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Förord
PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är den globala
organisationen för att främja ett hållbart skogsbruk genom skogscertifiering och märkning av
skogsbaserade produkter. Produkter med PEFCs anspråk och/eller märkning visar att råvaran
kommer från uthålligt brukade skogar.
PEFC Council tillhandahåller godkännande av nationella skogscertifieringssystem som måste uppfylla
PEFC Councils krav som i sin tur genomgår regelbundna utvärderingar.
Dokumentet har tagits fram i en öppen, transparent, konsultativ och konsensusbaserad process som
har omfattat ett brett spektrum av intressenter.
Detta dokument upphäver och ersätter Annex 5 till PEFC Council Technical Document (PEFC Logo
usage rules). För PEFC logoanvändare med logolicens utfärdad för detta dokuments publicering gäller
ett års övergångsperiod från kraven i Annex 5 till kraven i detta dokument.
Andra utgåvan införlivar Tillägg nr. 1 som antogs av PEFC General Assembly den 12 november 2010.
De ändringar som krävs med anledning av tillägget indikeras i texten genom ett streck i marginalen
och nummer på tillägget vid den klausul, not, figur eller delar av dessa som berörs.
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Inledning
PEFCs logotyp/märkning tillhandahåller information som relaterar till skogsbaserade produkters
ursprung i hållbart brukade skogar och icke‐kontroversiella källor. Köpare och potentiella köpare kan
använda denna information för val av produkter baserat på miljömässiga och andra överväganden.
Det övergripande målet för användning av PEFCs logotyp/märkning är att genom kommunikation av
riktig, verifierbar och icke‐vilseledande information uppmuntra efterfrågan och tillgång på produkter
med ursprung i hållbart brukade skogar och på så sätt stimulera potentialen för marknadsdriven
ständig förbättring av världens skogsresurs.
Dokumentet baseras på de generella principer för miljömärkningar och deklarationer som definieras i
ISO 14020:2000.
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1 Omfattning
Dokumentet omfattar krav för användare av PEFCs logotyp som handlar om att säkerställa riktig,
verifierbar, relevant och icke‐vilseledande användning av PEFCs logotyp och relaterade anspråk.
Dokumentet fastställer det rättsliga skyddet för PEFCs logotyp; rättigheter för att använda PEFCs
logotyp; logoanvändarkategorier och krav för produktmärkning och icke‐produktmärkning med
PEFCs logotyp.

2 Normativa referenser
Följande refererade dokument är nödvändiga för tillämpningen av detta dokument. För både
daterade och odaterade referenser gäller den senaste utgåvan (inklusive eventuella tillägg) av det
refererade dokumentet.
Annex 1 till PEFC Council Technical Document, Terms and Definitions
T1

PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of forest based products – requirements
ISO/IEC 14021:1999, Environmental labels and declarations – Self‐declared environmental claims
(Type II environmental labeling)

3 Termer och definitioner
För detta dokuments syften gäller termer och definitioner angivna i Annex 1 och Annex 4 till PEFC
Council Technical Document.
3.1 Icke‐produktmärkning
användning annan än produktmärkning vilken inte refererar till en specifik produkt och råvarans
ursprung i PEFC‐certifierad skog.
3.2 Produktmärkning
användning av PEFCs logotyp i samband med eller med referens till PEFC‐certifierade produkter.
Detta innefattar:
(a) användning direkt på faktiska produkter (oförpackade produkter), produkter i individuella
förpackningar, behållare, emballage, etc. eller på större lådor, packlårar, etc. som används för
transport av produkter;
(b) användning på dokumentation som åtföljer produkten (t.ex. faktura, packsedel, reklam, broschyr,
etc.) där användningen av PEFCs logotyp refererar till just den produkten.
ANMÄRKNING: All användning som kan mottas eller uppfattas av köpare eller allmänhet som att den refererar till en
specifik produkt och/eller ursprunget hos den råvara som ingår i produkten betraktas som produktmärkning.

3.3 PEFC‐erkänt certifikat
är:
(a) ett giltigt ackrediterat skogsbrukscertifikat utfärdat av en PEFC‐notifierad certifieringsorganisation
i enlighet med en skogsbruksstandard som är godkänd av PEFC Council,
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(b) ett giltigt ackrediterat spårbarhetscertifikat utfärdat av en PEFC‐notifierad
certifieringsorganisation i enlighet med PEFCs internationella spårbarhetsstandard tillsammans med
PEFC‐erkänd specificering av ursprunget eller
(c) ett giltigt ackrediterat spårbarhetscertifikat utfärdat av en PEFC‐notifierad
certifieringsorganisation i enlighet med en systemspecifik spårbarhetsstandard som är godkänd av
PEFC Council.
Anmärkning: Skogscertifieringssystem och spårbarhetsstandarder som är godkända av PEFC återfinns på PEFC Councils
webbplats, www.pefc.org.

4 Omfattning av PEFCs logotyp
PEFCs logotyp och relaterade anspråk gäller endast ursprunget hos skogsbaserad råvara som används
i de märkta produkterna.
ANMÄRKNING: Ursprunget hos skogsbaserad råvara som omfattas av PEFCs anspråk definieras som uthålligt brukad skog
för PEFC‐certifierad råvara, icke‐kontroversiella källor för annan än certifierad råvara och ”post‐consumer” återvunnet
material.

5 Äganderätt och användarrättigheter för PEFCs logotyp
5.1 Äganderätt till PEFCs logotyp
PEFCs logotyp är upphovsrättsskyddat material och ett registrerat varumärke som ägs av PEFC
Council. Initialerna ”PEFC” omfattas av upphovsrätten och är registrerade. Otillåten användning av
upphovsrättsskyddat material är förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder.

5.2 Användarrättigheter till PEFCs logotyp
PEFCs logotyp ska användas med bemyndigande av en PEFC logolicens som utfärdas av PEFC Council
eller annan organisation auktoriserad av PEFC Council som är relevant för landet där logoanvändaren
är registrerad. PEFCs logolicens gäller för en individuell juridisk enhet.
Den auktoriserade organisationen är antingen ett nationellt styrande organ för PEFC eller annan
enhet som har tillstånd från PEFC Council att utfärda licenser på PEFC Councils vägnar.
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När det gäller användning av PEFCs logotyp för icke‐produktmärkning kan PEFC Council eller annan
auktoriserad organisation också utfärda tillstånd för användning av PEFCs logotyp vid enstaka tillfälle.

5.3 Rättigheter att använda initialerna ”PEFC”
Initialerna ”PEFC” ska användas med korrekt referens till PEFC Council, PEFC‐medlemmar och deras
system. Användning av initialerna ”PEFC” som refererar till produkt eller dess råvara ska stödjas av
PEFC‐erkänt skogsbruks‐ eller spårbarhetscertifikat.

6 Klassificering av användare av PEFC logotyp
6.1 PEFC logoanvändargrupp A: Nationella styrande organ
PEFCs nationella styrande organ eller andra enheter som är auktoriserade genom kontrakt med
PEFC Council att använda PEFCs logotyp för icke‐produktmärkning och att utfärda PEFC logolicenser
till andra enheter på PEFC Councils vägnar.

6.2 PEFC logoanvändargrupp B: Skogsägare/förvaltare
Skogsägare och förvaltare med PEFC‐erkänt skogsbrukscertifikat och alla kvalificerade enheter som
deltar i en region eller grupp med PEFC‐erkänt certifikat.
Följande enheter innefattas i grupp B:
a) innehavare av ett regionalt certifikat;
b) innehavare av ett gruppcertifikat (grupp av skogsägare);
c) individuella skogsägare (som innehavare av individuella certifikat eller medlemmar i en regional
eller gruppcertifiering)
d) andra enheter som deltar i den regionala eller gruppcertifieringen (t.ex. entreprenörer).

6.3 PEFC logoanvändargrupp C: Skogsrelaterad industri
Skogsrelaterad industri (t.ex. organisationer för virkesanskaffning, träbearbetande industri,
virkeshandlare, distributörer, återförsäljare, etc.) med PEFC‐erkänt spårbarhetscertifikat, inklusive
verksamhetsplatser som omfattas av PEFC‐erkända spårbarhetscertifikat.
6.4 PEFC logoanvändargrupp D: Andra användare
Organisationer och andra enheter andra än de som klassificeras under PEFC logoanvändargrupperna
A, B och C som använder PEFCs logotyp för icke‐produktmärkning för marknadsförings‐ och
utbildningssyften.
ANMÄRKNING: PEFC logoanvändargrupp D innefattar också ett brett spektrum av enheter som avser att använda PEFCs
logotyp för marknadsförings‐ eller utbildningssyften och sträcker sig från handels‐ och industrisammanslutningar,
institutioner för forskning och utbildning, statliga organisationer, icke‐statliga organisationer etc. Grupp D innefattar också
organisationer inom vidareförädlingskedjan för skogsprodukter där spårbarhetscertifieringen inte är tillämplig då de är
konsumenter av skogsprodukter (t.ex. regeringar, banker) eller säljer produkter med anspråk och/eller märkningar som
placeras på produkten av deras leverantörer.
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7 Användning av PEFCs logotyp
7.1 Allmänna krav
PEFCs logotyp kan användas i relation till produkt och refererar till ursprunget hos den
skogsbaserade råvaran (produktmärkning) eller till PEFC‐systemet eller användarens
överenskommelse med PEFC‐systemet (icke‐produktmärkning).
Tabell 1
PEFC logoanvändare/PEFC logoanvändning
Grupp A: Nationella styrande organ
Grupp B: Skogsägare/förvaltare
Grupp C: Skogsrelaterad industri
Grupp D: Andra användare

Produktmärkning
Nej
Ja
Ja
Nej

Icke‐produktmärkning
Ja
Ja
Ja
Ja

7.2 Produktmärkning
7.2.1 Kvalifikationskrav för produktmärkning
PEFCs logotyp kan användas för produktmärkning av PEFC logoanvändare med giltig PEFC logolicens
för grupp B (skogsägare och förvaltare) och grupp C (skogsrelaterad industri).
7.2.2 Grundstruktur för PEFC märkningar
PEFCs logotyp kan användas för produktmärkning som en del av PEFC‐märkningen med följande
struktur och allmänna krav:

AA PEFC logotyp
PEFC logotypen består av en cirkel med två träd och initialerna ”PEFC”.
Färg: PEFC logotypen får användas i tre färger (svart, grön och 3D). PEFC logotypen kan också
användas i vit färg mot annan enfärgad bakgrund.
Dimension: Förhållandet mellan höjden och bredden ska bibehållas.
BA TM tecknet
PEFCs identifikation för varumärke (TM) ska alltid användas tillsammans med PEFCs logotyp.
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CA PEFC logolicensnummer
PEFC logolicensnummer som har utfärdats till PEFC logoanvändaren ska användas tillsammans med
PEFCs logotyp.
DA
Procentsats certifierad råvara
Procentsatsen som visar innehållet av PEFC‐certifierad råvara i produkten kan användas som en del i
märkningen ”PEFC Certifierad” (se avsnitt 7.2.3).
E FA Märkningstext och anspråkstext
De officiella märkningstexterna och anspråkstexterna är på engelska. PEFC märkningstexter och
anspråkstexter på andra språk ska baseras på relevant språkversion av detta dokument översatt av
PEFC Council eller ett nationellt styrande organ för PEFC, i enlighet med detta dokuments anspråk på
copyright.
GA
PEFCs webbplats
PEFC Councils webbplats www.pefc.org kan ersättas med PEFCs nationella styrande organs
webbplats eller annan organisation som är auktoriserad att utfärda PEFC logolicenser.
Detaljer rörande möjligheter att anpassa märkningens utseende beskrivs i detalj i PEFC Logo usage
toolkit.
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7.2.3 Specifika krav för PEFC märkningar
7.2.3.1 Märkningen ”PEFC Certifierad”
Tabell 2
T1

Märkningstext
Beskrivning av
märkningen

PEFC Certifierad
Produkten innehåller som minimum 70 % ”PEFC‐certifierad” råvara från
skog som har blivit certifierad enligt ett PEFC‐godkänt
skogscertifieringssystem som uthålligt brukad eller från återvunnet
material. Innehållet av återvunnet material är lägre än 85 %.
Innehållet av ”PEFC‐certifierad” råvara är verifierad genom den PEFC
godkända spårbarhetsstandarden. Både skogsförvaltning och spårbarhet
har blivit certifierade genom tredjeparts certifieringsorganisation som är
ackrediterad av en ackrediteringsorganisation som är medlem i IAF
(International Accreditation Forum).

Definition av råvarans
ursprung
Minimiinnehåll av
PEFC‐certifierad råvara
Maximinnehåll av
återvunnet material
Krav på kontrollerade
källor
Alternativ användning
av märkningen

När produkten inte innehåller återvunnet material ska märkningen
användas utan ordet ”återvunnet”.
Bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010 eller
ett systemspecifikt anspråks definition av råvaruursprung godkänt av
PEFC Council som förenligt med bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010.
70 %
85 %
Icke‐certifierad råvara ska kontrolleras så att den inte härrör från
kontroversiella källor.
PEFC märkningen kan som alternativ användas:
a) utan märkningstext och/eller anspråkstext och/eller PEFC webbplats
där dessa beståndsdelar inte skulle bli läsbara eller där det inte är
möjligt att placera dem på produkten,
b) med beståndsdelen procentsats,
c) med PEFC logotypen delad i PEFC‐cirkeln och initialerna PEFC och
placerade bredvid varandra.
Fler detaljer specificeras i PEFC Logo usage toolkit.
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7.2.3.2 Märkningen ”PEFC Återvunnen
Tabell 3
T1

Märkningstext
Beskrivning av
märkningen
Definition av råvarans
ursprung

Krav på PEFC
återvunnet material
Krav på kontrollerade
källor
Minimiinnehåll av
PEFC‐certifierad råvara
Minimiinnehåll av
återvunnet material
Alternativ användning
av märkningen

PEFC Återvunnen
Produkten innehåller som minimum 70 % ”PEFC‐certifierad” råvara från
återvunna källor. Innehållet av återvunnet material är beräknat baserat
på ISO/IEC 14021.
Bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010 eller
ett systemspecifikt anspråks definition av råvaruursprung godkänt av
PEFC Council som förenligt med bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010.
Återvunnet material som det definieras i PEFC ST: 2002:2010.
Icke‐certifierad råvara ska kontrolleras så att den inte härrör från
kontroversiella källor.
70 %
70 %
PEFC märkningen kan som alternativ användas utan anspråkstext
och/eller PEFC webbplats där dessa beståndsdelar inte skulle bli läsbara
eller där det inte är möjligt att placera dem på produkten. Märkningen
”PEFC Återvunnen” ska alltid användas med märkningstexten ”PEFC
Återvunnen”.
PEFC‐märkningen kan som alternativ användas med symbolen för
återvinning (Mobius loop) i enlighet med ISO/IEC 14021.
För fler detaljer, se PEFC Logo usage toolkit.

7.2.4 Exceptionell användning av PEFC märkningen
7.2.4.1 Användning av PEFCs logotyp utan licensnummer
PEFCs logotyp kan under exceptionella omständigheter, och efter godkännande från organisationen
som har utfärdat licensen, användas utan PEFC logolicensnummer i fall där storleken på PEFC
logotypen/märkningen skulle innebära att licensnumret inte blir läsbart eller att det inte är möjligt
att placera det på produkten och
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a)

PEFC logotypen med licensnummer används på andra delar av produkten (t.ex.
förpackningsmaterial, större lådor, en folder eller manual till produkten) eller
b) användaren av PEFCs logotyp tydligt och otvetydigt kan identifieras genom annan
produktinformation.

7.3 Icke‐produktmärkning
7.3.1 Omfattning för icke‐produktmärkning
Användning av PEFCs logotyp för icke‐produktmärkning omfattar
(a)
(b)
(c)
(d)

information om PEFC‐erkännande av skogscertifieringssystem,
information om certifieringsstatus (PEFC logoanvändare i grupperna B och C),
information om PEFC‐godkännande av certifikat (certifieringsorganisationer),
information om anskaffande av PEFC‐certifierade produkter eller åtagande att anskaffa PEFC‐
certifierade produkter (konsumenter av PEFC‐certifierade produkter),
(e) information om medlemskap i eller partnerskap med PEFC (medlemmar och partners till
PEFC Council och/eller PEFC nationella styrande organ),
(f) information om projekt och initiativ som fokuserar på utveckling och främjande av PEFC‐
system och certifieringar,
(g) annan användning av PEFCs logotyp för utbildning eller i främjande syfte (PEFC Council och
nationella styrande organ, certifierade enheter, certifieringsorganisationer, säljare av PEFC‐
certifierade produkter som inte omfattas av spårbarhet, etc.).

7.3.2 Kvalifikationskrav för icke‐produktmärkning
PEFCs logotyp kan bara användas för icke‐produktmärkning av PEFC logoanvändare med giltig PEFC
logolicens inom någon av PEFCs logoanvändargrupper.

7.3.3 Allmänna krav för icke‐produktmärkning

PEFC logotypen består av cirkeln med två träd och initialerna ”PEFC”.
Färg: PEFC logotypen kan användas i tre färger (svart, grön och 3D). PEFC logotypen kan också
användas i vit färg mot annan enfärgad bakgrund.
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Dimension: Förhållandet mellan höjden och bredden ska behållas.
TM tecknet: PEFCs identifikation för varumärke (TM) ska alltid användas tillsammans med PEFCs
logotyp.
PEFC logolicensnummer: PEFC logolicensnummer som har utfärdats till användaren ska användas
tillsammans med PEFCs logotyp.
T1

PEFC anspråk: PEFC logotypen kan användas med eller utan PEFC anspråket och PEFCs webbplats.
Det officiella anspråket för icke‐produktmärkning är ”Promoting sustainable forest management” [på
svenska ”Främjande av uthålligt skogsbruk”]. PEFC anspråket på något annat språk ska baseras på
relevant språkversion av detta dokument översatt av PEFC Council eller av PEFC nationella styrande
organ i enlighet detta dokuments anspråk på copyright.
Ytterligare anspråk för specifika PEFC logoanvändare beskrivs i PEFC Logo usage toolkit.

7.3.4 Exceptionell användning
7.3.4.1 Användning av PEFCs logotyp utan licensnummer
PEFCs logotyp kan under exceptionella omständigheter användas utan PEFC logolicensnummer i fall
där storleken på PEFC logotypen/märkningen skulle innebära att licensnumret inte blir läsbart eller
där använd teknologi inte gör det möjligt att använda numret tillsammans med PEFC logotypen.
Användning av PEFCs logotyp utan licensnummer ska godkännas i förväg av organisationen som har
utfärdat licensen.
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Tillägg nr. 1 (november 2010)
Tillägg nr. 1 till PEFC ST 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules ‐ Requirements
Dokumentets [engelska] namn: PEFC Logo Usage Rules – Requirements
Dokumentets titel: PEFC ST 2001:2008, Amendment 1 [Tillägg 1]
Antaget av: PEFC Council General Assembly

Datum: 2010‐11‐12

Datum för utfärdande: 2010‐11‐26
Datum för ikraftträdande: 2010‐11‐26
Datum för slut på övergångsperiod: 2011‐11‐26

**********************************************************************************

Första utgåvan av PEFC ST 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules – Requirements ändras enligt följande
(tilläggen ska infogas på anvisade ställen).
SAMMANFATTNING: Detta tillägg gäller: klausul 2, Normativa referenser (sidan 6); avsnitt 7.2.3.1 –
Märkningen PEFC Certifierad (sidan 11); avsnitt 7.2.3.2 – Märkningen PEFC Certifierad och
återvunnen (sidan 12); avsnitt 7.3.3 Anspråkstext icke‐produktmärkning (sidan 14)
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Tillägg nr. 1 till PEFC ST 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules ‐ Requirements
Dokumentets [engelska] namn: PEFC Logo Usage Rules – Requirements
Dokumentets titel: PEFC ST 2001:2008, Amendment 1 [Tillägg 1]
Antaget av: PEFC Council General Assembly
Datum: 2010‐11‐12
Datum för utfärdande: 2010‐11‐26
Datum för ikraftträdande: 2010‐11‐26
Datum för slut på övergångsperiod: 2011‐11‐26
**********************************************************************************
Första utgåvan av PEFC ST 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules – Requirements ändras enligt följande
(tilläggen ska infogas på anvisade ställen).
SAMMANFATTNING: Detta tillägg gäller: klausul 2, Normativa referenser (sidan 6); avsnitt 7.2.3.1 –
Märkningen PEFC Certifierad (sidan 11); avsnitt 7.2.3.2 – Märkningen PEFC Certifierad och
återvunnen (sidan 12); avsnitt 7.3.3 Anspråkstext icke‐produktmärkning (sidan 14)
**********************************************************************************
2 Normativa referenser
Ersätt
”Annex 4 till PEFC Council Technical Document, Chain of Custody of Forest Based Products –
Requirements”
med
“PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements”
**********************************************************************************
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Avsnitt 7.2.3.1: Märkningen “PEFC Certifierad”

Ersätt

Märkningstext
Beskrivning av
märkningen

Definition av råvarans
ursprung

Minimiinnehåll av
PEFC‐certifierad råvara
Krav på kontrollerade
källor
Alternativ användning
av märkningen

PEFC Certifierad
Produkten innehåller som minimum 70 % ”PEFC‐certifierad” råvara från
skog som har blivit certifierad enligt ett PEFC‐godkänt
skogscertifieringssystem som uthålligt brukad. Innehållet av PEFC‐
certifierad råvara är verifierad genom den PEFC godkända
spårbarhetsstandarden.
Både skogsförvaltning och spårbarhet har blivit certifierade genom
tredjeparts certifieringsorganisation som är ackrediterad av en
ackrediteringsorganisation som är medlem i IAF (International
Accreditation Forum).
Appendix 1 eller Appendix 8 till Annex 4 till PEFC Technical Document
eller ett systemspecifikt anspråks definition av råvaruursprung godkänt av
PEFC Council som förenligt med Appendix 1 eller Appendix 8
eller annan definition av en systemspecifik spårbarhetsstandard godkänd
av PEFC Council som förenlig med Annex 4 och dess Appendix 1 eller
Appendix 6 eller Appendix 8.
70 %
Icke‐certifierad råvara ska kontrolleras så att den inte härrör från
kontroversiella källor.
PEFC märkningen kan som alternativ användas:
a) utan märkningstext och/eller anspråkstext och/eller PEFC webbplats
där dessa beståndsdelar inte skulle bli läsbara eller där det inte är
möjligt att placera dem på produkten,
b) med beståndsdelen procentsats,
c) med PEFC logotypen delad i PEFC‐cirkeln och initialerna PEFC och
placerade bredvid varandra.
Fler detaljer specificeras i PEFC Logo usage toolkit.
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Med

Märkningstext
Beskrivning av
märkningen

PEFC Certifierad
Produkten innehåller som minimum 70 % ”PEFC‐certifierad” råvara från
skog som har blivit certifierad enligt ett PEFC‐godkänt
skogscertifieringssystem som uthålligt brukad eller från återvunnet
material. Innehållet av återvunnet material är lägre än 85 %.
Innehållet av ”PEFC‐certifierad” råvara är verifierad genom den PEFC
godkända spårbarhetsstandarden. Både skogsförvaltning och spårbarhet
har blivit certifierade genom tredjeparts certifieringsorganisation som är
ackrediterad av en ackrediteringsorganisation som är medlem i IAF
(International Accreditation Forum).

Definition av råvarans
ursprung

Minimiinnehåll av
PEFC‐certifierad råvara
Maximinnehåll av
återvunnet material
Krav på kontrollerade
källor
Alternativ användning
av märkningen

När produkten inte innehåller återvunnet material ska märkningen
användas utan ordet ”återvunnet”.
Bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010 eller
ett systemspecifikt anspråks definition av råvaruursprung godkänt av
PEFC Council som förenligt med bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010.
70 %
85 %
Icke‐certifierad råvara ska kontrolleras så att den inte härrör från
kontroversiella källor.
PEFC märkningen kan som alternativ användas:
a) utan märkningstext och/eller anspråkstext och/eller PEFC webbplats
där dessa beståndsdelar inte skulle bli läsbara eller där det inte är
möjligt att placera dem på produkten,
b) med beståndsdelen procentsats,
c) med PEFC logotypen delad i PEFC‐cirkeln och initialerna PEFC och
placerade bredvid varandra.
Fler detaljer specificeras i PEFC Logo usage toolkit.
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Avsnitt 7.2.3.2:

Ersätt

Märkningstext
Beskrivning av
märkningen

Definition av råvarans
ursprung

Krav på PEFC återvunnet
material

Krav på kontrollerade
källor
Minimiinnehåll av PEFC‐
certifierad råvara
Minimiinnehåll av
återvunnet material
Minimiinnehåll av PEFC
certifierat och PEFC
återvunnet material
Alternativ användning av
märkningen

PEFC Certifierad och återvunnen
Produkten innehåller som minimum 70 % råvara från uthålligt brukade skogar
som har certifierats enligt ett PEFC‐godkänt skogscertifieringssystem och
återvunnet material från efter konsumentledet. Innehåll av PEFC återvunnet
material specificeras inuti symbolen för återvinning (Mobius loop).
Både skogsförvaltning och spårbarhet har blivit certifierade genom tredjeparts
certifieringsorganisation som är ackrediterad av en ackrediteringsorganisation
som är medlem i IAF (International Accreditation Forum).
Appendix 6 till Annex 4 till PEFC Technical Document
eller ett systemspecifikt anspråks definition och råvaruursprung godkänt av PEFC
Council som förenligt med bilaga 6 till Annex 4.
eller annan definition av en systemspecifik spårbarhetsstandard godkänd av PEFC
Council som förenlig med Annex 4 och dess Appendix 6 till Annex 4.
”Post‐consumer” råvara som uppfyller PEFC kraven för kemisk och icke‐kemisk
förorening.
Användning av symbolen för återvinning (Mobius loop) regleras av ISO/IEC
14021.
Icke‐certifierad råvara ska kontrolleras så att den inte härrör från kontroversiella
källor.
Inget minimum specificerat.
Inget minimum och maximum specificerat (innehåll av PEFC återvunnet material
ska specificeras inuti symbolen för återvinning).
70 %

PEFC märkningen kan som alternativ användas:
a)

utan märkningstext och/eller anspråkstext och/eller PEFC webbplats där
dessa beståndsdelar inte skulle bli läsbara eller där det inte är möjligt att
placera dem på produkten,

b) med PEFC logotypen, symbolen för återvinning och PEFC
märkningstext/anspråkstext/webbplats placerade bredvid varandra.
Fler detaljer specificeras i PEFC Logo usage toolkit.
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Med
7.2.3.2 Märkningen ”PEFC Återvunnen”
Tabell 3

Märkningstext

PEFC Återvunnen

Beskrivning av
märkningen

Produkten innehåller som minimum 70 % ”PEFC‐certifierad” råvara från
återvunnet material. Innehållet av återvunnet material är beräknat
baserat på ISO/IEC 14021.
Bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010 eller

Definition av råvarans
ursprung
Krav på PEFC
återvunnet material
Krav på kontrollerade
källor
Minimiinnehåll av
PEFC‐certifierad råvara
Minimiinnehåll av
återvunnet material
Alternativ användning
av märkningen

ett systemspecifikt anspråks definition av råvaruursprung godkänt av
PEFC Council som förenligt med bilaga 1 till PEFC ST 2002:2010.
Återvunnet material som det definieras i PEFC ST: 2002:2010.
Icke‐certifierad råvara ska kontrolleras så att den inte härrör från
kontroversiella källor.
70 %
70 %
PEFC märkningen kan som alternativ användas utan anspråkstext
och/eller PEFC webbplats där dessa beståndsdelar inte skulle bli läsbara
eller där det inte är möjligt att placera dem på produkten. Märkningen
”PEFC Återvunnen” ska alltid användas med märkningstexten ”PEFC
Återvunnen”.
PEFC‐märkningen kan som alternativ användas med symbolen för
återvinning (Mobius loop) i enlighet med ISO/IEC 14 021.
För fler detaljer, se PEFC Logo usage toolkit.

***************************************************************************

5

Avsnitt 7.3.3:
Ersätt:
”PEFC anspråk: Det officiella PEFC‐anspråket för icke‐produktmärkning är ”Promoting sustainable
forest management”
Med:
”PEFC‐anspråk: PEFC logotypen kan användas med eller utan PEFC anspråket och PEFC webbplats.
Det officiella anspråket för icke‐produktmärkning är ”Promoting sustainable forest management” [på
svenska ”Främjande av uthålligt skogsbruk”].
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