Papir in tisk
Miti in resnice

Print and Paper
have a great
environmental
story to tell
www.twosides.info

“Malo gospodarskih panog lahko upa, da bodo
postale resnično okoljsko vzdržne, ena izmed
njih pa je papirna industrija. Ta pa je sama po
sebi okoljsko vzdržna.”
Jonathon Porritt, Soustanovitelj, Forum of the Future

Kako odlična,
trajnostna ideja

FEPE, evropsko združenje proizvajalcev
kuvert, zastopa interese podjetij
vključenih v proizvodnjo papirnih kuvert v
Evropi. Naši člani so proizvajalci kuvert in
njihovi dobavitelji.
Naš cilj je podpirati in razvijati evropsko
industrijo proizvodnje kuvert. FEPE se
tudi zaveda, da nosi industrija kuvert
odgovornost, da neprenehoma dela
na trajnostnih pristopih. Pomisleke
potrošnikov naslavljamo s pojasnjevanjem
dejstev in z obveščanjem o izboljšavah v
naši panogi
Tisk in papir je že 2000 let najbolj priljubljen način
komunikacije in tudi v multimedijskem svetu je še
vedno izjemno učinkovit.

Poštna komunikacija, ki vključuje papir in
papirne kuverte je še vedno edini način, kako
doseči prav vsakega evropskega državljana.
Če se jo uporablja odgovorno, gre za samo po
sebi trajnosten način komunikacije. Papirnate
kuverte se lahko reciklira in papir, ki se zanje
uporablja, je pridobljen iz dobro upravljanih in
skrbno nadzorovanih gozdov in je tudi trajnostno
proizveden.

Ta brošura je nastala v sodelovanju z združenjem
Two Sides in drugimi deležniki, ki sodelujejo zato,
da širijo znanje. Želimo raziskati nekaj okoljskih
mitov, ki obkrožajo industrijo tiska in papirja in
hočemo pojasniti dejstva, s katerimi bomo presegli
napačna razumevanja.
Če potrebujete dodatne informacije o trajnostnih
vidikih naše panoge, se prosim obrnite na nas na
info@fepe.org ali nas pokličite na
+32 2 779 4001. Vabljeni tudi na spletno stran
združenja Two Sides www.twosides.info.
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rastejo s hitrostjo
1.500 nogometnih
igrišč na dan
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V Evropi, kjer so skoraj vsi pragozdovi zaščiteni, se papir pridobiva iz
trajnostno upravljanih gozdov, kjer je proces sajenja, rasti in drvarjenja
skrbno nadzorovan.
V nekaterih, posebej tropskih državah, potekajo
spori glede lastništva zemlje in spreminjanja
naravnega gozda v industrijske plantaže, kar skrbi
tako papirno industrijo, nevladne organizacije, kot
tudi potrošnike.
Pobuda Two Sides podpira reševanje teh težav
in razume potrebo po promociji izdelkov, ki so
nedvoumno pridobljeni iz trajnostnih virov.

Med leti 2005 in 2015 so evropski gozdovi
zrasli za 44.000 kvadratnih kilometrov, kar
je več kot je površina Švice in preračunano
to pomeni prirast za 1.500 nogometnih
igrišč na dan!
Podatki FAO, 2005-2015

50 % svetovne proizvodnje lesa se porabi za
kurjavo. Več kot 30 % se je porabi v druge
industrijske namene, kot sta gradnja in
proizvodnja pohištva. Samo okoli 13 % se je
porabi za proizvodnjo papirja.

Zaščitena območja so pomemben element
strategije za zaščito gozdov. Okoli 44 %
območja EU je zaščitenega v sklopu omrežja
Natura 2000, katerega cilj je zaščititi najbolj
dragocene in ogrožene habitate in vrste
v Evropi. Gozdovi tvorijo skoraj polovico
površine Nature 2000 (okoli 37,5 milijona
hektarjev) in 23 % vseh evropskih gozdov je
območij Nature 2000.
EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

Več kot 60 % gozdov evropske
osemindvajseterice ima certifikat,
večinoma od FSC, PEFC ali obeh ... Delež
evropskih gozdov s certifikati je v primerjavi
s svetovnim povprečjem 12 % precejšen.

»Več kot 90 % celuloznega lesa, ki
ga uporabimo, prihaja iz EU.«
CEPI Sustainability Report, 2018

»Najbolj pogosti dejavniki, ki prispevajo k
izginjanju in hudi degradaciji gozdov so:
veliko in majhno kmetijstvo, netrajnostno
drvarjenje, rudarjenje, infrastrukturni
projekti in povečano število ter intenzivnost
požarov.«
WWF, Deforestation Fronts spletna stran, 2018

Danes je gozdov in drugih z drevesi poraslih
površin v EU skoraj 180 milijonov hektarjev,
zaradi česar je Evropa eno z gozdom najbolj
bogatih območij na svetu, saj je več kot 42
% EU površja pokritega z gozdom.
EEA, Landscapes in Transition, 2017.

EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

Pridobljeno iz FAOSTAT, 2018
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»Člani združenja Two Sides
podpiramo vpeljavo učinkovitih
shem za recikliranje in zmanjšanje
ter končen umik tiskovin in
papirja kot odpadkov iz deponij.«

Evropska papirna industrija je vodilna na svetu v recikliranju in bo,
z izboljševanjem lokalnih zbirnih sistemov, svoj nivo recikliranja še izboljšala.

Evropski nivo recikliranja papirja je 72 %, s čimer
se približuje teoretskemu maksimumu za stopnjo
recikliranja, ki je pri 78 %.1 Nekaterih papirnih
izdelkov ni mogoče vrniti v reciklažo, saj se jih
obdrži za dlje časa (knjige) ali se jih arhivira; drugi
se z uporabo uničijo ali kontaminirajo (higienski
papir in robčki).
V povprečju se papir v Evropi reciklira 3,6-krat,1
medtem ko evropska papirna industrija pridobi
53 % papirnih vlaken iz reciklaže.2 Papirja
ni mogoče reciklirati v nedogled, saj vlakna
postanejo prekratka in preveč iztrošena, da bi iz
njih delali nove papirne bale. Še bolj pomembno
pa je, da proizvodnja ne more temeljiti na 100 %
recikliranih vlaken, saj ni mogoče zbrati 100 %
porabljenega papirja. Evropa je tudi globalni neto
izvoznik papirja, ki se ga na koncu porabi in zbere
zunaj Evrope. Tako je cikel treba nenehno zalagati
z novimi vlakni iz trajnostno upravljanih gozdov.

Ko v EU poteka pogovor kako preiti
na krožno gospodarstvo, lahko cikel
proizvodnje papirja služi za zgled krožnosti.
Recikliranje papirja je industrija, ki je tako
rekoč doma v Evropi. Podaljšuje ustvarjanje
vrednosti in v Evropi s pomočjo večinsko
evropske surovine, lesa, ustvarja nova
delovna mesta.

Two Sides članska listina

European Paper Recycling Council, 2018

Neuporabno
(npr. robčki, tapete, itd.)

Reciklirano

72 %

22 %

Izvoženo

6%
15,9 %

Two Sides spodbuja odgovorno porabo papirja.
Dvostransko tiskanje v pisarnah in ločene pobude
za zbiranje bodo zmanjšale stroške in izboljšale
trajnost.

84,1 %
Porabljeno v Evropi

Potencial za
nadaljnjo zbiranje

Zbiranje odpadnih tiskovin in
papirja v Evropi (statistika CEPI/EPRC)
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Papir temelji na lesu, naravnem in obnovljivem materialu. Ko drevesa
rastejo iz atmosfere odstranjujejo ogljikov dioksid in, ker je iz lesa, ga papir
skozi svojo življenjsko dobo shrani.
Papirna industrija uporablja ugledne certifikatske
sheme da zagotovi, da je ves papir, ki ga
uporabljate, pridobljen iz trajnostnih gozdnih
virov. Dve najbolj prepoznani certifikaciji sta s
strani Sveta za nadzor gozdov (FSC®) in Programa
za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove
(PEFC™).
Tako PEFC kot FSC se trudita doseči isti cilj –
certifikacijo gozdov z verodostojnimi, neodvisno
potrjenimi standardi odgovornega upravljanja
z gozdovi in sta osredotočena na ohranjanje
naravnih okolij za rastline in živali, s spoštovanjem
pravic gozdnih delavcev in lokalnih skupnosti. Oba
sistema vodita zanesljive skrbniške verige, ki na
vsakem koraku proizvodnega procesa, od gozda
do končnega porabnika, spremljajo les in lesna
vlakna.
FSC je mednarodna neprofitna
organizacija, ki združuje več interesnih
skupin. Ustanovljena je bila leta 1993 za
promocijo odgovornega upravljanja s svetovnimi
gozdovi. Kadar je na papir in tiskovine natisnjen
FSC logotip, je to zagotovilo, da je izdelek izdelan
iz ali vsebuje les, ki prihaja iz gozdov s FSC

certifikatom ali vsebuje material predelan iz
komunalnih odpadkov. Za več informacij obiščite
www.fsc.org
PEFC je neodvisna, neprofitna in
nevladna organizacija, ustanovljena leta
1999. S pomočjo neodvisne certifikacije
promovira trajnostno upravljanje z gozdovi. PEFC
logotip za potrošnike pomeni zagotovilo, da so
lesna vlakna v papirnih izdelkih iz trajnostno
upravljanih gozdov s PEFC certifikatom.
Za več informacij obiščite www.pefc.org

Gozdovi zagotavljajo bogato biodiverziteto
in so pomembni za rekreacijo, urejanje
voda in zaščito prsti. Poleg njihove vloge
kot vir lesa in drugih izdelkov, so gozdovi
pomembni tudi za blaženje klimatskih
sprememb in za panogo obnovljivih virov
energije – tekom enega leta bo odraslo drevo
iz ozračja odstranilo okoli 22 kg CO2 in ga
nadomestilo s kisikom.

Dejstva o trajnosti
• Papir je narejen iz lesa, zares
obnovljivega in trajnostnega vira.
• Certifikacija gozdov pomeni, da les
prihaja iz dobro upravljanih gozdov.
• Odgovorna proizvodnja lesa,
celuloze in papirja gozdovom
zagotavlja zdravo rast.
• Med leti 2005 in 2015 je v Evropi
zraslo za površino Švice gozda.3
• 71 % lesa in 83 % celuloze, ki jo
kupi evropska papirna in celulozna
industrija, ima FSC ali PEFC certifikat.4
• 91 % proizvodnih kapacitet ima
certifikat ali je registriranih po
mednarodno veljavnih standardih
upravljanja z okoljem ISO 14001 in
EMAS.5

EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016
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Brez novih vlaken in brez novih dreves tega cikla ni mogoče poganjati. Reciklirana vlakna po nekaj uporabah razpadejo
in tako potrebuje papirna industrija sveža vlakna iz odgovorno vzdrževanih gozdov, da lahko nadaljuje proces
recikliranja.
Evropa je vodilna v svetu pri recikliranju papirja.
72 % našega papirja recikliramo,7 kar pomeni, da
evropski proizvajalci uporabljajo več recikliranih
vlaken kot surovino. Leta 1991 je 40 % vlaken prišlo
iz recikliranega papirja in 60 % je bilo neobdelanih
vlaken. Leta 2018 je 53 % vlaken prišlo iz
recikliranega papirja in 47 % je bilo neobdelanih
vlaken.
Ta rast v uporabi recikliranih vlaken se je v zadnjih
letih upočasnila, saj se delež papirja za recikliranje
v Evropi bliža teoretskemu maksimumu (gl. str. 5),
zato obstaja možnost, da se trenutno razmerje
med recikliranimi in neobdelanimi vlakni ne bo
bistveno spreminjalo. Zelo težko je reciklirana
vlakna neposredno primerjati z neobdelanimi, saj
so ena in druga ključna pri izdelavi papirja.

Izdelovanje papirja je zares trajnosten proces.
Reciklirana vlakna se uporabijo kar se da
učinkovito, nova vlakna pa se nenehno dodajajo
za obnovitev in vzdrževanje procesa.

Vlakno se lahko večkrat, a ne v nedogled,
reciklira, odvisno od kvalitete papirja, zato
obstaja nenehna potreba po dopolnjevanju
zaloge recikliranih vlaken z izdelki iz
neobdelane celuloze. V recikliranje papirja
je potrebno nenehno dodajati določene
količine novih vlaken iz treh razlogov: moč,
kvaliteta in dostopnost.

Zbiranje papirja za recikliranje in
zagotavljanje, da je na voljo dovolj vlaken
za nadaljnjo predelavo sta ključna za
trajnostni razvoj.
• Pri nakupu papirja, naj bo iz recikliranih ali
neobdelanih vlaken, poskrbite, da bo narejen
iz lesa iz trajnostno upravljanih gozdov.
• Neobdelana vlakna so potrebna za potek
cikla.
• Reciklirana vlakna razpadejo po nekaj
uporabah.

European Paper Recycling Council, 2017.

Za nekatere kvalitete papirja se lahko uporabi
več recikliranih vlaken kot v drugih kvalitetah.
Na primer, časopisni papir in nekatere vrste
embalažnega papirja so narejene iz 100 %
recikliranih vlaken. Po drugi strani pa imajo
visoko-kvalitetni papirji za tisk nižjo stopnjo
uporabe (okoli 13 %2), ampak ko se jih reciklira,
se v proces doda neobdelana vlakna.
09
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Proizvodnja papirja
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Evropska celulozna in papirna industrija proizvaja izvorne bio izdelke iz lesa, ki je obnovljiv material., hkrati pa je
največji industrijski uporabnik in proizvajalec obnovljive energije v EU: 60 % energije, ki jo panoga porabi temelji na
biomasi,3 obstaja pa celo potencial za nadaljnji razvoj. Panoga premore izkušnje, tehnologijo in dobavno verigo,
da lahko z učinkovitim upravljanjem virov odigra pomembno vlogo v bioekonomiji.

Tudi okoljski vpliv naše zasebne rabe papirja ni
nujno tako velik, kot si morda mislite. V Evropi
v povprečju porabimo 125 kg papirja na osebo
na leto,6 kar proizvede 84 kg CO2,7 kar je enako,
kot če bi s povprečni evropskim avtomobilom
prepotovali dobrih 800 km.8 Z nakupom papirja
iz trajnostno upravljanih gozdov in z vestnim
recikliranjem pa je res odveč občutek krivde, da
uporabljamo naraven in obnovljiv izdelek.

Industrija papirja in tiskovin je ena tistih,
ki je odgovorna za najmanj izpustov
toplogrednih plinov, saj jih na nivoju EU
prispeva manj kot 1 % (okoli 4 % vseh
izpustov iz proizvodnje).
Po podatkih Eurostata, 2016.

Industrija papirja, papirnih izdelkov
in tiskovin je med tistimi, ki izpušča
najmanj toplogrednih plinov. Proizvodne
dejavnosti prispevajo okoli 24 % izpustov
toplogrednih plinov v EU:
• Nekovinski mineralni izdelki: 5,6 %
• Osnovne kovine: 4,8 %
• Kemija in kemični izdelki: 4,3 %
• Koks in predelava nafte: 4,0 %
• Hrana, pijača in tobačni izdelki: 1,7 %
• Papir in papirni izdelki: 0,9 %
• Tisk in mediji: 0,1 %
• Druga proizvodnja: 2,3 %
Po podatkih Eurostata, 2016

Neposredni izpusti CO2 evropske
industrije celuloze in papirja so se
med letoma 2005 in 2017 znižali
za 25 %
CEPI, Key Statistics, 2017.
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Celulozna in papirna industrija je od vode odvisna v treh ključnih točkah. Najprej, dež je nujen za rast dreves in, s
pomočjo fotosinteze, spreminjanje ogljikovega dioksida v kisik in drevesno celulozo. Slednja pomeni za panogo osnovno
surovino – lesna vlakna. Voda se uporabi tudi za izdelavo celuloze in papirja in nenazadnje se odpadne vode primerno
prečisti.
Ker je voda tako ključna za proizvodnjo, se večina
obratov za izdelavo papirja in celuloze nahaja
blizu zadostnih virov. Treba je tudi izpostaviti,
da se uporaba ne enači s porabo, saj se večina
vode vrne v okolje. Dejansko se 93 % vode, ki jo
evropska papirna industrija uporabi, vrne, s tem
da se jo še prej ponovno uporabi v proizvodnji in
nato primerno prečisti.9

93 % vode se dobro prečiščene vrne v okolje,
7 % se je porabi v proizvodnem procesu.
CEPI, Water Profile in 2015

Poraba procesne vode pri članih, merjeno v
kubičnih metrih na tono proizvodnje, se je
od vzpostavitve merjenja v letih 2004/2005
znižala za 7,2 %.
International Council of Forest & Paper Associations
(ICFPA), 2017

Okoli 40 % vse porabljene vode [v Evropi] se
porabi v kmetijstvu, sledi hlajenje z 28 %,
proizvodnja in rudarjenje porabi 18 %, javna
poraba vode pa prispeva 14 %.

Pogozdena porečja in mokrišča prispevajo 75 %
svetovne dostopne sladke vode za domače,
kmetijske, industrijske in ekološke potrebe.
Gozdovi vplivajo na količino dostopne vode
in uravnavajo površinske in podtalne vode,
obenem pa vzdržujejo najvišjo kvaliteto vode.
Gozdovi omilijo učinke poplav ter preprečujejo
in zmanjšujejo slanost zemlje ter dezertifikacijo.
Gozdovi delujejo kot naravni filtri za vodo,
zmanjšujejo erozijo prsti tam kjer rastejo in v vodi
zmanjšujejo vsebnost usedlin.10

Evropska agencija za okolje, 2018.

Izboljšave v proizvodnji in čiščenju vode so
pomembno vplivale na čistočo odpadne vode, ki
priteče iz proizvodnje. Od leta 1991 se je za 95 %
znižal nivo AOX (merilo toksičnosti zaradi klorovih
spojin) in za 77 % je upadel nivo COD (potreba
po kisiku – koliko kisika se porabi pri razgradnji
organskih snovi).2
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Danes so sporočila »Brez papirja, »Zeleno« in »Rešimo drevesa« pogosta, ko mnoge organizacije spodbujajo svoje
stranke, da preklopijo na elektronske transakcije in komunikacijo. Ampak, so ti pozivi osnovani na dejstvih?

Takšna sporočila dajejo vtis, da je elektronska
komunikacija do okolja bolj prijazna kot
tradicionalna, papirna. Vendar težko izjavimo kaj
takega, ne da bi upoštevali celotno življenjsko
dobo teh medijev.

Kar se tiče komunikacije, naj bo po elektronskih
ali tradicionalnih medijih, se moramo potrošniki
zavedati okoljskih vplivov našega početja. Two
Sides svetuje podjetjem naj bodo odkrita glede
svojega ogljičnega odtisa.

Kakor smo že omenjali, je papir svojevrstno
obnovljiv in trajnosten izdelek. Njegova glavna
surovina, les, raste in se pridobiva na docela
trajnosten način – trajnosten celo do te mere,
da so evropski gozdovi, iz katerih prihaja večina
surovine, samo v zadnjih desetih letih zrasli za
površino Švice.

Soočanje z zelenim zavajanjem

Vplivov na okolje našega vedno bolj digitalnega
sveta ne moremo spregledati. IKT panoga
prispeva okoli 2,5-3 % globalnih izpustov
toplogrednih plinov, ta številka pa naj bi narasla
na 14 % do leta 2040.11
Podjetja in posamezniki vedno bolj uporabljamo
storitve »v oblaku«. Ti ogromni podatkovni centri
hranijo praktično vse, kar počnemo na spletu,
vključno z našo zgodovino brskanja, objave na
družabnih omrežjih in izjave, ki jih pustimo na
spletu.

TDo danes se je okoli 500 največjih svetovnih
organizacij posluževalo zelenega zavajanja
(medijski spin, kjer podjetje v svoji komunikaciji
daje vtis, da posluje bolj zeleno kot v resnici, op.
prev.) v svoji komunikaciji, od katerih jih je 70 %
umaknilo svoje zavajajoče izjave, kot neposredno
posledico pritiska s strani Two Sides.
Pomembno pa je poudariti, da ni vsakršno zeleno
zavajanje načrtno izigravanje potrošnikov, ampak
je pogosto posledica odkritega in pogostega
nerazumevanja papirja in tiskovin. Vloga
organizacije Two Sides pri tem je, da ozavešča
tako potrošnike kot podjetja.

Do leta 2040 bo ogljični odtis IKT industrije
znašal do 14 % celotnega svetovnega
ogljičnega odtisa iz leta 2016 in bo
tako presegel trenutni relativni ogljični
odtis kmetijstva (9 %) in skoraj polovico
trenutnega skupnega odtisa industrijskega
sektorja (29 %) v ZDA.
Journal of Cleaner Production, 2018

Težava z odpadno elektroniko je ogromna
in še narašča. Samo leta 2016 je na svetu
nastalo 44,7 milijonov ton elektronskih
odpadkov, od katerih je bilo 435.000 ton
mobilnih telefonov, kar je več kot je masa
Empire State Buildinga.
Ellen MacArthur Foundation, 2018
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MIT
Digitalna je vedno
bolj zaželena oblika
komunikacije

RESNICA
Mnogo potrošnikov še vedno
ceni papirno komunikacijo
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Tisk in papir v digitalnem svetu

Mnogo organizacij, bank, storitvenih in telekomunikacijskih podjetij ter vlad
premika vse več svojega delovanja na splet ali uvaja spremembe, če želijo
njihove stranke z njimi imeti papirno komunikacijo.

Ampak prehod na digitalno ni vedno dobrodošel.
Two Sides razume vrednost in priročnost digitalne
revolucije, hkrati pa verjame, da morajo ljudje
še vedno imeti pravico, da brez kazni, dodatnih
stroškov ali težav prejemajo komunikacijo v papirni
obliki, posebej račune in izpiske.
Pogosto so najbolj ranljivi člani družbe odvisni
od tradicionalne pošte, zato predstavlja popoln
premik k spletni družbi tveganje, da bodo ostareli,
invalidi, prebivalci ruralnih okolij in tisti z nižjimi
dohodki ostali brez povezave.
Odločevalci morajo spoznati, da imajo mnogi
uporabniki raje informacije na papirju in da so
te pogosto deležne več pozornosti. Potrošniki si
želijo obdržati prilagodljivost poštne in elektronske
komunikacije.

V resnici živimo v vedno bolj digitalnem svetu,
kjer elektronska in papirna komunikacija
obstajata sočasno in se pogosto dopolnjujeta.
Komunikacijske strategije ne smejo biti samo
stroškovno učinkovite, ampak morajo upoštevati
izbiro ljudi. Papirna komunikacija ima lahko veliko
oprijemljivih prednosti in dejstvo, da jo imajo
mnogi raje mora biti v ospredju pri načrtovanji
kakršne koli digitalne kampanje.

Verjamemo, da ima vsak potrošnik pravico
do enakovredne izbire, kako bodo banke
in druge finančne ustanove, komunalna
podjetja, medijske hiše in drugi ponudniki
z njim komunicirali. Podjetja vedno bolj
omejujeo dostop do tiskanih računov in
izpiskov ter svojim strankam odrekajo
pravico do informirane izbire.

Neodvisno raziskovalno podjetje Toluna je junija
2017 izvedlo mednarodno raziskavo opravljeno s
10.700 potrošniki, ki jo je naročilo združenje Two
Sides. Nekaj ključnih ugotovitev:
• Potrošniki po vsem svetu raje berejo tiskane
knjige (72 %), revije (72 %) in časopise/novice
(55 %), kot njihove digitalne ustreznice.
Mnogo vprašanih je tudi dejalo, da je brati
tisk bolj prijetno kot brati elektronski material.
• Več potrošnikov verjame, da bolj globoko
razumejo zgodbo, kadar berejo tiskan
medij (65 %), kot spletni vir novic (49 %). Še
več, potrošniki bolj zaupajo zgodbam, ki
jih preberejo v tiskanih časopisih (51 %), kot
tistim, ki jih najdejo na družabnih omrežjih
(24 %).
• Mnogo potrošnikov (68 %) ni pozornih na
spletne oglase in 57 % se jih izogiba kolikor
je to le mogoče. 46 % bi se jih prej odzvalo
na oglas v tiskanem mediju, kot pa če bi isti
oglas zasledili na spletu.
• 89 % potrošnikov verjame, da morajo imeti
možnost brezplačne izbire, kako od finančnih
organizacij in ponudnikov storitev prejemati
komunikacijo (tiskano ali elektronsko).

Keep Me Posted, 2018
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SLOVAR
Ogozdovanje: ogozdovanje je obraščanje površin
druge uporabe z gozdom, ali povečanje pokritosti
površine z gozdom na delež nad 10 odstotkov.
Biotska raznovrstnost: raznolikost živih
organizmov iz vseh virov, vključno z zemeljskimi,
morskimi in drugimi vodnimi ekosistemi in
ekološka kompleksnost, ki jo sestavljajo. To
vključuje raznolikost znotraj vrst, med vrstami in
raznovrstnost ekosistemov.
Bioenergija: obnovljiva energija pridobljena iz
biogoriv, pridobljenih iz organskih snovi ali drugih
bioloških virov.
Biomasa: kot obnovljiv vir energije se nanaša
na živ in nedavno poginul biološki material, ki
se ga lahko uporabi kot gorivo ali v industrijski
proizvodnji.
Oskrbovalna veriga (OV): sistem sledenja lesu,
ki ga podjetje uporabi za sledenje izvoru lesa
od gozdov s certifikatom ali brez do končnega
izdelka.
Podnebne spremembe: pomembne dolgoročne
spremembe v pričakovanih povprečnih vremenskih
vzorcih določenega območja čez primerno dolgo
časovno obdobje.
Zbiranje (papirja in kartona): ločeno zbiranje
papirja in papirnih izdelkov iz industrijskih in
komercialnih virov ter iz gospodinjstev in pisarn za
reciklažo. (Zbiranje vključuje prevoz do sortirnic/
predelovalnih obratov ali obratov za predelavo ali
18

proizvodnjo papirja).
Potrošnik: industrijski, komercialni ali zasebni
končni porabnik.
Krčenje gozdov: spreminjanje površine iz gozda
v površino namenjeno drugi rabi, ali dolgoročno
zmanjšanje zastornosti na manj kot 10 odstotkov.
Eko oznaka: sistem označevanja, ki potrdi, da so
izdelki za potrošnjo narejeni na način, ki upošteva
ekološke vidike in v največji možni meri zmanjšuje
negativne učinke.
Območje gozda: območje z najmanj 10-odstotno
zastornostjo. Definicija vključuje naravne gozdove
in gozdne nasade, ne vključuje pa dreves, katerih
primarna funkcija je kmetijska.
Certifikacija gozdov: sistem s katerim se potrdi,
da je gozd upravljan v skladu z zahtevami
standarda za upravljanje z gozdovi.
Upravljanje z gozdovi: nabor človeških posegov,
ki vplivajo na gozdne ekosisteme.
Obnavljanje gozdov: obnavljanje degradiranega,
poškodovanega ali uničenega gozdnega
ekosistema z aktivnimi človekovimi posegi.
Papir za reciklažo: uporabljena papir in karton, ki
sta posebej zbrana in grobo predelana v skladu
s Seznamom evropskih standardnih vrst papirja,
kartona in lepenke za recikliranje (EN 643).
Papir: izraz pokriva vse kvalitete papirja in kartona.

Pragozd: gozd z domorodnimi vrstami, ki se
naravno obnavlja, kjer ni jasno vidnih sledi
človeških aktivnost in kjer ekološki procesi niso
bistveno moteni.
Proizvodni gozd: območje gozda, ki je primarno
namenjeno proizvodnji lesa, lesnih vlaken,
bioenergije in/ali ne-lesnih gozdnih izdelkov.
Zbrani papir: zastarel izraz, ki označuje papir
namenjen za reciklažo.
Možnost reciklaže: oblikovanje in proizvodnja
papirnih izdelkov na način, ki omogoča visoko
kakovostno reciklažo vlaken in drugih materialov
v proizvodnem procesu v skladu s – kjer je to
mogoče – standardi, ki veljajo v skupnosti:
možnost reciklaže postavlja kot minimum zahtevo,
da se izmenja dovolj informacij, ki omogočajo
primerno obvladovanje tveganj in varno ponovno
uporabo vlaken.
Stopnja reciklaže: razmerje med recikliranjem
uporabljenega papirja, vključno z neto izmenjavo
papirja za reciklažo, in porabo papirja in kartona.
Reciklaža: proizvodni proces predelave
uporabljenega papirja v nov papir in karton.
Pogozdovanje: pogozdovanje je ponovna
vzpostavitev gozdnih struktur, ki sledi začasnemu
stanju kjer je zastornost pod 10 odstotki zaradi
naravnih vzrokov (npr. gozdnih požarov) ali
človeške dejavnosti.

Trajnostno upravljanje z gozdovi: skrb za
gozdove in gozdne površine ter njihova uporaba
na način in v obsegu, ki ohranja njihovo biotsko
raznovrstnost, produktivnost, sposobnost
obnavljanja, vitalnost in potencial, da se lahko
zdaj in v prihodnje zagotavlja ohranjanje njihovih
okoljskih, gospodarskih in družbenih vlog na
lokalni, državni in svetovni ravni in ki ne povzroča
škode drugim ekosistemom.
Stopnja uporabe: delež papirja, ki se ga uporabi v
reciklaži v primerjavi s celotno proizvodnjo papirja
in kartona.

Od časopisov do revij, od fotokopij do letakov, verjamemo,
da sta papir in tisk v prilagodljivosti, učinkovitosti in
trajnosti nepremagljiva.
Kot ste prebrali, obstajata dve strani zgodbe papirja in
zdaj ga lahko samozavestno uporabljate. Papir je narejen
iz obnovljivih virov, proizvaja in reciklira pa ga industrija,
ki je okoljsko ozaveščena, prihodnost katere je odvisna
od sajenja več dreves, kot jih porabi in ki neprenehoma
izboljšuje standarde v celotni oskrbovalni verigi.
Ta brošura lahko osvetli samo površje vseh vprašanj okoli
odgovorne rabe papirja, tiskovin in embalaže.
Če želite izvedeti več o proizvodnji in porabi papirja ter o
njegovem vplivu na okolje, obiščite spletno stran Two Sides
in izvedite dejstva o naši industriji
www.twosides.info

Slovarski viri:
Evropska konfederacija proizvajalcev papirne industrije
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
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