Anexa A Evaluarea riscului facuta de organizatie
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Prevederi generale

1.1

Organizatia poate efectua urmatoarele evaluari ale riscurilor pentru suprafete ne-evaluate
(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
planificata1, 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 FSC2 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.

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

assessment.700.htm.
2 Certificare conform standardului FSC-STD-01-001

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.
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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;

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.

