtte nimi] omab PEFC säästva 

metsamajandamise sertifikaati  

• [Ettevõtte nimi] majandab metsi PEFC 

sertifitseerimisnõuete kohaselt  

• Meie metsamajandamine on PEFC-sertifitseeritud  

C grupp  • Edendades säästvat metsamajandamist  

• [Ettevõtte nimi] omab PEFC tarneahela sertifikaati  

• [Ettevõtte nimi] pakub PEFC-sertifitseeritud tooteid 

• PEFC toodete hankimisega toetab [ettevõtte nimi] 

säästvalt majandatud metsi kogu maailmas   

• PEFC [puidu/paberi/pakendi] hankimisega toetab 

[ettevõtte nimi] säästvalt majandatud metsi kogu 

maailmas 

• PEFC logo meie toodetel tagab, et meie 

[puit/paber/pakend] pärineb säästvalt majandatud 

metsadest, ringlussevõetud ja kontrollitud allikatest. 

Iga PEFC märgisega toote ost parendab metsade ja 

metsakogukondade heaolu kogu maailmas     

D grupp: 
sertifitseerimisorganid  

• Edendades säästvat metsamajandamist  

• [Sertifitseerimisasutus] on akrediteeritud PEFC 

metsamajandamise sertifitseerimiseks  

• [Sertifitseerimisasutus] on akrediteeritud PEFC 

tarneahela sertifitseerimiseks  

• [Sertifitseerimisasutus] on akrediteeritud PEFC 

metsamajandamise ja PEFC tarneahela 

sertifitseerimiseks  

D grupp: 
akrediteerimisasutused  

• Edendades säästvat metsamajandamist  

• [Akrediteerimisasutuse nimi] pakub PEFC 

metsamajandamise akrediteeringut  

• [Akrediteerimisasutuse nimi] pakub PEFC tarneahela 

akrediteeringut  

• [Akrediteerimisasutuse nimi] pakub PEFC 

metsamajandamise ja PEFC tarneahela 

akrediteeringut  

D grupp: 
sertifitseerimata 
organisatsioonid, mis 
tarnivad PEFC 
sertifitseeritud 
valmistooteid  
 

• Edendades säästvat metsamajandamist  

• [Ettevõtte nimi] pakub PEFC-sertifitseeritud tooteid 

• PEFC toodete hankimisega toetab [ettevõtte nimi] 

säästvalt majandatud metsi kogu maailmas   

• PEFC [puidu/paberi/pakendi] hankimisega toetab 

[ettevõtte nimi] säästvalt majandatud metsi kogu 

maailmas  

• PEFC logo meie toodetel tagab, et meie 

[puit/paber/pakend] pärineb säästvalt majandatud 

metsadest, ringlussevõetud ja kontrollitud allikatest. 

Iga PEFC märgisega toote ost parendab metsade ja 

metsakogukondade heaolu kogu maailmas  
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D grupp: PEFC 
rahvusvahelised 
huvirühmade liikmed  

• Edendades säästvat metsamajandamist  

• [Ettevõtte nimi] on PEFC huvirühma liige  

• PEFC toodete hankimisega toetab [ettevõtte nimi] 

säästvalt majandatud metsi kogu maailmas   

• PEFC [puidu/paberi/pakendi] hankimisega toetab 

[ettevõtte nimi] säästvalt majandatud metsi kogu 

maailmas  

• PEFC logo meie toodetel tagab, et meie 

[puit/paber/pakend] pärineb säästvalt majandatud 

metsadest, ringlussevõetud ja kontrollitud allikatest. 

Iga PEFC märgisega toote ost parendab metsade ja 

metsakogukondade heaolu kogu maailmas 

D grupp: teised D gruppi 
kuuluvad 
organisatsioonid, mida 
pole ülal nimetatud  
 

• Edendades säästvat metsamajandamist  

 
 

 
Märkus 1: organisatsioonid, mis kuuluvad mitmesse gruppi, võivad märgisel kasutada nendele 
gruppidele mõeldud reklaamlauseid. Näiteks, rahvusvahelised huvirühmade liikmed, mis on ka 
sertifitseeritud ettevõtted, võivad kasutada nii D grupile (huvirühmade liikmed) kui ka C grupile 
(sertifitseeritud ettevõtted) mõeldud sõnumeid.   
 
Märkus 2: nurksulgude [ ] vahele valitakse asjakohane tekst. Näiteks, kui organisatsioon tarnib PEFC-
sertifitseeritud puitu, kasutatakse märgisel järgmist teksti: „PEFC logo meie toodetel tagab, et meie puit 
pärineb säästvalt majandatud metsadest, ringlussevõetud ja kontrollitud allikatest“.  
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Lisa 2 (informatiivne): näiteid PEFC märgise väära kasutuse kohta  

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
environmental 

friendly 

Märgise teksti fonti ei ole 
lubatud muuta 

Märgise teksti proportsioone ei ole lubatud 
muuta 

Märgist ei ole lubatud üheski suunas 
venitada  

Märgise 
elementide värvi ei 
ole lubatud muuta  

 

PEFC märgisel ei ole lubatud kasutada ühtegi teist sõnumit, väidet või 
märgist, mida võidakse PEFC kontekstis valesti mõista või mis võib olla 
eksitav   
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Märgise elementidevahelised kaugused 
peavad olema õiged  Teatud elemente ei ole märgisel 

lubatud ümber paigutada või 
eemaldada  

 

Reklaamlauset ei ole lubatud kasutada 
tootel  

PEFC märgise ning teiste märgiste ja 
elementide vahele peab jääma ettenähtud 
ruum (logo “P” tähe suurune vahe)  
 

Hägust PEFC märgist ei tohi kasutada  


