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Certifikace FSC
v České a Slovenské republice
Prvá kniha na FSC papieri
vyrobená na Slovensku
Začiatkom februára 2008 pribudla do zoznamu firiem certifikovaných FSC spoločnosť Tlačiarne BB, s. r. o. z Banskej Bystrice,
ktorá vo februári 2008 ako prvá tlačiareň na Slovensku vytlačila
knihu na FSC certifikovanom papieri. Názov knihy je „Životné
prostredie v nebezpečenstve“, vyšla v nemčine a je určená predovšetkým pre nemecký trh.
„Po úvodných problémoch so získaním FSC certifikovaného papiera sa začal aktivizovať celý spracovateľský reťazec výrobcov a dodávateľov papiera, čo pre slovenský knižný trh znamená pozitívny
posun v environmentálnom správaní“, povedal Ing. Peter Sunega,
organizačno-marketingový riaditeľ spoločnosti Tlačiarne BB.
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„Prvými knihami v slovenčine, ktoré boli vytlačené na
FSC certifikovanom papieri, bol 6. a 7. diel Harryho
Pottera. Boli však tlačené v Nemecku, lebo v tom čase
nemala ešte žiadna slovenská tlačiareň certifikát FSC.
Teraz sa však už tešíme na prvú slovenskú knihu vytlačenú na FSC certifikovanom papieri na Slovensku“,
uviedol Juraj Vysoký z organizácie FSC Slovensko.
Približne tretina celosvetovej ťažby dreva sa používa
na výrobu papierenských výrobkov. Pričom obchod
s papierom je do značnej miery globalizovaný a pôvod
drevnej suroviny v papieri je len ťažko zistiteľný. FSC
je záruka pre vydavateľov, tlačiarne, ale aj čitateľov, že
nákupom papiera alebo kníh neprispievajú napríklad
k deštrukcii pralesov, nelegálnej ťažbe v chránených
územiach alebo veľkoplošnému odlesňovaniu.

Propagácia FSC na výstave
NÁBYTOK a BÝVANIE 2008
FSC Slovensko spolu s Bratislavským regionálnym
združením (BROZ) sa zúčastnili 11.–16. februára so
stánkom o FSC certifikácii na výstave NÁBYTOK
a BÝVANIE v Nitre. Cieľom stánku FSC bolo propagovať zodpovedný prístup k lesom medzi verejnosťou, ale aj medzi spracovateľmi a predajcami
výrobkov z dreva. Súčasťou sprievodného programu
výstavy bola prednáška „FSC – certifikát pre zodpovedných výrobcov“.

Zdroj: FSC Slovensko, marec 2008

Rychlý růst zájmu
o papír s logem FSC v ČR a SR
V posledních měsících se trend výroby a spotřeby
papíru s logem FSC šíří i v České republice a na Slovensku. Značka FSC zaručuje, že dřevní surovina
pochází z lesů, které byly obhospodařovány podle
důsledných ekologických a sociálních pravidel organizace Forest Stewardship Council (FSC).
Mezi výrobci papíru získala certifikát zpracovatelského řetězce velká společnost Mondi SCP a. s. (na
Slovensku) a OP papír, s. r. o. (v České republice).
Certifikát zpracovatelského řetězce FSC pro obchod
s papírem má od dubna i firma Papyrus Bohemia
s. r. o. Ing. Dalibor Kolář, vedoucí nákupu společnosti
Papyrus Bohemia k tomu řekl:“ Získáním certifikátu
FSC jsme se zařadili mezi řadu dalších velkoobchodů
skupiny Papyrus v Evropě, které již takto certifikovány
jsou. V nabídce skupiny Papyrus je již dnes poměrně
velké množství produktů s certifikátem FSC od natíraných a nenatíraných grafických papírů přes speciální
papíry, kartony, obálky až po kopírovací papíry. Tyto
papíry můžeme našim zákazníkům prodávat jako FSC
certifikované a tím propojit zodpovědné obhospodařování lesů se spotřebiteli. Předpokládáme, že certifikace
FSC zlepší nejen naše obchodní výsledky a postavení
na trhu, ale též image naší společnosti.“

„Táto výstava dokumentuje, že výrobky z dreva od
slovenských a českých spracovateľov sú svojou kvalitou na svetovej úrovni. Dôležité je však aj to, aby
tieto výrobky neprispievali k devastácii a ničeniu
lesov vo svete. Certifikát FSC je novým trendom,
ktorý dáva záruku zákazníkom a aj predávajúcim,
že drevná surovina pochádza z dobre obhospodarovaných zdrojov,“ povedal Juraj Vysoký – riaditeľ
FSC Slovensko.
Výstava Nábytok a Bývanie je jedným z najvýznamnejších podujatí v Čechách a na Slovensku, ktorá
sa venuje nábytku a trendmi v bývaní.
Zdroj: FSC Slovensko, marec 2008

Z několika tiskáren, jež projevily zájem o tisk publikací s logem FSC, již certifikát získaly Tlačiarně BB
spol. s. r. o. na Slovensku a CPI Moravia Books s. r. o.
a Těšínská tiskárna a.s. v ČR. Certifikát zpracovatelského řetězce FSC umožňuje tiskárnám označovat
knihy, na něž byl použit papír FSC, jako certifikované
a tím je na trhu odlišit o konvenčních titulů s papírem
nejasného původu.
V přípravě na certifikaci je dalších několik distributorů papíru a zejména tiskáren.
Zdroj: FSC ČR a FSC Slovensko, duben 2008

Země Visegrádu sjednocují
pravidla šetrného lesního hospodaření
Ve dnech 17.–19. ledna proběhlo v Banské Bystrici
setkání zástupců národních iniciativ FSC z České
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska za účelem
tzv. harmonizace národních standardů FSC pro ekologicky a sociálně šetrné lesní hospodaření ve visegrádském prostoru. Národní standardy FSC jsou
podkladem pro certifikaci šetrně obhospodařovaných
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lesních majetků prestižním mezinárodním certifikačním systémem FSC. Harmonizace národních standardů lesního hospodaření spočívá ve srovnání jednotlivých parametrů standardů a snaze o co největší
přiblížení jejich úrovně tak, aby se certifikace v tomto
středoevropském prostoru stala co nejsrovnatelnější
a značka „les certifikovaný FSC“ měla stejný význam
a úroveň ve všech zemích Visegrádu.
„Země Visegrádské čtyřky nepochybně mají rozdílné
přírodní podmínky a různí se i legislativní, společenské a ekonomické podmínky pro lesní hospodaření
a ochranu lesních ekosystémů. Základní pravidla
šetrného, přírodě blízkého lesního hospodaření však
jsou podobná a my se budeme snažit o jejich další
sblížení. Značka FSC symbolizuje vysokou ekologickou a sociální úroveň lesního hospodaření a certifikát FSC je prestiží pro odpovědné vlastníky lesů,“
řekl Michal Rezek, ředitel FSC ČR, české pobočky
mezinárodní nevládní neziskové organizace FSC.
Setkání k harmonizaci národních standardů FSC se
uskutečnilo v rámci projektu „Harmonisation of national standards for responsible forest management in
Visegrad countries,“ který podpořil Visegrádský fond
(International Visegrad Fund) se sídlem v Bratislavě.
Zpráva z harmonizačního setkání se srovnávacími
tabulkami a doporučeními pro jednotlivé národní iniciativy FSC je na požádání k dispozici v kancelářích
FSC ČR a FSC Slovensko.

FSC ČR má nové partnery
Hornbach a Arctic Paper
Nevládní neziskové sdružení FSC ČR, o. s., česká pobočka mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC), má nové strategické partnery, obchodní řetězec Hornbach – Baumarkt CS
spol. s. r. o. a společnost POLO Bohemia s. r. o.,
zastupující švédského výrobce papíru Arctic Paper.
Obě společnosti se v minulých měsících staly podpůrnými členy FSC ČR. Zatímco Hornbach ve svých
obchodech nabízí několik desítek typů dřevěných
výrobků s logem FSC a postupně toto číslo zvyšuje,
společnost Arctic Paper nabízí papíry s certifikátem
FSC na nejrůznější publikace a knihy v ČR.
Zdroj: FSC ČR, únor 2008

Certfikace FSC ve světě

Nový štandard pre certifikáciu
spracovateľského reťazca
Koncom minulého roku bol schválený nový štandard
pre FSC certifikáciu spracovateľského reťazca (FSC-STD-40-004, verzia 2). Veľkou výhodou nového štandardu
je vyššia prehľadnosť, zrozumiteľnosť a tiež aplikovateľnosť na všetky typy firiem v rámci spracovateľského
reťazca. Nový štandard tiež zvýšil možnosť certifikácie
pre ďalšie firmy, napríklad umožnil používanie tzv. kreditného systému pre obchodníkov s drevom.
Hlavné zmeny v novej verzii štandardu:

V České republice se certifikace odpovědného lesního
hospodaření řídí Českým standardem FSC, souborem
158 pravidel šetrného lesního hospodaření. FSC ČR
jej vytvořila v roce 2006 jako první z nových členských zemí Evropské unie. Zatímco Česká republika
a Polsko mají národní standard hotový, na Slovensku jeho přípravy finišují a Maďarsko je na počátku
procesu.
Certifikátem FSC se v lednu 2008 mohlo pyšnit více
než 93 milionů hektarů lesů v 84 zemích světa.
V České republice na certifikát FSC dosáhlo pouze
pět lesních podniků. Celkově je podle pravidel FSC
obhospodařováno necelé 1 % českých a moravských
lesů. Na Slovensku je certifikováno zhruba 160 tisíc,
v Polsku cca 4,6 milionu, v Maďarsku pak 342 tisíc
hektarů lesů.
Zprávu z harmonizace v anglickém jazyce je možno
získat u FSC ČR.
Zdroj: FSC ČR, leden 2008

•

aplikovateľný vo všetkých typoch firiem v rámci
spracovateľského reťazca;

•

tri systémy kontroly vyhlásení (transferový, percentuálny a kreditný systém);

•

bola zrušená požiadavka minimálne 10 % FSC materiálu v kreditnom systéme;

•

je potrebný aktualizovaný zoznam dodávateľov;

•

vyhlásenie pre FSC kreditný materiál je: „FSC
zmiešané – kredit“;

•

pri výrobkoch zložených z viacerých častí je za určitých podmienok povolená prímes z nekontrolovateľných zdrojov do 5 %, a aby bola udelená výnimka, výrobcovia musia splniť určité kritériá.

Štandard definuje aj obmedzenia pre isté druhy
firiem:
•

obchodníci s finálnymi výrobkami môžu používať
iba transferový systém a nesmú používať percentuálny a kreditný systém

DOBRÉ DŘEVO – číslo 16, jaro 2008 – strana 3

•

tlačiarne nesmí používať kreditný systém

Štandard je účinný od novembra 2007 a od začiatku
tohto roku sa musia podľa neho certifikovať všetky
spoločnosti, ktoré pristupujú k FSC certifikácii po
prvý krát. Firmy, ktoré sú už certifikované, musia
prejsť na nový systém najneskôr počas kontrolného
auditu v roku 2009.
Viac informácií o novom štandarde nájdete v Príručke pre spracovateľov, výrobcov a predajcov produktov z dreva, ktorú si môžete stiahnuť na http://www.
fscslovakia.sk/content/view/98/77/ a plné znenie
štandardu nájdete na www.fsc.org.
Zdroj: FSC Slovensko, január 2008

Nová mezinárodní
databáze certifikovaných výrobků
Online databázi certifikovaných firem z celého světa
na www.fsc-info.org doplnila v březnu další databáze, která umožňuje hledat FSC certifikované výrobky i podle typů výrobků (například řezivo, okna či
dřevěné uhlí). Databáze je vícejazyčná a v pokročilém vyhledávání umožňuje i hledání podle dřevin.
Databázi najdete na www.fsc-products.org a prozatím
zahrnuje několik tisíc položek certifikovaných výrobků z Austrálie, Brazílie, Dánska a Německa. Výrobky
z dalších zemí se budou vkládat postupně.
Zdroj: Certified Wood Update, NEPCon, březen 2008

Nová celosvětová strategie FSC
Na sklonku roku představila organizace Forest
Stewardship Council (FSC) svou novou strategii.
Má název „Posílení ochrany lesů, lesních komunit
a trhů“ a bude vodítkem pro FSC v dalším desetiletí činnosti. Vyhlášení strategie předcházela dlouhá
fáze vnitřních konzultací s členy FSC i s externími
organizacemi.
Nová strategie navazuje na úspěchy FSC jakožto jediného mezinárodně všestranně uznávaného certifikačního systému od jeho vzniku v roce 1993. FSC se
v nové strategii zavazuje k pokračování v roli vedoucího certifikačního sytému pro prosazování odpovědného lesního hospodaření. Zdůrazňuje potřebu většího posunu v oblasti tropů a mezi malými
vlastníky lesů a malými zpracovateli. Dále se zabývá
potřebou udržení a zvyšování kvality a důvěryhodnosti certifikačních a akreditačních služeb a další
potřebou posilování pozice výrobků s certifikátem
FSC na mezinárodních i lokálních trzích.
Společně s představením strategie dochází i k procesu revize modelu fungování mezinárodní organi-

zace, včetně rolí a odpovědností národních iniciativ
FSC (jako jsou FSC ČR a FSC Slovensko). Změny
v organizační struktuře budou samozřejmě muset
být schváleny členy FSC na páté Valné hromadě
FSC, která proběhne v listopadu v Kapském Městě
v Jihoafrické republice.
Celosvětová strategie FSC je v anglickém a španělském jazyce k dispozici na internetových stránkách
www.fsc.org/globalstrategy.
Zdroj: FSC News and Notes, prosinec 2007

Činnost certifikační firmy
SGS v Polsku pozastavena
Samostatná akreditační jednotka organizace FSC,
Accreditation Services International GmbH pozastavila oprávnění (akreditaci) pro firmu SGS Qualifor
Programme (SGS) v Polsku. Od 15. dubna 2008 tato
certifikační firma nesmí do odvolání vykonávat audity lesního hospodaření ani zpracovatelského řetězce
v rámci certifikačního systému FSC. Důvodem pro
toto rozhodnutí byla opakovaná porušení standardů
FSC pro práci certifikačních firem.
Firma SGS od roku 1996 certifikovala většinu státních lesů v Polsku. Od minulého roku se rozloha lesů
certifikovaných podle systému FSC zmenšila z více
než 6 miliónů hektarů na dubnových 4,621 milionů hektarů v důsledku odejmutí certifikátu několika regionálním ředitelstvím polských státních lesů,
která nehospodařila v souladu s FSC standardem
v Polsku.
Zdroj: Accreditation Services International GmbH, FSC
ČR, duben 2008

Viac ako 100 miliónov hektárov je
certifikovaných podľa FSC
Údaje z marca 2008 potvrdzujú, že výmera FSC certifikovaných lesov vo svete prekročila hranicu 100 miliónov hektárov a FSC certifikát obhospodarovania
lesa môžeme nájsť v 79 krajinách.
Ďalšie čísla hovoria, že jeden zo šiestich certifikátov
FSC je vydaný pre vlastníkov lesov malých výmer.
Polovica certifikovaných lesov je v severnom pásme,
12 % v tropickom a subtropickom pásme a zostatok
sa nachádza v miernom pásme.
„FSC je o dodržiavaní environmentálnych a sociálnych kritérií pri obhospodarovaní lesa a nie o certifikovaných hektároch. Napriek tomu sme dosiahli
100 miliónov hektárov skôr, ako sa predpoklada-
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lo. To ukazuje, že na trhu sme žiadaný,“ povedal
Andre de Freitas z FSC A. C.
Zdroj: FSC A. C., marec 2008

Znalost loga FSC se dále zvyšuje
Nové výzkumy provedené v některých evropských
zemích potvrzují zvyšující povědomí veřejnosti
o značce FSC jakožto indikátoru původu výrobku
z šetrně obhospodařovaných lesů.
V Nizozemí rozpozná logo FSC bez nápovědy
21 % populace, 67 % potom s nápovědou. 18 % dotázaných uvedlo, že při nákupu dřevěných výrobků
či papíru aktivně vyhledávají výrobky s logem FSC.
V Dánsku se mezi lety 2005 a 2007 zvýšilo obecné
povědomí o značce FSC z 33 % na 45 %. Ve Velké
Británii na počátku tohoto roku logo FSC rozpoznalo 23 % obyvatelstva oproti 19 % v roce 2007, největší nárůst je mezi mladými lidmi do 25 let. 17 %
dotázaných navíc nakupuje výrobky s logem FSC.
Ve Švýcarsku se znalost značky FSC zvýšila z 1 %
v roce 2002 na 21 % v minulém roce. S nápovědou si
význam značky vybavilo 56 % respondentů.

Malí vlastníci jdou cestou FSC
V posledních letech se certifikace šetrného lesního
hospodaření FSC šíří stále více mezi vlastníky malých
lesů v zemích s velmi rozdrobenou držbou lesů.
Organizace FSC vytvořila pro větší uplatnění certifikace mezi malými vlastníky lesů a komunitními lesy
dvě politiky, které jim přístup k certifikaci umožňují
zjednodušenými certifikačními procedurami a zejména pak nižšími náklady na pořízení certifikace. Jde
o zjednodušené procedury pro certifikaci malých
lesů a lesů s nízkou intenzitou hospodaření a o skupinovou certifikaci, kterou využívá většina malých
vlastníků lesů zapojených do systému FSC, včetně
sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko v ČR
či Gemerské lesy na Slovensku.
Typické je zapojení malých vlastníků lesů ve Švýcarsku. 60 % tamních lesů je certifikováno systémem FSC,
přičemž do systému se zapojilo na 250 tisíc malých
soukromých a obecních lesů. Například v kantonu
Schaffhausen v severním Švýcarsku jsou všechny
obecní lesy o velikostech od 13 do 1 500 hektarů certifikovány. Díky tomu nesou certifikát FSC i obecní
budovy ze dřeva a certifikované dřevo je dodáváno na
německé pily na jihu SRN, kde se konzervativní lesní
hospodáři rozhodli bojkotovat certifikaci FSC.

Nová celosvětová strategie zdůrazňuje potřebu další podpory certifikace mezi malými vlastníky lesů
a komunitami, které jsou často na trhu výrazně znevýhodněny oproti velkým průmyslovým lesnickým
společnostem.

Liza Murphyová, ředitelka nově založené organizační jednotky FSC Global Development, k tomu řekla: „Vysoká znalost značky FSC je výsledkem práce národních iniciativ FSC a dalších partnerů naší
organizace. Nově založená organizační jednotka
bude připravovat nové nástroje pro zvýšení povědomí o značce FSC a další zvýšení množství výrobků
šetrného lesního hospodaření s logem FSC na trhu.
To pomůže certifikovaným firmám v propagaci jejich
odpovědného chování a výrobků na trhu.“

Zdroj: FSC News and Notes, únor 2008

Zdroj: FSC News and Notes, únor 2008

Kromě Švýcarska jsou další úspěchy certifikace FSC
mezi malými vlastníky lesů hlášeny například z USA,
Nepálu, Mexika nebo Guatemaly.

DOBRÉ DŘEVO – číslo 16, jaro 2008 – strana 5

Vyššia cena za FSC drevo vo Švédsku
Švédska spoločnosť Sveaskog bude platiť viac za
drevo, ktoré pochádza z FSC certifikovaných lesov.
Aby motivovali vlastníkov lesov na zvýšenie dodávok
FSC certifikovaného dreva, budú priplácať prémiu za
FSC drevo 25 švédskych korún na meter kubický.

Záujem o FSC certifikáciu spracovateľského reťazca
v papierenskom priemysle vo svete výrazne narastá hlavne v posledných rokoch, najmä v dôsledku zvýšeného povedomia koncových zákazníkov
a veľkoobchodníkov s papierom. Aj keď je vo svete
vyše 50 certifikačných schém pre obhospodarovanie
lesov, FSC je najdôveryhodnejší systém pre zákazníkov, obchodníkov, spracovateľov a aj environmentálne organizácie.
FSC má v súčasnosti vedúce postavenie na trhu
s certifikovaným papierom a túto pozíciu by si malo
zachovať aj v budúcnosti.
Global Markets for Chain-of-Custody Certified Papers
zverejnila spoločnosť Pira International sídliaca
v Londýne, ktorá vykonáva prieskumy, analýzy trhu
a vykonáva tiež predpovede vývoja trhov v budúcnosti.
Zdroj: Certified Wood Update, Február 2007

MARKS AND SPENCER’S
bude od roku 2012 nakupovať
výrobky z dreva iba s FSC certifikátom

Sveaskog s 3,4 miliónmi hektárov lesov je najväčší
vlastník lesov vo Švédsku a celá výmera lesov, ktorú
obhospodaruje, má FSC certifikát. Spoločnosť však
kupuje drevo aj od ďalších 8 000 vlastníkov lesov, čo
tvorí až 60 % ich dodávok.
„Požiadavky na FSC certifikované drevo prevyšujú
ponuku. S novou environmentálnou prémiou pre
vlastníkov lesov vo Švédsku budeme jednotka na trhu
s ekologickým drevom,“ povedal Claes Mellstrom,
ktorý má na starosti predaj surového dreva.
Sveaskog kupuje aj drevo na pni od vlastníkov, ktorí
nie sú certifikovaní. Aj keď toto drevo nebude certifikované, pri ťažbe sa snaží aplikovať štandard FSC
a majiteľom vypláca prémiu 10 švédskych korún za
meter kubický.
Zdroj: News and Notes, apríl 2008

Nezávislá štúdia predpovedá
dvojciferný rast na trhu s FSC
papierom do roku 2012
Analýza trhu s certifikovaným papierom pod názvom
Global Markets for Chain-of-Custody Certified Papers
poukázala až na 128% rast spotreby FSC papiera medzi rokmi 2006 a 2007. Podľa uvedenej správy predpoklad rastu bude pokračovať až na 6,5 miliónov ton
v roku 2012, čo predstavuje 48,7% rast.

Obal z FSC certifikovaného papiera Marks and Spencer
© 2007 Marks and Spencer

Od roku 2012 sa Marks and Spencer (M&S), najväčší
obchodný reťazec vo Veľkej Británii, zaviazal nakupovať výhradne výrobky z dreva s FSC certifikátom
alebo z recyklovaných zdrojov. Päťročný plán tohto reťazca je nepochybne najodvážnejší s pomedzi
záväzkov, ktoré kedy spravil niektorý obchodný
reťazec.
„Prejsť pri materiáloch z dreva plne na FSC a recyklované zdroje do roku 2012 je veľká výzva. Aby sme to
mohli dosiahnuť, musíme mať už dnes jasný plán,
aby zmena prišla čo najrýchlejšie a bez problémov.
Vybrali sme si FSC certifikát, pretože FSC považujeme za najlepšiu certifikáciu pre lesy. Veríme, že FSC
má najvyváženejší štandard na zosúladenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických kritérií,“
uviedla Lauren Ormeová, – manažérka M&S pre
obnoviteľné zdroje.
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V súčasnosti celá produkcia „Food to Go“ obalov
na sendviče je z FSC certifikovaných kartónov, čo
znamená 1,5 milióna obalov s logom FSC za týždeň
a 2 500 ton za rok. Ďalej viac než 90 % ponuky
záhradného nábytku od M&S je s certifikátom FSC,
všetky listy zasielané zákazníkom, papierové uteráky,
vreckovky a toaletný papier.
M&S má 520 prevádzok vo Veľkej Británii a viac
ako 200 v zahraničí. Cieľom je prejsť aj na výhradné
využívanie FSC stavebného dreva pri renováciách
a novej výstavbe.
Zdroj: News and Notes, február 2008

FSC v číslach k 31. marcu 2008
Celková certifikovaná plocha: 103 456 399 ha
Celkový počet certifikátov lesného hospodárstva:
933
Celkový počet certifikátov spracovateľského reťazca:
8 678
V súčasnosti sú FSC certifikáty lesného hospodárenia vydané v 79 krajinách a FSC certifikáty spracovateľského reťazca v 88 krajinách.
Tabuľka 1: Výmera FSC certifikovaných lesov (v ha)
vo vybraných krajinách Európy
Krajina

Belgicko
Bielorusko
Bulharsko
Česká republika
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Ukrajina
Veľká Británia

Výmera FSC certifikovaných lesov
(v ha)
9 665
1 841 010
105 912
16 948
1 083 233
656 352
17 666
119 480
2 018 987
649 933
1 059 519
1 624 133
346 151
502 993
4 621 824
4 966
1 092 801
19 688 682
162 240
132 653
485 809
10 736 647
34 322
796 006
3 279 701

Počet FSC certifikátov obhospodarovania lesa
4
5
6
4
3
3
4
7
1
4
43
4
4
59
14
4
2
58
6
9
22
19
10
9
93

Tabulka 2: Počet certifikátov spracovateľského
retazca (C-o-C) vo vybraných krajinách Európy
Krajina

Počet certifikátov
spracovateľského
retazca (C-o-C)
138
3
4
22
36
30
162
515
68
37
39
88
9
580
372
58
29
61
17
84
311
132
257
3
1 187

Belgicko
Bielorusko
Bulharsko
Česká republika
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Ukrajina
Veľká Británia

Zdroj: FSC A. C., marec 2008

Pozvánka na konferenciu
– FSC Global Paper forum
V dňoch 9.–10. júna 2008 sa v Düsseldorfe (Nemecko)
uskutoční už štvrtý ročník medzinárodnej konferencie – FSC Global Paper Forum.
Na konferencii sa stretávajú predstavitelia papierenského sektora, hlavne papierenských firiem s certifikátom FSC, obchodníci a predajcovia papiera,
ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií, aby
spoločne diskutovali o trhu s FSC certifikovaným
papierom, možnostiach posilnenia tohto trhu a aj
o nových možnostiach uplatnenia FSC certifikovaného papiera.
Počas konferencie, ktorú organizujú FSC Nemecko
v spolupráci s Rainforest Alliance budú asi v dvadsiatich blokoch prediskutované aj posledné aktualizácie a analýzy trhu s FSC papierom, nové smernice
a politiky FSC, ktorá sa dotýkajú papierenského
sektora.
V prípade záujmu o konferenciu môže FSC Slovensko a FSC Česká republika sprostredkovať účasť aj
zástupcom firiem so Slovenska a Čiech.
Zdroj: FSC Nemecko, marec 2008
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Podporující členové FSC ČR:
Hordijk Houtimport
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