Fișa de prezentare: Certificarea lemnului
Ce este certificarea lemnului?
Sistemele de certificare a lemnului oferă verificare independentă din partea terților asupra faptului că lemnul
provine din păduri gestionate durabil. La nivel internațional, există două sisteme principale de certificare
forestieră:
Consiliul de Administrare al Pădurilor - The Forest Stewardship Council (FSC) – www.fsc.org
Programul pentru Asigurarea Certificării Forestiere - The Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC) – www.pefc.org
Cele mai sustenabile politici privind achizițiile din lemn acceptă ambele sisteme de etichetări ca o modalitate
de a demonstra respectarea cerințelor de durabilitate.
Atât FSC cât și PEFC CoC ca sisteme de certificare cer respectarea principiilor legalității și sustenabilității
sociale și a mediului înconjurător, inclusiv respectarea convențiilor fundamentale ale OIM (Organizatia
Internationala a Muncii) pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, precum și protejarea drepturilor
populațiilor indigene.

Cum funcționează procesul
Există două elemente legate de certificarea lemnului:
Certificarea managemenetului durabil al pădurilor (SFM) - acesta abordează impactul activităților în
țara de origine, de la gestionarea pădurilor până la recoltare.
Certificarea lanțului de control al produsului (Chain of Custody - COC) -aceasta urmărește parcursul
produselor începând din pădurea de origine până la consumatorul final de-a lungul întregului lanț de
aprovizionare. Acest lucru permite companiilor să confirme în produsele lor procentul lemnului
provenit din păduri gestionate durabil.

Ce valoare are certificarea lemnului pentru achizitori?
Atunci când achiziționează lemn, achizitorii publici pot avea dificultîți în verificarea faptului că practicile de
certificare au fost aplicate la nivel de pădure, în special în cazul în care pădurea se află într-o altă țară sau
regiune geografică. Sistemele de certificare independente, terțe, sunt cele mai de încredere și simple când
vine vorba de furnizarea unor astfel de dovezi.

Implicații pentru achizitorii
Referirile la etichetare ca mijloace de probă pentru criteriile de licitație pot fi de mare ajutor pentru
achizitorii publici. Cu toate acestea, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene ”Buying Social”, o
autoritate contractantă nu poate cere produse cu o anumită certificare care să ateste produsul ca fiind
comercial etic, deoarece acest lucru ar limita accesul la contractarea produselor care nu sunt certificate, dar
îndeplinesc standardele comerciale durabile similare. Prin urmare, autoritățile contractante (achizitorii)

trebuie să accepte, de asemenea, orice mijloace de probă echivalente care
atestă faptul că standardele impuse sunt respectate.
Dacă un contractant [furnizor, ofertant] nu are certificare relevantă FSC sau PEFC, dar oferă probe
echivalente, atunci când achizitorul verifică echivalența, acesta poate să urmeze recomandările disponibile
pe site-ul punctului central de expertiză pentru achizițiilor de masă lemnoasă (CPET) din Marea Britanie:
www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurementpolicy/evidence-of-compliance/other-evidenceasassurance/category-b-evidence
Alternativ, în cazul unei îndoieli rezonabile, un audit extern ar putea fi prevăzut ca mijloc de evaluare privind
conformitatea cu criteriile care stau la baza cerințelor de lemn durabil. Aceasta ar putea lua forma unui audit
extern cerut de autoritățile contractante, care trebuie să fie plătit de către partenerul contractual. Pentru ca
acest lucru să se întâmple, totuși, ar fi necesar să se dispună de informații plauzibile cum că s-a comis o
abatere. Proceduri similare au fost stabilite de către unele orașe europene, cum ar fi Zurich (a se vedea, de
exemplu, "Bunele practici din domeniul achizițiilor publice responsabile social - Abordări de verificare din
Europa", partener de consorțiu Landmark, 2012)

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul STA vă rugăm să vizitați

www.sustainable-timber-action.org
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