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FSC încheie dezasocierea de HS Timber Group
Decizia vine în urma unui program cu durata de 4 ani, care a avut drept scop îmbunătățirea
operațiunilor HS Timber și soluționarea problemelor sociale și de mediu care au determinat FSC
să excludă HS Timber din sistemul său în anul 2017.
(2 noiembrie 2021) Bonn, Germania – Forest Stewardship Council (FSC) a anunțat astăzi decizia
sa de a încheia dezasocierea de gigantul austriac din domeniul lemnului – HS Timber Group
(anterior cunoscut sub denumirea Holzindustrie Schweighofer).
Decizia s-a bazat pe constatările unei verificări independente, care a conchis că HS Timber a
îndeplinit cerințele prevăzute în Condițiile cadru FSC, document care a definit condițiile de
încheiere a dezasocierii.
FSC s-a dezasociat de HS Timber în anul 2017, în urma încălcării Politicii de asociere a FSC.
Dezasocierea a însemnat că HS Timber a pierdut certificarea FSC și dreptul de a utiliza mărcile
comerciale FSC. HS Timber a dorit să pună capăt dezasocierii de FSC și s-a angajat să
întreprindă măsurile și acțiunile necesare pentru a remedia prejudiciile cauzate.
Rezultatele verificării independente au demonstrat că HS Timber a implementat cu succes
proceduri de „due diligence” îmbunătățite, care au sporit trasabilitatea și transparența lanțului său
de aprovizionare, reducând astfel semnificativ riscul de intrare în sistem a lemnului recoltat ilegal.
Detaliile verificării independente, istoricul cazului și alte resurse privind HS Timber pot fi găsite pe
pagina web.
Ca schemă de certificare voluntară, FSC are responsabilitatea și obligația de a trata toate
companiile în mod echitabil. FSC își exprimă deschiderea de a colabora cu toate companiile care
demonstrează respectarea Standardelor și Politicilor sale. Cazul HS Timber este un exemplu clar
al modului în care FSC poate duce la schimbări pozitive în administrarea pădurilor și în comerțul
cu lemn, colaborând cu companiile în contextul procesului lor de planificare și promovând
progresele și dezvoltarea lor spre standarde mai înalte și mai stricte.
Oferindu-le companiilor dezasociate posibilitatea de a îndrepta și a remedia activitățile lor
anterioare care au cauzat prejudicii, FSC se asigură că daunele sociale și de mediu cauzate de
către companii sunt remediate, ducând astfel la impacturi pozitive pentru pădurile din întreaga
lume și pentru oamenii care depind de acestea.
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