Forest Stewardship Council®

Вказівка FSC®
ADVICE-60-002-01 Застереження від FSC International щодо
визначення ризиків для контрольованої
деревини у випадку надзвичайних ситуацій
Посилання на
нормативні
документи

FSC-PRO-60-002 V3-0, Пункти 10.4 та 11.2

Область
застосування

Ця вказівка застосовується до FSC International в частині нагляду та
затвердження Національних оцінок ризиків (National Risk Assessments
(NRA)) та Централізованих національних оцінок ризиків (Centralized
National Risk Assessments (CNRA)), загальновідомих як FSC оцінки
ризиків. Вона поширюється на відповідальні органи, Робочі групи NRA,
партнерів FSC та консультантів CNRA згідно з положеннями FSC-PRO60-002 та PSU-PRO-10-002.

Затверджено

Генеральним директором FSC, 8 березня 2022 року

Дата набрання
чинності
Передумови

PSU-PRO-10-002 V1-0, Пункти 8.5 та 8.6

8 березня 2022 року
Нещодавні
геополітичні
напруження
підкреслили
необхідність
удосконалення механізмів швидкого реагування в ситуаціях раптової
зміни ризиків, у сферах, охоплених чинною FSC оцінкою ризику.
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).

ВКАЗІВКА

1. За стрімко мінливих обставин у сферах, охоплених чинною FSC
оцінкою ризику, та їх серйозного ризику для цілісності або репутації
FSC схеми сертифікації, FSC може переглянути оцінки ризику FSC,
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застосувавши термінову (NRA) або швидку (CNRA) процедуру
перегляду без залучення відповідального органу (NRA) або
консультанта (CNRA).
2. FSC може призначити обов’язкові контрольні заходи для індикаторів з
визначеним ризиком згідно з вищенаведеним Пунктом 1 як для NRA,
так і для CNRA.
3. FSC буде інформувати відповідальний орган або FSC партнерів, якщо
це застосовно, перед оприлюдненням переглянутої оцінки ризику як
результату застосування цієї Вказівки.
4. Застосування цієї Вказівки має бути згадано у вступній частині
переглянутої оцінки ризику FSC.
5. Позачергова зміна(и) до визначень ризику, встановлених FSC, як і
будь-які нещодавно запроваджені або переглянуті контрольні заходи,
мають відноситися до FSC на основі переглянутої оцінки ризику, якщо
це застосовно.
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