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Tyhjennä lomake
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PEFC-MERKIN KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUS

Hakijan tiedot

Hakija(t)
Henkilö‐/Y‐tunnus
Toimiala
www‐sivun osoite
Hakijan yhteyshenkilö

Nimi
Postiosoite
Puhelin
E‐mail
Laskutusosoite (jos eri kuin hakijan yhteyshenkilöllä)

Nimi
Postiosoite
E‐mail
Laskuun kirjattava
viite / tilausnro

Hakijan PEFC-merkin käyttäjäryhmä (hakemus voi koskea vain yhtä käyttäjäryhmää)

Käyttäjäryhmä B

⃞

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa (on‐product ‐käyttö)
ja muualla kuin tuotteissa (off‐product ‐käyttö)

Käyttäjäryhmä C

⃞

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa (on‐product ‐käyttö)
ja muualla kuin tuotteissa (off‐product ‐käyttö)

Käyttäjäryhmä D

⃞

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä muualla kuin tuotteissa
(off‐product ‐käyttö)
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Käyttäjäryhmä B

Metsäsertifikaatin

1) numero
2) myöntöpäivä
3) voimassaolon päättymispäivä
4) myöntäjä
5) haltija(t)
Metsäsertifikaatin kattama sertifioidun metsän
(metsätalouden maan) pinta‐ala

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
metsätalousmaan ala (metsätalouskäytön ulkopuolella
olevat suojelualueet pois lukien) ____________ ha
metsä‐ ja kitumaan ala (metsätalouskäytön
ulkopuolella olevat suojelualueet pois lukien)
____________ ha

Ryhmäsertifikaatissa mukana olevien
metsänomistajien lukumäärä
Liitteet
Kopio voimassaolevasta metsäsertifikaatista

⃞

Todistus osallistumisesta ryhmäsertifiointiin

⃞ (Jos hakijana on ryhmäsertifioinnin piirissä oleva metsänomistaja)

Käyttäjäryhmä C

Puun alkuperäketjusertifikaatin
1) numero
2) myöntöpäivä
3) voimassaolon päättymispäivä
4) myöntäjä

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Liitteenä kopio voimassaolevasta puun alkuperäketjusertifikaatista

⃞

Yrityksen PEFC alkuperäketjujärjestelmän piirissä olevan
toiminnan liikevaihto edellisvuonna*, €
Yrityksen puutavaran käyttömäärä edellisvuonna*, m3
Koskee puukauppaa, puunhankintaa tai sellaista puuta sisältävien
tuotteiden valmistusta ja/tai niiden markkinointia, jossa toimintaa yleisesti
mitataan puunkäyttömäärällä
*) Toimintansa vasta aloittanut yritys ilmoittaa budjetoidun vuosiliikevaihdon ja arvion puutavaran vuositason käyttömäärästä

Käyttäjäryhmä D

Vapaamuotoinen selvitys PEFC‐merkin suunnitellusta käytöstä hakemuksen liitteenä

⃞

PEFC-merkin käyttöoikeuden hakijan edustajan allekirjoitus




sitoudumme PEFC‐merkin käyttöä koskeviin sääntöihin ja hyväksymme ne
jos PEFC‐merkin käyttöoikeus myönnetään, sitoudumme vastaamaan voimassa olevien sopimusehtojen
noudattamisesta ja PEFC‐merkin vuosiraportoinnista

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus
Nimenselvennys
Hakemus toimitetaan PEFC Suomen toimistoon.
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