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Forest Stewardship Council® (FSC) este o organizatie independenta, nonprofit, neguvernamentala infiintata pentru a sprijini un management al tuturor
padurilor din lume corespunzator din punct de vedere al mediului, avantajos
din punct de vedere social si viabil din punct de vedere economic.
In viziunea FSC toate padurile din lume trebuie sa respecte drepturile si
necesitatile sociale, ecologice si economice ale generatiei prezente fara a le
compromite pe cele ale generatiilor viitoare.
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Istoricul versiunilor
V1-0 In septembrie 2004, Consiliul director al FSC a avizat versiunea initiala a
standardului FSC-STD-40-005 V1-0 standard FSC pentru Lemn controlat necertificat
FSC.
V2-0 Revizuire majora a standardului. Modificarile din V2-0 a FSC-STD-40-005 au fost
rezultatul recomandarilor grupului tehnic de lucru pentru Lemn controloat si al
comentariilor inaintate de factorii interesati in timpul procesului de revizuire a
standardelor pentru Lemn controlat FSC in anii 2005 si 2006. Versiunea 2-0 a FSCSTD-40-005 Standard pentru evaluarea de catre companie a Lemnului controlat
FSC a fost aprobata de Consiliul director al FSC in octombrie 2006.
V2-1 Aceasta revizuire minora a standardului cuprinde modificari al caror scop a fost de a
clarifica mici inconsecvente din versiunea anterioara, 2-0. Aceasta versiune a
documentului a fost aprobata de Directorul executiv al FSC in aprilie 2007.
V3-0 Principalul motiv pentru aceasta revizuire majora a standardului a fost Motiunea 51
“Consolidarea sistemului Lemnului controlat” [Membership Motion 51 ‘Strengthening
the Controlled Wood system’] a Adunarii generale a FSC din 2011. Versiunea 3-0 a
FSC-STD-40-005 Cerinte pentru achizitionarea Lemnului controlat FSC a fost
aprobata de Consiliul director al FSC in noiembrie 2015 si publicata in decembrie
2015.
V3-1 Aceasta revizuire a standardului a fost facuta pentru a cuprinde modificarile rezultate
din deciziile Consiliului director al FSC din BM72 in iulie 2016. In plus, ea cuprinde
alinierea la EUTR (Reglementari privind materialul lemnos ale UE) si corecturi
editoriale. Prezenta versiune a documentului a fost aprobata de Directorul general al
FSC in februarie 2017 si a fost publicata in martie 2017.
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A

Scop

Prezentul standard prezinta cerintele pentru un sistem de due diligence [nt. verificare
prealabila] prin care organizatiile certificate pentru Lantul de custodie FSC evita materiale
provenite din surse inacceptabile. Materialul provenit din surse inacceptabile nu poate fi
utilizat in produsele mixte FSC.
Cele cinci categorii de lemn controlat FSC provenite din surse inacceptabile (numite
categorii de lemn controlat) sunt:
1)
2)
3)
4)
5)

B

Lemn provenit din exploatari ilegale;
Lemn recoltat prin incalcarea drepturilor civile sau cutumiare;
Lemn provenit din suprafete forestiere in care valorile ridicate de conservare
sunt amenintate de activitatile de management;
Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau
in teren destinat altor utilizari; si
Lemn recoltat din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic.

Domeniu de aplicare

Prezentul standard stabileste cerintele pentru un sistem de due diligence in evaluarea si
reducerea riscului asociat cu materialele furnizate fara declaratie FSC.
In principala sa aplicatie, prezentul standard necesita utilizarea evaluarilor riscului pentru
a evalua riscul aprovizionarii din surse inacceptabile. Cand se identifica un risc specificat
sau nespecificat privitor la provenienta materialului sau la riscul amestecarii acestuia in
lantul de aprovizionare, organizatia va implementa masuri de control pentru reducerea
riscului.
Prezentul standard se aplica in cazul organizatiilor care utilizeaza standardul FSC-STD40-004 Certificarea Lantului de custodie si doresc sa includa lemnul controlat in domeniul
de aplicare al certificatului lor. Asemenea organizatii pot aplica prezentul standard pentru
a verifica materialul fara certificare FSC ca fiind acceptabil in scopul producerii si
comercializarii de Lemn controlat FSC si/sau de produse mixte FSC. Standardul nu
vizeaza achizitionarea de material cu declaratie FSC de Lemn cotrolat de la organizatii
care au certificare FSC.
Toate aspectele cuprinse in prezentul standard sunt considerate a fi normative, inclusiv
domeniul de aplicare, data de intrare in vigoare a standardului, referintele, termenii si
definitiile, tabelele si anexele, daca nu exista alte precizari.
Prezentul standard nu va fi utilizat de o organizatie pentru a achizitiona Lemn controlat
FSC de la unitati furnizoare pe care ea (sau o organizatie afiliata) le detine sau le
gestioneaza, decat in cazul in care o evaluare FSC a riscului pentru toate cele cinci
categorii de lemn este planificata pentru o suprafata care cuprinde unitatile furnizoare
pana in 31 decembrie 2017. Daca nu a fost programata o evaluare FSC a riscului, aceste
surse pot fi certificate independent, in conformitate cu standardele FSC-STD-01-001
Principii si Criterii FSC, sau FSC-STD-30-010 Cerinte de management forestier pentru
certficarea FSC a Lemnului controlat.

C

Data intrarii in vigoare si perioada de valabilitate
Data aprobarii

11 noiembrie 2015

Data publicarii

18 decembrie 2015

Data intrarii in vigoare

01 iulie 2016

Perioada de tranzitie

01 iulie 2016 – 31 decembrie 2017

Perioada de valabilitate

Pana la inlocuire sau retragere
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D

Documente de referinta

Urmatoarele documente normative, integrale sau partiale, la care se face referire in
prezentul document sunt relevante pentru aplicarea sa. Pentru documentele de referinta
la care nu este specificata data, se aplica editia cea mai recenta a documentului (inclusiv
amendamentele aduse acestuia)
FSC-PRO-60-002a

FSC

Cadru

pentru

Evaluarea

nationala

a

riscului

(pentru

implementarea Anexei A)
FSC-PRO-60-002b Lista categoriilor de Lemn controlat aprobate FSC
FSC-STD-40-004 Certificarea Lantului de custodie
FSC-STD-50-001 Cerinte pentru Utilizarea Marcilor FSC de detinatorii de certificate

E

Termeni si definitii

In sensul prezentului standard, termenii si definitiile din FSC-STD-01-001 Principii si
Criterii FSC pentru Management Forestier, FSC-STD-01-002 FSC Glosar de termeni,
FSC-STD-40-004 Certificarea Lantului de custodie, FSC-PRO-60-002a FSC Cadrul
evaluarii nationale a riscului, se vor aplica, impreuna cu cele de mai jos:
NOTA: Unii dintre termenii cuprinsi in prezentul standard au definitii actualizate care sunt
diferite de definitiile cuprinse in documentele normative FSC publicate anterior.
Produs secundar (co-product): Rezultat obtinut in cursul procesului de fabricatie
primara a altui produs (principal) din aceeasi materie prima (ex. rumegus si aschii produse
in timpul procesarii cherestelei). (Sursa: FSC-STD-40-004 Certificarea lantului de
custodie)
Reclamatie: Exprimarea insatisfactiei, furnizata in scris si sustinuta prin dovezi de o terta
parte, cu privire la respectarea de catre o organizatie a prezentului standard.
NOTA: Aceasta include reclamatii referitoare la furnizorii si/sau sub-furnizorii unei
organizatii.
Masura de control (MC): o actiune pe care organizatia o va intreprinde pentru a reduce
riscul aprovizionarii cu material din surse inacceptabile.
Material controlat: material achizitionat fara declaratie FSC care a fost evaluat ca fiind
conform cu cerintele FSC pentru Lemn controlat, in conformitate cu standardul FSC-STD40-005 V3-1 Cerinte pentru aprovizionarea cu Lemn controlat FSC.
Sistemul Due diligence (SDD): un sistem de masuri si proceduri pentru reducerea
riscului de aprovizionare cu material din surse inacceptabile. Un sistem DD de obicei
cuprinde urmatoarele trei elemente: obtinerea de informatii, evaluarea riscului, reducerea
riscului (cand este necesara).
NOTA: Aceasta este o adaptare a sistemului due diligence din Reglementarea (UE) Nr
995/2010 a Parlamentului European si Consiliului european din 20 octombrie 2010 care
stabileste obligatiile operatorilor care introduc pe piata material lemnos si produse din
material lemnos (cunoscuta ca Reglementarea UE pentru material lemnos).
Conversia padurii: Eliminarea padurii naturale prin activitatea umana, fara regenerare
ulterioara.
NOTA: Conversia poate aparea ca urmare a schimbarii utilizarii terenului (ex.infiintarea de
plantatii, agricultura, pasunat, asezari umane, industrie sau minerit), sau ca urmare a
defrisarilor prin practici de management al padurilor care nu au fost urmate de
regenerare. Perioada maxima de timp intre defrisare si stabilirea regenerarii ar trebui
stabilita pe baza legislatiei in vigoare, a codurilor de practici, etc. relevante pentru zona
supusa evaluarii.
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(Sursa: FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a riscului)
Lemn controlat FSC: Material sau produs care are declaratie de „Lemn controlat FSC”.
Registrul mondial al padurilor intocmit de FSC: Baza de date online care poate sprijini
implementarea cerintelor FSC pentru lemn controlat. URL: www.globalforestregistry.org
Risc scazut: Concluzia obtinuta dupa evaluarea riscului conform careia riscul ca
materialul dintr-o anumita zona geografica sa provina din surse inacceptabile este
neglijabil. (Sursa: FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a riscului)
NOTA: FSC interpreteaza riscul scazut ca fiind in concordanta cu riscul neglijabil conform
Reglementarii UE privind materialul lemnos.
Suprafata cu risc scazut: O suprafata in care, prin procesul de evaluare a riscului, s-a
identificat un risc scazut pentru achizitionarea de material.
Material: Material ce provine din paduri (ex. material lemnos si produse din lemn si
produse forestiere nelemnoase), sau lemn recuperat, care nu are declaratie FSC si este
evaluat de organizatie pentru a stabili daca provine din surse acceptabile.
Achizitii neeligibile: Orice achizitie de material care nu este eligibil pentru a intra intr-un
anumit grup de produse FSC. (Sursa: definitie „Achizitii eligibile” modificata, FSC-STD-40004 Certificarea lantului de custodie)
Caseta 1: Definitii
Diferentele intre ‘material’, ‘material controlat’ si ‘Lemn controlat FSC’
pot fi prezentate dupa cum urmeaza:
Materialul este evaluat de organizatie in conformitate cu prezentul
standard. Dupa ce se confirma ca sunt indeplinite cerintele
standardului, acesta poate deveni fie material controlat fie Lemn
controlat FSC;
Material controlat este material confirmat ca fiind in conformitate cu
prezentul standard si este utilizat de organizatie la nivel intern, in
categoria materie prima pentru productia FSC;
Lemn controlat FSC este material confirmat ca fiind in conformitate cu
prezentul standard, cu standardul FSC-STD-40-004, sau standardul
FSC-STD-30-010, fie achizitionat ca atare de la furnizor (in baza
standardului FSC-STD-40-004) fie categorisit ca atare de organizatia
care implementeaza prezentul standard, pentru vanzare catre alta
organizatie (nu este utilizat in productia interna).

Organizatie: Persoana sau entitatea care detine sau a solicitat certificare si are prin
urmare obligatia de a demonstra conformitatea cu cerintele aplicabile pe care se bazeaza
certificarea FSC. (Sursa: FSC-STD-01-001 Principii si Criterii FSC pentru Management
Forestier )
Provenienta: Suprafata din care a fost recoltat materialul.
NOTA: Scara utilizata pentru a defini provenienta poate varia (ex. provincie sau unitate
furnizoare) si depinde de tipul de risc din respectiva zona si de masurile de control, daca
este cazul.
Sistemul de management al calitatii (QMS): Structura organizationala, strategii,
proceduri, procese si resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii.
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Evaluarea riscului: O evaluare a riscului de achizitionare a materialului din surse
inacceptabile, inclusiv riscul referitor la provenienta si la amestecarea materialului in
lanturile de aprovizionare.
Exista cateva tipuri de evaluare a riscului referitor la provenienta (Figura 1):
Evaluarea nationala a riscului (ENR): O evaluare a riscului de aprovizionare din
surse inacceptabile intr-o anumita tara/regiune, efectuata in conformitate cu FSCPRO-60-002 Elaborarea si aprobarea evaluarii nationale a riscului pentru lemn
controlat. (Sursa: FSC-PRO-06-002 Elaborarea si aprobarea Evaluarii nationale a
riscului pentru lemn controlat)
Evaluarile nationale ale riscurilor [ENR] aprobate in conformitate cu FSC-PRO-60002 V2-0 (‘vechile ENR’) raman valabile pana la 31 decembrie 2018. Daca ENR
nu este revizuita in conformitate cu FSC-PRO-60- 002 V3-0 pana la 31 decembrie
2018, suprafetele la care aceasta se refera devin suprafete ne-evaluate.
Evaluarea nationala centralizata a riscului (ENRC): evaluarea nationala a
riscului sau parte a acesteia elaborata de Centrul International FSC.
NOTA: ENR si ENRC sunt denumite, impreuna, evaluarea FSC a riscului.
Evaluarea riscului facuta de companie (CRA): Evaluarea de catre organizatie a
riscului de aprovizionare din surse inacceptabile in zone ne-evaluate, elaborata in
conformitate cu Anexa A a FSC-STD-40-005 V3-1 Cerinte pentru aprovizionarea
cu Lemn controlat FSC. Aceasta evaluare a riscului nu poate fi utilizata decat
pentru o tara sau o parte din aceasta in care este planificata o evaluare FSC a
riscului pentru toate cele cinci categorii de lemn controlat pana in 31 decembrie
2017.
Evaluare extinsa a riscului facuta de companie (ECRA): Evaluarea riscului de
aprovizionare din surse inacceptabile in zone ne-evaluate facuta de organizatie,
elaborata in conformitate cu FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea
nationala a riscului si cu standardul FSC-STD-40-005 V3-0 Cerinte pentru
aprovizionarea cu Lemn controlat FSC.
Evaluarea riscului de amestecare a materialului in lanturile de aprovizionare este
efectuata de organizatie pentru lanturile sale de aprovizionare.
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Ierarhia in evaluarea riscului

1. Evaluarea nationala a riscului (ENR) elaborata in conformitate cu FSCPRO- 60-002 V3-0
Aceasta va fi utilizata de organizatie, daca exista.
2. Evaluarea nationala centralizata a riscului ( ENRC )
Va fi utilizata daca este finalizata pentru toate cele cinci categorii de lemn
controlat, in cazul in care nu exista ENR elaborata in conformitate cu FSCPRO-60-002 V3- 0, si in locul unei ENR elaborata in conformitate cu FSCPRO-60-002 V2-0.
3. Evaluarea nationala a riscului (ENR) elaborata in conformitate cu FSCPRO- 60-002 V2-0
Va fi utilizata in cazul in care nu exista ENR elaborata in conformitate cu
FSC-PRO- 60-002 V3-0 sau ENRC completa, si nu va mai fi utilizata dupa
31 decembrie 2018.
4. Evaluarea riscului facuta de companie
Poate fi efectuata numai in asteptarea aparitiei ENR sau ENRC , si nu va
mai fi utilizata dupa 31 decembrie 2017.
SAU
5. Evaluare extinsa a riscului facuta de companie
Poate fi efectuata numai in suprafete unde riscul nu a fost evaluat si unde
nu este disponibila evaluarea FSC a riscului.

Figura 1. Ierarhia evaluarilor riscurilor care pot fi utilizate pentru punerea in aplicare a prezentului
standard. Se va utiliza evaluarea riscului aflata pe cea mai inalta pozitie pentru suprafata
furnizoare (incepand cu 1. Evaluarea nationala a riscului (ENR) elaborata in conformitate cu FSCPRO-60-002 V3-0). Pentru lista ENR aprobate, precum si pentru informatii despre versiunea
standardului FSC-PRO-60-002 utilizata pentru elaborarea ENR se va consulta FSC-PRO-60-02b
Lista documentelor pentru Lemn controlat aprobate de FSC.

Risc specificat: Concluzia rezultata dupa o evaluare a riscului efectuata in conformitate
cu FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a riscului, conform careia
exista un risc ce nu poate fi considerat risc scazut ca produse forestiere din surse
inacceptabile sa fie achizitionate sau sa patrunda in lantul de aprovizionare dintr-o
anumita zona geografica. Natura si amploarea acestui risc sunt specificate in scopul
stabilirii masurilor de control eficiente. (Sursa: FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru
Evaluarea nationala a riscului)
Suprafata cu risc specificat: O suprafata in care a fost identificat un risc specificat de
achizitionare de material, prin procesul de evaluare a riscului descris in FSC-PRO-60002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a riscului. (Sursa: FSC-PRO-60-002a
Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a riscului)
Furnizor: Persoana, companie sau alta entitate legala care furnizeaza material
organizatiei.
Sub-furnizor: Persoana, companie sau alta entitate legala care furnizeaza material unui
furnizor sau altui sub-furnizor.
Suprafata furnizoare: Zona geografica din care provine materialul. Nu este necesar ca
suprafata furnizoare sa fie o singura zona unitara; ea poate cuprinde mai multe suprafete
separate care se pot intinde pe mai multe jurisdictii politice, inclusiv state/tari sau mai
multe tipuri de paduri.
Unitatea furnizoare: Padure cu limite bine definite care este gospodarita conform unui
set de obiective de amenajare a padurilor. Aceasta include toate dotarile si zonele din
cadrul sau in apropierea acestor suprafete spatiale care sunt in conformitate cu titlul de
proprietate sau controlul de management, ori operate de sau in numele managerului
forestier in scopul de a contribui la obiectivele de management.
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NOTA: Relatia spatiala intre suprafata furnizoare si unitatea furnizoare este ilustrata in
Figura 2.
Surse inacceptabile: Surse de material care nu indeplinesc cerintele pentru categoriile
de lemn controlat.
Risc nespecificat: Concluzia rezultata dupa o evaluare nationala a riscului efectuata in
conformitate cu FSC-PRO-60-002 V2-0 sau dupa o evaluare a riscului facuta de
companieconform careia exista un risc ce nu poate fi considerat risc scazut ca produse
forestiere din surse inacceptabile sa fi achizitionate sau sa intre in lantul de aprovizionare
dintr-o anumita zona geografica.
Suprafata neevaluata: Suprafata care nu este acoperita de o evaluare FSC a riscului.

Forme verbale pentru exprimarea prevederilor
[Adaptate dupa Directivele ISO/IEC Partea a 2-a: Reguli pentru structura si
redactarea Standardelor internationale]
“trebuie”: indica cerintele necesar a fi indeplinite cu strictete pentru a fi in
conformitate cu standardul.
“ar trebui”: indica faptul ca, dintre mai multe posibilitati, una este recomandata ca
fiind deosebit de potrivita, fara a le mentiona sau a le exclude pe celelalte, sau ca
un anumit curs al actiunii este preferat dar nu este impus in mod necesar. Un
organism de certificare acreditat FSC poate indeplini aceste cerinte si in alt mod, cu
conditia ca acesta sa fie demonstrat si justificat.
“poate / este posibil /se poate”: indica o actiune permisibila in limitele documentului.
“poate / este capabil sa”: se utilizeaza pentru enunturi de posibilitate si capabiltate,
materiala, fizica sau cauzala
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Suprafata de
origine

Figura 2. Un exemplu al relatiei spatiale intre suprafata furnizoare, suprafata cu tip de risc omogen in
evaluarea riscului aprobata de FSC (utilizand categoria 2 de lemn controlat ca exemplu) si unitatea
furnizoare
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PARTEA I SISTEMUL DUE DILIGENCE
1

Implementarea si mentinerea unui sistem due diligence

1.1

Organizatia trebuie sa aiba, sa puna in aplicare si sa mentina un sistem due
diligence (SDD) [sistem de verificare prealabila] documentat pentru achizitiile de
material fara declaratie FSC care urmeaza a fi utilizat ca material controlat sau
comercializat cu declaratia de Lemn controlat FSC.

NOTA: Organizatia poate alege sa elaboreze propriul sistem DD sau sa aplice un SDD
elaborat de o parte externa. Organismul de certificare1 care evalueaza
conformitatea organizatiei cu prezentul standard nu este eligibil pentru elaborarea
sistemului DD.
1.2

Organizatia trebuie sa includa in propriul sistem DD toti furnizorii si sub-furnizorii2
de material evaluat in conformitate cu prezentul standard (vezi Figura 3).

NOTA: Furnizorii si sub-furnizorii nu au obligatia de a implementa prezentul standard ci
este obligatia organizatiei sa asigure conformitatea. Organizatia poate solicita
furnizorilor sa urmeze parte/parti din prezentul standard pentru a obtine
conformitatea.
1.3

Organizatia trebuie sa se asigure ca organizatia, organismul de certificare, si
Accreditation Services International au acces garantat la dovezile de respectare a
cerintelor aplicabile din acest standard, inclusiv acces la documente, parchetele,
sediile furnizorilor si sub-furnizorilor, si unitatile de aprovizionare, unde acest lucru
este relevant.

Figura 3. Exemplu de furnizori si lanturi de aprovizionare ale unei organizatii, prin care aceasta
achizitioneaza material.

1.4

Organizatia nu va utiliza sistemul DD pentru resursele forestiere pe care le detine
sau le gospodareste ea insasi sau o organizatie afiliata in situatia in care nu a fost
planificata pana in 31 decembrie 2017 o evaluare FSC a riscului pentru toate cele
cinci categorii de lemn controlat pentru o suprafata care cuprinde suprafetele
furnizoare.

1.5

Organizatia trebuie sa utilizeze

material ca material

controlat sau sa

1

'Organism de certificare' se refera intotdeauna la organismul de certificare acreditat de FSC care evalueaza
conformitatea organizatiei cu prezentul standard,daca nu exista alte precizari
2
Includerea furnizorilor si sub-furnizorilor nu este echivalenta cu enumerarea tuturor sub-furnizorilor din lantul
de aprovizionare. Numele si adresele furnizorilor sunt solicitate in Clauza 2.1. Nivelul informatiilor
suplimentare cerute de la lantul de aprovizionare (si de la sub-furnizori) depinde de riscurile identificate si
de masurile de control.
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comercializeze material cu declaratia de Lemn controlat FSC3 numai daca acesta
este in conformitate cu cerintele prezentului standard, fapt confirmat prin sistemul
DD.
NOTA: Acest lucru este valabil concomitent cu Clauzele 3.5 si 4.14.
1.6

Organizatia trebuie sa analizeze si, daca este necesar, sa isi revizuiasca sistemul
DD cel putin anual si ori de cate ori apar modificari care afecteaza relevanta,
eficienta sau adecvarea sistemului sau DD. (vezi Figura 4)

NOTA 1: Mijloacele de verificare a relevantei, eficientei sau adecvarii sistemului DD pot
include, fara a se limita la, consultarea factorilor interesati, verificarea in teren si
verificarea documentelor, care pot fi incluse in audituri interne conform Clauzei
1.7.
NOTA 2: Verificarea in teren poate fi efectuata la nivelul unitatii furnizoare sau in
parchetul furnizorului/sub-furnizorului. Cand/daca se aplica verificarea in teren,
frecventa si domeniul de aplicare vor depinde de riscul identificat de organizatie
prin propriul sistem DD.
NOTA 3: Consultarea factorilor interesati, verificarea in teren si verificarea documentelor
pot fi implementate de asemenea ca masuri de control. In asemenea cazuri se
aplica cerintele din Sectiunea 4.
NOTA 4: Analiza sistemului DD include, fara a se limita la, o analiza a oricaror modificari
intervenite in evaluarea riscului utilizata (vezi Sectiunea 3), si o analiza a masurilor
de control ale organizatiei (vezi Sectiunea 4).

SDD
Obtinere de
informatii

Revizuire anuala
Evaluarea
riscului
(paduri de
provenienta,
lanturi de
aprovizionare)

Reducerea
riscului
(paduri de
provenienta,
lanturi de
aprovizionare)

Masuri
de
control

Figura 4. Elementele sistemului due diligence, si domeniul de aplicare al verificarii
1.7

Organizatia trebuie sa implementeze audituri interne ale propriului sistem DD cel
putin o data pe an pentru a se asigura ca este implementat corect.

1.8

Organizatia trebuie sa documenteze domeniul de aplicare, datele si personalul
implicat in auditurile interne.

1.9

Organizatia trebuie sa documenteze toate cazurile sistemului DD evaluat ca
ineficient in cadrul auditului intern, si trebuie sa asigure tratarea si corectarea
tuturor problemelor relevante in interval de 12 luni de la descoperirea lor.

1.10

Organizatia nu va utiliza material din lanturi de aprovizionare in cazul carora
ineficienta sistemului DD duce sau ar putea duce la patrunderea de materii prime
/achizitii non-eligibile in productie.

3

Se aplica cerintele pentru vanzare din FSC-STD-40-004 Certificarea lantului de custodie
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2

Obtinerea de informatii privitoare la material

2.1

Organizatia trebuie sa obtina, sa documenteze si sa mentina actualizate
urmatoarele informatii privitoare la material:
a) Numele si adresele furnizorilor;
b) Descrierea materialului;
c) Cantitatea achizitiilor de material, in volum sau greutate;
d) Speciile (denumirea stiintifica precum si denumirea populara), cand informatiile
despre specie dau indicatii despre caracteristicile produsului si/sau cand sunt
cerute de legislatia aplicabila cu privire la legalitatea materialului lemnos;

NOTA: Se accepta o lista cu posibilele specii pentru materialul utilizat in hartie, placi
aglomerate, si alte produse care de obicei contin multe specii.
e) Documentele de achizitie;
f) Evaluarea riscului aplicabila;
g) Tara de exploatare, daca este ceruta de legislatia in vigoare cu privire la
legalitatea materialului lemnos;
h) Dovezi privitoare la provenienta, in conformitate cu 2.2; si
i)
2.2

Informatii despre lanturi de aprovizionare, in conformitate cu 2.3.
Organizatia trebuie sa pastreze dovezi ale provenientei materialului care permit
(sub rezerva 2.5):4

a) Identificarea suprafetei cu tip de risc omogen, pentru fiecare categorie de lemn
controlat din evaluarea riscului aplicabila; sau
b) Confirmarea ca materialul a fost recoltat din surse certificate FSC sau din surse
controlate anterior (ca materialul a fost comercializat cu declaratia de Lemn
controlat FSC), dar a fost achizitionat de organizatie fara declaratie FSC.
2.2.1 Declaratia unui furnizor trebuie utilizata numai ca parte a dovezilor aduse pentru
demonstrarea provenientei. Numai declaratia furnizorului, chiar daca este
sprijnita de un acord contractual, nu este considerata a fi o dovada suficienta a
provenientei.
2.3

Organizatia trebuie sa aiba acces la informatii privitoare la lanturile sale de
aprovizionare (inclusiv sub-furnizori) la un nivel care sa ii permita sa confirme si sa
documenteze:
a) Provenienta materialului;
b) Riscul privitor la provenienta si riscul privitor la amestecarea cu materii prime
neeligibile in lantul de aprovizionare (in conformitate cu Sectiunea 3); si
c) Reducerea riscului (in conformitate cu Sectiunea 4).

NOTA: Prin accesul la informatii se intelege ca in timpul auditului trebuie sa existe copii
ale respectivelor informatii spre a fi prezentate sau asigurarea ca, la cerere,
organismul de certificare sau Accreditation Services International pot obtine
aceste copii inainte de incheierea auditului.
4

Aceasta clauza nu inseamna ca provenienta trebuie intotdeauna dovedita la unitatea furnizoare de origine.
Acest lucru va fi necesar numai in cazul unei evaluari a riscului (facuta de companie, sau de FSC)
desfasurata la nivelul unitatii furnizoare. In cazul in care se constata un risc specificat sau nespecificat,
poate fi necesara implementarea unor masuri de control in unitatea (unitatile) furnizoare de provenienta. In
asemenea cazuri vor fi necesare informatii privitoare la unitatea de provenienta.
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Caseta 2: Documentarea provenientei
Documentatia relevanta poate include, dar fara a se limita la, documentele de transport
cerute prin lege si dovada achizitionarii de la unitatea furnizoare de provenienta (vezi mai
jos), si sistemul de facturare relevant utilizat in zona (zonele) de provenienta. Dovada
provenientei poate fi verificata de organizatie in incinta furnizorului si/sau inafara ei, utilizand
copii dupa documentatia relevanta.
Informatiile privind unitatea furnizoare de provenienta nu sunt intotdeauna cerute ca dovada
a provenientei, dar vor fi necesare in cazul in care o masura de control (ex. verificarea in
teren) este relevanta la aceasta scara.
.
2.4

Organizatia trebuie sa impuna furnizorilor sai sa o informeze cu privire la orice
modificari care ar putea afecta tipul de risc sau reducerea riscului, cum ar fi
modificarea speciilor, provenientei si lantului de aprovizionare.

2.5

Pentru achizitiile de produse secundare, organizatia trebuie sa documenteze
provenienta conform 2.2 sau printr-un contract valabil legal si aplicabil incheiat cu
furnizorul de produse secundare, contract care include declaratia provenientei.
2.5.1

Un contract scris de achizitionare trebuie sa cuprinda:

a)

Informatii despre provenienta produselor secundare, care permit ca suprafata
cu tip de risc omogen in evaluarea riscului aplicabila sa fie identificata pentru
toate cele cinci categorii de lemn controlat.
(ex. province si/sau tip de padure/proprietate);

b)

Un angajament ca, in cazul in care materialul provine din suprafete cu risc
specificat, furnizorul va sprijini organizatia in culegerea de informatii necesare
pentru implementarea masurilor de control.

2.5.2

In cazul unui contract de achizitionare, organizatia va verifica
informatiile prezentate pentru a confirma urmatoarele:

a)

Speciile furnizate sunt recoltate in scop comercial din suprafata furnizoare
declarata (si insotite de certificat CITES5, daca este necesar);

b)

Tipul si calitatea materialului furnizat sunt disponibile pentru comercializare
din suprafata de aprovizionare declarata;

c)

Distanta si mijloacele de transport catre organizatie (sau catre incinta
furnizorului, daca furnizorul achizitioneaza produse secundare) sunt in
concordanta cu suprafata furnizoare declarata, si sunt viabile economic.

NOTA: Organizatia are obligatia de a confirma cele de mai sus si de a ajunge la o
concluzie corecta si obiectiva cu privire la plauzibilitatea si credibilitatea
informatiilor date de furnizor. Se recomanda aplicarea abordarii precaute6.
2.5.3 Organizatia nu are voie sa utilizeze materialul ca material controlat, sau sa
il comercializeze cu declaratia de Lemn controlat FSC daca nu sunt
confirmate punctele 2.5.2 a, b, sau c.
2.6

Produsele si materialele din speciile enumerate in Anexele 1, 2 sau 3 ale CITES
care urmeaza a fi importate, exportate sau re-exportate trebuie sa fie insotite de
certificatele aplicabile valabile.

5

Conventia privind Comertul International cu Specii Periclitate de Fauna si Flora Salbatica (www.cites.org)
Abordarea precauta in contextul prezentului standard inseamna ca este necesar sa se actioneze si sa se ia
masuri pentru a reduce sau a evita, pe cat posibil, prejudicierea resurselor, mediului si oamenilor.

6
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3

Evaluarea riscului

3.1

Organizatia trebuie sa utilizeze evaluarea FSC a riscului aplicabila pentru a stabili
riscul privitor la provenienta materialului pentru fiecare categorie de lemn controlat.
3.1.1

Organizatia poate utiliza o evaluare FSC a riscului aflata in desfasurare,
inclusiv:

a)

Evaluarea riscului pentru categoriile de lemn controlat aprobata in evaluarea
nationala centralizata a riscurilor si/sau,

b)

O versiune in lucru a evaluarii riscului pentru categoriile de lemn controlat in
cadrul unui proces de evaluare nationala a riscului cand este convenit prin
consens national (conform informatiilor furnizate pe pagina web a FSC).

3.1.2

Pentru organizatia care doreste sa demonstreze respectarea cerintelor
EUTR prin conformarea la prezentul standard, evaluarea pentru categoria
1 din vechea „ENR” trebuie inlocuita cu draftul / versiunea in lucru a
evaluarii FSC a riscului pentru categoria 1 elaborata in conformitate cu
FSC-PRO-60-002-V3-0.

3.2

Organizatia trebuie sa isi adapteze sistemul DD la utilizarea evaluarilor FSC ale
riscurilor in interval de sase 6 luni de la data aprobarii lor de FSC, cu exceptia
situatiilor in care extinderea este justificata si este aprobata de organismul de
certificare.

3.3

Evaluarea riscului in cazul suprafetelor ne-evaluate nu este posibila decat in
conformitate cu urmatoarele:
a) Organizatia poate efectua propria evaluare a riscului in conformitate cu
cerintele din Anexa A; si
b) Organizatia trebuie sa obtina de la organismul de certificare aprobarea
evaluarii riscului efectuata pentru suprafata sa furnizoare, si/sau extinsa la noi
suprafete furnizoare, inainte de utilizarea identificarii riscurilor in sistemul sau DD.

NOTA: Utilizarea unei evaluari FSC a riscului nu este necesara daca materialul este
clasificat conform 3.6. Pentru ilustrarea utilizarii diferitelor surse de tipuri de riscuri,
vezi Figura 5 din Anexa A.
3.4

Organizatia trebuie sa evalueze si sa documenteze riscul de amestecare a
materialului cu achizitii de material neeligibil in lanturile sale de aprovizionare in
timpul transportului, prelucrarii si depozitarii.

3.5

Organizatia poate utiliza materialul ca material controlat si/sau il poate
comercializa cu declaratia de Lemn controlat FSC daca s-a confirmat riscul scazut
pentru toate cele cinci categorii de lemn controlat si nu exista riscul de amestecare
cu material neeligibil in lanturi sale de aprovizionare.

3.6

Organizatia poate utiliza materialul ca material controlat si/sau il poate
comercializa cu declaratia de Lemn controlat FSC daca acesta a avut anterior
declaratii FSC 100% sau Lemn controlat FSC (dar a fost furnizat fara declaratie
FSC), si daca exista dovezi ca nu s-a produs nici o amestecare cu materiale neeligibile in lantul de aprovizionare fara certificare FSC7.

3.7

Ori de cate ori se identifica un risc specificat sau nespecificat referitor la
provenienta si/sau un risc privitor la patrunderea de material neeligibil in lantul de
aprovizionare, organizatia trebuie sa implementeze cerintele din Sectiunea 4
inainte ca materialul sa poata fi utilizat ca material controlat sau comercializat cu
declaratia de Lemn controlat FSC.

.
7

Un lant de aprovizionare fara certificare FSC este lantul de aprovizionare dintre organizatia aflata in amonte
in lantul de aprovizionare, care a vandut material certificat FSC sau Lemn controlat FSC, si organizatia care
pune in aplicare prezentul standard si evalueaza materialul
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Caseta 3: Unde se afla riscul?
Riscul este analizat din urmatoarele perspective:
a) Provenienta – aceasta implica riscul achizitionarii din surse
inacceptabile, unde au loc practici de management inacceptabile sau
activitati conexe. Acest risc este evaluat pentru o anumita zona
geografica in conformitate cu cerintele aplicabile ale evaluarii riscului
prin ENR, ENRC sau evaluarea riscului proprie organizatiei (Vezi
definitia evaluarii riscului in Sectiunea E).
b) Lantul de aprovizionare prin care materialul este achizitionat – acest
risc cuprinde analizarea a ceea ce se intampla cu materialul (care a
fost recoltat intr-o suprafata in care a fost identificat un risc particular
conform punctului ‘a’ de mai sus) in lantul (lanturile) de aprovizionare.
Aceasta cuprinde riscul ca materialul sa fie amestecat cu achizitii
neeligibile sau material cu provenienta diferita, ceea ce nu permite
confirmarea riscului legat de provenienta. Acest risc este specific
organizatiei si aditional punctului ‘a’ de mai sus.
Pentru a reduce riscul in mod eficient, ambele perspective trebuie luate in
considerare iar masurile de reducere a riscului trebuie aplicate la „nivelul”
potrivit al lantului de aprovizionare.
In termeni practici si din perspectiva organizatiei, o evaluare a riscului
reprezinta o analiza atenta a lantului sau de aprovizionare pentru a identifica
situatii, procese, etc., care pot avea ca rezultat patrunderea unor achizitii de
material inacceptabil sau neeligibil in lanturile de aprovizionare. Dupa
evaluarea riscului, organizatia evalueaza probabilitatea si gravitatea riscului in
operatiunile sale (si evaluarea FSC a riscului corespunzatoare), si apoi
decide ce masuri de control sunt necesare pentru a preveni acest lucru si le
pune in aplicare.

4

Reducerea riscului

4.1

Organizatia trebuie sa detina si sa implementeze masuri de control adecvate
pentru a evita sau a reduce riscul specificat sau nespecificat privitor la provenienta
si/sau riscul de amestecare cu material ne-elibigil in lantul de aprovizionare. In
cazul masurilor de control pentru reducerea riscului se aplica restul Sectiunii 4.

NOTA: Exemple de masuri de control si indrumari pentru elaborarea acestora sunt
prezentate in Anexa E.
Masuri de control stabilite de organizatie
4.2

Rezultatul dorit pentru fiecare masura de control trebuie bine precizat.

4.3

In situatia in care cerintele legale ar putea fi in conflict cu masurile de control
adecvate, masurile de control trebuie aprobate de organismul de certificare inainte
de a fi puse in aplicare.

NOTA: Conflictele apar numai cand o obligatie legala impiedica punerea in aplicare a
cerintelor FSC. Nu se considera a fi un conflict situatia in care masurile de control
depasesc cerintele minime pentru respectarea legislatiei.
4.4

Documentele aplicabile aprobate pentru lemn controlat enumerate in FSC-PRO60-002b Lista documentelor aprobate pentru Lemn controlat FSC (ex. cadru de
evaluare a valorilor ridicate de conservare, indrumari nationale sau regionale)
trebuie utilizate in stabilirea masurilor de control.
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4.5

Indicatori si verificatori din Standardul National pentru Management Forestier,
standardul organismelor de certificare sau Indicatori Generici Internationali pot fi
utilizati pentru masurile de control unde este cazul.

4.6

Ori de cate ori consultarea factorilor interesati este necesara pentru o masura de
control, aceasta trebuie efectuata in conformitate cu cerintele din Anexa B.

4.7

Organizatia poate efectua consultarea factorilor interesati in conformitate cu
cerintele din Anexa B pentru a verifica daca masurile de control sunt adecvate.

4.8

In cazul in care se identifica un risc nespecificat pentru categoriile 2 si 3 de lemn
controlat, organizatia trebuie sa efectueze o consultare a factorilor interesati, ca
una dintre masurile de control.

NOTA: Suprafetele cu risc nespecificat pot rezulta fie din „vechile ENR”, fie din evaluarea
riscului facuta de companieefectuata de organizatie (vezi Anexa A).
4.9

Pentru categoriile 2 si 3 de lemn controlat, organizatia trebuie sa utilizeze opinia a
cel putin unui expert pentru justificarea caracterului adecvat al masurilor de
control. Expertii utilizati trebuie sa indeplineasca cerintele minime prevazute in
Anexa C pentru justificarea caracterului adecvat al masurilor de control.

NOTA: Organizatia poate de asemenea sa utilizeze materiale disponibile public elaborate
de experti (care indeplinesc cerintele din Anexa C), pentru a sustine caracterul
adecvat la masurilor de control.
4.10

Pentru materialul provenit din suprafete care nu intra sub incidenta unei ENR
aprobate in conformitate cu FSC-PRO-60-002 V3-0, si unde exista risc specificat
sau nespecificat in legatura cu drepturile cutumiare si drepturile omului8 :

a) Nu este permis ca materialul sa provina din suprafete in care exista dovezi solide
de incalcare a drepturilor populatiilor indigene sau populatiilor traditionale;
b) Nu este permis ca materialul sa provina din suprafete in care exista un conflict de
amploare considerabila in legatura cu drepturile populatiilor indigene si/sau
populatiilor traditionale, cu exceptia cazului in care pasi, care sunt recunoscuti de
populatiile indigene si / sau populatiile traditionale afectate ca fiind corecti si
echitabili, sunt facuti de partile aflate in conflict pentru a rezolva conflictul, sau a
cazului in care consimtamantul liber, prealabil si in cunostinta cauza (FPIC) a fost
dat de populatiile indigene si / sau populatiile traditionale afectate, pentru
activitatile de management legate de aprovizionarea cu material;
c) Organizatia trebuie sa obtina parerea a cel putin un expert si sa solicite parerea
partenerilor relevanti din reteaua FSC cu privire la FPIC [acordul liber consimtit]
cand implementeaza 4.10.1 b). Expertii utilizati trebuie sa indeplineasca cerintele
minime prevazute in Anexa C.
4.11

Pentru material provenit din suprafete netratate intr-o ENR aprobata in
conformitate cu FSC-PRO-60-002 V3-0, si unde exista risc specificat sau
nespecificat cu privire la valorile ridicate de conservare (VRC) 2-6:

a) VRC 2 (Peisaje forestiere- Ecosisteme intinse la nivel de peisaj si mozaicuri de
ecosisteme):
.
8

Acesta cuprinde rezultatele pentru indicatorul 2.3 din evaluarile riscurilor efectuate in conformitate cu FSCPRO-60- 002a (evaluarea FSC a riscului sau evaluarea extinsa a riscului), sau indicatorii 2.4 si 2.5 din ENR
elaboate in conformitate cu FSC-PRO-60-002 V2-0, ori dintr-o evaluare a riscului facuta de companie.
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Nu este permis ca materialul sa provina din exploatari forestiere in scopuri
comerciale din Peisajele Forestiere Intacte9 (IFLs), sau din suprafete in care
activitatile de management contribuie la / maresc fragmentarea IFLs.
b) VRC 3 (Ecosisteme si habitate):
Nu este permis ca materialul sa provina din suprafete in care VRC sunt prezente,
cu exceptia cazului in care sunt implementate masuri specifice, concepute pentru
a proteja VRC inerente ecosistemului (ex. exploatarile in zone de ecosisteme rare,
amenintate sau periclitate sunt planificate pentru a proteja intinderea si valorile
acestor ecosisteme).
c) VRC 4 (Servicii ecosistemice critice):
Nu este permis ca materialul sa provina din bazine hidrografice identificate sau
marcate pe harti10 care asigura apa potabila pentru comunitatile locale, cu
exceptia situatiilor in care se aplica cele mai bune practici de management
forestier, inclusiv zone tampon pentru cursuri de apa, restrictii privind
echipamentul, constructia de drumuri, si protectia contra contaminarii.
NOTA: Implementarea celor mai bune practici poate fi evaluata pe baza aplicarii codurilor
de cele mai bune practici si altor reglementari generale.
d) VRC 5-6 (Necesitatile comunitatii – Valori culturale):
Nu este permis ca materialul sa provina din suprafete in care sunt prezente VRC,
cu exceptia situatiei in care exista dovezi care confirma implicarea comunitatilor
locale si a populatiilor indigene si respectarea drepturilor acestora.
NOTA: Vechile ENR nu prevad o evaluare separata a riscului pentru fiecare VRC
(respectiv VRC 1-6). Cerintele pentru masurile de control se vor aplica numai
acelor VRC care au fost evaluate si in care „vechea ENR” a constatat risc
nespecificat
Masuri de control prevazute in ENR
4.12

Organizatia trebuie sa puna in aplicare masurile de control prevazute ca obligatorii
in ENR aplicabila, sub rezerva 4.13.

4.13

Organizatia poate inlocui masurile de control obligatorii prevazute in ENR cu
masuri de control mai eficiente, in urmatoarele conditii:

a) Organizatia demonstreaza ca masurile de control prevazute in ENR nu sunt
adecvate pentru reducerea riscului gasit in operatiunile specifice organizatiei;
b) Organizatia demonstreaza organismului de certificare ca masurile alternative de
control sunt suficiente pentru reducerea riscului iar organismul de certificare
aproba masurile alternative de control; si
c) Organizatia a transmis organismului responsabil cu mentinerea ENR (cum este
definit in ENR) o descriere a masurilor alternative de control si justificarea utilizarii
acestora, dupa primirea aprobarii de la organismul de certificare.
Utilizarea materialului
4.14

Organizatia poate utiliza materialul ca material controlat sau il poate vinde cu
declaratia de Lemn controlat FSC dupa ce au fost puse in aplicare masuri de
control corespunzatoare.

9

Stabilit in conformitate cu http://intactforests.org sau http://www.globalforestwatch.org/map/3/15.00/27.00
/ALL/grayscale/none/607 pentru anul 2013, sau printr-o evaluare FSC a riscului.
10
Scara (dimensiunea) bazinelor hidrografice va fi determinata de zona in care sunt prezente comunitatile
locale avute in vedere
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PARTEA a II-a

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

5

Competente, documentatie si inregistrari

5.1

Organizatia trebuie sa numeasca un reprezentant din conducere/management
responsabil cu respectarea de catre organizatie a tuturor cerintelor aplicabile din
prezentul standard.

5.2

Toti angajatii respectivi trebuie sa demonstreze cunoasterea procedurilor
organizatiei, si competenta in punerea in aplicare a cerintelor aplicabile din
prezentul standard.

5.3

Organizatia trebuie sa puna in aplicare proceduri documentate care acopera toate
cerintele aplicabile din prezentul standard.

5.4

Organizatia trebuie sa pastreze evidente/inregistrari si documente care
demonsteaza respectarea prezentului standard, si sa se asigure ca acestea sunt
usor accesibile pentru organismul de certificare.

5.5

Organizatia trebuie sa pastreze toate inregistrarile relevante timp de cel putin cinci
(5) ani.

6

Informatii disponibile public

6.1

Organizatia trebuie sa prezinte organismului de certificare un rezumat scris al
sistemului sau de DD. Rezumatul scris trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

a) Descrierea suprafetei /suprafetelor furnizoare si a tipurilor de riscuri aferente;
NOTA: Descrierea trebuie sa permita identificarea suprafetei cu tip de risc omogen in
evaluarea riscului aplicabila pentru fiecare categorie de lemn controlat.
b) Trimitere la evaluarea FSC a riscului aplicabila;
c) Propria evaluare a riscului facuta de organizatie (fara informatii confidentiale);
d) Procedura de completare a reclamatiilor; si
e) Datele de contact ale persoanei sau pozitiei care raspunde de abordarea /
rezolvarea reclamatiilor.
NOTA 1: Aceste informatii vor fi incluse in rezumatul public al raportului de certificare
intocmit de organismul de certificare, aflat in baza de date a FSC.
NOTA 2: Nu este necesar ca rezumatul sistemului DD sa fie scris intr-una din limbile
oficiale ale FSC (engleza si spaniola).
6.2

Pentru materialul provenit din suprafete care nu sunt desemnate ca avand risc
scazut pentru provenienta materialului, rezumatul scris al sistemului DD trebuie sa
mai includa:
a) Masurile de control implementate de organizatie pentru fiecare indicator care nu
este desemnat ca avand risc scazut in evaluarea riscului aplicabila11,;
b) Rezumatul proceselor de consultare elaborat de organizatie in conformitate cu
Anexa B, daca este cazul;
c) Informatii privind angajarea unuia sau a mai multor experti in elaborarea masurilor
de control, daca este cazul.

NOTA: Pentru experti individuali acestea includ numele expertilor, calificarile lor, numarul
autorizatiei/ inregistrarii (daca este cazul), si domeniul de aplicare al serviciilor lor.
Pentru expertiza disponibila public trebuie citate sursele specifice de informatie.
d) Un rezumat al rezultatelor obtinute de organizatie in verificarea in teren efectuata
11

Indicatorii prevazuti in FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a riscului (pentru ENR
sau evaluarea extinsa a riscului) sau Anexa A (pentru ‘vechile ENR’ sau CRA).
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ca masura de control, daca este cazul, si pasii facuti de organizatie pentru a trata
neconformitatile identificate cand au aparut, daca nu este confidential. Organizatia
trebuie sa prezinte o justificare pentru excluderea informatiilor confidentiale.
NOTA: Natura confidentiala a informatiilor poate fi stabilita de legislatia pe care
organizatia are obligatia sa o respecte. Informatii comerciale sensibile si
numele detinatorilor de teren individuali pot fi tratate drept confidentiale.
7

Participarea factorilor interesati si reclamatii

7.1

Organizatia trebuie sa elaboreze si sa puna in aplicare o procedura documentata
pentru comentariile si reclamatiile legate de sistemul DD primite de la factorii
interesati.

NOTA: Procedura poate consta din strategii organizationale, mecanisme relevante, etc.
7.2

Procedura trebuie sa cuprinda mecanisme (daca nu se specifica altceva in ENR
aplicabila) pentru:
a) Confirmarea primirii reclamatiilor;
b) Informarea factorilor interesati cu privire la procedura reclamatiilor, si transmiterea
unui raspuns initial catre reclamanti in interval de doua (2) saptamani;
c) Transmiterea reclamatiilor referitoare la identificarea riscurilor in evaluarea FSC a
riscului relevanta catre organismul responsabil (pentru o ENR, conform indicatiilor
din ENR, pentru ENRC, FSC);

NOTA: Cand o reclamatie este transmisa unui organism responsabil, Clauzele 7.2. d) - k)
nu se aplica.
d) Efectuarea unei evaluari preliminare pentru a stabili daca dovezile prezentate in
reclamatie sunt solide sau nu, evaluand dovezile prezentate in raport privind riscul
de utilizare a unui material din surse inacceptabile;
e) Dialog cu reclamantii in scopul de a rezolva reclamatiile evaluate ca fiind
substantiale inainte de luarea altor masuri;
f)

Transmiterea reclamatiilor substantiale catre organismul de certificare si Biroul
national FSC relevant pentru suprafata furnizoare in interval de doua (2)
saptamani de la primirea reclamatiei. Reclamatia trebuie insotita de informatii
privind pasii ce urmeaza a fi facuti de organizatie pentru a rezolva reclamatia,
precum si modul in care va fi utilizata o abordare precauta;

g) Utilizarea abordarii precaute in continuarea achizitiei de material relevant atata
timp cat reclamatia este in curs;
NOTA: Aceasta include o descriere a modului in care organizatia utilizeaza abordarea
precauta atata timp cat reclamatia este activa.
NOTA: O reclamatie este in curs daca a fost considerata substantiala (in conformitate cu
Clauza 7.2 d), iar actiunea corectiva eficienta (in conformitate cu Clauzele 7.2 h-k)
inca nu a fost facuta.
h) Implementarea unui proces (ex. verificarea in teren si/sau verificarea in birou)
pentru a verifica o reclamatie evaluata de organizatie ca fiind substantiala, in
interval de doua (2) luni de la primire;
i)

Stabilirea actiunii corective ce urmeaza a fi intreprinsa de furnizori si mijloacele de
punere in aplicare de un furnizor daca o reclamatie a fost evaluata si verificata ca
substantiala. Daca o actiune corectiva nu poate fi stabilita si/sau pusa in aplicare,
organizatia trebuie sa excluda materialul si/sau furnizorii respectivi;

j)

Verificarea faptului ca furnizorii au luat masuri corective si ca acestea sunt
eficiente;

k) Excluderea din lantul de aprovizionare a materialului respectiv si a furnizorilor
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daca nu au fost luate masuri corective;
l)

Informarea reclamantului, a organismului de certificare, a Biroului National FSC
relevant cu privire la rezultatele reclamatiei si la masurile luate pentru rezolvarea
acesteia, si pastrarea de copii ale corespondentei respective; si

m) Inregistrarea si clasarea tuturor reclamatiilor primite si a masurilor luate.
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Anexa A Evaluarea riscului facuta de organizatie
1

Prevederi generale

1.1

Organizatia poate efectua urmatoarele evaluari ale riscurilor pentru suprafete neevaluate (Figura 5):
a) Evaluarea riscului facuta de companie – in conformitate cu Sectiunea 3 de mai
jos, si numai acolo unde o evaluare FSC a riscului pentru toate cele cinci categorii
de lemn controlat a fost planificata12, pana la 31 decembrie 2017; sau
b) Evaluare extinsa a riscului facuta de companie – in conformitate cu Sectiunea 2
de mai jos, indiferent daca o evaluare FSC a riscului este sau nu este planificata.

1.2

Pentru produsele secundare, o organizatie aflata in Uniunea Europeana are
dreptul sa clasifice o alta tara din Uniunea Europeana ca avand risc scazut in
propria evaluare a riscului pentru lemn controlat categoria 1 daca sunt indeplinite
urmatoarele:
a) Lemnul rotund din care provin produsele secundare a fost recoltat in Uniunea
Europeana;
b) Produsele secundare sunt produse si furnizate de un furnizor aflat in Uniunea
Europeana;
c) Furnizorul produselor secundare prezinta toate informatiile necesare conform
cerintelor EUTR si Sectiunii 2 din prezentul standard; si
d) Organizatia care achizitioneaza produse secundare si aplica aceasta cerinta
consimte in scris sa participe la Programul pentru integritatea lantului de
aprovizionare FSC. Acordurile vor fi trimise la Programul pentru integritatea
lantului de aprovizionare FSC (fiber-testing@fsc.org). Anexa F poate fi utilizata
pentru implementarea acestei cerinte.

1.3

Organizatia poate externaliza evaluarea riscului catre organisme externe calificate
pentru categoriile de lemn controlat ce urmeaza a fi evaluate, cu exceptia
organismului de certificare. Pentru o evaluare extinsa a riscului facuta de
companie, cerintele minime de calificare a expertilor sunt prezentate in Anexa C.

1.4

Organizatia trebuie sa prezinte organismului de certificare propria sa evaluare a
riscului.

1.5

Organizatia trebuie sa isi analizeze propria evaluare a riscului cel putin anual,
pentru a verifica permanenta corectitudine si relevanta a identificarii riscurilor, si o
va revizui cand este necesar.

1.5.1

O analiza si o revizuire trebuie facute inainte de supravegherea anuala
efectuata de organismul de certificare.

NOTA: Analizele comune extinse ale riscurilor (vezi 2.2) trebuie revazute cel putin
anual.
1.5.2

Organizatia trebuie sa isi analizeze evaluarea riscului, si sa o revizuiasca daca
modificari semnificative ale riscului din suprafata ne-evaluata devin evidente
(ex. modificari legislative, incalcarea statului de drept prin tulburari civile,
disponibilitatea evaluarii FSC a riscului in curs de elaborare).

1.5.3

Daca unitati de management cu certificare FSC13 aflate intr-o suprafata cu risc
scazut isi pierd statutul certificat din cauza suspendarii, organizatia trebuie sa
inceteze imediat utilizarea materialului din acele unitati de management ca
material controlat sau comercializarea acestuia cu declaratia de Lemn controlat
FSC, la primirea notificarii de suspendare.

12

Cum este prevazut in pagina web a FSC http://ic.fsc.org/centralized-national-risk-assessment.700.htm.

13

Certificare conform standardului FSC-STD-01-001
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1.5.4

Organizatia poate relua utilizarea materialului ca material controlat sau
comercializarea acestuia cu declaratia de Lemn controlat FSC dupa ce
suspendarea a fost anulata sau dupa ce organizatia a efectuat o evaluare a
riscului unitatii de management suspendate, in conformitate cu Anexa A, si s-a
confirmat ca materialul este in conformitate cu cerintele din prezentul standard,
confirmat prin SDD.

2

Evaluarea extinsa a riscului facuta de companie

2.1

O evaluare extinsa a riscului facuta de companie trebuie efectuata in conformitate
cu cerintele pentru evaluarea riscului din FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru
Evaluarea nationala a riscului. Organizatia trebuie sa analizeze:
a) Toate sursele de informatii prezentate si/sau descrise in FSC-PRO-60-002a, unde
sunt relevante pentru suprafata evaluata. Unde organizatia are acces la surse
specifice tarii/regiunii, trebuie sa le foloseasca pe acestea;
b) Evaluari FSC ale riscurilor aflate in curs de elaborare care sunt disponibile; si
c) Orice informatii relevante pentru suprafetele sale furnizoare primite de la factorii
interesati. Evaluare extinsa a riscului facuta de companie trebuie sa rezume
aceste informatii si sa explice cum au fost luate in considerare.

NOTA: Se recomanda utilizarea modelului din Anexa G pentru prezentarea rezultatelor
analizei extinse a riscului.
2.2

Organizatia poate efectua o evaluare extinsa a riscului facuta de companie
impreuna cu una sau mai multe organizatii care fac achizitii din aceeasi suprafata
ne-evaluata. In acest caz se aplica urmatoarele:
a) Evaluare extinsa a riscului facuta de companie trebuie sa prezinte tipurile de risc
pentru suprafetele furnizoare ale tuturor organizatiilor care o utilizeaza;
b) Evaluare extinsa a riscului facuta de companie trebie sa prezinte numele si datele
de contact ale tuturor organizatiilor care o utilizeaza;
c) Organizatia care utilizeaza evaluarea extinsa a riscului facuta de companie trebuie
sa numeasca o persoana responsabila cu respectarea cerintelor din prezentul
standard, precum si cu distribuirea analizei extinse a riscului facuta de comanie
catre factorii interesati, organizatiile care o utilizeaza si organismelor de certificare
care o evalueaza.

3

Evaluarea riscului facuta de companie

3.1

Organizatia trebuie sa identifice riscul suprafetelor ne-evaluate ca fiind scazut sau
nespecificat in conformitate cu cerintele din aceasta sectiune si pentru fiecare
indicator din evaluarea riscului.

3.2

Organizatia trebuie sa considere suprafetele neevaluate ca avand risc
nespecificat, pana ce riscul scazut poate fi stabilit conform cerintelor din aceasta
sectiune.

3.3

Evaluarea riscului facuta de companie trebuie sa inceapa la cea mai larga scara
(relevanta pentru suprafata sa furnizoare), care va fi redusa, in cazul in care
conditiile nu sunt suficient de omogene pentru a confirma stabilirea riscului scazut
pentru intreaga suprafata.

a)

Pentru lemn controlat categoriile 1, 2, 4 si 5, nivelul national trebuie sa fie cel mai
larg nivel utilizat;
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b)

Pentru lemn controlat categoria 3, evaluarea riscului trebuie sa analizeze prezenta
oricaror ecoregiuni de VRC aflate pe liste (ex. Puncte fierbinti de biodiversitate,
Global 200 Ecoregiune, Frontier Forest, Peisaje Forestiere Intacte).

NOTA: Evaluarile riscurilor pot fi limitate la un anumit domeniu de aplicare, clar definit,
din suprafata furnizoare, cum ar fi tipul de padure (ex. plantatii) sau scara (ex. paduri
cu suprafata redusa ori cu intensitate redusa de gospodarire). In acest caz, domeniul
de aplicare limitat trebuie sa se reflecte clar in evaluarea riscului.
3.4
a)

b)

Organizatia trebuie sa includa cel putin urmatoarele surse de informatii in
evaluarea riscului, daca sunt disponibile:
Tipurile de risc prezentate in Registrul mondial al padurilor intocmit de FSC ca
baza pentru evaluarea riscului. Organizatia poate face verificari mai amanuntite
ale tipurilor de risc pentru suprafata sa furnizoare, in conformitate cu cerintele din
prezenta sectiune;
O lista a legilor aplicabile in tarile in care nu exista procese de evaluare FSC a
riscurilor, furnizate de Registrul mondial al padurilor intocmit de FSC;

c)

Surse de informatii cunoscute si disponibile, pe langa cele prezentate in prezenta
sectiune; si

d)

Orice informatii furnizate de partenerul relevant din reteaua FSC sau de biroul
regional.

Lemn controlat categoria 1 – Lemn provenit din exploatari ilegale
3.5

Cerinte generale pentru evaluarea riscului:

a)

O suprafata trebuie considerata ca avand risc nespecificat cand exploatarea
ilegala este o amenintare pentru padure, oameni sau comunitati. Infractiuni si
probleme minore ca mici devieri geografice de la suprafata de exploatare alocata,
intarzierea in depunerea documentelor sau mici infractiuni legate de transport nu
trebuie sa aiba ca rezultat incadrarea la risc nespecificat.

b)

Evaluarea riscului de exploatari ilegale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

3.6

-

Nivelul de coruptie perceput in raport cu activitatile forestiere;

-

Gradul de transparenta al informatiilor care, daca ar fi facute publice, ar
putea indica sau reduce exploatarile ilegale;

-

Masura in care exista date cheie si documente de o calitate satisfacatoare
relevante pentru exploatarea ilegala; si

-

Rapoarte independente despre exploatarea ilegala.

Indicatorii evaluarii riscului:
Indicatorii evaluarii riscului

Exemple de surse de
informatii

1. Suprafata furnizoare poate fi considerata cu risc
scazut in raport cu exploatarea ilegala cand sunt
indepliniti toti indicatorii referitori la legislatia silvica
prezentati mai jos.
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1.1 Dovezi de aplicare a legislatiei privitoare la
exploatarea lemnului in suprafata furnizoare.
a) Organizatia trebuie sa utilizeze Lista minima de
legi, reglementari si tratate, conventii si acorduri
internationale ratificate de statul respectiv (Tabel
A, mai jos) pentru identificarea legislatiei pentru
exploatarea lemnului in suprafata furnizoare
supusa evaluarii.
Organizatia poate utiliza listele nationale existente
din Standardele Nationale pentru Supravegherea
padurilor aprobate de FSC si alte surse
recunoscute pentru a intocmi aceasta lista.
b) In situatia in care Registrul mondial al padurilor
intocmit de FSC cuprinde o lista aprobata de FSC
a legilor in vigoare dintr-un stat, este obligatorie
utilizarea acestei liste.
1.2 Exista dovezi in suprafata de aprovizionare
care demonstreaza legalitatea exploatarilor si
achizitiilor de material lemnos, inclusiv, de ex.,
sisteme solide si eficiente pentru acordarea
atestatelor si autorizatiilor de exploatare.
1.3 Dovezi de raportare a unor exploatari ilegale in
suprafata furnizoare sunt putine sau inexistente.
1.4 Exista o perceptie redusa a coruptiei in raport
cu acordarea si eliberarea autorizatiilor de
exploatare si cu alte aspecte ale aplicarii legislatiei
privitoare la exploatarea si comercializarea
materialului lemnos.
Indicele de perceptie a coruptiei (CPI) publicat
anual de Transparency International trebuie
utilizat. Statele cu scor mai mic de 50 trebuie
considerate a fi cu risc nespecificat, cu exceptia
situatiei in care informatii specifice, independente
si credibile la scara mai mica (ex. sunt
implementate sisteme independente de urmarire a
materialului lemnos) demonstreaza contrariul.

- Parteneri in reteaua FSC si birouri
regionale FSC (contact: ic.fsc.org)
- Institutul regal de afaceri
internationale [The Royal Institute of
International Affairs] (www.illegallogging.info)
- Agentia pentru investigatii de mediu
[Environmental Investigation Agency]
(www.eia-international.org)
- Global Witness
(www.globalwitness.org)
- Telapak (pentru Indonesia www.telapak.org)
- Departamentul pentru dezvoltare
internationala al guvernului UK
[Government’s Department for
International Development] (DFID)
- Procesul EU FLEGT
(http://www.euflegt.efi.int/home)
- Transparency International
Indicele de perceptie a coruptiei
(www.transparency.org)
- WWF (wwf.panda.org)
- Profile regionale si de tara ELDIS
(www.eldis.org)
- CITES (www.cites.org)
ONG-uri si factori interesati implicati

Tabel A. Lista minima de legi, reglementari si tratate, conventii si acorduri internationale ratificate
de statul respectiv, aplicabile
1. Drepturi legale de exploatare
1.1
Drept de proprietate
si drepturi de
administrare

Legislatia referitoare la dreptul de proprietate asupra terenului, inclusiv
drepturile cutumiare, precum si la drepturile de administrare, inclusiv
utilizarea metodelor legale pentru obtinerea drepturilor de proprietate si
si drepturile de administrare. De asemenea, acopera inregistrarea
legala a afacerii si inregistrarea fiscala, inclusiv licentele aferente
cerute de lege.

1.2
Licentele de
concesionare

Legislatia care reglementeaza procedurile pentru emiterea licentelor ce
concesionare a suprafetelor impadurite, inclusiv utilizarea metodelor
legale pentru obtinerea licentelor concesionare. Mita, coruptia si
nepotismul sunt probleme extrem de bine cunoscute legate de licentele
concesionare.

1.3
Managementul si
planificarea
exploatarii

Orice cerinte legislative nationale sau sub-nationale pentru amenajarea
padurii, inclusiv efectuarea inventarierii padurii, existenta unui
amenajament silvic insotit de planificarea si monitorizarea
corespunzatoare, evaluari de impact, consultatii cu alte entitati precum
si aprobarea acestora de autoritatile legislative competente.
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1.4
Autorizatii de
exploatare

Legi si reglementari nationale sau sub-nationale care reglementeaza
procedurile pentru eliberarea autorizatiilor de exploatare sau alte
documente legale necesare pentru operatii specifice de exploatare. Aici
este inclusa si utilizarea metodelor legale de obtinere a autorizatiilor.
Coruptia este o problema bine cunoscuta legata de eliberarea
autorizatiilor de exploatare.

2. Taxe si cotizatii
2.1 Plata taxelor si
redeventelor legate
de exploatare

Legislatia referitoare la plata taxelor specifice cerute de lege pentru
exploatarea forestiera – taxe specifice ca redeventele, taxe de taiere si
alte taxe legate de volum. Aceasta include plata taxelor bazate pe
clasificarea corecta a cantitatilor, calitatilor si speciilor.
Clasificarea incorecta a produselor forestiere este o problema bine
cunoscuta, combinata adesea cu mituirea persoanelor oficiale
responsabile cu controlul clasificarii.

2.2 Taxe pe valoarea
adaugata s alte taxe
legate de valorificare

Legislatia referitoare la diferitele tipuri de taxe de vanzare care se aplica
materialului comercializat, inclusiv comercializarea materialului ca
padure in crestere (masa lemnoasa vanduta pe picior).

2.3 Taxe pe venit si
profit

Legislatia referitoare la taxele pe venit si profit legate de profitul obtinut
din comercializarea produselor forestiere si activitatile de exploatare.
Aceasta categorie include si venitul din comercializarea materialului
lemnos si nu include alte taxe care se aplica in general societatilor si
nu se refera la plata salariilor.
3. Activitati de exploatare a lemnului
3.1 Reglementari
privind exploatarea
lemnului

Orice cerinte legale privitoare la tehnici si tehnologii pentru exploatare,
inclusiv taieri de ingrijire, taieri de regenerare, taieri rase, transportul
materialului lemnos de la locul de taiere, limitari sezonale, etc. De
obicei acestea cuprind reglementari privind dimensiunea suprafetelor
de taiere/doborare, varsta minima si/sau diametrul minim pentru
activitati de taiere, si elementele care trebuie pastrate in timpul taierii,
etc. Stabilirea cailor de apropiat si scos lemnul, construirea de
drumuri, sisteme de drenare si poduri, etc. trebuie considerate de
asemenea ca facand parte din planificarea si monitorizarea activitatilor
de exploatare. Orice coduri cu forta obligatorie trebuie luate in
considerare.

3.2 Situri si specii
protejate

Tratate, legi si reglementari internationale, nationale si sub-nationale
referitoare la arii protejate, utilizari si activitati forestiere permise, si/sau
specii rare, amenintate sau periclitate, inclusiv habitatele acestora si
potentialele habitate.

3.3
Cerinte pentru
identificarea si
protejarea valorilor
de mediu

Legi si reglementari nationale si sub-nationale privitoare la identificarea
si/sau protejarea valorilor de mediu, inclusiv, dar fara a se limita la cele
referitoare la sau afectate de exploatare, nivel acceptabil de
deteriorare a solului, stabilirea de zone tampon (ex. de-a lungul
cursurilor de apa, zonelor deschise si de imperechere), pastrarea
arborilor selectati pentru pastrare, limitari sezonale ale perioadei de
exploatare, cerinte de mediu pentru utilajele forestiere, utilizarea
pesticidelor si a altor substante chimice, conservarea biodiversitatii,
calitatea aerului, protectia si refacerea calitatii apei, operarea
echipamentelor recreationale, dezvoltarea de infrastructuri nonforestiere, exploatarea si extractia de minerale.
Echipamentul de protectie individuala impus prin lege pentru
persoanele implicate in activitati de exploatare, implementarea
practicilor de taiere si transport in siguranta, stabilirea unor zone de
protectie in jurul parchetelor de exploatare, cerinte de securitate pentru
utilajele utilizate, si cerinte de securitate stabilite de lege pentru
utilizarea substantelor chimice. Cerintele de securitate si sanatate care
trebuie avute in vedere cu privire la operatiunile efectuate in padure
(nu activitati de birou sau alte activitati care nu au legatura cu
operatiunile forestiere propriu-zise).

3.4 Sanatate si
securitate in munca
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3.5 Angajari legale

Cerintele legale pentru angajarea personalului implicat in activitati de
exploatare, inclusiv cerintele pentru contracte si permise de lucru,
cerinte pentru asigurari obligatorii, cerinte pentru certificate de
competenta si alte cerinte de instruire, plata impozitelor sociale si pe
venit suportata de angajator. Sunt vizate de asemenea respectarea
varstei minime de angajare in munca si a varstei minime pentru
personalul implicat in lucrari periculoase, legislatia impotriva muncii
fortate si obligatorii si a discriminarii, si libertatea de asociere.

4. Depturile tertilor
4.1 Drepturi cutumiare Legislatia privitoare la drepturile cutumiare privind activitatile de
exploatare forestiera, inclusiv cerinte privind impartirea beneficiilor si
drepturile populatiilor indigene.
4.2 Consimtamant
prealabil, liber si in
cunostinta de cauza
(FPIC)
4.3 Drepturile
populatiilor indigene

Legislatia referitoare la ‘consimtamant liber, prealabil si in cunostinta de
cauza’ cu privire la transferul depturilor de gestionare a padurii si al
drepturilor cutumiare asupra organizatiei responsabile cu operatiunea
de exploatare.
Legislatia care reglementeaza drepturile populatiilor indigene in
masura in care are legatura cu activitatile forestiere. Posibile aspecte
de analizat sunt proprietatea terenului si drepturile de utilizare a
anumitor resurse legate de padure si practicarea activitatilor
traditionale, care pot implica suprafete impadurite.

5. Comert si transport
NOTA: Aceasta sectiunea cuprinde cerinte pentru operatiunile de management forestier
precum si de prelucrare si comercializare.
5.1
Legislatia care reglementeaza modul in care materialul recoltat este
Clasificarea speciilor, clasificat pe specii, volume si calitati in vederea comercializarii si
cantitatilor si calitatilor transportului. Clasificarea incorecta a materialului recoltat reprezinta o
metoda bine cunoscuta pentru a reduce sau a evita plata impozitelor si
taxelor prevazute prin lege.
5.2 Comercializare si
transport

Toate autorizatiile de comercializare si transport cerute prin lege precum
si documentele de transport care insotesc conform legii transportul
lemnului provenit din operatiuni forestiere trebuie sa existe.

5.2 Comertul Offshore Legislatia care reglementeaza comertul offshore. Comertul offshore cu
societati afiliate aflate in paradisuri fiscale, impreuna cu preturile de
si preturi de
transfer artificiale reprezinta un mod bine-cunoscut de evitare a platii
transfer
impozitelor si taxelor prevazute prin lege in tara unde are loc
exploatarea si este considerat a fi o sursa importanta de fonduri ce pot
fi utilizate pentru a da mita in cazul operatiunilor forestiere persoanelor
implicate in operatiuni de exploatare.
Numeroase state au stabilit legislatia referitoare la preturi de transfer si
comert offshore. De remarcat ca preturile de transfer si comertul
offshore pot fi incluse la acest punct numai in masura in care acestea
sunt interzise prin lege in statul respectiv.
5.4 Reglementari
Legislatia vamala referitoare la domenii ca autorizatii de export/import si
vamale
clasificarea produselor (coduri, cantitati, calitati si specii).
5.5 CITES

Permise CITES (Conventia privind Comertul International cu Specii
Periclitate de Fauna si Flora Salbatica, cunoscuta si sub numele de
Conventia de la Washington).

6. Due diligence/due care
6.1 Proceduri Due
diligence/ verificarea
prealabila /atentia
cuvenita

Legislatia care prevede proceduri de due diligence/due care, inclusiv
sisteme de due diligence/due care, obligatia declaratiilor, si/sau
pastrarea documentelor referitoare la comercializare, etc.
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Lemn controlat categoria 2 – Lemn recoltat prin incalcarea drepturilor civile sau
cutumiare
NOTA: Drepturile cutumiare pot cuprinde drepturi rezultate dintr-o lunga serie de actiuni
obisnuite sau traditionale, repetate in mod constant, care, prin repetitie si acceptare
neintrerupta, au capatat forta de lege in cadrul unei unitati geografice sau sociale. Un
exemplu de drept cutumiar referitor la paduri este accesul comunitatilor locale in zonele
impadurite pentru a vizita situri rituale sau sacre. Indicatorii evaluarii riscului:
Indicatorii evaluarii riscului
2. Suprafata furnizoare poate fi considerata cu risc
scazut de incalcare a drepturilor cutumiare si civile
cand toti indicatorii de mai jos sunt indepliniti:
2.1 Nu exista o interdictie a Consiliului de securitate al
Natiunilor Unite privind exporturile de material lemnos
din tara respectiva.
2.2 Tara sau suprafata furnizoare nu sunt desemnate
ca surse de lemn conflictual (ex. USAID Tip1 lemn
conflictual).

2.3 Nu exista evidente de copii angajati la munca sau
de incalcare a Principiilor fundamentale ale OIM si a
Dreptului la munca in suprafetele impadurite din
suprafata furnizoare evaluata.
14
2.4 Exista pe rol procese recunoscute si echitabile
pentru rezolvarea unor conflicte de amploare
semnificativa legate de drepturi cutumiare, inclusiv
dreptul de folosinta, interese culturale sau identitate
culturala traditionala din suprafata furnizoare
15
evaluata .

2.5 Nu exista dovezi de incalcare a Conventiei 169 a
OIM privitoare la Populatii Indigene si tribale in
suprafetele de padure din respectiva suprafata
furnizoare.

Exemple de surse de informatii

- Global Witness
(www.globalwitness.org)
- Raportul final al grupului de experti
pentru
exploatarea
ilegala
a
resurselor naturale si altor forme de
bogatie din Republica Democratica
Congo, 2002, Anexele I si III
(S/2002/1146)
- Lemn
conflictual:
Amploarea
problemei in Asia si Africa. Volum I.
Raport - sinteza. Iunie 2003
- Parteneri in reteaua FSC si birouri
regionale FSC (contacts: ic.fsc.org)
- Birouri nationale OIM
- Parteneri in reteaua FSC si birouri
regionale FSC (contacts: ic.fsc.org)
- Organizatii ale populatiilor indigene
- Asociatii ale comunitatilor locale
- Surse
nationale
(ex.
Evidenta
negocierilor pentru revendicari de
teren rezolvate sau in desfasurare,
rezumate ale deciziilor tribunalelor)
- Parteneri in reteaua FSC si birouri
regionale FSC (contacts: ic.fsc.org)
- Birouri nationale OIM

Standardul nu se refera la ratificarea conventiei ILO
169 si o evaluare a riscului trebuie sa implice o
evaluare a dovezilor de incalcare a cerintelor OIM,
indiferent daca au fost sau nu ratificate de statul in
care se efectueaza evaluarea riscului.

14

Proces in care exista mijloace operationale de recurs si /sau nu exista dezechilibre structurale sau
inechitate inerenta. Ca exemple de procese mentionam negocieri privind revendicari de terenuri, proceduri
judiciare si negocierea de tratate
15
Populatiile indigene, muncitorii, comunitatile si guvernul din cadrul suprafetei furnizoare accepta si avizeaza
structura pentru abordarea si rezolvarea acestor probleme; iar comunitatilor si /sau populatiilor indigene li se
recunoaste puterea de a reduce orice amenintare de exploatare, prin sisteme legislative sau alte autoritati.
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Lemn controlat categoria 3 – Lemn provenit din suprafete forestiere in care valorile
ridicate de conservare sunt amenintate de activitatile de management
NOTA 1: Amenintare in contextul prezentului standard inseamna ca posibilitatea de
supravietuire sau de prezenta continua a VRC la nivelul ecoregiunii este incerta.
Prezentul standard impune identificarea amenintarilor la adresa VRC generate de
activitatile de management forestier.
NOTA 2: Nu exista diferente intre definitia VRC si diferitele categorii ale acestora in
Principiile si criteriile FSC (FSC-STD-01-001) si prezentul standard. Diferenta
consta in obiectivele celor doua standarde. In timp ce Principiile si criteriile FSC
cer mentinerea si intensificarea VRC la nivelul unitatii de management, prezentul
standard cere ca organizatia sa evite materialul din paduri in care VRC sunt
amenintate la nivel ecoregional.
3.7

Cerinte generale pentru evaluarea riscului:

a)

VRC care asigura servicii fundamentale pentru natura in situatii critice si cele ce
sunt esentiale pentru necesitatile de baza ale comunitatilor locale pot fi considerate
cu risc scazut in cazul respectarii indicatorilor 2.4, si 3.1 si/sau 3.2. Ceea ce
inseamna ca exista procese identificabile si echitabile de rezolvare a conflictelor de
mare amploare referitoare la drepturile traditionale, inclusiv dreptul de utilizare,
interesul cultural sau identitatea culturala traditionala din respectiva suprafata
furnizoare.

3.8

Indicatorii evaluarii riscului:
Indicatorii evaluarii riscului

Exemple de surse de informatii

3. Suprafata furnizoare poate fi considerata cu
risc scazut in ceea ce priveste amenintarea VRC
daca:
a) Este indeplinit Indicator 3.1; sau
b) Indicatorul 3.2 elimina (sau reduce in
mare masura) amenintarea generata in
suprafata furnizoare prin nerespectarea
indicatorului 3.1.
3.1 Activitati de management forestier la nivelul
respectiv (ecoregiune, sub-ecoregiune, local) nu
prezinta o amenintare pentru VRC importante la
nivel de ecoregiune.
Organizatia trebuie mai intai sa evalueze daca
exista VRC amenintate la nivel ecoregional. Daca
la nivel ecoregional exista VRC amenintate,
organizatia trebuie sa evalueze in ce masura
activitatile de management forestier afecteaza
aceste VRC la nivelul suprafetei furnizoare.
Pentru evaluarea riscului acestei catogorii este
necesara identificarea acelor VRC importante la
nivel de ecoregiune, ceea ce, practic, implica
faptul ca valorile locale relevante nu se afla in
centrul acestei etape de evaluare a riscului.
Ecoregiunile amenintate pot fi identificate prin
informatii relevante de la, fara a se limita la, de
ex. Puncte fierbinti de biodiversitate, Ecoregiune
Global 200, Paduri de fontiera, Peisaje Forestiere
Intacte.

- Documentatia FSC privitoare la VRC
(ic.fsc.org)
- Definitii si informatii privind ecoregiunea
(www.worldwildlife.org/biomes)
- regiuni identificate de Conservation
International ca Puncte Fierbinti de
Biodiversitate,
sau
ecosisteme
si
comunitati
explicit
identificate
de
Conservation
International
ca
fiind
componente cheie ale unui Punct fierbinte
de biodiversitate.
- ecoregiuni ce cuprind paduri, suprafete
impadurite sau mangrove identificate de
World Wildlife Fund ca Global 200
Ecoregiune si evaluate de WWF ca fiind
periclitate sau critice.
- Daca Ecoregiunea Global 200 cuprinde
mai mult de o singura ecoregiune
terestra,o ecoregiune din Ecoregiunea
Global 200 poate fi considerata cu risc
scazut daca sub-ecoregiunea are alt statut
de conservare, si nu ‘critic’ sau ‘periclitat’
(www.worldwildlife.org/science/wildfinder)
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In ceea ce priveste Peisajul Forestier Intact,
combaterea sau prevenirea incendiilor pentru
protectia securitatii publicului nu este considerata
o activitate economica de perturbare minima.
Controlul incendiilor in contextul activitatilor de
management forestier nu este considerat o
activitate economica de perturbare minima.
Riscul scazut pentru acest indicator poate fi
demonstrat dupa cum urmeaza:
a)
b)

Materialul nu provine din suprafetele
cartografiate ca VRC (conform 3.1), sau
Nu exista VRC semnificative la nivel de
ecoregiune in suprafata furnizoare,
conform
informatiilor
independente
verificabile la nivel de suprafata furnizoare
/unitatea furnizoare (rapoarte ONG,
evaluari de impact asupra mediului, etc.).

3.2 Exista un sistem solid de protectie (arii
protejate eficiente si legislatie) care asigura
supravietuirea VRC in ecoregiune.
Riscul scazut pentru acest indicator trebuie
demonstrat dupa cum urmeaza:
a)

Exista un sistem solid de protectie a VRC.
Definitia caracterului „solid” trebuie sa se
bazeze pe eficienta aplicarii legislatiei in
tara. Acest fapt poate fi demonstrat prin
scorul ridicat (≥ 75%) in indicele „statului de
drept”al Bancii Mondiale.
(www.govindicators.org), si

b)

Exista un sprijin semnificativ acordat de
factori interesati nationali/regionali relevanti
din suprafata furnizoare evaluata, sau

c)

Managerul forestier a convenit, impreuna cu
factori interesati nationali/regionali relevanti
pentru suprafata furnizoare evaluata, o
abordare a protectiei VRC la nivel de unitate
furnizoare.

c)

Indicatorul 3.2 nu poate fi indeplinit daca
exista obiectii substantiale din partea factori
interesati nationali/regionali relevanti cu
privirea stabilirii statutului de risc scazut
pentru categoria VRC.

- Regiunile
identificate
de
Uniunea
Mondiala pentru Conservare (IUCN) ca
Centre de diversitate floristica
- Regiunile identificate de Conservation
International ca Zone salbatice cu
biodiverisitate ridicata, respectiv paduri ce
contin ecosisteme de padure continua ce
depasesc 500 km2
- Regiunile identificate de World Resources
Institute ca Paduri de frontiera
- Peisaje Forestiere Intacte, conform
identificarii
facute
de
Greenpeace
(www.intactforests.org)

- Parteneri in reteaua FSC si birouri
regionale FSC (contacts: ic.fsc.org)
- Semnatarii Conventiei pentru Diversitatea
Biologica si demonstarea progresului in
realizarea unei retele de arii protejate, de
ex. printr-o analiza generala pozitiva a
ultimului raport national tematic privitor la
ecosisteme de padure (www.cbd.int)

Lemn controlat categoria 4 –Lemn provenit din paduri naturale si alte ecosisteme
de padure transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari
NOTA: Scopul evaluarii riscului pentru aceasta categorie este de a afla riscul existent in
regiuni in care se efectueaza despaduriri pe scara larga a padurilor naturale.
Organizatia este incurajata sa solicite indrumari de la parteneri din reteaua FSC si
de la birouri regionale FSC privind interpretarea „procentului semnificativ de
pierderi” pentru padurile din tarile si regiunile in care functioneaza.
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3.9

Indicatorii evaluarii riscului:
Indicatorii evaluarii riscului

Exemple de surse de informatii

4. Suprafata furnizoare poate fi considerata
cu risc scazut in ceea ce priveste conversia
padurii in plantatie sau teren destinat altor
utilizari cand urmatorul indicator este
indeplinit:
NOTA: transformarea unei plantatii in teren
destinat altor utilizari nu este considerata
4.1 Nu exista pierdere neta sau procent
16
semnificativ de pierdere ((> 0,5% pe an ) de
paduri naturale si alte ecosisteme de
impadurire naturala, cum ar fi savanele, in
ecoregiunea respectiva

- FAO GOFC-GOLD Observarea Globala a
17
dinamicii Padurilor si a acoperirii terenului
- FAO Evaluarea resurselor globale ale padurii
- Programul international de analiza regionala a
conservarii
[Conservation
International
Regional Analysis Program]
- Universitatea Maryland, catedra de geografie
- UNEP/GRID – Sectia de evaluare si avertizare
timpurie
- SERVIR – Sistem regional de monitorizare si
vizualizare pentru Mesoamerica
- Congo Basin Forest Partnership si CARPE
- CEC Centru comun de cercetare
- INPE-PRODES – Institutul national brazilian
pentru cercetarea spatiului
- Hansen, M., DeFries, R., Townshend, J.R.,
- Carroll, M., Dimiceli,C., Sohlberg, R. 2003.
- 500 m MODIS Vegetation Continuous Fields.
- College Park, Maryland: The Global Land
- Cover Facility.
- Surse de date nationale
- Parteneri in reteaua FSC si birouri regionale
FSC (contacts: ic.fsc.org)

Lemn controlat categoria 5 – Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori
modificati genetic
3.10

Indicatorii evaluarii riscului:
Indicatorii evaluarii riscului

5. Suprafata furnizoare poate fi considerata
cu risc scazut cu privire la lemn provenit din
arbori modificati genetic in cazul in care se
respecta unul din urmatorii indicatori:

Exemple de surse de informatii
- FAO, 2004. Analiza preliminara a biotehnologiei
in silvicultura, inclusiv a modificarilor genetice.
Resurse genetice forestiere, Document de lucru
FGR/59E. Serviciul de dezvoltare a resurselor
forestiere, Divizia resurse forestiere, Roma,
Italia.

16

Procentul (i.e. > 0.5%) poate fi ajustat pe masura ce apar mai multe informatii.
Nota: Este posibil ca datele si statisticile FAO privind suprafata acoperita de padure sa nu considere
conversia padurii in plantatie ca pierdere a acoperirii impadurite. Asadar, intr-o suprafata cu conversie extinsa
a padurii naturale in plantatie, datele s-ar putea sa nu arate un procent semnificativ de pierdere din suprafata
impadurita, putand induce in eroare in contextul prezentului standard

17
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a)

nu exista utilizare comerciala a arborilor
modificati genetic din speciile de
interes/achizitionate; sau

b)

pentru utilizarea comerciala a arborilor
modificati
genetic
sunt
necesare
autorizatii si nu exista autorizatii pentru
utilizarea
comerciala
a
speciilor
achizitionate; sau

c)

Se interzice utilizare comerciala a
arborilor modificati genetic in statul
respectiv

(http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/AE
574E00.HTM)
- Surse de date nationale si regionale
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Evaluarea extinsa
a riscului facuta de
companie

Evaluarea riscului
facuta de
companie

Dupa 31 decembrie 2018

facuta de companie

Figura 5. Evaluarea riscului si etapele acesteia (se aplica pentru fiecare din cele cinci categorii de
lemn controlat).
*In cazul ENRC, va fi utilizata dupa ce toate cele cinci categorii de lemn controlat au fost aprobate.
Organizatiile pot utiliza evaluari ale riscului aprobate pentru fiecare categorie de lemn controlat
disponibile in ENRC inainte de aprobarea ENRC pentru toate cele cinci categorii.
**Diagrama se aplica separat pentru parti din suprafata furnizoare pentru care exista diferite
evaluari FSC ale riscurilor si pentru suprafete neevaluate.
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Anexa B

Cerinte minime pentru consultarea factorilor interesati

1

La efectuarea unui proces de consultare, acesta trebuie implementat
corespunzator dimensiunii si nivelului de operare al organizatiei, pe baza
urmatoarelor aspecte:

1.1

Identificarea factorilor interesati: Organizatia trebuie sa identifice acei factori
afectati si interesati de activitatile de management forestier al furnizorilor si riscul
identificat, cuprinzand grupurile de factori interesati prevazute mai jos (Sectiunea
3).

1.2

Anuntarea factorilor interesati: Factorii interesati identificati trebuie sa primeasca
invitatia de participare la consultare cu cel putin sase (6) saptamani inainte de
activitatea de management care face obiectul consultarii. Organizatia trebuie sa
utilizeze mijloace eficiente pentru informarea factorilor interesati, folosind tehnici
de consultare corespunzatoare din punct de vedere cultural in limba vorbita de
acestia. Partenerul de retea FSC trebuie de asemenea informat, daca exista.

NOTA: Tehnicile pot cuprinde: intalniri fata in fata, contactare personala prin telefon,
email, sau scrisoare, anunt publicat in presa nationala si/sau locala si pe paginile
web corespunzatoare, anunturi la postul de radio local, sau aviziere locale
obisnuite.
1.3

Consultarea factorilor interesati: Toti factorii interesati identificati trebuie sa aiba
acces la informatiile relevante pentru problema in consultare cu cel putin sase (6)
saptamani inainte de activitatea de management care face obiectul consultarii.
Organizatia trebuie sa excluda numai acele informatii care sunt considerate
confidentiale18. Factorilor interesati li se va cere sa isi dea consimtamantul pentru
publicarea comentariilor lor.

NOTA: Exemple de tehnici de consultare: organizarea de intalniri individuale sau in grup,
interviu telefonic structurat, contactare prin posta sau posta electronica solicitand
comentarii scrise la un set prestabilit de intrebari specifice.
1.4

Raspunsul factorilor interesati: In interval de saizeci (60) de zile de la incheierea
perioadei de consultare, organizatia trebuie sa raspunda tuturor factorilor interesati
care au participat la procesul de consultare, explicand cum au fost luate in
considerare comentariile acestora.

1.5

Evidentele consultarii: Organizatia trebuie sa tina evidente /dovezi ale procesului
de consultare, inclusiv lista cu factorii interesati consultati si comentariile furnizate
si dovezi ca respectiva consultare s-a desfasurat in conformitate cu cerintele din
prezentul standard.

2

Organizatia trebuie sa elaboreze un rezumat al procesului de consultare care
trebuie sa cuprinda:
a) Suprafetele pentru care a fost efectuata consultarea factorilor interesati (ex. date
geo-referinta, stat, provincie, unitatea furnizoare);
b) O lista cu grupurile de factori interesati invitati de organizatie sa participe la
consultare;
c) Un rezumat al comentariilor primite de la factorii interesati. Pentru publicarea
comentariilor trebuie acordul prealabil al factorilor interesati consultati, iar
comentariile nu trebuie asociate cu informatii ce pot duce la identificarea factorilor
interesati;

18

Trebuie sa se prezinte organismului de certificare acreditat FSC o explicatie pentru natura confidentiala a
informatiilor.
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d) O descriere a modului in care organizatia a luat in considerare comentariile
factorilor interesati;
e) Explicatia organizatiei privind concluzia ca materialul provenit din aceste suprafete
poate fi utilizat ca material controlat sau vandut cu declaratia de Lemn controlat
FSC.
NOTA: Rezumatul procesului de consultare este cuprins in rezumatul public al procesului
de certificare, in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul standard.
3

Factori interesati care reprezinta interesele enumerate mai jos, care sunt relevanti,
si in conformitate cu riscul identificat, trebuie sa fie identificati si anuntati in timpul
procesului de consultare. Fiecare grup specificat poate fi reprezentat de un numar
nelimitat de reprezentanti, cu conditia unei reprezentari echilibrate a aportului din
timpul consultari. Lista nu este atotcuprinzatoare si orice alte grupuri de factori
interesati relevanti pentru procesul de certificare trebuie identificate si anuntate.
3.1 Interese economice
a) Proprietari de paduri si/sau manageri de paduri cu suprafete mari,
mijlocii si reduse si de paduri cu intensitate mare, mijlocie si redusa de
gospodarire;
b) Companii de exploatare (inclusiv furnizori de bustean);
c) Reprezentanti ai lucratorilor forestieri si ai industriilor forestiere;
d) Detinatori de certificate FSC.
3.2

Interese sociale
a) ONG-uri implicate in sau interesate de aspectele sociale ale
gospodaririi padurii si de alte operatiuni aferente;
b) Lucratori forestieri;
c) Sindicate internationale, nationale si locale;
d) Reprezentanti ai comunitatilor locale implicate in sau interesate de
gospodarirea padurii, inclusiv cele relevante pentru VRC 5 si 6;
e) Reprezentanti ai Populatiilor indigene si/sau traditionale (daca exista
si/sau detin drepturi), inclusiv cele relevante pentru VRCs 5 si 6;
f)

3.3

Reprezentanti ai intereselor recreationale.
Interese de mediu

a) ONG-uri implicate in sau interesate de aspectele de mediu ale
gospodaririi padurii. Consultarea trebuie sa urmareasca urmatoarele
domenii de interes si compentente:
- Diversitate biologica
- Apa si sol
- VRC 1-4
b)

Reprezentanti ai comunitatilor locale si ai ai Populatiilor indigene (VRC 5 si 6).

3.4

Organisme de certificare acreditate de FSC active in tara respectiva

3.5

Agentii nationale si statale pentru paduri

3.6

Experti cu competenta in categoriile de lemn controlat
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19

3.7

Institute de cercetare si universitati

3.8

Birouri regionale FSC, parteneri in reteaua FSC, Grupuri de lucru inregistrate
pentru elaborarea de standarde si grupuri de lucru ENR din regiune19.

Africa, Asia si Pacific, Europe, Europe si Russia (CIS), Latin America si North America (as of 2015).
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Anexa C

Cerinte minime de calificare pentru experti

1

Expertii (inclusiv grupurile de experti) ale caror competente sunt utilizate
in procesele de evaluare a riscului si/sau pentru elaborarea masurilor
de control trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

1.1

Lemn controlat categoria 1 (Lemn provenit din exploatari ilegale)
a) Cunostinte de specialitate privind legislatia din sectorul forestier la nivel
national/regional (Vezi Tabel A in Anexa A), evaluate pe baza
experientei dovedite si/sau studiilor si/sau autorizatiilor in domeniu.

NOTA: Experti care au cunostinte intr-un anumit domeniu (ex. o sub-categorie
a legii) pot sprijini procesul de evaluare a riscului si/sau elaborarea
masurilor de control numai pentru acest domeniu de competenta (ex.
pentru respectiva sub-categorie a legii).
1.2

Lemn controlat categoria 2 (material lemnos recoltat cu incalcarea
drepturilor civile si cutumiare)
a) Cunostinte de specialitate privitoare la prezenta si drepturile populatiilor
indigene si/sau traditionale din suprafata furnizoare, evaluate pe baza
exerientei dovedite si/sau studiilor si/sau autorizatiilor in domeniu;
b) Cunoasterea (inclusiv constientizarea) conflictelor existente privitoare la
drepturile populatiilor indigene si/sau traditionale;
c) Experienta dovedita in consultare / mediere cu populatii indigene si/sau
traditionale;

1.3

Lemn controlat categoria 3 (Lemn provenit din suprafete forestiere in
care valorile ridicate de conservare sunt amenintate de activitatile de
management)
a) Cunostinte de specialitate privitoare la prezenta, distributia si/sau
amenintarile valorilor de mediu in suprafata aflata in evaluare (cu
accent pe ecosisteme de padure) dovedite prin experienta in
conservare si studii si/sau autorizatii in domeniu; si
b) Cunostinte de specialitate privitoare la practicile de gospodarire a
padurii in suprafata aflata in evaluare, evaluate pe baza experientei
dovedite si/sau studiilor si/sau autorizatiilor in domeniu.

1.4

Lemn controlat categoria 4 (material lemnos provenit din paduri
convertite in plantatii si utilizari neforestiere)
a) Cunostinte de specialitate privitoare la practicile de gospodarire a
padurii in suprafata aflata in evaluare, evaluate pe baza experientei
dovedite si/sau studiilor si/sau autorizatiilor in domeniu;

1.5

Lemn controlat categoria 5 (material lemnos din paduri in care sunt
plantati arbori modifiati genetic)
a) Nu sunt necesare cunostinte de specialitate.
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Anexa D

Rezumat al procesului de evaluare a lemnului controlat
(informativ)

Rezumat al etapelor necesare in evaluarile pentru lemn controlat prevazute in prezentul
standard:
1. Implementarea cerintelor FSC pentru lantul de custodie confom FSC-STD40-004.
2. Elaborarea procedurilor scrise pentru toate elemente aplicabile ale
standardului FSC-STD-40-005 V3-0 Cerinte pentru aprovizionarea cu Lemn
controlat FSC.
3. Elaborarea Sistemului DD (Sectiunea 1).
4. Obtinere de informatii despre material (Sectiunea 2, including CITES).
5. Evaluarea riscurilor pentru suprafetele furnizoare si lanturile de
aprovizionare (Sectiunea 3). Aceasta implica utilizarea unei evaluari FSC a
riscului si/sau elaborarea de organizatie a propriei sale evaluari a riscului
(Anexa A, Figura 5).
6. Pentru suprafete cu risc scazut si in situatiile in care nu exista riscul de
amestecare in lantul de aprovizionare, nu sunt necesare masuri
suplimentare. Materialul poate fi utilizat ca material controlat sau vandut cu
declaratia de Lemn controlat FSC. Documentatia trebuie pastrata si se va
face o revizuire anuala si monitorizare interna.
7. In caz de risc:
-

Se implementeaza masuri de control

-

Se verifica eficienta prin audituri interne

Pasii descrisi mai sus sunt ilustrati in diagrama din pagina urmatoare (Figura 6).
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Implementarea
Standardului FSCSTD-40-004 pentru
lantul de custodie

Figura 6. Rezumatul procesului de evaluare a lemnului controlat
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Anexa E

Indrumari pentru elaborare si exemple de masuri de
control (informativ)

1

Masurile de control trebuie elaborate pe baza modului in care organizatia identifica
riscul in cadrul operatiunilor sale si a nivelului de risc acceptat (in conformitate cu
cerintele) in conditiile specifice in care opereaza organizatia.

2

Pot fi stabilite masuri de control diferite pentru diferitele structuri de proprietate,
diferitele grupuri de furnizori, diferitele tipuri de detinatori de certificate (ex.
producatori primari vs. producatori secundari, celuloza vs. lemn rotund), etc20.

3

Masurile de control implementate depind de tipul de risc potential.
Reducerea unor riscuri necesita verificarea prin vizite in teren in unitatile de
exploatare, controlul documentelor, sau ambele.

4

Masurile de control pot fi insotite de mijloace de verificare care sa demonstreze
faptul ca sunt corespunzatoare si/sau eficiente (ex. inregistrari/evidente,
documente, harti, vizite in teren, interviuri, etc.).

5

Este recomandabil ca masurile de control sa respecte conceptul SMART
(specifice, masurabile, realizabile, relevante si tangibile), cand este cazul:
Specifice: Masurile de control trebuie sa descrie una sau mai multe actiuni
necesare pentru reducerea riscului;
Masurabile: Masurile de control trebuie sa specifice rezultate sau niveluri (adica
praguri) de performanta masurabile prin evaluare. Nivelul de performanta cerut
trebuie sa fie clar (De comparat Clauza 4.2 din prezentul standard);
Realizabile: Masurile de control nu trebuie sa contina elemente care nu pot fi
implementate in sistemul organizatiei;
Relevante: Masurile de control trebuie sa cuprinda numai acele elemente care
contribuie la reducerea (riscului);
Tangibile: Masurile de control trebuie sa fie redactate in limbaj clar si coerent, fara
elemente subiective. Utilizarea unor expresii cum ar fi ‘substantial’,
‘corespunzator’, ‘a reduce, ‘cand este posibil’, ‘amanuntit’ sau ‘cel mai bun
disponibil’ ar trebui evitate.

6

Rezultatul unei masuri de control ar trebui sa indice cum acea masura de control
reduce riscul sau permite confirmarea ca riscul a fost redus. In unele cazuri
rezultatul dorit va fi implicit chiar in masura de control (vezi Tabel B). In alte situatii,
poate fi declarat separat. Pentru un exemplu concret, vezi Caseta 4.

7

Exemple generale de actiuni care pot fi intreprinse ca masuri de control sunt
prezentate mai jos. Pentru exemple concrete de masuri de control pentru
indicatorii individuali ai evaluarii riscului, vezi Tabel B.
a) Consultarea factorilor interesati;
b) Angajarea expertilor;
c) Verificarea documentelor;
d) Audituri ale lanturilor de aprovizionare;
e) Verificarea in teren la nivelul unitatii furnizoare sau al parchetului furnizorului;

20

Vezi scara functionala a evaluarii riscului in FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a
riscului.
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f)

Verificare facuta de o terta parte, cu specificarea partilor necesare si metode
de verificare acceptabile /exemplare;

g) Teste pentru confirmarea speciei si/sau provenientei, cum ar fi teste ADN,
testare cu izotopi si testarea fibrelor lemnoase (ex. pentru confirmarea
provenientei speciilor din CITES);
h) Contracte cu forta obligatorie privitoare la reducerea riscului (ex. angajamente
de respectare a procedurilor, dreptul de audit in orice moment, obligatia de a
da informatii intr-un anumit interval de timp) incheiate cu furnizori si subfurnizori;
i)

Instruirea furnizorilor si sub-furnizorilor in reducerea riscurilor si consolidarea
capacitatilor acestora;

j)

Excluderea furnizorilor.

Caseta 4: Stabilirea masurilor de control (exemplu)
Indicator evaluat ca 2.2 Drepturile lucratorilor sunt respectate, inclusiv cele
risc specificat
precizate in Principiile si Drepturile fundamentale la
locul de munca ale OIM (FSC-PRO-60-002a Cadrul
(in evaluarea
FSC pentru Evaluarea nationala a riscului).
riscului)
Precizarea riscului Discriminarea femeilor in practicile de munca prin
decalaje de salarizare a femeilor si barbatilor care
(in evaluarea
ocupa pozitii egale de angajare, dovedite prin
riscului)
documente.
Masura
corespunzatoare
necesara

Consultarea factorilor interesati

Masura de control
cu efectul/rezultatul
dorit

Consultarea factorilor interesati confirma ca nu exista
o discriminare a femeilor de furnizori (NOTA: daca
este imposibil de confirmat ca nu exista discriminare,
stabilirea si si implementarea unei /unor alte masuri
de control trebuie efectuata).

Table B. Exemple de masuri de control pentru ‘risc specificat’ pentru indicatorii specifci
de risc (RAI –Indicator de evaluare a riscului conform FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC
pentru Evaluarea nationala a riscului).
RAI
1.1

Exemple de masuri de control
Registrul cadastral trebuie sa confirme dreptul de proprietate si valabilitatea titlului de proprietate.
Autoritatile fiscale trebuie sa confirme valabilitatea inregistrarii in scopuri fiscale.
Registrul comertului prezinta dovezi de autorizatii de functionare valabile pentru operatiuni in
jurisdictie.
In suprafetele in care exista conflicte privitoare la dreptul de proprietate, consultarea cu vecinii,
comunitatile locale si alti factori aduce dovezi ca drepturile de proprietate asupra terenului sunt
clare.
Consultarea factorilor interesati asigura dovezi ca inregistrarea intreprinderii de management
forestier a fost facuta prin procedeele prevazute de lege.
Consultarea factorilor interesati asigura dovezi ca statutul legal al operatiunii sau drepturile de
desfasurare a activitatilor stabilite nu fac obiectul unor ordine judecatoresti sau al altor decizii legale
de incetare a activitatii.
Contractul de management sau alte acorduri incheiate cu proprietarul trebuie sa precizeze drepturi
clare de management.
Trebuie sa existe documente valabile de inregistrare a afacerii.
Emiterea drepturilor legale si inregistrarea trebuie facute publice inainte de inceperea oricaror
activitati in unitatile furnizoare.
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1.2

Trebuie urmarite procedurile legale corespunzatoare pentru obtinerea licentelor de concesionare.
Trebuie sa existe acorduri valabile de licente de concesionare.
Procesul pentru obtinerea licentelor de concesionare trebuie sa fie un proces deschis si
transparent, bazat pe criterii clare si limitat la organizatii eligibile.
Consultarea factorilor interesati asigura dovezi ca au fost urmate procedurile legale pentru
obtinerea licentelor de concesionare.
Inspectiile in parchetele de exploatare trebuie sa confirme ca exploatarea are loc in limitele
proprietatii (inclusiv taierea, transportul si locul de depozitare, dupa scoaterea materialului).

1.3

Trebuie sa existe amenajamente silvice aprobate pentru unitatea furnizoare unde are loc
exploatarea.
Amenajamentele silvice trebuie sa cuprinda toate informatiile si procedurile cerute de lege.
Trebuie sa existe planuri anuale de operare sau exploatare aprobate de autoritatile cu competenta
legala.
Planurile anuale de operare sau exploatare trebuie sa cuprinda toate informatiile si procedurile in
conformitate cu toate cerintele legale.
Continutul planurilor anuale de operare sau exploatare trebuie sa fie in concordanta cu
amenajamentele silvice aprobate.
Planurile de efectuare a operatiunilor de exploatare trebuie facute publice si supuse obiectiilor
inainte de inceperea operatiunilor, daca asa prevede legea.
Restrictiile de exploatare trebuie identificate in planurile de management si harti, daca asa
prevede legea.
Inventarul exploatarii trebuie efectuat in conformitate cu cerintele legale.
Verificarile in teren trebuie sa arate ca planurile de exploatare sunt puse in aplicare in teren.
Consultarea factorilor interesati dovedeste ca amenajamentul silvic a fost aprobat in conformitate
cu prevederile legale.
Continutul planului de management trebuie sa fie solid din punct de vedere tehnic si conform
cerintelor legale.
Trebuie sa existe autorizatii de exploatare (autorizatii sau documente similare legale care
reglementeaza exploatarea resurselor forestiere).
Limitele de exploatare trebuie sa fie clar definite pe baza hartilor si cantitatilor.
Autoritatile trebuie sa confirme valabilitatea autorizatiei de exploatare.
Consultarea factorilor interesati confirma ca autorizatia de exploatare a fost emisa in conformitate
cu legile si reglementarile in domeniu de autoritatea cu competenta legala.
Inspectia in teren trebuie sa confirme ca exploatarea are loc in limitele precizate in autorizatia de
exploatare.
Inspectia in teren trebuie sa confirme ca informatiile despre suprafata, specii, volume si alte
informatii din autorizatia de exploatare sunt corecte si se incadreaza in limitele prevazute de lege.
Inspectia in teren trebuie sa confirme ca toate restrictiile de exploatare din autorizatia de
exploatare, ca zonele tampon, arborii protejati, amplasarea cailor de taiere, etc., sunt respectate.

1.4

1.5

1.6

1.7

Trebuie sa existe chitante pentru plati (redevente pentru exploatare, impozite, taxe de exploatare
si alte obligatii fiscale).
Volumele, speciile si calitatile din documentele de vanzare si transport trebuie sa corespunda cu
taxele platite.
Clasificarea speciilor, volumelor si calitatilor trebuie sa corespunda cu redeventele si taxele platite.
Autoritatile trebuie sa confirme ca toate taxele cuvenite au fost platite.
Documentele de vanzare trebuie sa cuprinda taxele de vanzare aplicabile.
Trebuie sa existe chitante pentru plata taxelor de vanzare.
Volumele, speciile si calitatile din documentele de vanzare si transport trebuie sa corespunda cu
taxele platite.
Preturile de vanzare trebuie sa fie in conformitate cu preturile pietei.
Speciile, volumele si calitatile recoltate trebuie sa corespunda cu documentele de vanzare.
Autoritatile trebuie sa confirme ca plata taxelor de vanzare cuvenite pentru lucrari este la zi.
Volumele, speciile si calitatile din documentele de vanzare si transport trebuie sa corespunda cu
taxele platite.
Clasificarea speciilor, volumelor si calitatilor trebuie sa corespunda cu redeventele si taxele platite.
Autoritatile trebuie sa confirme ca platile pentru lucrari sunt la zi.
Exploatarea trebuie efectuata in cadrul limitelor autorizate ale unitatii furnizoare.
Exploatarea nu este permisa in suprafete in care exploatarea este interzisa prin lege.
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea aflati in unitatea furnizoare
trebuie enumerati in planurile de operare.
Restrictiile de exploatare trebuie respectate in teren.
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea aflati in unitatea furnizoare
trebuie marcati in teren.
Toate ariile protejate prin lege (inclusiv habitatele speciilor) trebuie cuprinse in planul de
management sau documentatia aferenta, daca legislatia prevede acest lucru.
Procedurile stabilite conform legii pentru monitorizarea, gestionarea si protejarea speciilor
periclitate sau amenintate din unitatea furnizoare trebuie respectate.
Trebuie respectate reglementarile de protectie a naturii precum cele referitoare la arii protejate,
zone de conservare, specii protejate si reglementari privind vanatoarea
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Exploatarea trebuie efectuata in cadrul limitelor autorizate ale unitatii furnizoare.
Exploatarea nu este permisa in suprafete in care exploatarea este interzisa prin lege.
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea in unitatea furnizoare
trebuie enumerati in planurile de operare.
Restrictiile de exploatare trebuie respectate in teren.
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea aflati in unitatea furnizoare
trebuie marcati in teren.
Toate ariile protejate prin lege (inclusiv habitatele speciilor) trebuie cuprinse in planul de
management sau documentatia aferenta, daca legislatia prevede acest lucru.
Procedurile stabilite conform legii pentru monitorizarea, gestionarea si protejarea speciilor
periclitate sau amenintate din unitatea furnizoare trebuie respectate.
Trebuie respectate reglementarile de protectie a naturii precum cele referitoare la arii protejate,
zone de conservare, specii protejate si reglementari privind vanatoarea.
Trebuie sa existe Evaluari ale impactului de mediu si/sau social, aprobate de aprobate de
autoritatea cu competenta legala daca asa prevede legea.
Cerintele pentru monitorizarea mediului trebuie indeplinite.
Restrictiile de mediu cum ar fi cerintele referitoare la deteriorarea solului, zone tampon, arbori
selectati pentru pastrare, limitari sezonale, etc., trebuie respectate in teren.
Cerintele de securitate si sanatate la locul de munca trebuie respectate de intregul personal
implicat in activitati de exploatare.
Discutiile cu angajatii si contractantii trebuie sa confirme ca echipamentul de protectie prevazut de
lege este impus/furnizat de organizatie.
Persoanele implicate in activitati de exploatare trebuie sa fie angajate in baza unui contract oficial,
daca asa prevede legea.
Persoanele implicate in activitati de exploatare trebuie sa aiba asigurare obligatorie.
Persoanele implicate in activitati de exploatare trebuie sa aiba certificatele de competenta
prevazute pentru functia lor.
Personalul implicat in activitati de exploatare va primi cel putin salariul minim stabilit prin lege.
Salariile trebuie sa fie platite oficial si trebuie declarate de angajator in conformitate cu cerintele
pentru personalul implicat in activitati de exploatare.
Trebuie sa se respecte varsta minima pentru intregul personal implicat in activitati de exploatare.
Trebuie sa se respecte varsta minima pentru intregul personal implicat in operatiuni periculoase.
Factorii interesati furnizeaza dovezi ca in activitatile de exploatare nu este implicata munca fortata
sau obligatorie.
Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca drepturile cutumiare sunt respectate in activitatile
de exploatare.
Angajarea de experti pentru a stabili obligatiile legale specifice privitoare la drepturile civile si
cutumiare si pentru a se asigura consultarea legislatiei curente in vigoare (cu cele mai recente
amendamente) si a analiza deciziile judecatoresti relevante pentru interpretarea obligatiilor legale.

1.14

Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca cerintele legale referitoare la FPIC sunt
respectate cu privire la drepturile de gospodarire a padurii.
Angajarea de experti pentru a stabili obligatiile legale specifice privitoare la drepturile civile si
cutumiare si pentru a se asigura consultarea legislatiei curente in vigoare (cu cele mai recente
amendamente) si a analiza deciziile judecatoresti relevante pentru interpretarea obligatiilor legale.

1.15

Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca drepturile stabilite prin lege ale populatiilor
indigene sau traditionale nu sunt incalcate.
Angajarea de experti pentru a stabili obligatiile legale specifice privitoare la drepturile civile si
cutumiare si pentru a se asigura consultarea legislatiei curente in vigoare (cu cele mai recente
amendamente) si a analiza deciziile judecatoresti relevante pentru interpretarea obligatiilor legale.

1.16

Produsele trebuie clasificate corect (specii, cantitati, calitati, etc.) in documentele de vanzare,
declaratiile vamale si orice alte documente prevazute prin lege.
Speciile si tipurile de produse trebuie comercializate legal.
Trebuie sa existe autorizatiile necesare pentru comercializare si documentatia aferenta.
Daca in tara furnizorului sau sub-furnizorului este ilegal, produsele nu trebuie sa fi fost
comercializate prin tari cunoscute ca ‚paradise fiscale’.
Nu sunt permise operatiuni ilegale in raport cu preturile de transfer.
Achizitiile de lemn controlat trebuie sa se desfasoare in conformitate cu cadrul legal identificat
pentru respectiva suprafata.
Produsele trebuie sa fie corect clasificate (tip, cod vamal, specii, cantitati, calitati, etc.). Trebuie sa
existe toate autorizatiile de import si export necesare.
Toate comercializarile transfrontaliere de specii aflate pe listele CITES trebuie sa fie documentate
si insotite de certificatele de export, import si re-export necesare, emise de autoritatile competente
(Autoritatile de Management CITES).

1.17
1.18

1.19

1.20

2.1

Organizatia nu este implicata in comercializarea lemnului conflictual.
Documentele privind provenienta trebuie sa confirme ca produsele forestiere nu provin din
suprafete cu lemn conflictual.
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2.2

2.3

3.0
3.13.6

Verificarea in teren in conformitate cu cerintele pentru lemn controlat categoria 2 din standardul
FSC-STD-30-010.
Interviuri cu conducerea si lucratorii pentru a evalua constientizarea legislatiei privitoare la munca
si respectarea si reglementarilor.
Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca exploatarea se efectueaza cu respectarea
drepturilor sociale. Aceasta include comunitatile care depind de paduri si societatea civila, precum
si ONG-uri nationale si internationale care monitorizeaza situatia drepturilor sociale in suprafata
respectiva. [Exemple de consultare a factorilor interesati:metode de consultare activa cum sunt
cele din Proiectul Santa Catarina pentru Managementul Resurselor Naturale si Reducerea
21
Saraciei Rurale (Brazil) : Acest proiect utilizeaza metode inovative de consultare pe baza
expertilor facilitatori familiarizati cu comunitatile care sunt consultate.]
Verificarea in teren in conformitate cu cerintele pentru lemn controlat categoria 2 din standardul
FSC-STD-30-010.
22
Acord scris (inclusiv Protocol cu Comunitatea ) si/sau alte mijloace de a demonstra ca a fost dat
consimtamantul FPIC.
Protocoalele cu comunitatile sunt puse in aplicare (confirmand, de ex. ca a fost dat
consimtamantul FPIC). [Exemple de implementare a protocoalelor cu comunitatile: Natural Justice
[=justitie nepartinitoare] (Avocati pentru Comunitati si Mediu) a promovat acest concept si a ajutat
comunitatile sa elaboreze protocoale pentru a asigura schimbul de beneficii legate de resurse
genetice de plante pentru alimentatie si agricultura (Peru); protejarea teritoriului indigen (Panama);
si protejarea siturilor naturale sacre (Africa). Acest concept a fost inclus in Protocolul Nagoya
pentru impartirea accesului si beneficiilor, in Conventia pentru Diversitate Biologica.]
Sunt incheiate Acorduri de responsabilitate Sociala (SRA) care stabilesc obligatiile consimtite de
organizatie (organizatii certificate, manageri forestieri) fata de populatii indigene, populatii
traditionale, si/sau comunitati locale cu drepturi cutumiare.
[Exemplu de utilizare: IIED a realizat un raport in care documenteaza utilizarea acestor acorduri
23
SRA in Ghana, subliniind lectiile invatate .]
Verificarea documentelor confirma implementarea drepturilor sociale, inclusiv a drepturilor sociale
ale femeilor si copiiilor.
Verificarea documentelor confirma ca drepturile populatiilor indigene, populatiilor traditionale
si/sau comunitatilor locale sunt respectate si sprijnite.
Verificarea documentelor care arata dreptul de posesie si drepturile de proprietate (ex. titlu de
proprietate, contracte de management, sau alte acorduri).
Interviuri cu reprezentanti ai PI/PT/comunitatilor locale pentru a evalua nivelul lor de constientizare
a drepturilor pe care le au si nivelul respectarii acestor drepturi.
Fara masuri de control (indicatorul serveste numai in scopul evaluarii riscului).
Consultarile cu experti (care indeplinesc cerintele minime pevazute in Anexa C a prezentului
document) confirma ca materialul provine din suprafete in care VRC nu sunt ameninate de
activitatile de management sau consultarile cu experti au ca rezultat implementarea unor masuri
de management care reduc riscul amenintarilor pentru VRC.

3.1

Exploatarea nu se desfasoara in suprafete in care este posibila aparitia unor concentratii de specii.
Speciile de arbori protejate din VRC categoria 1 nu sunt recoltate.
Consultarile cu experti (care indeplinesc cerintele minime pevazute in Anexa C a prezentului
document) confirma ca nu exista concentratii de specii in suprafata de provenienta.
Exista amenajamente silvice si ele includ inventarul speciilor amenintate facut de specialisti si
masurile corespunzatoare de management prin care se asigura un risc scazut de amenintare
prin activitatile de management a supravietuirii speciilor amenintate. (ex. au fost identificate
zone de conservare).
VRC sunt recunoscute si protejate in timpul activitatilor de management.
Sondaje in teren in suprafetele de exploatare.
Sisteme de urmarire a materialului lemnos.

3.2

Protectia legala existenta a VRC este eficienta in suprafata de provenienta.
Inspectarea planurilor de management.
Activitatile de management forestier nu provoaca fragmentarea padurilor din marile unitati
peisagistice.

21

World Bank. 2002. Brazil - Natural Resource Management si Rural Poverty Reduction Project - Santa
Catarina. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/2002/03/1752396/brazilnatural-resource-management- rural-poverty-reduction-project-santa-catarina.
22
Protocoalele cu comunitatile sunt documente elaborate de comunitati care stabilesc modul in care
comunitatea se asteapta sa fie tratata de factori interesati, in baza afirmarii drepturilor lor cutumiare. ‘Natural
Justice’ a promovat acest concept. Pentru mai multe informatii, vezi http://naturaljustice.org.
23
Ayine, D, 2008. Developing Legal Tools for Citizen Empowerment: Social Responsibility Agreements in
Ghana’s Forestry Sector. IIED. http://pubs.iied.org/pdfs/12549IIED.pdf
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3.3

3.4

3.43.6
4.1

5.1

Consultarea cu experti (care indeplinesc cerintele minime pevazute in Anexa C a prezentului
document) confirma protejarea ecosistemelor periclitate din suprafata de provenienta.
Consultarea cu experti relevanti pentru suprafata de provenienta confirma ca practicile de
management forestier implementate in suprafata de provenienta nu ameninta VRC.
Exista amenajamente silvice si ele includ o analiza facuta de specialisti a ecosistemelor
periclitate impreuna cu masurile corespunzatoare de management care asigura ca activitatile de
management forestier nu ameninta supravietuirea speciilor (ex. au fost identificate zone de
conservare, a fost planificat un management adaptiv cum ar fi taierile selective)
Achizitii din suprafete de padure in care managerii de padure care furnizeaza lemn controlat sunt
capabili sa identifice prezenta necartografiata a acestor valori si sa protejeze aceste valori
impotriva amenintarilor.
Exista inventarul VRC din unitatea (unitatile) furnizoare si zonele invecinate facut anterior
exploatarii, si acesta confirma ca activitatile de management planificate nu reprezinta o
amenintare pentru aceste VRC.
VRC sunt recunoscute si protejate in timpul activitatilor de management.
Sondaj in teren in suprafetele de exploatare.
Sisteme de urmarire a materialului lemnos.
Verificarea inregistrarilor amplasamentelor (tehnici GPS, geo-referinte ale parchetelor de
exploatare).
In anumite situatii, cand comunitatile locale depind de apa din suprafetele de padure si nu exista
capacitate legislativa pentru protejarea accesului la apa potabile, ENR poate impune consultarea
cu factorii interesati si consimtamantul liber si in cunostinta de cauza [FPIC].
Se utilizeaza tehnici pentru a preveni deteriorarea sau saracirea resurselor.
Stabilirea de zone tampon, excluderea utilajelor, construirea de drumuri imbunatatite inclusiv
pentru traversarea cursurilor de apa; exploatarea se face numai cand solul este inghetat.
Se utilizeaza taierile selective.
Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca populatiile indigene, populatiile traditionale
si/sau comunitatile locale care au drepturi cutumiare in operatiunile forestiere din suprafata de
provenienta si-au dat consimtamantul liber si in cunostinta de cauza [FPIC].
Acordurile scrise avand forta obligatorie, incheiate cu furnizorii, trebuie sa reduca riscul ca
materialul furnizat sa provina din suprafete de padure convertite in plantatii sau alte utilizari
neforestiere; in unele situatii exista surse din conversie acceptabila (ex. conversie care aduce
beneficii pentru conservare, surse SLIMF de dimensiune maxima, modificari public aprobate
aduse planurilor de urbanism, etc.
Verificarea autorizatiilor de exploatare emise de autoritatea corespunzatoare, care indica faptul ca
nu exista conversie sau ca este vorba numai despre conversie acceptabila.
Verificarea punerii in aplicare a acordului si procedurilor referitoare la conversie.
Strategia de achizitii a organizatiei se angajeaza sa nu existe conversie a suprafetelor de padure
in plantatii sau utilizare neforestiera si este comunicata furnizorilor.
Verificarea documentelor.
Instruirea furnizorilor.
Interviuri cu managerii forestieri.
Vizite in parchetele de exploatare.
Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca furnizorii nu sunt implicati in conversia padurii.
Speciile achizitionate nu sunt prezente in padurile amenintate de conversie in suprafata de
provenienta.
Speciile identificate ca ‚specii’ de arbori potential modificati genetic sunt excluse de la achizitie
in lanturile de aprovizionare.
Unitatile furnizoare care contin arbori MG sunt excluse de la achizitii.
La punctul de receptie sunt implementate teste pentru material lemnos din OMG.
Verificarea in teren confirma ca nu sunt prezente OGM de specii achizitionate
Verificarea documentelor de provenienta a puietilor.
Verificarea veridicitatii si calitatii documentelor.
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Anexa F

Participarea in programul FSC de testare a fibrei lemnoase (informativ)

Participarea in programul FSC de testare a fibrei lemnoase include:
1

Confirmarea participarii

1.1

Organizatia informeaza organismul de certificare in scris cu privire la acordul de
participare in Programul FSC de testarea a fibrei lemnoase, utilizand modelul de
mai jos.

1.2

Organismul de certificare informeaza Programul pentru integritatea lantului de
aprovizionare FSC (fiber- testing@fsc.org) cu privire la participarea organizatiei,
prin transmiterea unei copii a formularului semnat.

1.3

Programul pentru integritatea lantului de aprovizionare FSC confirma participarea
si informeaza organizatia cu privire la procesul de participare descris mai jos.

2

Instructiuni pentru prezentarea probelor / esantioanelor

2.1

Programul pentru integritatea lantului de aprovizionare FSC solicita organizatiei sa
trimita o proba reprezentativa pentru fiecare grup de produse la US Forest
Products Lab si informeaza organismul de certificare cu privire la aceasta
solicitare.

2.2

Daca proba este un produs din fibra lemnoasa, proba trebuie sa aiba dimensiunea
de cel putin 15 X 21 cm (ex. o foaie de hartie format A5); preferabil 2-3 foi. Daca
este un produs din lemn masiv sau placa fibrolemnoasa, proba trebuie sa aiba
dimensiunea minima de 10 x 7 x 3 cm (ex. un pachet de carti).

2.3

Organizatia completeaza formularul de depunere a probei, prezentat mai jos, si il
transmite direct la Forest Products Lab impreuna cu proba, si transmite prin email
o copie a formularului la fiber-testing@fsc.org.

3

Rezultatele

3.1

Rezultatele vor fi inregistrate de Managerul pentru integritatea lantului FSC intr-o
baza de date centrala gestionata de FSC International.

3.2

Rezultatele vor fi transmise de Managerul pentru integritatea lantului FSC la
organizatie si la organismul de certificare.
Formular model pentru acordul de participare in programul FSC de testare a fibrei
lemnoase
Acest formular urmeaza sa fie completat de organizatiile care doresc sa implementez
cerintele din FSC-STD-40-005 V3-1 Cerinte pentru aprovizionarea cu Lemn controlat FSC
(Anexa A, Clauza 1.2) si trebuie trimis in format PDF la organismul de certificare.
Organismul de certificare are obligatia de a inainta documentul la FSC International si de a
pastra chitanta transmiterii. Documentul trebuie transmis prin e-mail la fibertesting@fsc.org.

Numele organizatiei (cum apare in
certificatul FSC):
Numele si adresa e-mail a
reprezentantului FSC al organizatiei:
Adresa (numar, strada, cod postal,
orasul sediului central):
Cod CW /lemn controlat :
Lista produselor secundare:
Tara /tarile de provenienta a/ale
produsului /produselor secundar/e:
Specii:
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Prin prezenta, declar ca …………………. (Numele organizatiei) doreste sa participe la
testarea FSC a fibrei lemnoase din produsele secundare prezentand o proba din
materialele organizatiei certificate de FSC, in cazul in care una dintre probele
organizatiei este selectata in procesul de prelevare de mostre.
Organizatia are cunostinta de faptul ca primul test al probelor luate de FSC este gratuit.
Testele ulterioare sunt gratuite cu conditia ca rezultatele anterioare sa nu indice
prezenta unor componenti inacceptabili. In cazul in care sunt indicatii privind prezenta
unor componenti inacceptabili in probele luate din materialul organizatiei, organizatia
va suporta costurile analizei fibrei lemnoase din probele de material al organizatiei.
Organizatia va pune la dispozitia organismului de certificare, in timpul evaluarii, toate
rezultatele testarilor fibrei lemnoase primite de la FSC.
………………………………………………

……………………………………………………

Semnatura reprezentantului FSC al
organizatiei

Locul, data

Formular de inaintare a probei
Furnizati urmatoarele informatii pentru fiecare proba la FSC si la Forest Products Lab:
Producator
Numar licenta FSC
Cod COC FSC
Nr. Unitatii de pastrare a stocului (SKU)
Declaratia eticheta FSC pe produs (daca este
etichetat)
Declaratie specii
Declaratie FSC pe factura (ex.: FSC-Mix
Credit, FSC-Mix x%, FSC-100%/Pure,
FSC-Recycled credit, FSC-Recycled x%,
FSC- Lemn controlat)
Tara de provenienta declarata (daca este
declarata)
Fotografia produsului (optional)
Adresa: Forest Products Laboratory; Attn: Alex Wiedenhoeft – FSC Project; One
Gifford Pinchot Drive; Madison WI 53726-2398; USA.
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Anexa G

Evaluare extinsa a riscului facuta de companie – model (informativ)

Acest model prezinta un exemplu de evaluare a riscului. Exemple aditionale prezentate
grafic se regasesc in FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC pentru Evaluarea nationala a
riscului.

Evaluare extinsa a riscului facuta de companie pentru Lemn
controlat
ELABORATA PE BAZA STANDARDULUI FSC-STD-40-005 V3-1 Cerinte pentru
aprovizionarea cu Lemn controlat FSC
Data elaborarii: DD-MM-YYYY
Data ultimei revizuiri:
Organizatia
Nume:
Personal reponsabil si adresa email:
Entitatea care elaboreaza evaluarea
riscului
Nume:
Personal reponsabil si adresa email:
Organismul de certificare
Nume:
Personal reponsabil si adresa email:
Data ultimei aprobari:
Suprafata (suprafete) in evaluare:
Evaluare extinsa a riscului facuta de companie efectuata pentru suprafata
furnizoare sau parti ale acesteia netratate intr-o evaluare FSC a riscului
1.

Evaluarea extinsa a riscului facuta de companie

Suprafata (suprafete) in evaluare: (numele tarii/regiunii care permite identificarea rapida,
ex. Germania, North Rhine-Westphalia)
NOTA: daca se prezinta descrieri separate ale suprafetelor aflate in evaluare sau nu
depinde de scara evaluarii (consultati Sectiunea 2.3. a FSC-PRO-60-002a)
Tara: (ex. Germania)
Suprafata geografica acoperita de evaluare: (ex. state, tari, provincii, bio-regiuni, ecoregiuni,
captari de apa, bazine hidrografice, etc.; ex. North Rhine-Westphalia)
24

Se Se prezinta harti ale suprafetei de provenienta ? Da Nu
Precizati informatii despre harti: …………………………………………… (Ex. Anexa X la
evaluarea extinsa a riscului, portaluri online, borderou al dosarelor)
Lemn controlat categoria 1: Lemn exploatat ilegal
1. Identificarea legislatiei aplicabile
Legislatia aplicabila identificata pe baza datelor disponibile pe GFR
Descrieti cum a fost revizuita lista disponibila din GFR pentru a va asigura ca este completa si actualizata:
………………………………………………………………………………………………………………………
Legislatia aplicabila identificata folosind alte surse

24

Furnizarea directa a hartilor prin Evaluarea extinsa a riscului facuta de companie inseamna ca organizatia
este de acord ca ele sa fie reproduse de FSC pentru a popula GFR (alegerea hartilor depinde de format si
calitate.)
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Precizati unde se afla lista cu legislatia aplicabila elaborata pe baza FSC-PRO-60-002a si structurata in
conformitate cu Tabelul 1 in the FSC-PRO-60-002a:
………………………………………………………………….
(Ex. Vezi Anexa X la evaluare extinsa a riscului facuta de companie/informatii(borderou) despre dosarul cu lista)
Precizati surse de informatii utilizate pentru identificare: …………………………………………………………...
(Ex. Standard National FSC FM, evaluarea expertului, lista furnizata de ONG si/sau institutii guvernmentale)
NOTA: trimiterile /link-urile la bazele de date guvernamentale existente nu sunt suficiente pentru
identificarea legislatiei aplicabile.
2. Evaluarea aplicarii legislatiei aplicabile;
Evaluarea pentru indicatorii din aceeasi sub-categorie a legii poate fi prezentata in comun.
Indicator
(categorii si
subcategorii
legal
aplicabile)
(1)

Surse de
25
informatii

Tipuri de riscuri si specificare
(daca nu este risc scazut)
26
Numarul de praguri indeplinite.
JUSTIFICATI REZULTATUL (pentru
fiecare prag).

(2)

(3)

Exemplu 1
Drepturi legale de exploatare
1.1
Indicatori guvernare
World Bank
Drept de
Worldwide :
proprietate si
info.worldbank.org/g
drepturi de
overnance/wgi/sc_c
administrare
ountry.asp;
1.2 Licentele
de
concesionare

1.3
Managementul
si planificarea
exploatarii
1.4
Autorizatii de
exploatare

Exemplul 2
1.14
Consimtamant
prealabil, liber
si in cunostinta
de cauza
[FPIC]
1.15
Drepturile
populatiilor
indigene

Raport ONG asupra
emiterii si controlului
licentelor si
planificartii (disponibil
la : …)
Transparency
International
http://www.transpare
ncy.org/policy_resea
rch/surveys_indices/c
pi pentru indicatorii
Transparency
International;
raport guvernamental
privind administrarea
si drepturile (NGO,
disponibil la :….)

Royal Institute of
International Affairs:
www.illegallogging.org
(de prezentat un
index la raportul
respectiv!);

Scazut (1):
Drepturile de proprietate asupra
terenului si de administrare sunt clar
definite in legislatie. Sursele confirma
aplicarea acestor legi (evaluare
generala a aplicarii legii pe baza
indicatorilor internationali si a lipsei
dovezilor de incalcare a acestor legi.).
Specificat (2)
Raportul ONG informeaza asupra
faptului ca, desi nu sunt incalcari ale
reglementarilor privind planificarea si
administrarea, deseori lcentele
concesionare sunt emise cu intarziere
si sunt depasite. Insa aceasta
problema exista in marea majoritate a
padurilor private.
Scazut (1):
Sursele confirma aplicarea acestor
legi (evaluare generala a aplicarii legii
pe baza indicatorilor internationali si a
lipsei dovezilor de incalcare a acestor
legi.).
Scazut (1):
Sursele confirma aplicarea acestor
legi (evaluare generala a aplicarii legii
pe baza indicatorilor internationali si a
lipsei dovezilor de incalcare a acestor
legi.).
Specificat (2)
Analizele expertilor arata ca drepturile
populatiilor indigene sunt descrise in
mod inconsecvent in legislatia
existenta. Rapoartele RIIA arata ca
legile traditionale sunt incalcate in
ceea ce priveste accesul la padure

Scara
27
operationala

Masuri de
control

(4)

(5)

-

-

Proprietate:
Risc specificat' padure privata
‚Risc scazut’ alte paduri

-

Cand este
necesara
concesionarea,
achizitii din
suprafete
impadurite cu
licenta
concesionara
valabila.
-

-

-

Prezenta PI:
‚Risc scazut’
pentru suprafete
neocupate de
PI;
‚Risc specificat’
pentru suprafete

Documentatia
confirma ca a
fost acordat
consimtamantul
prealabil, liber
si in cunostinta
de cauza
[FPIC]
(pastrarea
concordantei

25

Explicati de ce numai aceste surse au fost utilizate in evaluare.
Vezi numarul pragului, asa cum apare in FSC-PRO-60-002a
27
Unitati spatiale bazate pe caracteristici ne-geografice, ex. tip de arenda / proprietate, domeniul de aplicare
al managementului, SIR (scara, intensitate si risc).

26
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Analiza expertilor cu
privire la legile care
reglementeaza
drepturile cutumiare
(raport……. )

ocupate de IP
(pastrarea
concordantei cu
evaluarea cat.2

Lemn controlat categoria 2: Lemn recoltat prin incalcarea drepturilor civile sau cutumiare
1
2
3
4
Exemplul 1
2.3.Drepturile
Evaluarea legalitatii
Specificat (22):
Prezenta PI:
populatiilor
‚Risc scazut’
Vezi specificatii risc pentru indicatorii
indigene si
pentru suprafete
(vezi lemn controlat
1.14 si 1.15.
populatilor
neocupate de PI;
categoria 1);
traditionale sunt
‚Risc specificat’
pentru suprafete
pastrate.
ocupate de IP
Exemplul 2
2.3. Drepturile
populatiilor
indigene si
populatilor
traditionale
sunt pastrate

Legislatia in vigoare
(vezi lemn controlat
categoria 1);
Raport ONG report
despre nomazii care
intra in regiunea
acoperita de suprafata
aflata in evaluare.Baza
de date OIM (…)

Specificat (24):
Raportul ONG confirma prezenta
sezonala a populatiilor indigene in
partea nordica a suprafetei. Nu exista
legi sau reglementari ori alte practici
care sa asigure respectarea legilor
cutumiare iar raportul ONG aduce
dovezi de incalcare a acestor legi.
Sursele care contrazic constatarile
ONG-ului nu ofera suficiente contra
argumene pentru continutul raportului.

Prezenta PI:
‚Risc scazut’
pentru suprafete
neocupate de PI;
‚Risc specificat’
pentru suprafete
ocupate de IP

cu evaluarea
cat.2

5
Documentati
a confirma
ca a fost
acordat
consimtamant
ul FPIC

Documentati
a confirma
ca a fost
acordat
consimtamant
ul FPIC

Lemn controlat categoria 3: Lemn provenit din suprafete forestiere in care valorile ridicate
de conservare sunt amenintate de activitatile de management
Amenintari
28
Date utilizate
Categoria
identificate
3
4
5
pentru identificarea
VRC
(prezentati
VRC
27
surse )
Exemplul 1
3.1 VRC 1
Date de inventar
Pierderea
Specificat (8): reglementarile ‘Risc scazut’:
Achizitii din
cunoscute si
habitatului
de management nu impun
paduri in
suprafete in
disponibile relevante (Legea
protejarea zonelor de
care nu se
domeniul public
pentru VRC.
cuibarit ale VRC. Cum in
paduri..;
fac exploatari
de stat (riscul
Planuri de
aceste suprafete speciile XX identificat este
Cod de
in siturile
recuperare a
au nevoie de protectie
practica
scazut prin codul sezonale de
speciilor amenintate / pentru
sezonala, habitatele acestor intern de practici cuibarit in
rapoarte de
specii sunt distruse. Tara
paduri in
timpul
iar dovezile
implementare.
este semnatara a CBD dar
domeniul
sezonului de
existente
rapoartele arata ca
(…)
public de
imperechere;
confirma
progresul in realizarea
stat XX)
respectarea
Ex. de
tintelor CBD este scazut.
verificatori:
codului).
Problema nu apare in
‚Risc specificat’ : acorduri cu
suprafetele de protectie
restul suprafetei. managerii de
a naturii (parcuri
padura in
nationale si rezervatii) si
care se
in suprafetele de
confirma
padure administrate de
implementarea
padurea in proprietatea
MC.
publica a statului
datorita reglementarilor
interne.

In situatiile in care un cadru de evaluare a VRC care indeplineste cerintele pentru Lemn controlat FSC
referitoare la prezenta VRC si la evaluarea amenintarilor din FSC-PRO-60-002a a fost elaborat de Biroul
National FSC, acesta va fi aplicat in evaluare extinsa a riscului facuta de companie pentru lemn controlat
categoria 3.
.
28

Explicati de ce numai aceste surse au fost utilizate in evaluare
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Lemn controlat categoria 4: Lemn provenit din paduri naturale si alte ecosisteme de padure
transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari
1
2
3
4
Exemplul 1
4.1 (…)
Evaluarea legalitatii
Scazut (2):
(vezi lemn controlat
Legislatia permite indepartarea
ecosistemelor de padure (inclusiv
categoria 1);
conversia la plantatie) numai in
scopul unor investitii de prioritate
publica (constructie drumuri de viteza
mare, stabilirea de corpuri de apa ce
servesc drept mijloace pentru
protectia contra incendiilor si pentru
alimentare cu apa etc.). Legislatia
permite taierile rase dar regenerarea
suprafetelor trebuie facuta in timp
suficient de scurt incat sa protejeze
valorile de ecosistem contra
degradarii. Evaluarea pentru Lemn
controlat categoria 1 confirma
aplicarea legii.
Exemplul 2
4.1 (…)
Baza de date spatiala Scazut (1):
a suprafetei impadurite Datele spatiale din baza de date
de provenienta.
confirma ca pragul spatial din
Rapoarte privind
indicator este indeplinit. In plus,
acoperirea terenului.
rapoarte guvernamentale (ultimii 5
ani) despre modificarile in acoperirea
terenului confirma ca nu este depasit
pragul de conversie.

5

Lemn controlat categoria 5: Lemn din suprafete de padure in care sunt plantati arbori modificati genetic
1
2
3
4
5
Exemplul 1
5.1 Nu se
Evaluarea legalitatii
Scazut (1)
utilizeaza in
(vezi lemn controlat
Introducerea arborilor MG in
scop comercial categoria 1);
suprafete impadurite este interzisa,
arbori
conform legii. Evaluarea Lemnului
modificati
controlat categoria 1 confirma
genetic.
aplicarea legii.

2. Lista si datele de contact ale expertilor implicati in evaluarea riscului
Lemn controlat categoria 1
1. (Nume si date de contact sau trimitere la expertiza disponibila publicului)
Suprafata aflata in evaluare: (Includeti suprafetele aflate in proces de evaluare in care a fost
29
implicat expertul )
Lemn controlat categoria 2
1. (Nume si date de contact sau trimitere la expertiza disponibila publicului)
(Etc.)

.
29

Se aplica atunci cand o evaluare extinsa a riscului facuta de companie acopera mai mult decat o singura
suprafata in evaluare.
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Anexa H

Matricea modificarilor dintre versiunile 2-1 si 3-1 ale
standardului (informativ)

V2-1
A Domeniu de aplicare

Modificari in V3-0
Conceput ca sistem due diligence, si prin
urmare include reducerea riscului si numai
verificare printr-un program de verificare. Se
limiteaza la material furnizat fara declaratie
FSC.

B Data intrarii in vigoare a standardului
C Documente de referinta

01 iulie 2016

D Termeni si definitii

Impune utilizarea evaluarilor riscului aprobate
de FSC, a documentelor aprobate pentru lemn
controlat (prin urmare include orice ghiduri
nationale aprobate de FSC), si a unei
proceduri separate pentru efectuarea unei
evaluari extinse a riscului facuta de companie
unde este cazul.
Modificari si actualizari in definitiile cheie,
introducand integritatea in documentele
normative FSC.

Partea 1: Cerinte Sistem de calitate
1. Strategia companiei

Nu este necesara –
standardul revizuit
impune implementarea tuturor cerintelor sale.
Cerinta privitoare la strategie a fost revizuita in
revizuirea standardului FSC- STD-40-004.
2. Proceduri
Cerintele au fost incluse in Sectiunea 5.
3. Instruire
Cerintele au fost eliminate pentru ca acest
aspect este deja tratat in standardul superior
FSC-STD-40-004. Totusi, au fost mentinute
cerintele pentru competenta.
4. Inregistrari
Cerinta a fost mentinuta si extinsa cu
informatiile ce trebuie puse la dispozitia
publicului. Diferite seturi de informatii sunt
cerute, in functie de tipul de risc al suprafatei
furnizoare.
Partea 2: Cerinte pentru aprovizionarea cu Cerintele acestei sectiuni au fost incorporate in
lemn controlat FSC
cerintele SDD si legate de obtinerea de
informatii.
5. Identificare Furnizor
Cunostintele despre furnizori raman o cerinta.
Documentatia
se concentreaza
asupra
materialului si nu asupra furnizorilor.
Materialul trebuie identificat ca provenind dintro suprafata cu risc scazut sau risc specificat
in conformitate cu tipurile de risc prevazute in
Evaluarea FSC a riscului.
Au fost incluse cerinte pentru informatii privind
lanturile de aprovizionare.
6. Achizitii certificate FSC de la furnizori
Eliminat din V3-1. Cerintele pentru achizitiile
certificati FSC
certificate FSC, precum si pentru achizitii din
certificare in conformitate cu FSC-STD-30-010
sunt cuprinse in standardul FSC-STD-40- 004.
7. Achizitii de lemn controlat FSC de la
Eliminat din V3-1. Cerintele pentru achizitiile
furnizori certificati sa livreze lemn controlat
certificate FSC, precum si pentru achizitii din
FSC
certificare in conformitate cu FSC-STD-30-010
sunt cuprinse in standardul FSC-STD-40-004.
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8. Achizitii Lemn controlat FSC de la furnizori Versiunea 3-1 a standardului prezinta cerinte
necertificati FSC
numai pentru furnizori necertificati FSC,
inclusiv pentru material care a fost anterior
certificat/controlat dar a fost furnizat fara
declaratie FSC.
9. Achizitii lemn necontrolat
Cerintele au fost aliniate cu cerintele CoC
(lantul de custodie) in FSC-STD-40-004 – nu
este permisa aamestecarea cu achizitii neeligibile. Acest lucru poate fi evitat prin
implementarea de masuri de control adecvate.
10. Specii enumerate in CITES
Cerintele privind certificatele pentru speciile
CITES au fost incorporate in cerintele pentru
obtinerea de informatii despre material.
Part 3:Evaluarea riscului si programul de
verificare
11.Evaluarea riscului
Standardul cere utilizarea evaluarilor FSC ale
riscurilor cand acestea exista. Daca nu sunt
disponibile
(in
suprafete
neevaluate),
standardul prezinta cerinte pentru o evaluare a
riscului facuta de organizatie (detaliere in
Anexa A), care poate implica fie o evaluare a
riscului facuta de companie, pe baza Anexei 2
din versiunea 2-1 a standardului, fie o
evaluare extinsa a riscului facuta de
companie.
Cerintele pentru o evaluare extinsa a riscului
facuta de companie sunt cuprinse in
procedura aditionala FSC-PRO-60-002a.
Domeniul informatiilor puse la dispozitia
publicului a fost largit. Termenul ‘District’ a fost
inlocuit cu termenul ‘suprafata furnizoare’.
Documentatia provenientei materialului trebuie
sa permita urmarirea materialului pana la
suprafata cu risc omogen din suprafata
furnizoare si sa corespunda cu suprafetele
evaluate de ENR (sau ENRC). Documentatia
care confirma unitatile
furnizoare
de
provenienta
este
necesara
cand/daca
verificarea in teren este implementata ca
masura de control.
Va atragem atentia ca au fost modificate
categoriile de risc.
12. Programul de verificare pentru achizitii
Cerintele pentru achizitionare din suprafete cu
de material lemnos identificat ca provenind
risc scazut au fost pastrate, si au fost
din surse cu risc scazut
adaugate cerintele pentru evaluarea riscului
de amestecare in lanturile de aprovizionare.
13. Programul de verificare pentru achizitii de Cerintele pentru verificarea materialului din
material lemnos din surse cu risc
suprafete cu risc nespecificat au fost inlocuite
nespecificat
cu cerintele pentru reducerea riscului in cazul
achizitionarii din suprafete cu risc specificat.
Reducerea riscului se bazeaza pe specificarile
riscului prevazute in respectiva evaluare a
riscului.
Standardul
reglementeaza
si
reducerea riscului, daca se stabileste risc
nespecificat printr-o evaluare a riscului.
Verificarea in teren si consultarea factorilor
interesati (efectuate de organizatie) sunt
masuri de control posibile si este posibil sa nu

FSC-STD-40-005 V3-0
CERINTE PENTRU ACHIZITIONAREA DE LEMN CONTROLAT FSC®
– 54 din 57 –

14. Mecanismul reclamatiilor
Partea 4: Vanzarea Lemn controlat FSC

15. Furnizarea de Lemn controlat FSC

Anexele
Anexa 1 Glosar

Anexa 2 Criterii pentru evaluarea riscului

fie necesare intotdeauna. De asemenea,
masurile de control pot consta numai din
verificarea documentatiei, sau asigurarea ca
materialul este exclus.
Cerintele au fost pastrate si largite.
Cerintele au fost eliminate pentru ca sunt
tratate in standardul superior FSC-STD-40004.
Cerintele au fost eliminate pentru ca sunt
tratate in standardul superior FSC-STD-40004.
Anexa a fost eliminata iar termenii respectivi
sunt prezentati in sectiunea Termeni si
Definitii.
Anexa a fost eliminata si cerintele respective
au fost revizuite si incluse in Anexa A.

Anexa 3 Cerinte pentru programul de
verficare al companiei

Cerintele au fost inlocuite cu cerintele pentru
SDD, incluse in corpul standardului.

Anexa 4 Prevederi privind declaratiile
referitoare la Lemn controlat FSC

Anexa a fost eliminata. Cerintele sunt
tratate in standardele existente aplicabile
pentru organizatii certificate CoC (FSCSTD-40-004, FSC-STD- 50-001).

‘District’ a fost inlocuit cu ‘suprafata
furnizoare’.
Cerintele au fost incorporate in Anexa A.
INDRUMARE-40-005-02 Reclamatii privind Cerintele privitoare la reclamatii au fost
activitati controversate in UMF-urile
revizuite. Ele includ cerintele referitoare la
furnizorilor
ceea ce trebuie sa faca organizatia la
primirea unor reclamatii privind suprafete
desemnate ca avand risc scazut.
INDRUMARE-40-005-03 O întreprindere
Cerintele au fost eliminate, intrucat
producatoare sau comerciala poate fi definita standardul revizuit nu impune clarificarea din
ca "district" in scopul efectuarii unei evaluari Nota de indrumare.
a riscului?

INDRUMARE-40-005-01 Conceptul de
“district” in evaluarile riscurilor

INDRUMARE-40-005-04 Ce fel de
documentatie si control sunt necesare pentru
a verifica districtul geografic de provenienta?
INDRUMARE-40-005-05
Includerea
unitatilor de productie /de comercializare in
programul companiei pentru verificarea
Lemnului controlat
INDRUMARE-40-005-06
Disponibilitatea
publica a evaluarii riscului

Cerintele au fost incorporate in cele pentru
dovedirea provenientei.
Cerintele au fost eliminate, pentru ca
standardul revizuit nu solicita clarificarea
inclusa in Nota de indrumare.
Cerintele au fost incorporate in cele pentru
raportare si in Anexa A.

INDRUMARE-40-005-07 Continutul minim
si revizuirea rezultatelor evaluarii riscului
puse la dispozitia publicului
INDRUMARE-40-005-08 Ce este de facut in
cazul in care doua companii ajung la
rezultate contradictorii in evaluarile riscurilor
facute pentru acelasi district?
INDRUMARE-40-005-09 Utilizarea
indrumarilor si denumirile riscurilor elaborate
de Initiativele Nationale acreditate FSC

Cerinta a fost eliminata, pentru ca se aplica
organismelor
de
certificare
si
nu
organizatiei. Vezi standardul relevant pentru
acreditare FSC-STD-20-011.
Orice cerinte suplimentare trebuie sa fie
aprobate de FSC si incluse in FSC-PRO-60002b. Standardul face referire la acestea si
afirma ca cerintele nationale aplicable sunt
obligatorii.
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INDRUMARE-40-005-10 Cand trebuie emis Cerinta a fost eliminata, pentru ca se aplica
un cod de lemn controlat FSC de organismul organismelor
de
certificare
si
nu
de certificare?
organizatiei. Vezi standardul relevant pentru
acreditare FSC-STD-20-011.
Vanzarile si achizitiile de Lemn controlat
INDRUMARE-40-005-11 Este necesar ca
FSC sunt conforme cu standardul FSCalte parti ale standardului sa fie
STD-40-004.
implementate sau evaluate pentru
activitatile de vanzare a ‘Lemnului controlat
FSC’?
INDRUMARE-40-005-12
Cerintele au fost incorporate in Anexa A.
Utilizarea Indicelui de perceptie a coruptiei
(CPI) al Transparency International in
evaluarile riscurilor
INDRUMARE-40-005-13 Exista diferente de
interpretare a padurilor cu valori ridicate de
conservare (PVRC) intre standardul pentru
Lemn controlat FSC si Principiile si criteriile
FSC?
INDRUMARE-40-005-14 cum poate fi
confirmat riscul scazut pentru Categoria ‘C’
din FSC-STD-40- 005 V2-1 Clauza 1.1?
INDRUMARE-40-005-15 Audituri la
Cerintele detaliate pentru verificarea in teren
verificarea in teren, rezultate, luare de decizii au fost eliminate.
si masuri necesare.
INDRUMARE-40-005-16 Care este nivelul
Cerintele au fost incorporate in Anexa A.
de sondaj pe care organismele de
certificare tebuie sa il utilizeze pentru
evaluarea in teren a achizitiilor din surse cu
risc nespecificat?
INDRUMARE-40-005-17 Documentatia si
Cerintele au fost actualizate si incluse in
cerintele procedurale pentru a demonstra
Sectiunea 2.
districtul geografic de provenienta pentru coproducts
INDRUMARE-40-005-18 Independenta
programului de verificare al companiei

Cerintele au fost pastrate, iar domeniul de
aplicare al standardului, precum si cerintele
pentru SDD nu permit ca standardul sa fie
implementat de o organizatie pentru a
evalua paduri pe care le detine sau le
administreaza daca pana in 31 decembrie
2017 nu fost planificata o evaluare a
riscurilor pentru cele cinci categorii de lemn
controlat pentru o suprafata care acopera
unitatile furnizoare.

INDRUMARE-40-005-19
Legile
si
reglementarile nationale si locale aplicable
in cazul evaluarilor riscurilor si programelor
de verificare pentru Lemn controlat

Cerintele au fost incorporate in Anexa A.

INDRUMARE-40-005-20 Achizitia de coproduse conform Reglementarii EU pentru
material lemnos
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