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PEFC-MERKIN KÄYTÖN SEURANTALOMAKE
Metsäsertifikaatin haltija - Käyttäjäryhmä B
PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan tiedot

Nimi
Henkilö‐/Y‐tunnus
PEFC‐merkin käyttöoikeusnumero

PEFC/02‐

‐

Postiosoite
www‐sivun osoite
PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan yhteyshenkilö

Nimi
Postiosoite
E‐mail
Puhelin
Laskutustiedot (jos poikkeavat yllämainituista)

Nimi
Postiosoite
E‐mail
Laskuun kirjattava viite / tilausnro

Voimassa olevien PEFC-merkin käyttöoikeutta koskevien sopimusehtojen (1.1.2010) mukaan:

”Silloin kun kyseessä on metsäsertifikaatin haltija tai ryhmäsertifiointiin osallistuva metsänomistaja, käyttöoikeuden
haltija sitoutuu toimittamaan välittömästi metsäsertifikaattia koskevan seuranta‐auditoinnin jälkeen Suomen
Metsäsertifiointi ry:lle sertifiointielimen varmentaman ilmoituksen, joka sisältää tiedon (i) metsäsertifikaatin
kattamasta metsätalouden maan pinta‐alasta ja (ii) ryhmäsertifiointia koskien tiedon sertifikaattiin sitoutuneiden
metsänomistajien lukumäärästä. Samalla käyttöoikeuden haltijan tulee toimittaa Suomen Metsäsertifiointi ry:lle
yksilöity, vapaamuotoinen selvitys PEFC‐merkin mahdollisesta käytöstä muualla kuin tuotteissa (off‐product
‐käyttö).”
”Suomen Metsäsertifiointi ry:llä on oikeus toimittaa myönnettyä PEFC‐merkin käyttöoikeutta koskevia tietoja
kolmannelle osapuolelle käyttöoikeuden haltijaa erikseen kuulematta. Pyynnöstä Suomen Metsäsertifiointi ry
toimittaa käyttöoikeuden haltijalle tiedon siitä, kenelle tietoja on luovutettu.”

PEFC Suomi ‐ Suomen Metsäsertifiointi ry ‐ Sitratie 7, 00420 Helsinki
E‐mail: office@pefc.fi
puh. 0400 765 437, fax (09) 563 0329
1/3
5.1.2011

PEFC-metsäsertifikaatin tunnistetiedot

PEFC‐metsäsertifikaatin myöntänyt sertifiointiyritys _________________________________________________________
PEFC‐metsäsertifikaatin numero ________________________________________________________________________

PEFC-metsäsertifikaatin kattavuus- ja osallistujatiedot

Kattavuus‐ ja osallistujatietojen ajankohta ____ . ____ . 20____ (pv/kk/vuosi)
Metsäsertifikaatin kattama
metsäpinta‐ala

 talousmetsää*) (metsä‐, kitu‐, jouto‐ ja
muu metsätalouden maa)
 metsämaata*)
 kitumaata*)

___________ ha, josta on
___________ ha ja
___________ ha.

 alueen talousmetsien*) (metsä‐, kitu‐, jouto‐ ja
muu metsätalouden maa) pinta‐alasta
 alueen metsämaan*) pinta‐alasta
 alueen kitumaan*) pinta‐alasta

________ %
________ %
________ %

*)

metsätalouskäytön ulkopuolella olevat metsiä – kuten suojelualueiden metsiä – ei
lasketa mukaan
Metsänomistajien
osallistuminen
metsäsertifiointiin

Metsäsertifikaatin piirissä on…
 yhteensä

_____________ metsänomistajaa, joista on

 metsänhoitoyhdistyksen jäseniä

_____________ metsänomistajaa ja

 erikseen mukaan ilmoittautuneita _____________ metsänomistajaa.

Metsäsertifiointiin osallistuvien metsänomistajien osuus
 alueen metsänhoitoyhdistysten metsänomistajajäsenten kokonaismäärästä on
________ %
 alueen kaikkien metsänomistajien määrästä on ________ %

PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan edustajan allekirjoitus

Vakuutan tässä ilmoituksessa esitettyjen tietojen pitävän paikkansa
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus
Nimenselvennys
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Sertifiointiyrityksen edustajan allekirjoitus

Varmennan _____________________________________________ (sertifiointiyrityksen nimi) puolesta, että
_____________________________________________ PEFC‐metsäsertifikaatti nro ___________________________
on voimassa ja että edellä esitetyt alueen metsäsertifikaatin kattavuutta ja osallistumista koskevat tiedot pitävät
paikkansa.
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitteet

Ilmoitukseen tulee liittää
(i)

vapaamuotoinen selvitys PEFC‐merkin käytöstä ja esimerkkejä PEFC‐merkillä mahdollisesti varustetuista
paino‐ ym. tuotteista (off‐product ‐käyttö) ja

(ii) kopio voimassaolevasta metsäsertifikaatista.

Liitteitä __________ kappaletta

Tulosta lomake
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