За PEFC / Пан-европейска горска сертификация

PEFC е най-голямата в света система за сертифициране на горите. Нейните надеждни
стандарти имат за цел да се промени начина по който се управляват горите – общо в
Европейски и Световен план, а също така и особено на местно ниво да се гарантира, че
всеки от нас може да се радва на екологичните, социалните и икономически ползи, които
горите предлагат.

Какво е PEFC
Това са рамковите показатели разработени въз основа на международно признати, текущи
и дългосрочни междуправителствени спогодби и насоки за насърчаване на устойчивото
управление/стопанисване на горите (УСГ) за осигуряване на съответствие с договорените
условия в световен мащаб.
Рамковите критерии редовно се преразглеждат съвместно от множество заинтересовани
страни, включващи участници в световен мащаб от страна на гражданското общество,
бизнеса, правителствата, трудовите/профсъюзни и научноизследователски институции,
всички те призвани да вземат под внимание новите научни познания, обществените
промени и очаквания, както и да бъдат включи последните най-добри практики.
Днес PEFC включва 34 национални членове и 28 системи за сертифициране на свои
членове, които също са отворени за международните и национални заинтересовани страни,
като организации на гражданското общество, бизнеса, правителствени и
междуправителствени организации.

PEFC е избраната система за сертифициране от малките
собственици на гори и от обществените гори (държавни и
общински).
Около 25% от горите в света се управляват от 2 милиарда семейства, общини и държави
членки на общността на народите, като 40% от горите в Северното полукълбо са
собственост на 30 милиона семейства, а 25% от горите в Южното полукълбо са
притежавани и/или управлявани от общини.
Чрез иновативните механизми за групово и регионално сертифициране, PEFC подкрепя
малките собственици на гори да получат признание на пазара и по този начин да
допринесат значително за прехраната и развитието на селските райони.
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До този момент няколко стотин хиляди семейството и обществени организации и структури
(общински и държавни) стопанисващи горската си собственост са придобили PEFC
сертифициране.
PEFC сертифицирането е предпочетено от множество обществени (вкл. правителствени) и
частни международни организации, формиращи европейската и световна горска и
дървопроизводствена и дървопреработвателна политика.

Кое прави PEFC уникална
PEFC остава най-широко разпространената в света система за горска сертификация, като
се явява изборът на малките частни горовладелци да удостоверят, че се съобразят със
световно признатите рамкови критерии за устойчивост.
До момента повече от 7000 фирми са получили PEFC сертифициране на собственото си
производство / на производствената им верига (СоС), което го прави достъпно до необятен
пазар от десетки хиляди PEFC-сертифицирани продукти в световен мащаб.
Макар и да има алтернатива, сертифицираната /устойчиво управляваната/ гора и
производствената верига (СоС) са достъпни възможности. Има редица предимства, заради
които толкова много компании са избрали PEFC за техен отговорен гарант, и толкова много
потребители, които се оглеждат за етикета PEFC при закупуване на дървен материал и
продукти от дървесина.
PEFC е единствената световна система за сертифициране, която е/има:
Стъпила здраво на междуправителствени споразумения и международно признати
процеси
• базира разбирането си за устойчиво управление на горите на широк обществен
консенсус от страна на международни правителствени и неправителствени
органи и организации, както и на множество заинтересовани страни, които
ангажира в процедурите
• подкрепя прилагането на правителствени
споразумения, чрез доброволни, пазарно
ориентирани механизми
• следва световно признати ISO насоки за
сертификация и акредитация
Равнище на участие на заинтересованите страни еднакво
високо за всички стандарти
• стриктно разграничава сертификацията от/и
акредитацията (взаимовръзките в прилагането на
стандарта), за да се осигури пълна независимост и
безпристрастност на тези процеси
• изисква всички национални стандарти, да бъдат
самостоятелно разработени с широкото участието
на всички заинтересовани страни на национално ниво. Това гарантира, че
местните изисквания и нужди са включени.
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• изисква всички стандарти да преминат през обществено допитване на
национално и международно равнище и оценени от трета независима страна
• изисква и провежда редовни прегледи на националните схеми за сертифициране за насърчаване на непрекъснато усъвършенстване, постоянен
ангажимент на заинтересованите страни, осигуряване на участието на
собствениците на гори в националните процеси
• членството е отворено за международни организации на заинтересованите
страни и за националните схеми за сертифициране

Поддържа най-високо ниво на стандартите за устойчиво управление на горите, без
допускане на изключения
• изисква спазване на всички основни конвенции на МОТ в управлението на
горите от 2001 г. насам и определя нови рамкови параметри по социални
въпроси
• е съобразена с конкретните нужди на
семейните и общински горовладелци и има
траен принос за препитанието и развитието на
селските райони
• предлага добре установени процеси /
процедури за групово и регионално
сертифициране, което при условията на
разпокъсани и дребноразмерни горски имоти,
осигурава равнопоставен достъп до пазара на
сертифицирани продукти
• определя най-високите стандарти за
сертифициране на горите и устойчивото
управление на горите приведено в
съответствие с по-голямата част от
правителствата по света, включително:
o поддържане или увеличаване на биоразнообразието
o подкрепяне предоставянето на екосистемни услуги
o заместване на химикалите с естествени алтернативи или минимизирането им
o защита на правата на работниците и хуманното отношение към тях
o насърчаване на заетостта на местно ниво
o спазване на установените традиции и местни права
o спазване на всички приложими закони.
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Управление
PEFC е международна асоциация на организации членки, представляващи широк кръг от
заинтересованите лица.
За да се насърчава възможно най-широкото участие, PEFC приема управленския подход
"отдолу нагоре". Той се основава на националните членове, чийто местен капацитет се
съчетава от опита на международно-активни организации.
Има две категории членство с право на глас:
•

Националните членове (или "Национален ръководен орган") са независими,
национални организации, създадени за разработване и прилагане на система за
PEFC в тяхната държава.

•

Международните заинтересовани членове са международни органи,
включително неправителствени организации, фирми и асоциации ангажирани да
подкрепят принципите на PEFC.

Тази уникална структура на PEFC дава възможност за етичност и отговорност при вземане
на решения, което включва комбинирания опит и знания на всички заинтересовани страни
на национално и международно равнище и подчертава ангажимента на PEFC за участие,
демократичност и справедливост като критични и основни елементи в управлението на
организацията.
PEFC има три органа за вземане на решения:
•

Общото събрание е върховният орган на PEFC. То включва както
националните членове, и членовете – международни заинтересованите страни
с право на глас, така и извънредните членове – наблюдатели, без право на
глас.

•

Съветът на директорите (Управителен съвет) подкрепя работата на Общото
събрание и организацията като цяло. Той е отговорен за всички
членове. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание по
начин, който да осигури баланс между основните заинтересовани групи лица
подкрепящи PEFC, географското разпределение на членовете, годишния
размер и категории на дърводобива и по пол.

•

Генералният секретар е отговорен за работата на PEFC секретариат в
Женева, Швейцария. Той се подкрепя от високо специализиран екип от седем
експерти.
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Финансиране
PEFC International е неправителствена организация с нестопанска цел. Тя има годишен
бюджет от 2.5 милиона Швейц.франка. Нейните дейности се финансират почти изцяло
(99%) от членски внос.

Факти & Илюстрации
PEFC СЕРТИФИЦИРАНИ
Горски площи: 226 million ha
Горски собственици: > 475 664
Компании (CoC): 7 299
(септември 2010)

Бързият растеж на PEFC до днес, когато се явява най-широко разпространената система за
сертифициране в света и популярността му сред собствениците на гори – физически и
юридически лица (семейства, общини, компании, държавни структури и т.н.) продължава да
расте, са свидетелство за солидната основа, на която PEFC е изградена и за нейното
значение за насърчаване на устойчивото управление на горите в световен мащаб.
Към това трябва да се добавят 7299 компании, които са получили PEFC сертифициране на
своята производствена верига, с цел да покажат своя ангажимент към отговорното ресурсно
обезпечаване и производствена практика за своите продукти. Силен ръст в търсенето на
PEFC се наблюдава в последно време в редица страни, включително Великобритания,
където повече от половината от цялата внесена дървесина през 2008 г. е PEFC
сертифицирана, като тази цифра е почти двойна в сравнение с 2005 година.
Дейността на PEFC в голяма степен е възможна, благодарение на доброволното участие на
много заинтересовани страни на местно и национално равнище в четирите континента,
които подкрепят нейните постоянни усилия за разширяване на сертификацията и
устойчивото управление на горите, което да надхвърли настоящите 8% от световната
горска площ.
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Кратки факти, на бързо:
•

Около 226 милиона хектара горска площ (или 559 милиона акра) се управляват в
съответствие с международно приетите рамкови принципи на PEFC. Това е област,
еквивалентна на размера на цяло Мексико, или Франция, Германия, Италия и
Великобритания взети заедно.

•

Две трети от всички сертифицирани гори по света са сертифицирани по PEFC.

•

В началото на септември 2010 г., 7299 компании и организации са постигнали
PEFC сертифициране на свои продуктови производствени системи (СоС).

•

Една трета от всички продуктови сертификати (СоС) в световен мащаб са били
отпуснати от PEFC.

•

34 национални членове и 28 одобрени национални сертификационни системи
са обединили усилията си под шапката на PEFC за съвместно насърчаване на
устойчивото управление на горите.

•

PEFC сертификацията е стандарта избран за публичните обществени поръчки в
областта на горското стопанство и дървопреработвателната промишленост,
например в Обединеното кралство, Германия и Япония, в допълнение към многото
подобни при поръчки в частния сектор.

PEFC International
Националните PEFC членове следва да бъдат вашият първи адрес за контакти, тъй като са
способни да ви предоставят информация за специфичните за вашата страна условия и да
персонализират подкрепата си.
Ако във вашата страна липсва национална PEFC организация, моля търсете ни директно:
PEFC International
10, Route de l'Aéroport
Case Postale 636
1215 Geneva - Switzerland

Tel: +41 (22) 799 4540
Fax: +41 (22) 799 4550
E-mail: info@pefc.org

Българската инициатива за учредяване на Национален ръководен орган, НПО „PEFC
– България” е поканила множество представители на заинтересувани страни на
учредителна конференцция, която ще се проведе в рамките на Балканския форум по
качество, на 15.10.2010 год, от 9.00 часа, в Резиденция Бояна, зала Nо 2. Ще
присъства представител на Генералния секретар на PEFC International.
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