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Передумови Різка зміна обставини чи дії урядів у сферах, охоплених чинною FSC 
оцінкою ризику, можуть суттєво підірвати цілісність схеми 
сертифікації FSC загалом та, зокрема, контрольованої деревини, за 
відсутності належної реакції. Також зазначені ризики можуть 
завдати серйозної репутаційної шкоди схемі сертифікації FSC та 
бренду FSC. 
Таким чином, FSC надає можливість FSC International змінювати 
визначення ризиків та контрольні заходи для відповідних індикаторів 
контрольованої деревини в NRA та CNRA через механізми 
термінового (NRA) та швидкого (CNRA) перегляду. 
ПРИМІТКА: Зміни до FSC оцінок ризиків згідно з цією Вказівкою 
будуть затверджуватися Керівною групою з політики міжнародного 
секретаріату FSC (Policy Steering Group). 
 
Нещодавні геополітичні напруження підкреслили необхідність 
удосконалення механізмів швидкого реагування в ситуаціях 
раптової зміни ризиків, у сферах, що охоплені чинними NRA або 
CNRA (далі у тексті «FSC оцінка ризику»), оскільки такі ризики 
можуть суттєво підірвати цілісність схеми сертифікації FSC загалом 
та, зокрема, контрольованої деревини, за відсутності належної 
реакції. 
 
Також зазначені ризики можуть завдати серйозної репутаційної 
шкоди схемі сертифікації FSC та бренду FSC. 
 
Таким чином, FSC надає можливість FSC International змінювати 
визначення ризиків та контрольні заходи для відповідних індикаторів 
контрольованої деревини в NRA та CNRA через механізми 
термінового (NRA) та швидкого (CNRA) перегляду. 
 
Оскільки ці екстраординарні зміни щодо визначень ризику та 
контрольних заходів необхідні для уникнення серйозної 
репутаційної шкоди, ця Вказівка скорочує період, згідно з яким 
організації мають адаптувати свої системи належної обачності 
(DDS) для використання FSC оцінок ризиків, переглянутих 
відповідно до FSC-ADV-60-002-01. 

Вказівка 1. Для FSC оцінок ризику, переглянутих на основі FSC-ADV-60-
002-01, організація має адаптувати свою DDS для 
відображення змінених визначень ризику та контрольних 
заходів протягом тридцяти (30) календарних днів з дати 
затвердження (CNRA) та міжнародного затвердження (NRA) 
переглянутої FSC оцінки ризику. 

ПРИМІТКА: Зазначені нижче пункти 2 та 3 застосовуються 
до контрольних заходів, встановлених для зниження ризику, 
але не застосовуються до контрольних заходів, 
встановлених для запобігання постачання, як вказано в 
Пункті 4.1 документу FSC-STD-40-005 V3-1. 

2. Організація має запровадити обов’язкові контрольні заходи 
у застосовній CNRA, згідно з пунктом 3. 



3. Організація може замінити обов’язкові контрольні заходи в 
CNRA на ефективніші за таких умов: 

a) Організація має продемонструвати органу сертифікації, 
що контрольні заходи, зазначені в CNRA, не є 
адекватними для зниження ризику, виявленого у певних 
операціях, які вона здійснює; також 

b) Організація має продемонструвати органу сертифікації, 
що альтернативні контрольні заходи є достатніми для 
зниження ризику, та орган сертифікації затверджує ці 
альтернативні контрольні заходи; також 

c) Після затвердження органом сертифікації організація a) 
та b), має надіслати опис альтернативних контрольних 
заходів та обґрунтування їхнього застосування органу, 
який є відповідальним за підтримку CNRA (згідно з 
положеннями CNRA).  

 
 


