Anexa H

Matricea modificarilor dintre versiunile 2-1 si 3-1 ale
standardului (informativ)
V2-1

Modificari in V3-0

A Domeniu de aplicare

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

01 iulie 2016

C Documente de referinta

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.

D Termeni si definitii

Partea 1: Cerinte Sistem de calitate
1. Strategia companiei

2. Proceduri
3. Instruire

Nu este necesara –
standardul revizuit
impune implementarea tuturor cerintelor sale.
Cerinta privitoare la strategie a fost revizuita in
revizuirea standardului FSC- STD-40-004.
Cerintele au fost incluse in Sectiunea 5.

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.

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

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).

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

‘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-40-005-04 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.

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

