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Cuvânt înainte
În Septembrie 2004, Consiliul Director FSC a aprobat “FSC-STD-40-004: Standardul FSC pentru
lanț de custodie pentru companii care livrează și fabrică produse certificate FSC” (V1-0). Pe
parcursul anului 2005, Centrul Internațional FSC a fost împuternicit să preia și să revizuiască
aceste noi standarde, luând în considerare experiența în implementare practică și în rezolvarea
oricărei probleme de importanță majoră.
Versiunea 2-0 a standardului FSC-STD-40-004 a fost elaborată în urma a trei runde de consultări
publice și discuții cu Grupul Tehnic de Lucru FSC pentru Lanț de Custodie. Versiunea ia în
considerare diversele recomandări făcute în cele trei întâlniri de Grupul Tehnic de Lucru, întâlniri
care au avut loc între octombrie 2005 și februarie 2007, precum și contribuțiile factorilor
interesați, aduse pe baza diverselor draft-uri publice și pe foile de discuție FSC - “FSC-DIS-01013: Verificări și revizuiri ale standardului FSC referitor la ”Lanțul de Custodie”.
Versiunea 2-1 a FSC-STD-40-004 reprezintă o revizuire minoră a standardului în scopul
menținerii în general a consistenței sistemului de certificare a lanțului de custodie.
Note privind utilizarea acestui standard
Toate aspectele acestui standard sunt considerate a fi normative, inclusiv domeniul de aplicare,
data intrării în vigoare, documentele de referintă, termeni și definiții, tabele și anexe, cu excepția
cazului în care este altfel stipulat.
Cerințele evidențiate în acest standard constituie cerințele minime pentru ca operațiunile lanțului
de custodie să corespundă cu acestea, în vederea demonstrării că materialele și produsele
achiziționate, etichetate și vândute ca fiind certificate FSC, sunt autentice și orice alte declarații
suplimentare sunt adevărate și corecte. Este responsabilitatea organismului de certificare să
adune orice evidență suplimentară, în măsură să dovedească deciziile de certificare ale acestuia,
dacă acest lucru este considerat necesar.
Cerințele pentru certificare se împart în patru părți:
Partea I cuprinde cerințele generale privind controlul Lanțului de Custodie, care se aplică tuturor
operațiunilor pentru Lanțul de custodie.
Partea a II-a prezintă cele trei sisteme de control care permit folosirea siglei FSC pe produse, din
care companiile trebuie să aleagă un sistem pentru fiecare grup de produse FSC stabilit.
Partea a III-a conține cerințele și pragurile pentru utilizarea etichetelor FSC pe produs.
Partea a IV-a furnizează cerințe suplimentare, care se adresează unor situații particulare privind
sistemele de control pentru Lanț de Custodie.

Vă rugăm trimiteți orice comentarii sau sugestii referitoare la acest standard către:
Centrul Internațional FSC
– Programul Politici și Standarde –
Str. Charles-de-Gaulle, nr. 5
53113 Bonn, Germania
Telefon: +49-228 / 367-66-0
Fax: +49-228 / 367-6630
E-mail: policy.standards@fsc.org
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INTRODUCERE
Acest standard specifică elementele necesare care trebuie îndeplinite în vederea certificării FSC
a Lanțului de Custodie.
Lanțul de custodie FSC este o cale de informare referitoare la drumul parcurs de către produsele
din pădure, sau în cazul materialelor reciclate de la locul de transformare către consumator,
cuprinzând fiecare etapă de prelucrare, transformare, fabricare și distribuire, unde trecerea la o
nouă etapă în lanțul de aprovizionare implică schimbarea proprietății.
Orice schimbare asupra proprietății în lanțul de aprovizionare necesită stabilirea unor sisteme
concrete ale managementului Lanțului de Custodie la nivelul organizației respective și verificarea
lor de către organisme independente de certificare, dacă organizația vrea să declare produsele
ca fiind certificate FSC. Dezvoltarea și implementarea sistemelor de management ale Lanțului de
Custodie sunt o modalitate pentru companii de control efectiv al sistemului de prelucrare și arată
clienților originea materialului folosit în produsele lor.
Certificarea FSC a acestor sisteme de management este destinată să furnizeze o garanție
credibilă clienților, atât de afaceri, cât și guvernului sau consumatorilor finali, că produsele care
sunt vândute cu un cod specific al certificatului FSC, provin din păduri bine gospodărite, din surse
controlate, materiale recuperate sau o combinație dintre acestea. În acest fel, certificarea
Lanțului de Custodie în sistem FSC facilitează circulația transparentă a produselor fabricate din
aceste materiale prin intermediul lanțului de aprovizionare.
Un certificat al Lanțului de Custodie furnizează informații atât despre locul de desfășurare al
activității, procesele de prelucrare și grupurile de produse din care aceste produse pot proveni,
cât și informații despre standardul (standardele) Lanțului de Custodie, folosit (e) în evaluare de
către un organism de certificare acreditat FSC.
Acordul cu acest standard oferă o bază solidă, internațională, pentru verificarea de către o a treia
parte, independentă, a declarațiilor referitoare la proveniența lemnului și a produselor. Permite
furnizorilor să demonstreze conformitatea cu caracteristicile1 și politicile de aprovizionare private
sau publice.
Un obiectiv cheie al acestui standard este de a furniza o cale pentru companii de a implementa
sistemul FSC și/sau de a crește proporția de material certificat până la 100%.
A

Domeniu de aplicare

Acest standard specifică cerințele de management și producție pentru controlul Lanțului de
Custodie, referitoare la sursă, etichetare (unde este cazul) și vânzarea de produse certificate
FSC, furnizând implicit o gamă largă de opțiuni pentru declararea materialului ca fiind FSC.
Standardul este aplicabil tuturor operațiunilor Lanțului de Custodie privind comerțul, prelucrarea
sau fabricarea de produse din lemn sau produse accesorii ce provin din lemn neprelucrat și/sau
recuperat, cuprinzând sectorul industrial primar (exploatarea, pregătirea prelucrării), sau, în cazul
materialelor reciclate, locul recuperării, sectorul secundar (prelucrarea primară și secundară) și
cel de-al treilea sector (comerțul, vânzarea cu ridicata, vânzarea en detail, servicii de printare).
Standardul definește și numește elementele de bază ale unui sistem de management a Lanțului
de Custodie:
. Managementul calității: responsabilități, proceduri și evidențe
. Domeniul de aplicare: definiția grupurilor de produse și condițiile serviciilor externe
. Proveniența materialului: caracteristici ale materialului
. Chitanța materialului și depozitarea: identificarea și separarea
. Controlul producției: controlul cantității și determinarea materialului declarat FSC
. Vânzări & livrări: facturare și documente de transport
. Etichetarea: aplicarea pe produs de etichete FSC și etichetarea pragurilor
1

Exemplele includ schema EU Ecolabel pentru mobilă, sau sistemul de evaluare U. S. Green Building “Leader în
proiectare Energetică și a Mediului Înconjurător” (LEED).
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Standardul specifică cerințele conform fiecărui element de sistem, care, dacă este implementat
cu succes, permite companiilor să vândă și să eticheteze produsele ca FSC 100%, FSC Mixt sau
FSC Reciclat, sau să vândă materialele ca Lemn Controlat FSC2.
FSC-STD-40-004 este standardul de bază care se aplică la toate operațiile specifice certificării
Lanțului de Custodie și poate fi combinat cu standarde complementare în conformitate cu
domeniul de aplicare a certificatului organizației.

Planul Standardelor Lanțului de Custodie*
FSC-STD-40-004
Certificarea Lanțului
de Custodie

Adenda FSC-STD-40-004a
Clasificarea Produselor

Politici
și Standarde Complementare

Alte Documente
Normative

FSC-STD-01-002
Glosar Termeni

FSC-POL-40-002
Certificare Grup

FSC-STD-40-003
Multi-locații

FSC-STD-40-005
Lemn Controlat

FSC-STD-40-007
Recuperat

FSC-STD-50-001
Utilizarea mărcii

Directive FSC-DIR40-###
Îndrumare FSCGUI-40-###
Proceduri FSCPRO-40-###

* Descărcarea documentelor de certificare este disponibilă în limba engleză pe adresa www.fsc.org.

Pentru ca un produs să fie declarat certificat FSC (prin intermediul etichetării produsului sau a
documentației de vânzare), trebuie să existe un lanț neîntrerupt al organizațiilor certificate, care
să acopere orice modificare privind apartenența legală a produsului, începând cu pădurea
certificată până în punctul în care produsul este finisat sau vândut cu amănuntul.
Prin urmare, certificarea Lanțului de Custodie este necesară pentru toate companiile în lanțul de
aprovizionare cu produse forestiere, care au un proprietar legal al produselor certificate și care
execută una sau mai multe dintre activitățile următoare:
a) Trec produsele care trebuie certificate FSC la clienții următori prin intermediul vânzării și a
documentelor de livrare;
b) Aplică pe produs eticheta FSC;
c) Procesează sau transformă produsele certificate FSC (de ex.fabricarea, re-ambalarea, reetichetarea, adăugarea altor componente forestiere la produs).
NOTĂ: În cazurile în care clienții următori doresc să utilizeze produsele certificate FSC ca
materie primă pentru fabricarea altor produse certificate sau în scopul revânzării ca produse
certificate FSC, sunt necesare cerințele FSC în documentele de vânzare.
Organizațiile care nu execută activitățile descrise mai sus sunt scutite de la certificarea Lanțului
de Custodie, cum ar fi:
I. Vânzătorii cu amănuntul care vând la utilizatorii finali;
II. Utilizatori finali individuali sau organizați ai produselor certificate FSC;
2

Materialele sau produsele vândute ca Lemn Controlat FSC pot să nu aibă înscrise declarații FSC, coduri FSC sau
mărci FSC și nu sunt considerate a fi certificate FSC.
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III. Organizații care furnizează servicii companiilor certificate fără a prelua proprietatea legală
asupra produselor certificate, cum ar fi:
- Agenți și case de licitații, care facilitează vânzarea produselor certificate între cumpărător și
vânzător;
- Companii logistice care transportă sau depozitează temporar produse certificate;
- Contractori care operează pe baza unui acord de servicii externe în conformitate cu
secțiunea 12 a acestui standard.
NOTĂ: Chiar dacă nu este necesar, organizațiile care utilizează și comercializează produse
certificate FSC pot solicita certificarea Lanțului de Custodie pentru a avea acces la beneficiile
sistemului de certificare FSC.
B

Data intrării în vigoare

Acest standard a intrat în vigoare în 01 octombrie 2011. Noii solicitanți pentru certificare au
fost evaluați până în data de 01 octombrie 2011 și toți deținătorii de certificat se
conformează cerințelor acestui standard până la 01 octombrie 2012.
C

Documente de referință

Pentru aplicarea acestui document, sunt indispensabile documentele de referință prezentate mai
jos. În cazul lipsei unei versiuni, se ia în considerare ultima ediție a documentului de referință
(inclusiv orice amendament).

D

-

FSC-PRO-40-004 Aplicații pentru derogare componente minore

-

FSC-STD-40-004a FSC Clasificare produse (Act adițional la FSC-STD-40-004)

-

FSC-STD-40-005 FSC Standard pentru evaluarea companiei privind Lemnul Controlat
FSC

-

FSC-STD-40-007 FSC Standard pentru utilizarea materialului recuperat în grupurile de
produse FSC și în proiectele certificate FSC

-

FSC-STD-50-001 Cerințe pentru utilizarea mărcilor FSC de către deținătorii de certificate

Normative FSC înlocuite de acest standard

- Partea 3.6 din Manualul de acreditare FSC-MAN-20-001 FSC: “Standarde Certificare
Lanț de custodie” (2002)
- FSC–ADV-40-010 FSC Cerințe pentru Externalizare (2005) NOTĂ: Înlocuit parțial de “FSC-STD-20-011 V1-0
Standardul de acreditare pentru evaluările lanțului de Custodie”

- FSC–ADV-40-012 Imprimerii – Specificul Lanțului de Custodie și al etichetării
(2007)
- FSC–POL-40-001 FSC Măsuri bazate pe cerințe în procente (2000)
- FSC–POL-40-005 FSC Măsuri pentru brokeri (2001)
- FSC-POL-40-006 FSC Măsuri pentru tipărire și publicare (2001)
- FSC-STD-40-004 FSC Standardul Lanțului de Custodie pentru companiile care furnizează și
fabrică produse certificate FSC (2008)
- FSC-STD-40-004b FSC Terminologie – Act Adițional la FSC-STD-40-004 (2007)
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E

Termeni și definiții

Pentru scopurile acestui standard internațional, se aplică următorii termeni și definiții din FSCSTD-01-002 FSC - Glosarul Termenilor:
Produse asamblate: Reprezintă produse care sunt construite din două sau mai multe piese din
lemn masiv și/sau componente din așchii și fibră, asamblate împreună pentru a forma un alt
produs. Ca exemple putem enumera: mobilă, rafturi, instrumente muzicale, placaj, panouri,
furnir laminat, parchet laminat, plăci aglomerate și materiale imprimate care conțin diferite
componente din hârtie.
Perioada declarației: Este o perioadă de timp care a fost precizată de către companie pentru
fiecare grup de produse în scopul de a face o declarație clară a materialului FSC.
Lanț de custodie: Este calea urmată de către materia primă, materialele prelucrate, produsele
finite și auxiliare din pădure către consumator sau (în cazul materialelor recuperate/reciclate
sau a produselor ce conțin astfel de materiale) de la locul de recuperare către consumator,
cuprinzând fiecare etapă de prelucrare, transformare, producție, depozitare și transport, unde
trecerea la următoarea etapă a lanțului de aprovizionare implică o schimbare de proprietar
(custodiar independent) a materialelor sau produselor.
Operatorii Lanțului de Custodie: Persoană fizică autorizată, companie sau altă entitate legală
ce efectuează una sau mai multe operațiuni în cadrul fiecărei etape a lanțului de aprovizionare
cu produse forestiere și emite facturi pentru materialele sau produsele cu declarație FSC și care
le permite clienților să folosească astfel de produse ca fiind certificate sau în scopuri
promoționale.
Produse din așchii și fibre: Reprezintă toate produsele care folosesc lemn ce a fost așchiat sau
defibrat. Exemple de asemenea produse includ celuloza, hârtia (inclusiv materialele imprimate),
carton, PAL (plăci aglomerate din lemn), PFL (plăci fibrolemnoase) și fâșii lemnoase (OSB).
Co-produse: Este materialul rezultat pe parcursul procesului de prelucrare primară a unui alt
produs (principal) ce provine din aceeași sursă. Pentru scopul acestui standard, astfel de
materiale sunt clasificate în funcție de categoria materialului din care sunt fabricate.
Componentă: Reprezintă o parte individuală și distinctă dintr-un produs asamblat.
Material controlat: Este materialul neprelucrat, originar din păduri necertificate FSC sau
plantații, de la furnizori incluși în programul de verificare al companiilor certificate, în
conformitate cu standardul FSC-STD-40-005.
Factor de conversie: Reprezintă raportul dintre cantitatea de material intrată și cantitatea de
material rezultată în urma procesului de prelucrare efectuat de către companie. Factorul de
conversie este calculat prin împărțirea producției rezultate (volum sau greutate) la materialul
intrat (volum sau greutate) și se aplică fiecărei componente a unui grup de produse.
Evidența creditului: Reprezintă o evidență păstrată de compania certificată, care lucrează cu
sistemul de credit și înregistrează intrările și ieșirile volumului creditelor în scopul vânzării de
produse cu declarația FSC.
Declarația creditului: Este partea unei declarații FSC pentru produsele FSC Mixt sau FSC
Reciclat, prin care se specifică faptul că poate fi folosită întreaga cantitate ca material intrat
FSC sau intrat la post-consumator, pentru calculele ulterioare de intrări de material în procente
sau credit FSC. Declarațiile aplicate sunt “FSC Credit Mixt” sau “FSC Credit Reciclat”.
Sistemul de credit: Reprezintă un sistem al Lanțului de Custodie aplicat la nivel de grup de
produse, care permite ca o anumită proporție a producției rezultate să fie vândută cu o
declarație de credit corespunzătoare cantității de intrări FSC și post-consumator. Luând în
considerare factorul (factorii) de conversie aplicat(ți), intrările FSC și post-consumator pot fi
acumulate ca și credit FSC înt-un cont de credit.
Documentele de livrare: Reprezintă documentele care însoțesc un transport de mărfuri și care
conțin descrierea, calitatea (categoria) și cantitatea mărfurilor livrate. De asemenea, aceste
documente se mai numesc note de livrare, documente de expediție sau de transport.
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Intrări de materiale eligibile: Reprezintă intrări de material neprelucrat sau recuperat, care sunt
eligibile pentru a intra în componența unui grup de produse FSC specifice, în funcție de
categoria de material.
[Categoria de material]
a) Material FSC pur:
b) Material FSC Mixt:
c) Material FSC Reciclat:
d) Lemn Controlat FSC:
e) Material controlat:
f) Material recuperat post-consumator
g) Material recuperat pre-consumator

[Eligibil pentru grupul (grupurile) de produse]
FSC pur, FSC Mixt
FSC Mixt
FSC Mixt, FSC Reciclat
FSC Mixt, Lemn Controlat FSC
FSC Mixt, Lemn Controlat FSC
FSC Mixt, FSC Reciclat
FSC Mixt, FSC Reciclat

Produs finit: Este produsul care nu necesită transformări ulterioare din punct de vedere al
prelucrării ori ambalării înainte de utilizarea sa finală.
Forestry Conformity Assessment Scheme (Schema de Evaluare a Conformității
Forestiere): Este o schemă bazată pe elaborarea de standarde pentru certificarea pădurilor și
evaluarea operațiilor pentru comerțul și producția de bunuri provenite din pădure.
Material certificat FSC: Înseamnă material FSC Pur, FSC Mixt sau FSC Reciclat, care este
furnizat cu o declarație FSC de către o companie, care a fost evaluată de un organism de
certificare acreditat FSC, în vederea conformității cu cerințele managementului forestier FSC
și/sau ale Lanțului de Custodie.
Produs certificat FSC: Este material certificat FSC, eligibil pentru a purta o etichetă FSC și care
poate fi promovat cu marcă înregistrată FSC.
Declarație FSC: Este declarația făcută în documentele de vânzare și livrare pentru materialul
certificat FSC sau Lemn Controlat FSC, care precizează categoria materialului, iar pentru
produsele FSC Mixt sau FSC Reciclat, declarația de procent sau de credit corespunzătoare.
Declarațiile FSC aferente pentru fiecare grup de produse și sistemul de control pentru Lanț de
custodie sunt prezentate mai jos:
[Grupe de produse]
[Sistem de control]
[Declarația FSC]
FSC Pur
Sistem bazat pe transfer
“FSC Pur”
FSC Mixt
Sistem bazat pe procente
“FSC Mixt x%”
FSC Mixt
Sistem bazat pe credite
“FSC Credit Mixt”
FSC Reciclat
Sistem bazat pe procente
“FSC Reciclat x%“
FSC Reciclat
Sistem bazat pe credite
“FSC Credit Reciclat“
Lemn Controlat FSC
Sistem bazat pe transfer
“Lemn Controlat FSC“
Lemn Controlat FSC: Material neprelucrat provenind din păduri necertificate FSC sau plantații,
furnizat cu o declarație FSC de către un furnizor care a fost evaluat de către un organism de
certificare acreditat FSC, în conformitate cu cerințele standardelor FSC pentru Lanț de
Custodie și/sau Lemn Controlat, (FSC-STD-40-005 or FSC-STD-30-010).
Credit FSC: Reprezintă cantitatea de produse (volum sau greutate) care poate fi vândută dintrun grup de produse cu o declarație de credit. Este aplicabil doar în cazul în care se utilizează
un sistem bazat pe credit.
Intrări FSC: Reprezintă intrările de material neprelucrat, certificat FSC, care se calculează față
de procentul intrat sau față de creditul FSC pentru un grup de produse, după cum urmează:
a) material cu declarația FSC Pur:
- se calculează ca fiind cantitatea întreagă declarată
în factura furnizorului;
b) material cu declarația FSC Mixt x%:
- se calculează ca fiind procent din cantitatea
declarată în factura furnizorului;
c) material cu declarația FSC Credit Mixt : - se calculează ca fiind cantitatea întreagă declarată
în factura furnizorului;
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FSC Pur: Înseamnă material neprelucrat, certificat FSC, provenit din păduri sau plantații
certificate
FSC și care nu a fost amestecat pe parcursul lanțului de aprovizionare cu material
din altă categorie. Produsele FSC Pur sunt eligibile pentru a fi utilizate în grupele de produse
FSC Pur sau FSC Mixt.
FSC Mixt: Este materialul neprelucrat, certificat FSC, bazat pe intrări din surse certificate FSC,
controlate și/sau recuperate și furnizate cu o declarație de procent sau de credit. Materialul
FSC Mixt este singurul material eligibil pentru a putea fi utilizat în grupele de produse FSC Mixt.
FSC Reciclat: Este materialul recuperat, certificat FSC, bazat exclusiv pe materiale ce provin din
surse recuperate și furnizate cu o declarație de procent sau de credit. Materialul sau produsele
FSC Reciclat sunt eligibile pentru a putea fi utilizate în grupele de produse FSC Mixt sau FSC
Reciclat.
Intrări: Sunt reprezentate de materiale brute, semifabricate sau produse finite, care sunt
procurate sau generate de către o companie și care intră fizic în procesul de producție sau sunt
comercializate în cadrul unui anumit grup de produse FSC.
Procentul intrărilor: Reprezintă procentul intrărilor FSC și/sau intrări post-consumator într-un
grup de produse pentru o perioadă a declarației bine precizată. Este aplicabil numai în cazul în
care se utilizează sistemul bazat pe procente.
Categoria materialului: Sunt categorii de material neprelucrat sau recuperat, care pot fi utilizate
în grupele de produse FSC, dacă sunt considerate intrări eligibile:
a) Material FSC Pur
b) Material FSC Mixt
c) Material FSC Reciclat
d) Lemn Controlat FSC
e) Material controlat
f) Material recuperat post-consumator
g) Material recuperat pre-consumator
Componente minore: Sunt componente ce provin din pădure, ale unui produs asamblat FSC
Pur sau FSC Mixt, care reprezintă mai puțin de 5% din greutatea sau volumul materialelor
neprelucrate sau recuperate din produs. Componentele minore pot fi exceptate de la cerințele
pentru controlul Lanțului de Custodie, precizate în acest standard.
Alte produse provenite din pădure (înafară de lemn): Sunt toate produsele din pădure,
exceptând cheresteaua, incluzând alte materiale provenite de la copaci, cum ar fi rășinile și
frunzele, precum și orice altă plantă și produse animale. Exemplele mai includ, dar nelimitanduse la acestea: semințe, fructe, alune, miere de albine, palmieri, plante ornamentale și alte
produse provenite dintr-o bază forestieră.
Material nelemnos: Sunt materialele care provin din afara unei baze forestiere. Exemplele
cuprind materiale ca plante nelemnoase (de ex. inul, utilizat la fabricarea unor scânduri,
clasificate ca panouri pe bază de lemn, sau a unui produs compozit), materiale sintetizate sau
anorganice (de ex. sticlă, metal, plastic, material de umplere, decantoare, etc.), dar nu includ
produse din pădure (altele decât materialul lemnos) sau lemn recuperat. Materialele
nelemnoase folosite în grupele de produse FSC sunt excluse de la cerințele pentru controlul
Lanțului de Custodie.
Aplicat pe produs: Acest termen se aplică oricărui tip de etichetă, ambalaj sau marcă atașată
sau aplicată unui produs. Printre exemplele de etichete sau mărci aplicate pe produse se
numără etichetele atașate de produs, plăcuțe, marcări executate la cald, etichete cu informații
referitoare la produsele libere, mici, vândute cu amănuntul (ex. creioane), ambalaj de protecție
și ambalaje din plastic.
Mod de organizare3: Poate fi persoană fizică autorizată, societate sau orice entitate legală
responsabilă pentru implementarea standardului.

3
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Ieșiri: Sunt materialele brute, semifabricate sau produse finite care sunt fabricate și/sau furnizate
de către o companie care deține declarația FSC.
Declarația procentului: Reprezintă partea unei declarații FSC pentru produse FSC Mixt sau
FSC Reciclat care precizează procentul intrărilor FSC, respectiv post-consumator. Cumpărătorii
de astfel de produse trebuie să utilizeze declarația procentului pentru calculele ulterioare care
corespund procentelor de intrări FSC sau creditului FSC.
Sistemul bazat pe procente: Este un sistem al Lanțului de Custodie aplicat la nivel de grup de
produse, care permite tuturor ieșirilor să fie vândute cu o declarație a procentului care
corespunde cu proporția de material intrat FSC și post-consumator într-o perioadă de timp.
Intrări material post-consumator: Reprezintă intrări de material recuperat post-consumator și
FSC Reciclat care contează la intrările bazate pe procente sau la credit FSC într-un grup de
produse, după cum urmează:
a)
Material recuperat post-consumator:
- se ia în calcul
ca și întreaga cantitate declarată în
factura furnizorului;
b)
Material cu declarația FSC Procent Reciclat: - se ia în
calcul ca și procent din cantitatea declarată în
factura furnizorului;.
a)
Material cu declarația credit FSC Reciclat: - se ia în
calcul ca și întreaga cantitate declarată în
factura furnizorului.
Material recuperat post-consumator: Este materialul recuperat dintr-un bun de consum sau
comercial care a fost folosit cu scop precis de către indivizi, gospodării sau agenți comerciali,
cu utilizări industriale sau instituţionale, în rolul lor de consumatori finali.
Material recuperat pre-consumator: Este materialul recuperat din procesul fabricării secundare
sau dintr-o etapă industrială precedentă, în care nu a fost produs intenționat, este nepotrivit
pentru utilizarea finală și imposibil de refolosit în același proces care l-a generat.
Prelucrare primară: Reprezintă orice procesare care transformă bușteanul în alte materiale
decât acesta. Pentru produsele din așchii și fibre, prelucrarea primară cuprinde și etapele
fabricii de celuloză și a fabricii de hârtie.
Procedura: Reprezintă o modalitate concretă de supraveghere a unei activități sau a unui
proces. Procedurile pot fi sau pot să nu fie documentate.
Grupul de produse: Este un produs sau un grup de produse stabilit de către companie, în care
se regăsesc aceleași caracteristici ale materialelor intrate și rezultate, putând fi combinate în
vederea verificării Lanțului de Custodie FSC, calculării procentelor și etichetării conform
categoriilor de material FSC: FSC Pur, FSC Mixt, FSC Reciclat sau Lemn Controlat FSC.
Tipul produsului: Este o descriere generală a ieșirilor, bazată pe o ierarhizare sau un sistem de
clasificare. Exemple de tipuri de produse conform clasificării produselor FSC sunt: ‘bușteni din
lemn de conifere’, ‘lemn pentru mangal’, ‘celuloză obținută chimic’, ‘mobilă pentru grădină’, sau
‘plăci aglomerate’.
Promoțional: Este un termen aplicat tuturor afirmațiilor, declarațiilor, mărcilor înregistrate și
altele asemănătoare folosite la promovarea produselor, serviciilor sau companiilor, dar care nu
sunt atașate în mod fizic sau aplicate pe produs.
Material recuperat: Este materialul care din anumite motive ar fi trebuit eliminat ca reziduu sau
folosit pentru recuperarea energiei, dar în loc de aceasta, în locul materialului neexploatat, a
fost colectat, recuperat și considerat ca material intrat pentru reutilizare, reciclare, re-măcinare
într-un proces de fabricație sau altă aplicație comercială. Intrările următoarelor categorii de
materiale sunt clasificate ca și materiale recuperate:
a) Material Reciclat FSC;
b) Material recuperat post-consumator;
c) Material recuperat pre-consumator.
Documentul de vânzare: Reprezintă instrumentul comercial fizic sau electronic, emis de către

FSC-STD-40-004 V2-1 EN FSC Standard pentru Certificarea Lanțului de Custodie

– 11 din 27 –

© 2011 Forest Stewardship Council A.C. Toate drepturile rezervate.

vânzării, prețurile, termenii de livrare și de plată. Servește ca o cerere de plată și devine un
document în momentul plății.
Lemn recuperat: Lemnul care a fost tăiat și ulterior, pierdut sau abandonat. Exemplele cuprind
lemnul recuperat de pe lacuri/râuri (bușteni/cherestea care s-au scufundat într-un râu sau lac în
timpul transportului), lemn provenit din defrișarea unei livezi sau lemn ce provine din tăieri de la
marginea drumului sau din orașe. Pentru a corespunde scopurilor controlului și etichetării
Lanțului de Custodie FSC, lemnul recuperat din categoriile amintite mai sus este considerat
lemn neprelucrat și va fi controlat în vederea utilizării în grupele de produse FSC.
Domeniul de aplicare: Scopul certificatului Lanțului de Custodie este de a defini locațiile
companiei, grupele de produse și activitățile care sunt incluse în evaluarea de către un
organism de certificare acreditat FSC, împreună cu standardul (standardele) de certificare după
care se face auditul.
Locația: Reprezintă o singură unitate funcțională a unei companii sau o combinație de mai
multe unități situate într-o localitate ce sunt distincte geografic de alte unități ale aceleiași
companii. Una sau mai multe subdiviziuni ale locației pot fi considerate părți ale locației dacă
sunt o extindere a locației principale și fără funcții proprii de achiziție, prelucrare sau vânzare.
(de ex. o locație de îndepărtare a stocurilor și expediere).
Produse din lemn masiv: Sunt produse care constau dintr-o singură bucată compactă din lemn,
cum ar fi buștenii, grinzile sau scândurile.
Furnizor: Persoană fizică autorizată, companie sau altă entitate legală care asigură bunuri sau
servicii unei companii.
Sistemul bazat pe transfer: Un sistem al Lanțului de Custodie, aplicat la nivel de grup, care
permite ca rezultatele să fie vândute cu declarație FSC, ceea ce este identic cu categoria de
material și, dacă este aplicabil, declarația procentului sau declarația creditului cu intrările cele
mai mici FSC sau post-consumator pe volum de intrări.
Material neprelucrat: Reprezintă materia primă (adică nerecuperată), care provine din păduri
naturale sau plantații. Intrările de material din următoarele categorii sunt considerate materiale
neprelucrate:
a) FSC Pur;
b) FSC Mixt;
c) Material controlat.
Forme ale verbelor care exprimă respectarea măsurilor
[Adaptate din Directivele ISO/IEC, Partea a 2-a: Reguli pentru structura și elaborarea Standardelor
Internaționale]
“va” (verb auxiliar, forma de viitor): indică cerințele care trebuie urmate cu strictețe pentru a fi
conforme cu standardul.
“aș” (verb auxiliar, forma condițională): indică faptul că dintre diferite posibilități, una singură este
recomandată ca fiind potrivită, fără a fi menționate sau excluse altele, sau o anumită acțiune este
preferată, dar nu solicitată în mod deosebit. Un organism de certificare poate respecta aceste
cerințe într-un mod echivalent, dar care poate fi demonstrat și justificat.
“a putea” (verb auxiliar): indică o acțiune permisă în curs, în limitele prevăzute în document.
“a fi posibil” (verb intranzitiv): este utilizat pentru declarațiile de posibilitate și capabilitate, atât
material, fizic sau cauzal.
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PARTEA I: Cerințe Generale
Partea I cuprinde cerințele Lanțului de Custodie FSC, care se aplică tuturor operațiilor Lanțului de Custodie.
Cerințele managementului calității se aplică pentru acest standard, precum și pentru toate politicile
complementare și standardele incluse în scopul certificării lanțului de custodie în cadrul companiei (de ex.
FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-005, FSC-STD-40-007, FSC-POL-40-002, FSC-STD-50-001).

1

Managementul Calității

1.1

Responsabilități

1.1.1

Compania va desemna un reprezentant din conducere, care va deține întreaga responsabilitate și
autoritate pentru respectrea de către companie a tuturor cerințelor acestui standard.

1.1.2

Tot personalul relevant trebuie să demonstreze că deține cunoștințe de procedură și competențe în
implementarea sistemului de management al Lanțului de Custodie în cadrul companiei.

1.2

Proceduri

1.2.1

Compania va stabili, implementa și va menține procedurile și/sau instrucțiunile de lucru care
acoperă toate cerințele aplicabile ale acestui standard, în raport cu mărimea și complexitatea lor.

1.2.2

Compania trebuie să desemneze personalul responsabil pentru fiecare procedură, împreună cu
calificarea și/sau măsurile de instruire necesare pentru implementarea sa.

1.3

Instruirea

1.3.1

Compania va stabili și va implementa un plan de instruire în conformitate cu calificările și/sau
măsurile de instruire definite pentru fiecare procedură.

1.3.2

Compania va păstra toate evidențele instruirilor personalului în legătură cu implementarea acestui
standard.

1.4

Evidențe

1.4.1

Compania va păstra evidențe complete și la zi cu privire la toate cerințele acestui standard.

1.4.2

Perioada de păstrare pentru toate evidențele și rapoartele, inclusiv documentele de vânzare și
cumpărare, evidențe ale instruirilor, înregistrări ale producției, sumarul volumelor și aprobări ale
mărcii, va fi specificată de către companie și va fi de cel puțin (5) ani.

1.5

Încredințarea Valorilor FSC

1.5.1

Compania va demonstra obligativitatea conformării la Valorile FSC, așa cum sunt definite în “Politica
Asocierii Companiilor cu FSC” (FSC-POL-01-004, aprobată inițial în iulie 2009).

1.5.2

Compania va declara că nu este implicată direct sau indirect în următoarele activități:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Exploatare forestieră ilegală sau comercializarea ilegală a lemnului sau a produselor provenite din
pădure;
Încălcarea tradiției și a drepturilor omului în cadrul operațiunilor silvice;
Distrugerea pădurilor cu valoare ridicată de conservare prin operațiunile silvice;
Transformarea semnificativă a pădurilor în plantații sau păduri neexploatate;
Introducerea de organisme modificate genetic prin operațiunile silvice;
Încălcarea oricărei convenții fundamentale ILO, conform definiției din Declarația ILO privind
Principiile Fundamentale și Drepturile la locul de muncă, 1998.
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1.6
1.6.1

Sănătatea și Siguranța Profesională
Compania își va demonstra obligativitatea față de sănătatea și siguranța profesională.
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2

Domeniul de aplicare al Lanțului de Custodie

2.1

Grupele de produse

2.1.1

Compania va stabili grupele de produse FSC pentru toate produsele care vor fi vândute cu
declarația FSC și trebuie să păstreze la zi și să facă publică lista cu grupele de produse FSC
cu următoarele informații:
4
a) specificația grupului de produse ca FSC Pur, FSC Mixt, FSC Reciclat sau LemnControlat FSC ;
b) tipul (tipurile) de produs conforme cu clasificarea produselor FSC;
c) speciile, incluzând denumirile științifice și denumirile comune, utilizate ca intrări în grupele de
produse, dacă informația referitoare la compoziția speciilor este utilizată frecvent pentru
desemnarea caracteristicilor produsului.
NOTĂ: Organizația ar trebui să urmărească nomenclatorul disponibil al Rețelei de Informații și Resurse
pentru Germoplasmă (GRIN), Baza de date online privind Speciile din Taxonomie, pentru a se asigura că
denumirile stiințifice și cele comune ale speciilor sunt scrise corect. (http://www.ars-grin.gov/cgibin/npgs/html/index.pl)
2.1.2

Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie să precizeze:
a) categoriile de material folosite în componență;
b) sistemul de control utilizat pentru realizarea declarațiilor FSC:
i. sistem bazat pe transfer;
ii.sistem bazat pe procente, sau
iii. sistemul bazat pe credit.
c) locațiile implicate în management, producție, depozitare, vânzare, etc.

2.1.3

Pentru toate grupele de produse unde se utilizează un sistem bazat pe procent sau credit în
perioadele de declarare, compania se va asigura că toate grupele de produse împart aceleași
caracteristici în raport cu:
a) calitatea materialelor componente;
b) factorii de conversie.

2.2

Surse externe

2.2.1 Compania trebuie să urmeze cerințele precizate în Partea a IV-a, Secțiunea 12 din acest standard
privitoare la orice activitate cu sursă externă care acoperă produsele incluse în cadrul listei de grupe de
produse FSC.

4

Fabricarea de produse FSC Pur necesită utilizarea exclusivă a intrărilor de materiale FSC Pur.
În cazul grupelor de produse FSC Mixt, intrările de material FSC și post-consumator se calculează cu referire la
procentul intrărilor sau creditul FSC.
Realizarea de produse FSC Reciclat necesită utilizarea exclusivă a intrărilor de material recuperat (FSC Reciclat,
material recuperat post-consumator și pre-consumator). Numai intrările de material post-consumator se raportează
la intrările bazate pe procente sau pe credit FSC.
Numai un grup de produse Lemn Controlat FSC poate fi implicat în activități de comerț ale unor companii care dețin
certificate FSC, facându-se referire la materia primă sau semifabricată și în cazul în care compania este evaluată
conform FSC-STD-40-005.
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3

Proveniența materialului

3.1

Specificații privind materialele intrate

3.1.1

Compania va adopta și va folosi definițiile și clasificările materialelor componente după cum
sunt specificate în acest standard.

3.1.2

Compania va clasifica toate materialele componente din grupele de produse FSC în funcție de
categoriile proprii de material: și se va asigura că numai materialele componente eligibile sunt
utilizate.

3.2
3.2.1

Validarea furnizorului
Compania va stabili și va menține o evidență la zi a tuturor furnizorilor de material folosit
în grupele de produse FSC, și anume:
a) tipul produsului furnizat;
b) catergoria materialului furnizat;
c)

3.2.2

3.3

codul furnizorului pentru Lanț de Custodie FSC sau Lemn Controlat FSC, dacă este aplicabil.

Compania va verifica valabilitatea și domeniul de aplicare al certificatului FSC al furnizorului pentru
orice modificare care poate afecta valabilitatea și autenticitatea produselor achiziționate, prin
intermediul site-ului http://info.fsc.org.
Achiziția de material necertificat

3.3.1

În cazul achiziției de material controlat, compania trebuie să îndeplinească toate cerințele
aplicabile ale standardului “FSC-STD-40-005: Standardul de Evaluare a Companiilor referitor la
Lemnul Controlat FSC”.

3.3.2

În cazul achiziției de material recuperat necertificat, compania trebuie să se conformeze
prevederilor standardului “FSC-STD-40-007: FSC Standardul pentru Sursele de Material Recuperat,
utilizat în grupele de produse FSC sau în Proiectele FSC-certificat”.

3.4
3.4.1

Producerea de material brut la locul de producție
Companiile care produc materiale componente pentru grupele de produse FSC la propriul loc de
producție, trebuie să identifice categoria materialului și, dacă este aplicabil, trebuie să stabilească
declarația procentului sau a creditului de material intrat, după cum urmează:
a) material rezultat pe parcursul procesului de prelucrare primară al altui produs (principal), din
același material component, se va considera ca apartinând aceleiași categorii de material ca
și materialul din care a fost (co-) produs;
b) material care a fost recuperat în urma procesului de prelucrare secundară sau a unei etape
anterioare în care materialul nu a fost produs intenționat, este nepotrivit pentru utilizarea finală
și impropriu pentru reutilizarea în același proces de fabricație care l-a generat, se va considera
ca apartinând aceleiași categorii de material ca și intrările din care provine sau ca material
recuperat pre-consumator.

3.4.2

Compania trebuie să clasifice combinațiile dintre diferite categorii de material, neprelucrat sau
recuperat, unde proporția dintre diferitele materiale componente (intrări) nu poate fi încadrată într-o
anumită categorie, iar, unde este aplicabil, procentul sau declarația creditului cu cel mai scăzut
grad de intrări de material FSC sau post-consumator pe volum de intrări.
NOTE: Amestecurile de material certificat FSC, material controlat și/sau recuperat, unde proporția
diferitelor elemente intrate nu poate fi stabilită, vor fi clasificate ca fiind ‘material controlat’.
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4

Recepția și depozitarea materialului

4.1

Identificarea intrărilor

4.1.1 La recepția materialului sau înainte de utilizare sau prelucare, compania va verifica factura
furnizorului și documentația însoțitoare pentru a se asigura de următoarele:
a) cantitățile și calitatea materialelor furnizate sunt în conformitate cu documentația aferentă;
b) categoria materialului și, dacă este aplicabil, procentul asociat sau declarația creditului, stabilit
pentru fiecare produs în parte sau pentru produse în totalitate;
c) codul furnizorului pentru Lanțul de Custodie FSC sau Lemn Controlat FSC este stabilit
pentru materialul furnizat cu declarații FSC.
4.2

Separarea

4.2.1 Compania se va asigura că elementele componente din grupele de produse FSC rămân
5
identificabile și separabile în mod clar de grupul de produse , sau dacă sunt folosite elemente
componente identice pentru mai mult de un grup de produse FSC, acestea vor fi separabile prin
6
declarația FSC asociată acestora.
4.3

Măsuri de precauție pentru materialul etichetat

4.3.1 În cazul materialelor recepționate cu etichetă FSC, compania trebuie să se asigure de
următoarele:
7
a) orice etichetă sau marcaj de separare este șters înainte de vânzare de pe materialul care va
suferi prelucrări ulterioare;
8
b) compania va verifica ca etichetarea să fie corectă , în conformitate cu categoria respectivă de
material FSC, în cazul materialului care va fi vândut fără a suferi modificări. Excepție face
cazul când compania nu a câștigat dreptul de posesiune fizică asupra materialului.
4.3.2

5

În cazul materialelor recepționate cu eticheta unui alt organism de evaluare forestieră, compania
se va asigura că aceste etichete au fost șterse de pe materialele respective înainte de vânzarea
lor cu declarație FSC.

Adică separabil de elementele componente utilizate pentru alte grupuri de produse FSC sau produse necertificate.
Adică identificabil și separabil în totalitate de alte componente neidentice.
7
Datorită caracteristicilor produsului, nu se aplică în cazurile în care eticheta este inseparabilă (de ex.materialele
tipărite).
8
În cazurile în care compania depistează sau a fost informată despre lipsa etichetării produselor (etichetare abuzivă
sau incompletă) sau discrepanțe existente la documentația însoțitoare, va informa organismul său de certificare
acreditat FSC și va aștepta aprobarea sau îndrumarea acestuia prin acțiuni adecvate, înainte de scoaterea unor astfel
de produse pe piață.
6
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5

Controlul volumul

5.1

Factorii de conversie

5.1.1

Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie să identifice principalele etape de prelucrare în
care are loc modificarea volumului sau a greutății și să specifice factorul (ii) de conversie pentru
fiecare etapă de prelucrare, sau, în cazul în care nu este fezabil, pentru tot procesul de prelucrare.

5.1.2

Compania trebuie să precizeze metodologia pentru calculul factorului (factorilor) de conversie și se
va asigura că aceștia sunt actualizați.

5.2

Proporția materialului

5.2.1

Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie să stabilească o evidență contabilă a
materialelor pentru a se asigura că tot timpul cantitățile produse și/sau vândute cu declarația FSC
9
10
corespund cu cantitățile de material intrate provenind din diferite categorii de material , procente
asociate sau declarațiile de credit și factorii de conversie ai grupului de produse. Evidențele
contabile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
Pentru intrări și ieșiri:
a) referințe despre factură;
11
b) cantități (volum și greutate) ;
Pentru intrări:
c) categoria materialului și, unde este aplicabil, declarația procentului sau a creditului;
Pentru ieșiri:
d) declarația FSC;
e) informații de identificare a produselor enumerate în factură;
f) perioada de aplicație a declarației sau natura serviciului.

5.2.2

Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie să pregatească sumare anuale a volumelor care
furnizează informații cantitative pentru fiecare categorie de material primită/utilizată și tipul
produsului fabricat/vândut, după cum urmează:
a) intrări primite;
b) intrări utilizate în producție (dacă este aplicabil);
c) intrări aflate încă în stoc;
d) ieșiri aflate încă în stoc;
e) ieșiri vândute.

5.3

Determinarea declarațiilor FSC

5.3.1

Compania trebuie să determine pentru fiecare perioadă a declarației sau natura serviciului
declarația FSC corespunzătoare cu unul dintre următoarele sisteme de control specifice
pentru fiecare grup de produse:
a) sistemul bazat pe transfer (Partea a II-a, Secțiunea 7): aplicabilă la toate grupele de produse;
b) sistemul bazat pe procente (Part a II-a, Secțiunea 8): aplicabilă grupelor de produse FSC
Mixt și FSC Reciclat;
c) sistemul bazat pe credite (Partea a II-a, Secțiunea 9): aplicabilă grupelor de produse FSC Mixt
și FSC Reciclat.
NOTĂ: Pentru grupele de produse FSC Pur se va aplica sistemul bazat pe transfer.
5.3.2

9

Pentru fiecare grup de produse, compania va calcula procentele intrărilor (conform unui sistem
bazat pe procente) sau creditul FSC (conform unui sistem de credit), la nivelul unei singure locații
de producție.

Intrări care nu reprezintă combinație de intrări din categorii diferite de material, necesare numai pentru înregistrare în
inventar, ca intrări fizice în proces (producție sau altele), definite în domeniul de aplicare al certificatului
Lanțului de Custodie. Se aplică de exemplu în cazul când procesele de uscare au loc înainte de prelucrare.
10
În procesul de certificare, companiile pot utiliza calculele de material intrat deținut în propriul stoc în momentul
evaluării, precum și materialul primit în perioada dintre evaluarea principală și data emiterii certificatului pentru Lanțul
de Custodie FSC. Oricum, compania nu poate să vândă nici un material înainte de a deține un certificat pentru Lanț
de Custodie FSC.
11
În cazul în care informația referitoare la volum sau greutate nu este disponibilă (de ex. pentru comercianți), poate fi
suficientă precizarea numărului de bucăți.

© 2011 Forest Stewardship Council A.C. Toate drepturile rezervate.

6

Vânzări și livrări

6.1

Identificarea ieșirilor vândute cu declarație FSC

6.1.1

Compania trebuie să se asigure că toate documentele de vânzare și livrare emise pentru
produsele ieșite vândute cu declarație FSC, includ următoarele informații:
a) numele și detaliile de contact ale companiei;
b) numele și adresa clientului;
c) data când a fost emis documentul;
d) descrierea produsului;
e) cantitatea produselor vândute;
f) codul FSC al companiei pentru Lanțul de Custodie și Lemn Controlat;
g) indicații clare referitoare la materialul declarat FSC pentru fiecare produs în parte sau pentru
toate produsele, după cum urmează:

12

i. declarația “FSC Pur” pentru produsele din grupele de produse FSC Pur;
ii. declarația “FSC Mixt x%”, unde ‘x’ reprezintă procentul din materialul declarat pentru
produsele din grupele de produse FSC Mixt, aflate în concordanță cu sistemul bazat pe
procente;
iii. declarația “FSC Credit Mixt” pentru produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate în
concordanță cu sistemul bazat pe credit;
iv. declarația “FSC Reciclat x%”, unde ‘x’ reprezintă procentul declarat din material,
aplicabil pentru produsele din grupele de produse FSC Reciclat, aflate în concordanță cu
un sistem bazat pe procente;
v. declarația “FSC Credit Reciclat” pentru produsele din grupele de produse FSC Reciclat,
aflate în concordanță cu un sistem bazat pe credit;
vi. declarația “FSC Lemn Controlat” pentru produsele din grupele de produse FSC Lemn
Controlat sau pentru produsele din grupele de produse FSC Mixt sau FSC Reciclat, care
nu vor fi vândute ca produse certificate FSC.
h)
în cazul în care sunt emise documente separate de livrare, trebuie să existe informații
suficiente pentru a face legătura între factură și documentele de livrare aferente.
NOTĂ: Pentru produsele finite livrate, care îndeplinesc pragurile de etichetare precizate în Secțiunea 11,
compania poate preciza informațiile referitoare la procent sau credit în documentele de vânzare
sau livrare. Oricum, în acest caz, materialul și-a pierdut informația pe intrările FSC sau postconsumator pentru clienții următori și, astfel, nu poate fi revândut ca material declarat FSC.
6.1.2

Compania trebuie să includă informațiile precizate în clauza 6.1.1 în documentele aferente de
livrare, în cazul în care factura (sau o copie a acesteia) nu a fost inclusă în transportul produselor.

6.1.3

Companiile care vând produse semifinite cu declarație FSC trebuie să furnizeze informații
referitoare la documentele de vânzare, de livrare și/sau fișe suplimentare despre cantitate
(volum sau greutate) ale componentelor minore, care sunt scutite de cerințele controlului și
etichetării Lanțului de Custodie, dacă proporția lor depășește 1% din volumul sau greutatea
produsului.

6.2

Etichetarea produselor vândute cu declarație FSC

6.2.1

Compania trebuie să se asigure că produsele care poartă o etichetă FSC sunt întotdeauna
vândute cu declarație FSC aferentă și corespund cu cele din documentele de vânzare și livrare.

6.2.2

Compania trebuie să se asigure că produsele vândute cu declarație FSC, existentă în
documentele de vânzare și livrare, nu poartă nici o altă etichetă aparținând unui alt organism de
evaluare forestieră.

6.3

Aprovizionarea cu Lemn Controlat FSC

6.3.1 Compania trebuie să se asigure că vânzarea de Lemn Controlat FSC este în conformitate cu Partea
a 4-a din “FSC-STD-40-005: Standardul pentru Evaluarea de către Companie a Lemnului
Controlat FSC”.
12

În cazul în care se utilizează sisteme de date electronice (EDI) pentru emiterea facturilor și acestea nu
sunt în formă scrisă, se va asigura o evidență alternativă pentru a se demonstra că statutul FSC al produselor
este echivalent cu informațiile, conform cerințelor de la punctul 6.1.1.
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PARTEA A II-A: Sisteme pentru controlul declarațiilor
FSC
Partea a II-a prezintă cele trei sisteme posibile pentru obținerea declarației FSC pe produsele finite.
Companiile trebuie să aleagă unul dintre sisteme pentru fiecare grup de produse FSC:
Secțiunea 7: Sistemul bazat pe transfer;
Secțiunea 8: Sistemul bazat pe procente;
Secțiunea 9: Sistemul bazat pe credit.

7

Sistemul bazat pe transfer

Sistemul bazat pe transfer va fi utilizat în activitățile de comerț în raport cu produsele finite și pentru
fabricarea produselor din grupele FSC Pur. De asemenea, în plus, poate fi utilizat pentru alte grupe de
produse FSC în următoarele situații:
■ Grupele de produse FSC Mixt:
- combinații dintre materialele intrate FSC Pur, FSC Mixt și/sau FSC Reciclat;
- utilizarea exclusivă a materialelor intrate FSC Mixt;
■ Grupele de produse FSC Reciclat:
- utilizarea exclusivă a materialului FSC Reciclat și/sau material recuperat post-consumator;
■ Grupele de produse FSC Lemn Controlat.
NOTĂ: Produsele non-cherestea, provenite din pădure, care sunt utilizate în alimentație și în scopuri
medicale se rezumă numai la sistemul bazat pe transfer. _______________________________________
7.1

Specificațiile privind perioadele declarațiilor sau a responsabilităților de serviciu

7.1.1 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie să specifice perioadele declarațiilor sau a
responsabilităților pentru care se va întocmi o singură declarație.
NOTĂ: Durata minimă de timp a perioadei declarației trebuie să fie durata de timp necesară pentru ca
un lot să parcurgă toate etapele, inclusiv recepția, depozitarea, prelucrarea, etichetarea și/sau
vânzarea produsului finit.
7.2

Intrări cu declarații FSC identice

7.2.1 Pentru perioade ale declarației sau a responsabilităților de serviciu în care intrările aparțin unei
singure categorii de material ce poartă aceeași declarație FSC, compania va proceda astfel
încât să fie în concordanță cu declarația FSC a rezultatelor.
NOTĂ: În cazul în care intrările sunt reprezentate de materiale recuperate post-consumator 100%,
declarația FSC pentru materialele rezultate va fi “FSC Reciclat 100%”.
7.3

Intrări cu declarații FSC diferite

7.3.1 Pentru perioadele declarațiilor sau a responsabilităților în care intrările sunt din diferite categorii de
material, iar declarațiile de procente sau credit sunt combinate, compania va utiliza declarația FSC cu cele
mai mici intrări FSC sau post-consumator, la fel ca și declarația FSC pentru ieșiri.
NOTĂ: Intrările cu declarație ‘FSC Credit Mixt’ sau cu o declarație ‘FSC Credit Reciclat’ trebuie să fie
considerate ca având o importanță mai mică decât intrările cu declarație ‘FSC Pur’, respectiv
‘FSC Reciclat 100%’.
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8

Sistemul bazat pe procente

Sistemul bazat pe procente poate fi folosit pentru grupele de produse FSC Mixt și FSC Reciclat. Acesta nu
este aplicabil pentru activitățile de comerț referitoare la produsele finite și poate fi doar aplicat la nivelul unei
singure locații (depozitare, distribuție, prelucrare, etc.), existente fizic.
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1

Caracteristici ale perioadei declarației și ale responsabilităților
Compania trebuie să precizeze perioada declarației sau responsabilitățile pentru care trebuie
întocmită o singură declarație FSC, pentru fiecare grup de producție.
Determinarea intrărilor post-consumator și FSC
În cazul intrărilor FSC Mixt și/sau FSC Reciclat, compania va utiliza declarația procentului sau a
creditului, stipulată în factura furnizorului, pentru a determina cantitățile de intrări FSC și postconsumator.

NOTĂ: Materialele furnizate cu o declarație a creditului vor fi utilizate în totalitate ca intrări FSC,
respectiv post-consumator.
8.3
8.3.1

Calculul intrărilor procentuale
Compania va calcula și înregistra intrările procentuale pentru fiecare perioadă a declarației sau
responsabilităților, utilizând următoarea formulă:
(se

va

consulta

formula

din

materialul

în

limba

engleză)

Q FSC + Q post-consumator

Q total

o/

Q+Q post-consumator xl00

%intrări
QFSC
Qpost-consumator
Qtotal
8.3.2

= intrări procentuale
= cantitatea de intrări FSC
= cantitatea de intrări post-consumator
= cantitatea totală de material neprelucrat și intrări de material recuperat

Pentru fiecare grup de produse, compania va calcula intrările procentuale pe baza următoarelor:
a) intrările din aceeași perioadă a declarației și aceleași responsabilități (reprezentate printr-un
singur procent), sau
b) intrările dintr-un număr specificat de perioade anterioare declarației (rulajul mediei
procentuale).

NOTĂ: Declarațiile FSC, bazate pe calcularea rulajului mediei procentuale, pot fi realizate odată ce
numărul stabilit de perioade anterioare declarației a fost completat începând de la configurarea
grupului de produse bazat pe sistemul procentual.
8.3.3

8.4

Perioada de timp pentru care sunt calculate intrările procentuale nu trebuie să depășească 12 luni,
decât în cazul în care este justificată de natura afacerii și aprobată de către organismul de
certificare acreditat FSC.
Declarația FSC pentru ieșiri

8.4.1

Compania poate vinde cantitatea totală de ieșiri a unei perioade a declarației sau de
responsabilități dintr-un grup de produse FSC Mixt cu o declarație a procentului identică sau mai
13
mică decât intrările procentuale calculate.

8.4.2

Compania poate vinde cantitatea totală de ieșiri a unei perioade a declarației sau de
responsabilități dintr-un grup de produse FSC Reciclat cu o declarație a procentului identică sau
mai mică decât intrările procentuale calculate.

13

De exemplu, dacă procentul intrărilor este 80%, atunci toate ieșirile (produsele rezultate) (100%) pot fi vândute cu o
declarație ‘FSC Mixt 80%’.
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8.4.3
8.5
8.5.1

14

Compania poate vinde ca Lemn Controlat FSC partea de ieșiri dintr-o perioadă a declarației, care
14
nu a fost vândută cu o declarație a procentului FSC .
Promovarea produselor
Compania trebuie să se asigure că mărcile înregistrate FSC nu sunt utilizate pentru promovarea
produselor ce nu îndeplinesc pragurile pentru etichetare, precizate în Partea a III-a a acestui
standard.

Vânzarea Lemnului Controlat FSC trebuie să existe în domeniul de aplicare al certificatului CoC al companiei.
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9

Sistemul bazat pe credit

Sistemul bazat pe credit poate fi utilizat pentru grupele de produse FSC Mixt și FSC Reciclat. Nu este
aplicabil proceselor de printare și nici activităților de comerț aflate în legătură cu produsele finite. Sistemul
bazat pe credit poate fi aplicat doar la nivel de o singură locație, existentă fizic (depozitare, distribuție,
fabricație, etc.) site.
9.1

Caracteristicile perioadei declarației

9.1.1 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie să stabilească și să păstreze un cont de
credit FSC cu perioadele declarației aferentă până la 3 luni de zile, conform căruia creditele
adăugate sau deduse trebuie să fie înregistrate.
9.2
9.2.1

Determinarea intrărilor FSC și post-consumator
În cazul intrărilor FSC Mixt și/sau FSC Reciclat, compania trebuie să utilizeze procentul sau creditul
declarat, existent pe factura furnizorului, pentru determinarea cantităților de intrări FSC și postconsumator.

NOTĂ: Materialul furnizat cu credit declarat va fi utilizat în totalitate ca intrare FSC, respectiv
intrare post-consumator.
9.3

Adăugarea creditului FSC la contul de credit

9.3.1

Compania trebuie să adauge cantitatea convertită (volum sau greutate) de intrări FSC și postconsumator ca și credit FSC în contul de credit, utilizând factorul de conversie specific pentru
fiecare componentă a grupului de produse.

9.3.2

Compania va adăuga creditul FSC în contul de credit după ce a obținut dreptul de proprietate și
după verificarea categoriei de material, înainte ca materialul să intre în procesul de producție.

9.4
9.4.1
9.5

Deducerea creditului FSC din contul de credit
Compania trebuie să deducă cantitatea vândută și/sau etichetată ca FSC Mixt sau FSC Reciclat
din creditul FSC disponibil în contul creditului grupului de produse.
Managementul contului de credit

9.5.1

Compania trebuie să se asigure că acest cont de credit FSC nu este niciodată depășit și
înregistrările creditului FSC rămas sunt clare pentru personal și actualizate la zi.

9.5.2

Compania nu va acumula mai mult credit FSC în contul de credit decât suma noului credit FSC care
a fost adăugat pe parcursul celor 12 luni anterioare. În cazul în care oricare dintre creditele FSC
depășește această valoare totală, noul credit FSC va fi dedus din contul de credit la începutul
fiecărei noi perioade a declarației.

9.6

Declarațiile FSC pentru ieșiri

9.6.1

Compania poate vinde în orice moment material din grupele de produse FSC Mixt cu o declarație
de credit, până la totalul creditului FSC disponibil în contul de credit.

9.6.2

Compania poate vinde în orice moment material din grupele de produse FSC Reciclat cu o
declarație de credit, până la totalul creditului FSC disponibil în contul de credit.

9.6.3

Compania poate furniza ca Lemn Controlat FSC proporția din volumul ieșit care nu a fost vândut ca
15
material FSC Mixt sau FSC Reciclat, pe baza contului de credit de Lemn Controlat FSC.

15

Se va consulta nota de
subsol 14, menționată
mai sus.
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PARTEA A III-A: Etichetarea
Partea a III-a conține cerințele și pragurile procentelor pentru utilizarea etichetelor FSC pe produse.

10 Cerințele generale privind etichetarea
10.1 Aplicațiile etichetelor FSC
10.1.1 Companiile care aplică o etichetă FSC pe produs, trebuie să se asigure de următoarele:
a) produselor li se va aplica o etichetă FSC numai dacă sunt conforme cu cerințele acestui
standard;
b) produsele trebuie să fie etichetate în conformitate cu prevederile relevante ale standardului
privind etichetarea FSC a produselor (a se vedea Secțiunea C, “Referințe”);

11 Condițiile de eligibilitate pentru etichetare
11.1 Eticheta FSC ‘100%’
11.1.1 Toate produsele din grupele de produse FSC Pur pot fi etichetate cu eticheta FSC ‘100%’.
11.2 Eticheta FSC ‘Mixt’
11.2.1 produsele din grupele de produse FSC Mixt, aflate în concordanță cu un sistem bazat pe transfer,
pot fi etichetate cu FSC ‘Mixt’ dacă declarația FSC identificată pentru produsele finite este una din
următoarele:
a) declarația în procent de cel puțin 70% a ‘FSC Mixt’; sau
b) declarația ‘FSC Credit Mixt’.
11.2.2 Produsele din grupele de produse FSC Mixt, aflate în concordanță cu un sistem bazat pe procente,
pot fi etichetate cu eticheta FSC ‘Surse Mixte’, în cazul în care declarația aplicabilă a procentului
este de cel puțin 70%.
NOTĂ: Vă rugăm să aveți în vedere Recomandarea # 3 din FSC-DIR-40-004 pentru faza finală referitoare
la pragul de etichetare redus cu 50% pentru produsele din așchii și cele din fibre.
11.2.3 Produsele din grupele de produse FSC Mixt, aflate în concordanță cu un sistem bazat pe credit, pot
fi etichetate cu eticheta ‘FSC Surse Mixte’, în cazul în care există suficient credit disponibil în contul
de credit pentru grupul de produse.
NOTĂ: Volumul sau greutatea respectivă a produsului va fi dedusă din contul de credit FSC, din momentul
în care produsele sunt etichetate.
11.3 Eticheta FSC ‘Reciclat’ label
11.3.1 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat, aflate în concordanță cu un sistem bazat pe
transfer, pot fi etichetate cu eticheta FSC‘Reciclat’, în cazul în care declarația FSC identificată
pentru produsele finite, este una din următoarele:
a) declarație în procente ’FSC Reciclat’ de cel puțin 85%; sau
b) declarație ‘FSC Credit Reciclat’.
11.3.2 Produselor din grupele FSC Reciclat, aflate în concordanță cu un sistem bazat pe procente, li se
poate aplica eticheta FSC ‘Reciclat’, în cazul în care declarația în procente aplicabilă este de cel
puțin 85%.
11.3.3 Produselor din grupele FSC Reciclat, aflate în concordanță cu un sistem bazat pe credit, li se poate
aplica eticheta FSC ‘Reciclat’, în cazul în care există suficient credit FSC disponibil în contul de
credit pentru grupul de produse.
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PARTEA A IV-A: Cerințe Suplimentare
Partea a IV-a furnizează cerințele suplimentare care se adresează unor situații particulare pentru sistemul
de control al Lanțului de Custodie. Conformitatea este cerută numai în cazul în care compania
externalizează unele dintre activitățile sale sau pe toate (Secțiunea 12), sau face uz de exceptarea
componentelor minore (Secțiunea 13).

12 Servicii externe (Externalizarea)
NOTĂ: Companiile care externalizează activitățile pe o bază flexibilă către oricare potențial contractor, pot
solicita pentru includerea proceselor externalizate în domeniul de aplicare al certificatului FSC pentru Lanț
de Custodie.
12.1 Pre-condiții pentru externalizare
12.1.1 Organizațiile care doresc să includă serviciile externe în domeniul de aplicare al certificatului FSC
propriu pentru Lanțul de Custodie, se vor asigura de următoarele:
a) compania deține proprietatea legală asupra tuturor materialelor intrate care vor fi
incluse în procesele de externalizare;
b) compania nu renunță la proprietatea legală asupra materialelor pe parcursul proceselor de
externalizare;
c) compania deține o înțelegere sau un contract cu fiecare contractor pentru acoperirea
proceselor de externalizare. Această înțelegere sau contract va conține o clauză care îi rezervă
organismului de certificare acreditat FSC dreptul de a verifica contractorul extern sau
operațiunile;
d) compania deține un sistem de control bine documentat, cu proceduri explicite pentru procesele
de externalizare și care sunt împărțite cu contractorul relevant.
NOTĂ: Acolo unde procesele de externalizare nu implică în mod uzual reintrarea în posesie fizică a
materialului care urmează aceste procese, compania nu este nevoită să re-dețină posesia fizică
asupra acestuia.
12.2 Menținerea trasabilității și traseul documentelor
12.2.1 Sistemul de control al companiei pentru procesele externalizate trebuie să se asigure că:
a) materialul utilizat pentru producția de material certificat FSC poate fi urmărit și controlat și
poate fi amestecat sau contaminat cu orice alt material pe parcursul proceselor
externalizare;
b) contractorul păstrează evidențe ale intrărilor, ieșirilor și documentelor de livrare asociate
toate materialele certificate FSC, care sunt prelucrate sau produse conform unui contract
serviciu extern sau înțelegere scrisă.
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12.3 Evidențele scrise
12.3.1 Compania tebuie să înregistreze numele și detaliile de contact ale tuturor contractorilor
utilizați pentru prelucrarea sau producerea de materiale certificate FSC.
12.3.2 Înainte de externalizarea serviciului, compania trebuie să-și informeze propriul organism de
certificare cu privire la numele și detaliile de contact ale oricărui nou contractor folosit la prelucrarea
sau producerea de materiale certificate FSC.
12.4 Facturarea
12.4.1 Compania va emite factura finală pentru materialul certificat FSC, prelucrat sau produs în urma
activității de externalizare. Factura va conține numărul deținătorului certificatului pentru Lanț de
Custodie.
NOTĂ: Materialul nu trebuie vândut cu declarație FSC, în cazul în care compania nu a emis factura
finală pentru materialul certificat FSC, prelucrat sau produs în completarea serviciilor de
externalizare.
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12.5 Etichetarea
12.5.1 Compania trebuie să se asigure că partea contractantă utilizează numai etichetele FSC pe produse,
în conformitate cu scopul înțelegerii scrise privind externalizarea.
12.6

Promovarea

12.6.1 Compania trebuie să se asigure că partea contractantă nu folosește marca înregistrată
FSC în scopuri promoționale.
12.7 Excluderea subcontractării
12.7.1 Compania trebuie să se asigure că părțile contractante nu externalizează la rândul lor serviciile,
adică materialul nu trebuie să treacă de la un contractor de servicii externe la altul conform unei înțelegeri
scrise de externalizare.

13 Elementele componente minore
NOTĂ: În cazuri justificate, compania poate utiliza elemente intrate care nu pot fi identificate ca eligibile
pentru fabricarea componentelor minore ale produselor asamblate FSC Pur sau FSC Mixt.
13.1 Caracteristici și controlul volumului
13.1.1 Compania poate preciza componentele minore care pot fi scutite de cerințele de control și etichetare
a Lanțului de Custodie, pentru produsele FSC Pur sau FSC Mixt.
13.1.2 Compania nu trebuie să declare următoarele ca fiind componente minore:
a) Furnir din lemn masiv folosit ca suprafață vizibilă, deasupra altor materiale;
16
b) Componente ce provin din specii listate în CITES , Anexele I, II sau III.
13.1.3 Compania va trebui să demonstreze că acea cantitate de material ce intră în componentele
minore, care a fost identificat și scutit de la cerințele controlului și etichetării Lanțului de Custodie,
reprezintă mai puțin de 5% din greutatea sau volumul materialelor neprelucrate sau recuperate din
produs.
13.1.4 În cazurile în care un produs conține mai mult de o componentă minoră, acestea nu vor depăși în
total mai mult de 5% din volumul sau greutatea produsului.
13.2 Raționament și plan de acțiune
13.2.1 Pentru componentele minore care reprezintă până la 1% din volumul sau greutatea materialelor
neprelucrate sau recuperate din produs, compania trebuie să asigure în scris o justificare clară și la
zi care este cauza pentru care materialul pentru componentele precizate nu poate proveni din
material certificat FSC, controlat sau recuperat.
17

13.2.2 Pentru componentele minore care reprezintă între 1% și 5% din volumul sau greutatea
materialelor neprelucrate și recuperate din produs, compania trebuie să urmeze procedurile
subliniate în standardul "FSC-PRO-40-004: Aplicații referitoare la derogările componentelor minore".
NOTĂ Fără o derogare valabilă, prin utilizarea materialului necontrolat de către companie în componente
minore care reprezintă mai mult de 1% din volumul sau greutatea materialelor neprelucrate sau
recuperate într-un produs asamblat FSC Pur sau FSC Mixt, trebuie să se evite emiterea unui
certificat FSC pentru Lanț de Custodie. Sau, în cazul în care compania este deținătoarea unui
certificat FSC pentru Lanț de Custodie, acest lucru va duce la suspendarea imediată a
certificatului.

16

17

CITES (Convenția Internațională cu privire la Comerțul cu produse din Fauna și Flora sălbatică din Specii pe
cale de Dispariție), este o înțelegere internațională între guverne. Țelul acestei convenții este de a asigura că
activitățile comerciale cu animale și plante sălbatice nu constituie o amenințare pentru supraviețuitrea acestora.
[Sursa: http://www.cites.org]
‘”între” va fi interpretat ca neincludere a valorilor procentuale ulterioare, adică ‘mai mult de 1%’ și ‘mai puțin de 5%’.
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ANNEXA I: Comparație între sistemele bazate pe transfer, procente și
credit [INFORMATIV]
(Nota traducătorului : Se vor consulta figurile și formulele de calcul din materialul
în limba engleză)
Graficele care urmează explică funcționalitatea principală a diverselor sisteme pentru Lanț de
Custodie privind controlul declarațiilor FSC [vedeți Secțiunile 7–9], prin intermediul scenariilor de
producție cu diferite intrări:
Intrări

•

= intrare FSC: ‘FSC Pur%’

= Intrare FSC: ‘FSC Mixt 70%’
O = Intrări controlate

Ieșiri
■ = ’FSC Pur’
= ‘FSC Mixt’ cu declarația procentului sau a
creditului

□ = Declarația ‘Lemn Controlat FSC’

1. Sistemul bazat pe transfer
Categoria de material și declarația asociată cu cele mai mici intrări FSC (pentru intrări de material
neprelucrat) sau intrări post-consumator (pentru intrări de material recuperat) per volum intrări trebuie să
fie identificate prin sistemul bazat pe transfer.
NOTĂ: Sistemul bazat pe transfer nu poate fi aplicat amestecurilor care includ materiale fără intrări FSC
sau fără intrări post-consumator.
Scenariul A: Intrare de material cu o singură declarație FSC

“FSC Pur”

“FSC Pur”
eligibil pentru
etichetare

Sistemul bazat pe transfer este în mod particular util unde se utilizează numai o singură intrare de material,
de exemplu, în cazul grupelor de produse ‘FSC Pur’. În aceste cazuri, declarația intrărilor este în mod
simplu transferată către ieșiri.
Scenariul B: Intrări cu declarații FSC diferite
“FSC Mixt 70%
eligibil pentru etichetare

În cel de-al doilea exemplu este folosit un amestec de intrări de materiale între ‘FSC Pur’ și ‘FSC Mixt 70%’.
În acest caz, categoria de material cu cea mai mică intrare FSC pe volum este ‘FSC Mixt 70%’, care, din
aceste motive poate fi transferat ca declarație aplicabilă FSC pentru ieșiri. Acest tip de scenariu este
aplicabil pentru utilizatorii care nu au posibilitatrea ori nu vor să calculeze intrările exacte de material FSC
în producția lor, vor doar să asigure un anumit nivel minim de declarație FSC pentru produsele finale.
Scenariul C: Intrări cu diferite declarații FSC și fără declarații FSC

-=>

[sistem de transfer
ne-aplicabil]
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Sistemul de transfer nu poate fi aplicat deoarece amestecul de materiale conține material fără intrări
FSC.
2. Sistemul bazat pe procente
Prin sistemul bazat pe procent, toate rezultatele (ieșirile) pot fi vândute cu o declarație a procentului
care corespunde cu proporția de intrări FSC și intrări post-consumator, comparată cu intrările totale.
Scenariul B: Intrări cu diferite declarații FSC
“FSC Mixt 80%”
Eligibil pentru etichetare

Declarația FSC pentru ieșiri se calculează după cum urmează:
4 unități cu intrări FSC 100% \

= 4 + 5.6 x 100% = 80%

(4 x 100%) + (8 x 70%) x 100%
4+8

8 unități cu intrări FSC 70%
Scenariul C: Intrări cu diferite declarații FSC și fără declarații FSC

“FSC Mixt 60%”
Ne-eligibil pentru
etichetare

Declarația FSC pentru ieșiri este calculată după cum
urmează:
= 4 + 6 56 x 100% = 60%
(4 x 100%) + (8 x 70%)
4 unități cu intrări FSC 100%
4+8+4
x 100%
8 unități cu intrări FSC 70%
4 unități fără intrări FSC
3. Sistemul bazat pe credit
Prin sistemul de credit, poate fi vândută o parte (proporțională) a rezultatelor cu o declarație a creditului
ce corespunde cu cantitatea intrărilor FSC și/sau intrări post-consumator. Intrările FSC și postconsumator pot fi de asemenea cumulate ca și credit FSC într-un cont de credit. Ceea ce rămâne ca
rezultat poate fi vândut ca ‘Lemn Controlat FSC’.
Scenariul C: Intrări cu diferite declarații FSC și fără declarații FSC
NOTĂ: Sistemul bazat pe credit poate fi de asemenea aplicat și pentru
scenariul B, prezentat mai sus.
“FSC Mixt Credit”
Eligibil pentru etichetare
“Lemn Controlat FSC”
Ne eligibil pentru etichetare

Numărul de unități rezultate care poate fi vândut cu o declarație ‘FSC Credit Mixt’ se calculează după
cum urmează:
4 unități cu intrări FSC 100%
8 unități cu intrări FSC 70 %
4 unități fără intrări FSC

(4 x 100%) + (8 x 70%) units = 4 + 5.6 units = 9.6 units
Restul de 6.4 unități pot fi vândute ca ‘Lemn Controlat FSC’.
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