
 
 
 
PEFC ST 2002 (Mezinárodní standard spotřebitelského řetězce PEFC) – změny 
2020 
 
Tento dokument popisuje změny mezi aktuálním standardem spotřebitelského řetězce PEFC ST 2002: 
2013 a revidovaným standardem PEFC ST 2002:2020. 
 
Změny, které byly provedeny po veřejné konzultaci k návrhu normy, jsou zvýrazněny kurzívou. 
 
Obsah 
 
Jednotlivé podmínky v bodě 3. Termíny a definice odstraněny. 
 
Předmluva 
 
Předmluva nyní obsahuje informace o „přechodném období“, po kterém se očekává, že veškerá 
certifikace spotřebitelského řetězce PEFC bude provedena v souladu s novým standardem. Datum 
přechodu na nový standard je navrženo na 18 měsíců od schválení nové normy a 12 měsíců od vstupu 
nové normy v platnost. 
 
Úvod 
 
1 Předmět normy 
 
Vzhledem k nedávnému rozšíření rozsahu certifikace lesního hospodářství PEFC z lesů na stromy 
mimo lesy (např. „Agrolesnictví“) byl rozšířen rozsah standardu spotřebitelského řetězce, aby odrážel 
tuto změnu. 
 
Prohlášení spotřebitelského řetězce PEFC jsou nyní definována v hlavní části standardu místo v 
samostatné příloze jako dříve. 
 
Odkazy na ISO 9001 a 14011 byly odstraněny, protože jejich implementace není dostatečná ke splnění 
požadavků normy na řízení. 
 
2 Normativní odkazy 
 
Byly odstraněny odkazy na ISO 9001 a 14011. Rovněž byl odstraněn odkaz na dva další dokumenty, 
které jsou stále ve vývoji a dosud nebyly dokončeny: 
 
PEFC ST 2004, Požadavky na akreditační orgány akreditující certifikační orgány provádějící 
certifikaci podle mezinárodního standardu spotřebitelského řetězce PEFC [ve vývoji] 
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PEFC IGD 3001, PEFC Slovník pojmů [ve vývoji] 
 
3 Termíny a definice 
 
3.2 PEFC autorizovaný orgán 
 
Byl přidán nový termín a definice. 
 
3.3 Certifikovaný obsah 
 
Přidán nový termín a definice. 
 
3.5 Stížnost 
 
Byl přidán nový termín a definice. 
 
3.7 Kontroverzní zdroje 
 
Definice „kontroverzních zdrojů“ byla rozšířena tak, aby zahrnovala zejména dodržování právních 
předpisů, jakož i konfliktní dřevo, materiál z necertifikovaných zdrojů a GMO, aby se vyřešily 
případné problémy související s udržitelností produkce a úrovní těžby; biologická rozmanitost; 
ekologicky významné lesní oblasti; základní zásady a práva při práci; a práva domorodého 
obyvatelstva. 
 
Toto rozšíření je navrženo na výslovnou žádost představenstva PEFC kvůli obavám zákazníků PEFC 
ohledně potenciálně velmi nízké úrovně zákonnosti v problematických oblastech. 
 
Změna formulace v c, d, e (i), aby definice byla jednodušší. Odstranění nadbytečného odkazu na FPIC 
v g. 
 
3.8 Kreditní metoda 
 
Kreditní metoda nyní považována za samostatnou metodu spotřebitelského řetězce vedle fyzické 
separace a procentuální metody, a proto byla přidána definice. 
 
3.9 Systém náležité péče 
 
Přidána poznámka. 
 
3.10 Ekologicky významné lesní oblasti 
 
Přidána definice ze standardu TUH (trvale udržitelné hospodaření v lesích). 
 
3.11 Ekvivalentní vstupní surovina 
 
Tato definice byla přidána, aby poskytla lepší přehled, které vstupní materiály lze použít ve stejné 
produktové skupině, než jak je to podle současné normy: „Produktová skupina musí být spojena s 
jedním typem výrobku nebo se skupinou výrobků, které se skládají ze stejného nebo podobného 
vstupního materiálu například podle druhu dřeviny, sortimentu atd. “. 
 
3.12 Les 



 
Zde byla přidána PEFC definice „lesa“ z revidovaného standardu TUH (trvale udržitelné hospodaření 
v lesích), protože je relevantní pro rozsah tohoto standardu. 
 
3.13 Lesní surovina 
 
Z důvodu rozšíření rozsahu certifikace PEFC TUH (trvale udržitelné hospodaření v lesích) a CoC 
(spotřebitelský řetězec) (viz „1 Předmět normy“) byla rozšířena předchozí definice „lesní suroviny“. 
 
Pro lepší přehlednost byl přidán další odkaz na recyklovaný materiál a nedřevní lesní produkty. 
 
3.14 Lesní produkty 
Totéž. Kromě toho bylo přidáno vysvětlení, že tento pojem zahrnuje měřitelné, ale nehmotné výrobky. 
 
3.15 Přeměna lesa 
 
Přidána definice ze standardu TUH (trvale udržitelné hospodaření v lesích). 
 
3.16 Lesní plantáž 
 
Přidána definice ze standardu TUH (trvale udržitelné hospodaření v lesích). 
 
3.17 Geneticky modifikované dřeviny 
 
Přidána definice ze standardu TUH (trvale udržitelné hospodaření v lesích). 
 
3.18 Kategorie suroviny 
 
Drobná změna daná specifikováním „certifikováno PEFC“ vs. „PEFC certifikovaná surovina“ kvůli 
změněnému rozsahu normy (viz „1 Předmět normy“) a přidáním „PEFC kontrolované zdroje“ jako 
kategorie suroviny. 
 
3.19 Vícemístná organizace 
 
Přidána definice. 
 
3.20 Neutrální surovina 
 
Poznámka, že systémy schválené PEFC mohou definovat „neutrální surovinu“ podle konkrétních 
požadavků systému používaného společně s touto normou, byla odstraněna kvůli pozměněnému 
rozsahu této normy (viz „1 Předmět normy“) 
 
3.21 Organizace 
 
Definice tohoto pojmu byla aktualizována, aby odrážela novou definici tohoto pojmu v revidovaných 
standardech PEFC, kde byla definice sladěna s ISO. Byla přidána další poznámka za účelem 
upřesnění významu tohoto pojmu v kontextu této normy. 
 
3.22 Ostatní surovina 
 
Definice byla aktualizována. 
 



3.23 Outsourcing (subdodávky) 
 
Přidána definice, aby bylo jasnější, co tento pojem pokrývá, a že odkazuje pouze na činnosti 
související s COC v kontextu tohoto standardu. 
 
Byla přidána poznámka o přepravě, (ne) nakládce a skladování suroviny/výrobků, aby bylo objasněno, 
že tyto činnosti se obecně nepovažují za outsourcing. 
 
3.24 PEFC certifikovaná surovina 
Vzhledem k pozměněnému rozsahu této normy (viz „1 Předmět normy“) byl termín „certifikovaná 
surovina“ nahrazen konkrétnějším termínem „PEFC certifikovaná surovina“ převzatým z přílohy s 
definicemi prohlášení, která je v revidovaném standardu odstraněna. 
 
Ve srovnání s definicí v návrhu standardu bylo objasněno, že konkrétní prohlášení systémů 
schválených PEFC jsou přijímány pouze tehdy, pokud jsou přímo od správců / vlastníků lesů 
certifikovaných systémem PEFC. 
 
3.25 PEFC certifikovaný produkt 
 
Kvůli změně rozsahu této normy (viz „1 Předmět normy“) byl předchozí výraz „certifikovaný 
produkt“ nahrazen konkrétnějším výrazem „PEFC certifikovaný produkt“ a definice nyní zahrnuje 
konkrétní prohlášení PEFC „x% PEFC certifikováno“. 
 
3.26 PEFC Spotřebitelský řetězec 
 
Vzhledem ke změně rozsahu této normy (viz „1 Předmět normy“) byl předchozí výraz „spotřebitelský 
řetězec lesních produktů“ nahrazen výrazem „PEFC spotřebitelský řetězec“. 
 
3.27 PEFC prohlášení 
 
Kvůli změně rozsahu této normy (viz „1 Předmět normy“) byl předchozí výraz „prohlášení“ nahrazen 
konkrétnějším výrazem „PEFC prohlášení“ a dvě oficiální PEFC prohlášení, „x% PEFC 
certifikováno“ a „PEFC kontrolované zdroje“. 
 
Poznámka 1 poskytuje možnost volby pro surovinu z PEFC certifikovaných lesů, která nebyla nikdy 
smíchána s žádnou „jinou surovinou“ v předchozím dodavatelském řetězci. U tohoto materiálu lze 
použít tvrzení „100% původ PEFC“. V návrhu byl použit termín „100% čisté PEFC Pure“ místo 
„100% původ PEFC“. 
 
Poznámka 2 s možností prohlášení „100% recyklováno PEFC“ byla odstraněna. 
 
3.28 PEFC kontrolované zdroje 
 
Přidána, jako doplňková, kategorie suroviny, pro kterou byl implementován PEFC DDS (systém 
náležité péče), aby se stanovilo zanedbatelné riziko, že materiál pochází z „kontroverzních zdrojů“ a 
pro který lze použít prohlášení PEFC „PEFC kontrolované zdroje“. 
 
V návrhu standardu byl místo toho navržen termín „PEFC kontrolovaná surovina“. Nyní se termín 
PEFC kontrolované zdroje používá jako jediný termín pro surovinu z této kategorie suroviny i pro 
prohlášení PEFC. Byla přidána poznámka. 
 
3.29 PEFC odběratel 



 
Předchozí výraz „odběratel“ byl nahrazen tímto konkrétnějším výrazem, aby se odlišil od hovorového 
chápání výrazu odběratel. 
 
Byla přidána poznámka 1, aby byla ujasněna situace, kdy se kupující a příjemce suroviny liší. 
 
3.30 PEFC produktová skupina 
 
Předchozí výraz „produktová skupina“ byl nahrazen tímto konkrétnějším výrazem a do definice byly 
přidány definující vlastnosti. 
 
Byla přidána poznámka 3, která zdůrazňuje, že produktové skupiny podle této revidované normy 
mohou pokrývat několik výrobních provozů v rámci vícemístného certifikátu, protože z kapitoly o 
metodách CoC bylo odstraněno omezení na jeden výrobní provoz. 
 
„Druh dřeviny“ byl změněn na „Druhy dřevin“, aby bylo jasné, že PEFC produktová skupina může 
zahrnovat více než jeden druh dřeviny. 
 
3.31 PEFC uznaný certifikát 
 
Pro objasnění byla přidána poznámka zahrnující účastníky / pracoviště ve skupinové / vícemístné 
certifikaci jak v lesním hospodářství, tak v certifikaci spotřebitelského řetězce. 
 
3.32 PEFC webová stránka 
 
Přidána definice. 
 
3.33 Procentuální metoda 
 
Byla přidána definice. 
 
3.34 Metoda fyzické separace 
 
Drobné přeformulování pro srozumitelnost a odstranění nyní zbytečné poznámky. 
 
3.35 Recyklovaná surovina 
 
Byla přidána poznámka odkazující na příklady uvedené v pokynech CoC (PEFC GD 2001). 
 
Odkaz na EN 643 byl odstraněn. 
 
3.36 Pohyblivé procento 
 
Drobné přeformulování k objasnění. 
 
3.37 Opodstatněná obava 
 
Přidána definice. 
 
3.38 Dodavatel 
 
Drobné přeformulování a další poznámka k objasnění. 



 
3.39 Používání ochranné známky PEFC 
 
Nový výraz a definice nahrazující výrazy pro „označování“, zahrnující také iniciály „PEFC“. 
 
3.40 Stromy rostoucí mimo les 
 
Přidána definice ze standardu TUH (trvale udržitelné hospodaření v lesích). 
4 Požadavky na systém řízení 
 
Vzhledem ke své zásadní roli v certifikaci spotřebitelského řetězce a její použitelnosti pro všechny 
uživatele normy byla tato kapitola přesunuta na začátek normy. 
 
4.1. Všeobecné požadavky 
 
4.1.1 Doplněno vyjasnění, že na externě zajišťované činnosti se vztahuje systém řízení organizace. 
 
Poznámka s odkazem na ISO 9001 a 14011 byla odstraněna, protože jejich implementace není 
dostatečná ke splnění požadavků normy na systém řízení. 
 
4.1.2 Je třeba definovat rozsah PEFC produktových skupin a PEFC spotřebitelského řetězce v 
organizaci. 
 
4.1.3 Byl přidán požadavek na ujasnění, že organizace může činit pouze PEFC prohlášení, na která 
se vztahuje rozsah jejího PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce. 
 
4.2 Dokumentované postupy 
 
Mírně změněné číslování. 
 
Byly přidány postupy pro subdodávky (outsourcing). 
 
4.3.1 Všeobecné povinnosti 
 
Vypuštění požadavku na pravidelnou kontrolu z důvodu nadbytečnosti (pokryté inspekcí a kontrolou) 
 
4.3.2 Práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci 
 
Přidán odkaz na postupy a odstranění nyní nadbytečného znění. 
 
4.4 Evidence záznamů 
 
4.4.1a) Požadavek na uchovávání kopií certifikátů byl nahrazen požadavkem na „důkaz o platnosti 
certifikátu“ spolu s vysvětlující poznámkou. 
 
4.6 Inspekce a kontrola 
 
4.6.1 Doplněno objasnění rozsahu, tj. požadavků platných pro organizaci a externě zajišťované 
činnosti. 
 
Přidán požadavek, že interní audit bude proveden před úvodním certifikačním auditem. 
 



4.7 Stížnosti 
 
4.7.2a) Nový požadavek, aby stížnosti přijaté písemně byly formálně potvrzeny do deseti pracovních 
dnů. 
 
4.8 Neshoda a nápravné opatření 
Byla přidána zcela nová doložka o neshodách a nápravných opatřeních. Byly použity stejné 
požadavky jako v nových revidovaných standardech PEFC. 
 
4.9 Subdodávky (outsourcing) 
 
Kapitola „Subcontracting“ byla přejmenována na „outsourcing“. 
 
Znění a struktura požadavků byly revidovány pro lepší přehlednost, ale nebyly provedeny žádné 
zásadní změny obsahu. 
 
Byla přidána poznámka týkající se dostupnosti šablon pro smlouvy o outsourcingu. 
 
Poznámka 2 přidána k internímu auditu při outsourcingu. 
 
4.10 Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky v rámci spotřebitelského řetězce 
 
Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky jsou integrovány v kapitole týkající se požadavků na 
systém řízení, ale jinak zůstávají nezměněny. 
 
5 Identifikace vstupů a deklarace výstupů 
 
Dvě samostatné kapitoly o „identifikaci na úrovni dodání“ a o „prodeji a informování o 
produktech“ byly sloučeny do jedné kapitoly. 
 
5.1 Identifikace vstupní suroviny 
 
5.1.1e-g) Specifikace dodavatele, prohlášení a číslo certifikátu se vyžaduje pouze pro vstup doručený 
s prohlášením PEFC. 
 
5.1.1g) „číslo certifikátu dodavatele uznaného PEFC“ místo „identifikátor atd.“ a odstranění 
poznámek k „formálnímu prohlášení“, „identifikátoru certifikátu“ a „dodací dokumentaci“. 
 
5.1.2 Identifikace na úrovni dodavatele 
 
5.1.2.1 Namísto kopie certifikátu je nyní vyžadováno ověření certifikovaného stavu dodavatele na 
webových stránkách PEFC. 
 
5.1.2.2 Je požadována klasifikace suroviny podle „kategorií suroviny“, aniž by byly jednotlivě 
uvedeny všechny kategorie suroviny (neutrální surovina, jiná surovina, PEFC certifikovaná surovina, 
PEFC kontrolované zdroje). 
 
5.2 Deklarace výstupů 
 
5.2.1 Odstranění požadavku, aby byl „dokument spojený s dodávkou“ vystaven jednomu zákazníkovi. 
 



5.2.1g) „číslo PEFC uznaného certifikátu“ místo „identifikátor atd.“ a odstranění poznámek k 
„formálnímu prohlášení“, „identifikátoru certifikátu“. 
 
5.3 Používání ochranné známky PEFC 
 
Místo „log a štítků“ je použit termín „ochranná známka“. 
5.3.1 Specifikace ochranných známek jako např. loga a štítků, PEFC prohlášení na produktech a 
iniciál PEFC. 
 
5.3.2 Získání licence na používání ochranných známek PEFC je nyní požadavkem standardu. 
 
5.4 Obsah recyklované suroviny 
 
Požadavek, že organizace na žádost informuje zákazníky o recyklovaném obsahu, uvedený v dodatku 
1 dokumentu PEFC ST 2002: 2013, nyní přesunut do tohoto bodu. 
 
6 Metody spotřebitelského řetězce 
 
6.1 Všeobecně 
 
6.1.1 Tři metody CoC (fyzická separace, procentuální metoda, kreditní metoda) jsou definovány jako 
samostatné metody CoC namísto různých metod přenosu vypočítaného procenta do výstupů v rámci 
procentuální metody. 
 
6.1.2 Požadavky na definici produktové skupiny (dříve v procentuální metodě) jsou nyní integrovány 
do obecných požadavků pro všechny metody CoC. 
 
6.1.3 Definovaný termín „ekvivalentní vstupní surovina“ se používá místo „(i) jednoho typu produktu 
nebo (ii) skupiny produktů, které se skládají ze stejného nebo podobného vstupního materiálu 
například podle druhu dřeviny, sortimentu, atd.". 
 
6.1.4 Požadavek na vyloučení suroviny potenciálně z „kontroverzních zdrojů“. 
 
6.2 Metoda fyzické separace 
 
6.2.1 Odstranění návrhu, aby společnosti nemíchající kategorie suroviny „používaly jako 
preferovanou možnost metodu fyzické separace“. Nyní jsou vysvětleny způsoby fyzické separace 
v poznámce. 
 
6.2.2 Nový požadavek a další příklad objasňující, že materiál s různým certifikovaným obsahem lze 
kombinovat metodou fyzické separace. 
 
6.2.2.1 Nový požadavek objasňující, že certifikovaná surovina a kontrolovaná surovina jsou 
kombinovány ve stejné produktové skupině metodou fyzické separace, pak je výstupní prohlášení 
„PEFC kontrolované zdroje“. 
 
6.3 Procentuální metoda 
 
Předchozí metoda výpočtu „jednoduchého procentuálního podílu“ a metoda „klouzavého 
procentuálního podílu“ se nyní kombinují a nazývají se „procentuální metoda“, přičemž pod ní je 
specifikováno „pohyblivé procento“. 
 



6.3.1 Drobné přepracování bez změny obsahu. 
 
6.3.3 Výpočet certifikovaného obsahu 
 
Použití definovaného výrazu „certifikovaný obsah“. 
6.3.3.1 Místo „certifikované procento“ / „Pc“ se používá „certifikovaný obsah“ / „Cc“; „Objem PEFC 
certifikované suroviny“ místo „Objem certifikované suroviny“; „Objem PEFC kontrolované 
suroviny“ / „Vcm“ místo „Objem jiné suroviny“ / „Vo“; Poznámka je zjednodušená. 
 
6.3.3.3 Přepracování tak, aby odráželo nově definované pojmy beze změny obsahu; přidaný příklad. 
 
6.3.3.4 Formulace, poznámka a příklad z předchozí metody „metoda procentuálního podílu“ s pouze 
malým přeformulováním. 
 
6.3.4 Klouzavý procentuální podíl je nyní možností v procentuální metodě, namísto možnosti 
samostatného výpočtu vedle jednoduchého procenta (což je nyní výchozí). 
 
6.4 Kreditní metoda 
 
Kreditní metoda je nyní zadána jako samostatná metoda CoC, namísto metody přenosu vypočítaného 
procenta do výstupů. 
 
6.4.1 Byla přidána nová dílčí klauzule pro objasnění. 
 
Odstavec 6.4.2 v návrhu standardu byla z kreditní metody vypuštěna věta „kromě makléřů a jiných 
společností bez fyzického držení suroviny“. 
 
6.4.3 Platnost kreditů byla prodloužena z 12 na 24 měsíců. 
 
6.4.5 - 6.4.8 Drobná revize znění a příkladu bez změny obsahu. 
 
7 Požadavky na systém náležité péče (DDS) 
 
Tato kapitola byla přidána k úplnému DDS v příloze 1, s cílem zdůraznit, že pro skupiny produktů, 
kde organizace používají pouze surovinu, která byla dodána s prohlášením PEFC od dodavatelů 
certifikovaných PEFC, lze požadavky DDS považovat za splněné bez nutnosti použití 
Přílohy 1. 
 
Rozdíly mezi návrhem standardu a konečným zněním této kapitoly jsou založeny pouze na změnách 
Přílohy 1. 
 
PŘÍLOHA 1: SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE (DDS) PRO ZAMEZENÍ VSTUPU SUROVINY 
POCHÁZEJÍCÍ Z KONTROVERZNÍCH ZDROJŮ 
 
1 Obecné požadavky 
 
1.1 Mírně přeformulováno 
 
1.2 Vypuštění výjimky pro materiál CITES. Přidána poznámka objasňující rozsah DDS. 
 
Surovina ze zemí, na které se vztahuje zákaz EU, OSN nebo jiných vlád, konfliktní dřevo, surovina 
z přeměněných lesů a GMO jsou stále považovány za kontroverzní zdroje, ale místo toho jejich 



samostatné uvedení jako suroviny, která by neměla být zahrnuta do obecných požadavků, jsou nyní 
považovány za všechny ostatní prvky kontroverzních zdrojů (tj. 3.6, a-i) a jsou řešeny prostřednictvím 
posouzení rizik pomocí indikátorů v tabulkách 1-3. 
 
2 Přístup k informacím 
Změněno ze „shromažďování informací“ na „přístup k informacím“, aby to lépe odpovídalo 
požadavkům. 
 
Předchozí bod 2.1a vyžadující identifikaci „suroviny / produktu“, „typu obchodního jména“ byl 
odstraněn jako nadbytečný. 
 
Poznámka 4 až 2.1: obecnější vysvětlení „koncese na těžbu“. 
 
2.2 Nový požadavek zajišťující „přístup k informacím“ od organizací certifikovaných podle tohoto 
standardu proti směru dodavatelského řetězce. 
 
3 Hodnocení rizika 
 
3.1 Doplněno objasnění, že u suroviny dodávané s prohlášením PEFC není nutné provádět žádné 
další hodnocení rizik. 
 
3.3-3.6 Přidáno pro objasnění, jak probíhá hodnocení rizik. 
 
Tabulka 1: Seznam ukazatelů pro zanedbatelné riziko 
 
Všechny indikátory jsou nyní pro lepší orientaci očíslovány (a-d). 
 
Ukazatel pro surovinu dodávanou s „prohlášením PEFC“ byl odstraněn, protože u takové suroviny 
není pro stanovení „zanedbatelného rizika“ nutné hodnocení rizik. 
 
c) Tento ukazatel se nyní navrhuje použít pouze pro surovinu pocházející ze zemí se skóre TI CPI> 
50 a indexem Rule of Law World Index Project> WJP> 0,5. 
 
„Jednotka lesního hospodářství“ (zde a v celém standardu) nahrazena slovem „lesní oblast“. 
 
Tabulka 2: Seznam ukazatelů významného rizika na úrovni původu 
 
Změny provedené v definici „kontroverzních zdrojů“ po veřejné konzultaci k návrhu standardu jsou 
rovněž zohledněny v této tabulce, kde jsou citovány prvky definice „kontroverzních zdrojů“. 
 
Všechny prvky definice „kontroverzních zdrojů“ jsou nyní zahrnuty v tabulce jako řádky 
a) až i), s odpovídajícími ukazateli vysokého rizika týkajícími se těchto prvků níže. 
 
Indikátory pro kontroverzní zdroje prvek a), i-iv: Jedná se o indikátory vysokého rizika týkající se 
„zákonnosti“ převzaté přímo z předchozí tabulky 2 a jako další indikátor byl přidán zákaz OSN, EU 
atd. 
 
Jako indikátor bylo přidáno skóre indexu právního státu (World Justice Project) (WJP)> 0,5. 
 
Ukazatel pro prvek kontroverzních zdrojů b): Nejnovější informace FAO nebo jiná data o těžbě vs. 
rostoucí populace. 
 



Ukazatel prvků kontroverzních zdrojů c) a d): Skóre indexu environmentálního výkonu (EPI) pro 
„Biodiversity & Habitat“ nebo právní předpisy zabývající se těmito prvky. 
 
 
Indikátor prvku kontroverzních zdrojů e): Čistá ztráta lesní plochy a nárůst lesních plantáží ve 
srovnání s plochou lesů podle veřejných údajů, jako je FAO. Místo údajů za posledních pět let jsou 
nyní uváděny údaje za posledních deset let. 
 
Indikátor prvku kontroverzních zdrojů f): Podložené studie naznačující, že Deklarace MOP o 
základních zásadách a právech při práci (1998) není v zemi dodržována. 
 
Indikátor prvku kontroverzních zdrojů g): Studie naznačující, že „duch“ UNDRIP není splněn. FPIC 
odstraněn jako nadbytečný. 
 
Indikátor prvku kontroverzních zdrojů h): Probíhající ozbrojené konflikty podle veřejně dostupných 
údajů. 
 
Indikátor prvku kontroverzních zdrojů i): Výroba a prodej GMO podle veřejně dostupných údajů. 
 
Poznámka 4 k tabulce 2 odkazuje na PEFC Guide 2001 pro další pokyny a příklady. 
 
Tabulka 3: Seznam ukazatelů pro "významné riziko" na úrovni dodavatelského řetězce 
 
Zmínka „Účastníci a postupy v dodavatelském řetězci nejsou známy“ byla odstraněna. Jinak tabulka 
zůstala nezměněna. 
 
3,7–3,9 Mírně přeformulované a nově strukturované bez zásadní změny obsahu. 
 
4 Opodstatněné obavy 
 
Poznámka k bodu 4.1 byla odstraněna, protože „opodstatněné obavy“ jsou nyní definovaným pojmem. 
 
Zahájení vyšetřování požadováno do 10 pracovních dnů. 
 
5 Řízení významně rizikových dodávek 
 
5.1-5.4 Žádné zásadní změny 
 
6 Žádné uvádění na trh 
 
Toto je nyní samostatná klauzule v této příloze. 
 
Ustanovení 6.2 a 6.3 vyžadují, aby organizace, která má nebo obdržela opodstatněné obavy, že 
surovina mimo její PEFC spotřebitelský řetězec pochází z nelegálních zdrojů, nebyla uvedena na trh. 
 
PŘÍLOHA 2: ZAVEDENÍ STANDARDU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE VE 
VÍCEMÍSTNÝCH ORGANIZACÍCH 
 
2 Kritéria způsobilosti pro organizaci s více pracovišti 
 
Mírně přepracované znění vzhledem k definici pojmu „organizace s více pracovišti“ ve 3.14. 
 



2.5b) Prahová hodnota obratu pro účastníky skupiny producentů se změnila z 9 000 000 CHF na 10 
000 000 EUR. 
3.2.2 Program interního auditu 
 
Byla přidána samostatná dílčí klauzule pro požadavky na interní audit. 
 
a) Byla přidána možnost auditu na dálku. 


