Предлог за развој на PEFC регионален стандард
за Словенија, Северна Македонија и
Босна и Херцеговина
Националните тела за управување со PEFC систем за сертификација на шумите во Словенија,
Северна Македонија и Босна и Херцеговина започнуваат со развој на PEFC регионален систем
за сертификација на шумите во кој ќе бидат вклучени и националните стандарди за одржливо
стопанисување со шумите (ОСШ) по PEFC.
Основата за подготовката на овој стандард се базира на Пан-Европските критериуми и
индикатори за одржливо стопанисување со шумите донесени на Министерската конференција
за заштита на шумите во Европа во Лисабон, 1998 година.
Секој од националните стандарди за ОСШ е во согласност со мета стандардот на PEFC 1003:2018
како и со постојната законска рамка која се однесува на стопанисување со шумите во земјата.
Содржината на националниот стандард за ОСШ е специфичен за секоја земја учесничка во
регионалниот стандард. Опфатот на стандардот за ОСШ се однесува само на шумите и шумското
земјиште. Дрвјата надвор од шумите и шумското земјиште како и шумските плантажи не се
земени во обзир.
Останатите документи од регионалниот стандард се идентични и се применливи на
територијата на трите земји.
Овој стандард е применлив и за индивидуална и за групна сертификација. Сопствениците на
шумите како и одговорните лица кои стопанисуваат со истите се единствено одговорни да
обезбедат потполна усогласеност со барањата на стандардот во сертифицирано шумско
подрачје, како од страна на вработените така и од страна на другите лица кои се работно
ангажирани по пат на договор со даватели на услуги.
Процесот на донесување на регионален стандард ќе се одвива во неколку фази:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ажурирање на листата на засегнати страни
Јавна објава на процесот
Покана за заинтересираните засегнати страни да се вклучат во процесот
Дефинирање на составот на работната група
Работни сесии за дискусија по предложениот нацрт Стандард за ОСШ
Прва јавна консултација за содржината на нацрт Стандардот за ОСШ во траење од 60
дена и ревизија на примените коментари и предлози
Втора јавна консултација на нацрт Стандардот за ОСШ во траење од 30 дена
Градење на консензус за содржината на Стандардот за ОСШ во рамки на работната
група
Прифаќање на финалната верзија на Стандардот за ОСШ од страна на Националното
тела за управување со PEFC

Документот Standard setting and revision procedures е достапен на веб страната: www.pefc.mk
Прашања поврзани со содржината на Standard setting and revision procedures или во врска со
самиот процес може да се поставуваат по електронски пат на email: pefcmk@gmail.com .

