FSC & ISO 14001: certifikace, které jsme si vybrali
Víme, že nezávislá certifikace může vám a vašim zákazníkům pomoci při identifikování, výběru a zakoupení vhodnějších výrobků. Chtěli bychom se s vámi
podělit o informace o certifikačních orgánech, které jsme si zvolili ke spolupráci, důvody proč jsme si vybrali právě je a informovat vás o možných výhodách,
které z toho pro vás a vaše podnikání vyplývají.

Co to je FSC?
Forest Stewardship Council (FSC) je organizace tvořená subjekty z řad
ekologických, ekonomických a společenských skupin, dřevařského a
lesního průmyslu a další organizace z celého světa. FSC byla založena
s cílem prosazovat odpovědné lesní hospodaření na celém světě. Je to
mezinárodní nezisková organizace, jejímž základním posláním je zajišťovat skutečně
nezávislý, mezinárodní a důvěryhodný program značení dřeva a dalších výrobků lesního
hospodářství.
FSC má 2 hlavní úkoly:

FSC je značka, kterou si vybíráme při nákupu
surovin.
Společnost Kimberly-Clark v rámci své globální politiky lesního hospodářství dala najevo,
že dává přednost FSC. Učinila tak na základě nezávislé studie věnované celosvětové
nabídce lesů certifikovaných FSC, která zjistila, že i když společnost Kimberly-Clark v
současné době nemůže výlučně spoléhat na FSC, neboť značkou FSC není označeno
dostatečné množství lesů, v budoucnosti by měla být schopna zvýšit objem využívaných
surovin nesoucích značku FSC.†
Společnost Kimberly-Clark je členem FSC International a podílí se tedy na interním
hodnotícím procesu vývoje nových standardů a postupů FSC.

• stanovení norem,
• akreditaci certifikačních orgánů.
Výrobky nesoucí značku FSC jsou nezávisle certifikované, aby si spotřebitelé mohli být
jisti, že pocházejí z lesů, které jsou obhospodařovány tak, aby byly naplněny společenské,
ekonomické a ekologické potřeby této a budoucích generací.

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC
FSC certifikace zpracovatelského řetězce vytváří spojení mezi lesem, z něhož dřevo
pochází, a produktem, který je z něj vyroben.
• Sledujeme vlastnictví dřevního vlákna z lesů certifikovaných FSC a jeho přesuny ve
všech fázích výroby.
• Zajišťujeme, že žádné dřevo, které není certifikováno FSC, nepochází z kontroverzních
zdrojů.
• Využíváme recyklované suroviny z ověřených zdrojů.
Všechny evropské závody společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* na výrobu
papíru jsou certifikovány pro výrobu produktů označených značkou FSC.

Co to znamená pro vás?
Ekologické skupiny na celém světě podporují FSC jako vynikající certifikaci trvale
udržitelného řízení lesního hospodářství.
• Dokládá, že dřevo pochází z lesů obhospodařovaných kvalitně a trvale udržitelným
způsobem.
• Pomůže vám vyhovět požadavkům zákazníka výběrem výrobků, které mají ekologické
značení.
• Napomůže vám při budování a ochraně vaší značky nabídkou diferencovaných, vysoce
účinných výrobků, které jsou certifikovány FSC.

Tato studie je k dispozici na adrese www.
kimberly-clark.com.

†

www.Kimberly‑Clark.com/aboutus/sustainability
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Co je ISO 14001?

Co to znamená pro vás?

ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma,
která stanoví, jak můžete postupovat při
zavádění efektivního systému environmentálního
managementu†.

• Norma ISO 14001 vyžaduje znalost a řízení vlivů naší činnosti na životní prostředí tak,
abyste si mohli být jisti, že produkty, které od nás nakupujete, jsou vyráběny v závodě, v
němž platí kultura soustavného zlepšování životního prostředí.

ISO 14001 je značení, které jsme si zvolili a
využíváme je pro odpovědnou výrobu.

• Vzhledem k tomu, že norma ISO 14001 je dobře známa na celém světě, značka na našich
výrobcích oznamuje náš proaktivní přístup k péči o životní prostředí.
• Všechny závody společnosti KIMBELRY-CLARK PROFESSIONAL* v Evropě jsou
akreditovány podle ISO 14001: jedná se o další způsob, kterým dokládáme svou touhu
chránit životní prostředí.

Společnost Kimberly-Clark Professional * pracuje na implementaci systému péče
o životní prostředí, zdraví a bezpečnosti práce v každém ze svých výrobních závodů na
celém světě. Cílem tohoto systému řízení je pokračovat i nadále v zajišťování bezpečného
pracovního prostředí pro naše zaměstnance a omezovat vlivy na životní prostředí - oba
tyto cíle představují pro společnost Kimberly-Clark, jako odpovědnou korporaci, důležitý
závazek.
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* si vybrala normu ISO 14001 systém
environmentálního řízení, neboť chce:
• budovat a zkvalitňovat své existující systémy environmentálního managementu,
• doložit plnění ekologické politiky společnosti Kimberly-Clark,
• zajišťovat i nadále plnění zákonů a právních předpisů na ochranu životního prostředí,
• získat akreditaci systémů environmentálního managementu od třetí strany pro
komunikaci se zainteresovanými partnery.

Naše řada označená značkou FSC a ISO, s níž přicházíme v roce 2009
V roce 2009 uvádíme na trh celou řadu certifikovaných výrobků zahrnující papírové ručníky, toaletní papír, kosmetické kapesníčky a utěrky těchto vysoce kvalitních značek:

† Systém environmentálního managementu (EMS) vám poskytne rámec pro efektivní řízení ekologické odpovědnosti tak,
že se stane nedílnou součástí celé vaší činnosti.
® a * jsou ochranné známky společnosti Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2008 KCWW. Kód publikace: 4509
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