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Minden földi élet számára nélkülözhetetlen a levegő, amit belélegzünk, és a víz,
mellyel szomjunkat oltjuk. Az oxigén újratermelését biztosító növényzet és ökoszisztéma egyensúlya alapozza meg
a Föld élővilágának fennmaradását. Jövőnk
érdekében gondoskodnunk kell a rendelkezésre álló erőforrásaink megfelelő
gazdálkodásáról.
A papíripart gyakran érik támadások amiatt,
hogy termékeihez az erdőkből nyer alapanyagot.
A papírt ezekben az esetekben az egyre fogyó erdők és a természet károsításával is társítják. De
ennek nem kell feltétlenül így lennie.
Az Arctic Paper vállalatnál mi hosszú távra tervezünk, és abszolút kiemelt helyen kezeljük a
környezetvédelem kérdését. Ez üzleti tevékeny- FSC (FOREST STEWARTSHIP COUNCIL)
ségünk fenntarthatóságának kulcsa is. Ezért – FELELŐS ERDŐGAZDÁLKODÁS TANÁCSA
nyersanyagainkat csupán kölcsönvesszük a Természettől, és vissza is adjuk neki. Kölcsönkérni Az FSC az önkéntes szervezetek és a környezetfelelősséggel jár. Mi vállaljuk ezt a felelősséget.
védő mozgalmak által széles körben támogaAmikor az Arctic Paper vállalattól vásárol, biz- tott szervezet, melyet 1993-ban alapítottak. A
tos lehet abban, hogy a papír a felelős erdőgaz- szervezet a fa felhasználók és kereskedők, a kördálkodás eredményeként született, a természeti nyezetvédelmi civil szervezetek és emberi jogi
értékek maximális megóvása mellett. Az Arctic szervezetek kezdeményezésére jött létre. Az FSC
Paper hosszú ideje élen jár az FSCTM és a PEFC ál- független, nonprofit intézményként elkötelezetten dolgozik világszerte a környezetbarát, társatal tanúsított eredetű termékek gyártásában.
Íme, néhány szó a napjainkban használt pa- dalmi felelősségvállalás és gazdaságilag életképírgyártással és termékekkel kapcsolatos tanúsít- pes erdőgazdálkodás elterjesztése érdekében. Az
FSC támogatja az ökológiai, társadalmi és gazdaványokról.
sági szempontból is felelős erdőhasználatot az
egész világon. Az FSC által kibocsátott tanúsítvány azt jelzi, hogy az adott papír eredete egészen a nyersanyagig nyomon követhető. Alapvetően ez is az FSC-terméktanúsítás célja, így a
terméklánc az elejétől a végéig visszakövethető,
ezáltal is lehetőséget adva a fogyasztók és vállalatok számára, hogy felelősségteljesen vásároljanak.
Az FSC-terméktanúsítvány a következőket biztosítja, illetve teszi lehetővé:
 az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező anyagok
meghatározása és ellenőrzése;
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garantálja, hogy a az adott cég teljes mértékben megfelel az adott FSC-előírásoknak, illetve be is tartja azokat, beleértve az FSC-termékek beszerzését, termelését és értékesítését;
FSC-címke használat a cég minden egyes
FSC-termékére.

PEFC (PROGR AMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION
SCHEMES) – ERDŐTANÚSÍTÁSI
RENDSZEREKET TÁMOGATÓ PROGR AM

Íme néhány rövid magyarázat a főbb rendszerekről:
ISO 14001 (környezetirányítási rendszer) – Egy
nemzetközi szabvány, amely a környezetvédelmi munka szempontjából határozza meg a
követelményeket a tanúsítandó vállalatok számára. Ezek közé tartozik a környezetvédelmi
tevékenységre vonatkozó strukturált visszajelzések, illetve beszámolók rendszere, amely az
előre meghatározott célok, a cselekvési tervek
és rendszeres belső és külső ellenőrzésekre irányul. Az általános hangsúly a permanens fejlesztési folyamatokon van. A szabványt rendszeres időközönként felülvizsgálják. A jelenleg
hatályos változat az ISO 14001: 2004. A tanúsítást független szakértők végzik, akik hivatalosan is elismert tanúsítók.
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) –
Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer. Az Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere, egy közösségi
rendszer, amelybe önkéntes alapon regiszt-
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A PEFC ernyőszervezet az elkötelezett erdőtulajdonosokat tömöríti. Független, harmadik fél
általi tanúsítás révén támogatja a fenntartható
erdőgazdálkodás bevezetését. A PEFC szervezet
célja a nemzeti erdőgazdálkodási előírások értékelése, azok kölcsönös elismerése, valamint
azok betartása. Egy olyan globális rendszer,
amely támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást,
ugyanakkor a környezeti, társadalmi és gazdasági követelményeknek is megfelel. A szervezetet
1999-ben hívták életre.
A PEFC-tanúsítás segítségével az adott cég a felhasznált nyersanyag eredetére vonatkozó információkat tud adni ügyfelei számára. Továbbá a
cég a tanúsítványnak köszönhetően engedélyt
kap a PEFC-termékeket jelző címkehasználatra.
Napjainkban az európai erdők nagy része
PEFC-tanúsítvánnyal rendelkezik, az FSC-minősítéssel rendelkező erdők aránya még alacsonyabb
ugyan, de folyamatosan növekszik.
Az FSC- és PEFC-minősítésen túl számos egyéb
tanúsítási rendszer létezik, amely a jó környezetvédelmi teljesítményeket, illetve azok folyamatos fejlesztéseit garantálja, valamint egyfajta környezetvédelmi elkötelezettséget is közöl az adott
minősítéssel rendelkező cégről.
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rálhatja magát bármilyen szervezet. Az EMAS
ugyanolyan magas színvonalú követelményeket támaszt a cégekkel szemben, mint az
ISO 14001, azonban a rendszeres környezetvédelmi beszámolók tekintetében egy kicsit
szigorúbb. A felvétel általában egy környezetgazdálkodó szakértő segítségével történik. Az
EMAS rendeletet rendszeres időközönként felülvizsgálják, a jelenlegi hatályos változat az
(EK) sz. 1221/2009. Az EMAS-tanúsítással rendelkező papírgyárak minden évben nyilvánosságra hozzák az EMAS környezetvédelmi
jelentéseiket, amelyek részletes tájékoztatást
nyújtanak az adott cég környezetvédelmi teljesítményéről.
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Management Systems) – Egy európai tanúsítási rendszer, amely a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszereket
öleli fel.
ISO 9001 (minőségbiztosítási rendszer) – Egy
nemzetközi szabvány, amely a minősítési
rendszereket, illetve azok követelményeit határozza meg a tanúsítandó vállalatok számára. Ezeknek a követelményeknek köszönhetően a szisztematikus és dokumentált termelési
folyamat kiküszöböli, illetve minimalizálja a
minőségi hiányosságokat, valamint optimali-
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zálja a megbízhatóságot. A tanúsítást független szakértők végzik, akik hivatalosan elismert
tanúsítók.
Paper Profile (környezetvédelmi terméknyilatkozat) – Egy információs szolgáltatás, amely
környezetvédelmi adatlapok segítségével
nyújt útmutatást a vevő számára. Ez az úgynevezett terméknyilatkozat nagy támogatásnak
örvend a forgalmazók és ipari szövetségek, vezető cellulóz- és papírgyártók körében. Alapvető információkat biztosít a gyártók, az egyes
termékek környezetvédelmi jellemzőiről.
Nordic Swan (északi hattyú ökocímke) – Egy
észak-európai környezetvédelmi tanúsítvány
a termék életciklusának elemzését követően
megállapított fenntarthatóságról.
ISO 9706 – Dokumentumpapírok tartóssági követelményeit összefoglaló tanúsítvány.
REACH – A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
szóló EU-rendelet.
SVHC – A termékek nem tartalmaznak különös
aggodalomra okot adó anyagokat az ECHA listája szerint.
EN-71 – A termékek megfelelnek a játékok biztonságáról szóló szabvány előírásainak.
FDA/Bfr – A termékek megfelelnek az élelmiszerrel való érintkezés biztonsági követelményeinek.

