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Przedmowa
PEFC Council (Rada Programu Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej) jest ogólnoświatową organizacją
promującą trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację lasów oraz znakowanie produktów
leśnych. Produkty opatrzone deklaracją (tzw. claim) i/lub etykietą PEFC dają pewność, że dany surowiec pochodzi
z lasu zarządzanego w trwały i zrównoważony sposób.
PEFC Council dokonuje zatwierdzenia krajowych systemów certyfikacji leśnej, które muszą spełnić wymogi PEFC
Council i podlegają regularnym ocenom.
Dokument ten został opracowany w ramach otwartego, przejrzystego procesu prowadzonego w oparciu o
konsultacje i konsensus, uwzględniającego szeroki krąg zainteresowanych stron.
Dokument ten uchyla i zastępuje Załącznik 5 do Dokumentacji Technicznej PEFC Council (Zasady używania logo
PEFC). W odniesieniu do użytkowników logo PEFC posiadających licencję na logo PEFC udzieloną przed
opublikowaniem niniejszego dokumentu obowiązuje roczny okres przejściowy umożliwiający odejście od wymogów
określonych w Załączniku 5 i dostosowanie się do wymogów określonych w niniejszym dokumencie.

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1
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Wstęp
Logo/etykieta PEFC informuje o pochodzeniu produktu leśnego z lasu zarządzanego w sposób trwały
i zrównoważony oraz z innych niekontrowersyjnych źródeł. Nabywcy lub potencjalni nabywcy mogą wykorzystać tę
informację przy wyborze produktu, kierując się względami środowiskowymi oraz innymi kryteriami.
Ogólnym celem wykorzystania logo / etykiety PEFC jest ożywienie popytu na produkty pochodzące z lasów
zarządzanych w trwały i zrównoważony sposób oraz pobudzenie ich podaży poprzez przekazywanie dokładnych,
wiarygodnych i nie wprowadzających w błąd informacji, stwarzając w ten sposób możliwości ciągłej, wymuszonej
przez rynek, poprawy stanu światowych zasobów leśnych.
Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o ogólne zasady etykiet i deklaracji środowiskowych określone
1
przez normę ISO 14020:2000 .

1

Odpowiedni dokument w języku polskim: PN-EN ISO 14020:2003 Etykiety i deklaracje środowiskowe
-- Zasady ogólne

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1

5

© PEFC Council 2008

1

Zakres

Przedmiotem niniejszego dokumentu są wymagania obowiązujące użytkowników logo PEFC mające na celu
zapewnienie dokładnego, wiarygodnego, istotnego oraz nie wprowadzającego w błąd wykorzystania logo PEFC
oraz towarzyszących temu logo deklaracji (tzw. claims).
Dokument ten definiuje ochronę prawną, jakiej podlega logo PEFC oraz określa prawa do używania logo PEFC,
kategorie użycia logo oraz wymogi w zakresie używania logo PEFC na produktach i poza nimi.

2

Powołania normatywne

Przy stosowaniu postanowień niniejszego dokumentu niezbędne jest uwzględnienie niżej wymienionych
dokumentów. W przypadku zarówno datowanych, jak i niedatowanych dokumentów referencyjnych, obowiązuje
najnowsze wydanie danego dokumentu (w tym wszelkie jego zmiany).
Załącznik 1 do Dokumentu Technicznego PEFC Council, Terms and Definitions (Terminy i definicje)
Załącznik 4 do Dokumentu Technicznego PEFC Council, Chain of Custody of Forest Based Products –
Requirements (Łańcuch dostaw produktów leśnych – Wymagania)
ISO/IEC 14021:1999, Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II
2
environmental labelling))

3

Terminy i definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu mają zastosowanie terminy i definicje podane w Załączniku 1 i Załączniku 4 do
Dokumentu Technicznego PEFC Council.
3.1
Użycie poza produktem
użycie inne niż użycie na produkcie, które nie odnosi się do konkretnego produktu, ani pochodzenia surowca z lasu
certyfikowanego w ramach systemu certyfikacji PEFC.
3.2
Użycie na produkcie
użycie logo PEFC w związku z produktami certyfikowanymi przez PEFC lub w odniesieniu do takich produktów.
Takie użycie obejmuje:
a)

użycie bezpośrednio na samych produktach (produktach nieopakowanych), produktach w opakowaniach
jednostkowych, na opakowaniach zbiorczych, materiałach opakowaniowych, itp. lub na pudłach, skrzyniach,
itp. wykorzystywanych do transportu produktów;

b)

użycie na dokumentacji związanej z produktem (np. na fakturach, specyfikacjach towarowych, w reklamach,
broszurach, itp.), gdy użycie logo PEFC dotyczy konkretnego produktu.

UWAGA: Jakiekolwiek użycie, które może zostać odebrane lub zrozumiane przez nabywców lub ogół społeczeństwa jako
odnoszące się do konkretnego produktu i/lub pochodzenia surowca zawartego w produkcie uważa się za użycie na produkcie.

3.3
Certyfikat uznawany przez PEFC
to:
a)

ważny akredytowany certyfikat gospodarki leśnej wydany przez notyfikowaną przez PEFC jednostkę
certyfikującą w ramach systemu gospodarki leśnej zatwierdzonego przez PEFC Council,

b)

ważny akredytowany certyfikat łańcucha dostaw wydany przez notyfikowaną przez PEFC jednostkę

2

Odpowiedni dokument w języku polskim: PN-EN ISO 14021:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe
-- Własne stwierdzenia środowiskowe (etykietowanie środowiskowe II typu)

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1
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certyfikującą w oparciu o międzynarodową normę PEFC w zakresie łańcucha dostaw wraz z uznanym przez
PEFC określeniem pochodzenia produktu lub

c)

ważny akredytowany certyfikat łańcucha dostaw wydany przez notyfikowaną przezPEFC jednostkę
certyfikującą w oparciu o normę w zakresie łańcucha dostaw obowiązującą w ramach danego systemu,
zatwierdzoną przez PEFC Council.

UWAGA: Zatwierdzone przez PEFC systemy certyfikacji leśnej oraz normy w zakresie łańcucha dostaw można znaleźć na stronie
internetowej PEFC Council, www.pefc.org.

4

Zakres stosowania logo PEFC

Logo PEFC oraz towarzyszące mu deklaracje dotyczą wyłącznie pochodzenia surowców leśnych użytych w
oznaczonych nim produktach.
UWAGA: Miejsce pochodzenia surowca leśnego, którego dotyczy deklaracje PEFC definiuje się jako zarządzany w trwały i
zrównoważony sposób las, z którego pochodzi certyfikowany przez PEFC surowiec oraz niekontrowersyjne źródła surowca
innego niż surowiec certyfikowany oraz surowca pochodzącego z recyklingu odpadów konsumenckich.

5

Prawo własności oraz prawa do używania logo PEFC

5.1

Prawo własności logo PEFC

Logo PEFC jest materiałem chronionym prawem autorskim i stanowi zastrzeżony znak towarowy będący
własnością PEFC Council. Akronim "PEFC" jest chroniony prawem autorskim oraz jest zastrzeżony.
Nieuprawnione wykorzystanie chronionego prawem autorskim materiału jest zabronione i może skutkować
podjęciem kroków prawnych.
5.2

Prawa do używania logo PEFC

Logo PEFC powinno być używane na mocy licencji na używanie logo PEFC udzielonej przez PEFC Council lub inny
organ upoważniony przez PEFC Council, właściwy dla kraju, w którym zarejestrowany jest użytkownik logo PEFC.
Licencja na używanie logo PEFC dotyczy pojedynczego podmiotu prawnego.
Upoważniony organ to krajowy organ PEFC lub inny podmiot dysponujący zgodą PEFC Council na udzielanie
licencji w imieniu PEFC Council.
Na potrzeby użycia logo PEFC poza produktem, PEFC Council lub inny upoważniony organ może również wydać
zgodę na jednorazowe użycie logo PEFC.
5.3

Prawo do używania akronimu "PEFC"

Akronim "PEFC" powinien być używany w taki sposób, aby poprawnie odwoływał się do PEFC Council, członków
PEFC oraz ich systemów. Użycie akronimu "PEFC" w odniesieniu do produktu lub surowca, z którego jest
wykonany musi być potwierdzone uznanym przez PEFC certyfikatem gospodarki leśnej lub certyfikatem łańcucha
dostaw.

6

Klasyfikacja użytkowników logo PEFC

6.1

Grupa A użytkowników logo PEFC: Krajowe organy

Krajowe organy PEFC lub inne podmioty upoważnione na podstawie umowy przez PEFC Council do używania
logo PEFC w celach niezwiązanych z produktem oraz do udzielania licencji na używanie logo PEFC innym
podmiotom w imieniu PEFC Council.

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1
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6.2

Grupa B użytkowników logo PEFC: Właściciele i zarządcy lasów

Właściciele i zarządcy lasów posiadający uznane przez PEFC certyfikaty gospodarki leśnej oraz wszystkie
uprawnione podmioty należące do regionu lub grupy posiadającej uznany przez PEFC certyfikat.
Grupa B obejmuje następujące podmioty:
a)

posiadacze certyfikatu regionalnego;

b)

posiadacze certyfikatu grupowego (grupa właścicieli lasów);

c)

indywidualni właściciele lasów (jako posiadacze certyfikatu indywidualnego lub uczestnicy regionalnego lub
grupowego programu certyfikacji);

d)

inne podmioty uczestniczące w regionalnej lub grupowej certyfikacji leśnej (np. przedsiębiorcy leśni kontraktorzy).

6.3

Grupa C użytkowników logo PEFC: Branże związane z leśnictwem

Przedstawiciele branż związanych z leśnictwem (np. organizacje zajmujące się dostawami drewna, producenci
drewna oraz przedstawiciele branży przerobu drewna, podmioty prowadzące handel drewnem i jego dystrybutorzy,
sprzedawcy detaliczni drewna, itp.) posiadający uznany przez PEFC certyfikat łańcucha dostaw, w tym miejsca
i zakłady objęte uznanymi przez PEFC certyfikatami łańcucha dostaw.
6.4

Grupa D użytkowników logo PEFC: Inni użytkownicy

Organizacje oraz podmioty inne niż zaklasyfikowane do grup A, B i C użytkowników logo PEFC, którzy używają
logo PEFC poza produktem w celach promocyjnych i edukacyjnych.
UWAGA: Grupa D użytkowników logo PEFC obejmuje również szeroki krąg podmiotów, które zamierzają używać logo PEFC w
celach promocyjnych lub edukacyjnych, w tym m.in. stowarzyszenia handlowe i branżowe, instytucje badawcze i edukacyjne,
organizacje rządowe, organizacje pozarządowe, itp. Grupa D obejmuje również organizacje w obrębie łańcucha produktów
leśnych, do których nie ma zastosowania system certyfikacji łańcucha dostaw, jako że są oni konsumentami produktów leśnych
(np. rządy, banki) lub sprzedają produkty opatrzone deklaracjami i/lub etykietami, które zostały na nich umieszczone przez ich
dostawców.

7

Używanie logo PEFC

7.1.

Wymagania ogólne

Logo PEFC może być używane w związku z produktem i dotyczyć pochodzenia surowca leśnego (użycie na
produkcie) lub w odniesieniu do systemu PEFC lub uczestnictwa użytkownika w systemie PEFC (użycie poza
produktem).
Tabela 1
Użytkownik logo PEFC / Użycie logo PEFC

Użycie na produkcie

Użycie poza produktem

Grupa A: Krajowe organy

Nie

Tak

Grupa B: Właściciele / zarządcy lasów

Tak

Tak

Grupa C: Branże związane z leśnictwem

Tak

Tak

Grupa D: Inni użytkownicy

Nie

Tak

7.2

Użycie na produkcie

7.2.1

Kryteria kwalifikujące do użycia logo na produkcie

Logo PEFC może być używane na produkcie przez użytkownika logo PEFC posiadającego ważną licencję na
używanie logo PEFC należącego do grupy B (właściciele i zarządcy lasów) oraz grupy C (branże związane z
leśnictwem).

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1
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7.2.2

Podstawowa struktura etykiet PEFC

Logo PEFC może być używane na produkcie jako część etykiety PEFC posiadającej niżej określony układ i
spełniającej poniższe wymagania:

Ⓐ Logo PEFC
Logo PEFC składa się z dwóch drzew wpisanych w okrąg oraz z akronimu "PEFC".
Kolor: Logo PEFC może być używane w trzech kolorach (czarny, zielony i 3D). Logo PEFC może być również
używane w kolorze białym na jednolitym tle innego koloru.
Wymiary: Należy zachować proporcje między wysokością a szerokością.

Ⓑ Znak TM
Wraz z logo PEFC należy zawsze używać znaku (™) informującego o tym, że logo PEFC jest znakiem towarowym.

Ⓒ Nr licencji na używanie logo PEFC
Wraz z logo PEFC należy podawać numer licencji na używanie logo PEFC udzielonej użytkownikowi logo PEFC.

Ⓓ Udział procentowy surowca certyfikowanego przez PEFC
Jako element etykiety "Produkt certyfikowany przez PEFC" podawany może być udział procentowy wskazujący na
zawartość w produkcie surowca certyfikowanego przez PEFC (patrz rozdział 7.2.3).

Ⓔ Ⓕ Nazwa etykiety oraz deklaracja (claim) na etykiecie
Oficjalne nazwy etykiety PEFC oraz towarzyszące im deklaracje podawane są w języku angielskim. Nazwy etykiety
PEFC oraz odnośnych deklaracji w jakimkolwiek innym języku muszą być podawane w oparciu o właściwą wersję
językową niniejszego dokumentu w tłumaczeniu dokonanym przez PEFC Council lub krajowy organ PEFC, z
zastrzeżeniem informacji o prawach autorskich dotyczących niniejszego dokumentu.

Ⓖ Strona internetowa PEFC
Adres strony internetowej PEFC Council www.pefc.org może zostać zastąpiony adresem strony internetowej
krajowego organu PEFC lub innego organu upoważnionego do udzielania licencji na używanie logo PEFC.
Opcjonalne sposoby użycia etykiety PEFC zostały szczegółowo opisane w podręczniku użytkownika logo PEFC.

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1

9

© PEFC Council 2008

7.2.3

Szczególne wymagania dotyczące etykiet PEFC

7.2.3.1 Etykieta "Produkt certyfikowany przez PEFC"
Tabela 2

Produkt certyfikowany przez
PEFC
Ten produkt [lub jego część lub
nazwa produktu] pochodzi z
lasu zarządzanego w trwały i
zrównoważony sposób oraz
z kontrolowanych źródeł
www.pefc.org

Nazwa etykiety

Produkt certyfikowany przez PEFC

Opis etykiety

Produkt zawiera minimum 70% certyfikowanego przez PEFC surowca pochodzącego z
lasu, który został certyfikowany w ramach zatwierdzonego przez PEFC systemu
certyfikacji leśnej jako zarządzany w trwały i zrównoważony sposób. Zawartość
certyfikowanego przez PEFC surowca jest weryfikowana w oparciu o uznany przez
PEFC standard łańcucha dostaw.
Zarówno gospodarka leśna, jak i łańcuch dostaw zostały certyfikowane przez
zewnętrzną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez jednostkę akredytującą będącą
członkiem IAF (International Accreditation Forum - Międzynarodowego Forum
Akredytacyjnego).

Określenie
pochodzenia
surowca

Dodatek 1 lub Dodatek 8 do Załącznika 4 do Dokumentu Technicznego PEFC
lub określenie pochodzenia stosowane w ramach danego systemu zatwierdzone przez
PEFC Council jako zgodne z Dodatkiem 1 lub Dodatkiem 8
lub inne określenie stosowane w ramach standardu łańcucha dostaw obowiązującego w
odniesieniu do danego systemu, zatwierdzone przez PEFC Council jako zgodne z
Załącznikiem 4 oraz z jego Dodatkiem 1 lub Dodatkiem 6 lub Dodatkiem 8.

Minimalna
zawartość
surowca
certyfikowanego
przez PEFC

70%

Wymagania
dotyczące
kontrolowanych
źródeł

Surowiec niecertyfikowany musi podlegać kontroli zapewniającej, że nie pochodzi on z
kontrowersyjnych źródeł.

Opcjonalne użycie Etykieta PEFC może być opcjonalnie używana:
etykiety
a) bez podawania nazwy etykiety i/lub deklaracji i/lub adresu strony internetowej
PEFC, w przypadku gdy te elementy byłyby nieczytelne lub ich umieszczenie na
produkcie byłoby niewykonalne,
b) z oznaczeniem procentowej zawartości certyfikowanego surowca,
c) z logo PEFC podzielonym na okrąg PEFC i element słowny PEFC
i umieszczeniem tych elementów obok siebie.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika logo PEFC.
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7.2.3.2 Etykieta "Produkt certyfikowany przez PEFC i pochodzący z recyklingu"
Tabela 3

Produkt
certyfikowany
i pochodzący z recyklingu

przez

PEFC

Ten produkt [lub jego część lub nazwa produktu]
pochodzi z lasu zarządzanego w trwały i
zrównoważony sposób, z recyklingu oraz z
kontrolowanych źródeł
www.pefc.org
Nazwa etykiety
Opis etykiety

Produkt certyfikowany przez PEFC i pochodzący z recyklingu
Produkt zawiera minimum 70% surowca pochodzącego z lasu
zarządzanego w trwały i zrównoważony sposób, który został certyfikowany
w ramach zatwierdzonego przez PEFC systemu certyfikacji leśnej oraz
pochodzącego z recyklingu odpadów konsumenckich. Zawartość
certyfikowanego przez PEFC surowca pochodzącego z recyklingu podana
jest wewnątrz symbolu recyclingu (tzw. wstęga Mobiusa).
Zarówno gospodarka leśna, jak i łańcuch dostaw zostały certyfikowane
przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez jednostkę
akredytującą będącą członkiem IAF (International Accreditation Forum Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego).

Określenie pochodzenia
surowca

Dodatek 6 do Załącznika 4 do Dokumentu Technicznego PEFC
lub określenie pochodzenia stosowane w ramach danego systemu
zatwierdzone przez PEFC Council jako zgodne z Dodatkiem 6 do
Załącznik 4.
lub inne określenie stosowane w ramach standardu łańcucha dostaw
obowiązującego w odniesieniu do danego systemu, zatwierdzone przez
PEFC Council jako zgodne z Załącznikiem 4 oraz z Dodatkiem 6 do
Załącznika 4.

Wymagania dotyczące
certyfikowanego przez PEFC
surowca pochodzącego z
recyklingu

Surowce pochodzące z recyklingu odpadów konsumenckich spełniające
kryteria
PEFC
w
zakresie
zanieczyszczenia
chemicznego
i niechemicznego.

Wymagania dotyczące
kontrolowanych źródeł
Minimalna zawartość surowca
certyfikowanego przez PEFC
Minimalna zawartość
certyfikowanego przez PEFC
surowca pochodzącego z
recyklingu
Minimalna zawartość
certyfikowanego przez PEFC
surowca oraz surowca
pochodzącego z recyklingu

Surowiec niecertyfikowany musi podlegać kontroli zapewniającej, że nie
pochodzi on z kontrowersyjnych źródeł.
Nie określono minimalnej zawartości.

3

Użycie symbolu recyklingu reguluje norma ISO/IEC 14021 .

Nie określono minimalnej, ani maksymalnej zawartości (zawartość
certyfikowanego przez PEFC surowca pochodzącego z recyklingu
powinna zostać podana wewnątrz symbolu recyklingu).
70%

3

Odpowiedni dokument w języku polskim: PN-EN ISO 14021:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe
-- Własne stwierdzenia środowiskowe (etykietowanie środowiskowe II typu)
PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1
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Opcjonalne użycie etykiety

Etykieta PEFC może być opcjonalnie używana:
a)

bez podawania nazwy etykiety i/lub deklaracji i/lub adresu strony
internetowej PEFC, w przypadku gdy te elementy byłyby nieczytelne
lub ich umieszczenie na produkcie byłoby niewykonalne,

b)

z logo PEFC, symbolem recyklingu oraz etykietą/deklaracją/adresem
strony internetowej PEFC umieszczonymi obok siebie.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika
logo PEFC.
7.2.4

Wyjątkowe użycie etykiety PEFC

7.2.4.1 Użycie logo PEFC bez numeru licencji
Użycie logo PEFC bez numeru licencji na używanie logo PEFC jest dopuszczalne w wyjątkowych okolicznościach
za zgodą organizacji, która udzieliła licencji, w przypadku gdy z powodu rozmiaru logo / etykiety PEFC numer
licencji byłby nieczytelny lub gdy umieszczenie numeru licencji na produkcie byłoby niewykonalne oraz
a)

logo PEFC z numerem licencji jest używane na innych elementach produktu (np. na opakowaniu, pudłach,
ulotce lub instrukcji dotyczącej produktu) lub

b)

możliwe jest łatwe i jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika logo PEFC na podstawie innych informacji
o produkcie.

7.3

Użycie poza produktem

7.3.1

Zakres użycia poza produktem

Użycie logo PEFC poza produktem obejmuje
(a) informowanie o zatwierdzeniu systemu certyfikacji leśnej przez PEFC,
(b) informowanie o posiadaniu certyfikacji (użytkownicy logo PEFC z grupy B i C),
(c) informowanie o uznawalności certyfikatów przez PEFC (jednostki certyfikujące)
(d) informowanie o nabywaniu produktów certyfikowanych przez PEFC lub o zobowiązaniu do zakupu
produktów certyfikowanych przez PEFC (konsumenci produktów certyfikowanych przez PEFC),
(e) informowanie o członkostwie w PEFC lub partnerstwie z PEFC (członkowie i partnerzy PEFC Council
i/lub krajowych organów PEFC),
(f) informowanie o projektach i inicjatywach mających na celu rozwój i promocję systemów i certyfikacji
PEFC.
(g) inne użycie logo PEFC w celach edukacyjnych i promocyjnych (PEFC Council oraz krajowe organy,
certyfikowane podmioty, jednostki certyfikujące, sprzedawcy produktów certyfikowanych przez PEFC
nieobjęci łańcuchem dostaw, itp.).
7.3.2

Kryteria kwalifikujące do użycia logo poza produktem

Logo PEFC może być używane w celach niezwiązanych z produktem wyłącznie przez użytkownika logo PEFC
posiadającego ważną licencję na używanie logo PEFC należącego do którejkolwiek grupy użytkowników logo
PEFC.

PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1
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7.3.3

Ogólne wymagania dotyczące używania logo poza produktem

Logo PEFC składa się z dwóch drzew wpisanych w okrąg oraz akronimu "PEFC".
Kolor: Logo PEFC może być używane w trzech kolorach (czarny, zielony i 3D). Logo PEFC może być
również używane w kolorze białym na jednolitym tle innego koloru.
Wymiary: Należy zachować proporcje między wysokością, a szerokością.
Znak TM: Razem z logo PEFC należy zawsze używać znaku (™) informującego o tym, że logo PEFC
jest znakiem towarowym.
Nr licencji na używanie logo PEFC: Razem z logo PEFC należy podawać numer licencji na używanie
logo PEFC udzielonej użytkownikowi.
Deklaracja PEFC: Treść oficjalnej deklaracji PEFC (tzw. claim) w przypadku użycia logo poza
produktem brzmi "Promocja trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej". Treść deklaracji PEFC
w jakimkolwiek innym języku musi być podawana w oparciu o właściwą wersję językową niniejszego
dokumentu w tłumaczeniu dokonanym przez PEFC Council lub krajowy organ PEFC, z zastrzeżeniem
informacji o prawach autorskich dotyczących niniejszego dokumentu.
Dodatkowe deklaracje dla poszczególnych użytkowników logo PEFC podano w podręczniku
użytkownika logo PEFC.
7.3.4

Wyjątkowe użycie

7.3.4.1 Użycie logo PEFC bez numeru licencji
Użycie logo PEFC bez numeru licencji na używanie logo PEFC jest dopuszczalne w wyjątkowych
okolicznościach, w przypadku gdy z powodu rozmiaru logo / etykiety PEFC numer licencji byłby
nieczytelny lub zastosowana technologia uniemożliwiałaby umieszczenie numeru licencji wraz z logo
PEFC.
Na użycie logo PEFC bez numeru licencji uprzednią zgodę musi wydać organizacja, która licencji
udzieliła.
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