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ЗМЕСТ 
 

Частыя пытанні (ЧП) 6 
 

1 Рашэнні FSC 

1.1 Якое агульнае рашэнне FSC прыняла адносна статусу сертыфікатаў і лесапрадукцыі з Расіі і 

Беларусі? 6 

1.2 Чым абгрунтаванае гэтае агульнае рашэнне FSC? 6 

1.3 Якое дадатковае рашэнне FSC прыняла адносна Беларусі? 6 

1.4 Калі рашэнні FSC адносна Расіі і Беларусі ўступаюць у сілу? 7 

1.5 Чаму адпаведныя сертыфікаты не спыняюцца і не адклікаюцца адразу? 7 

1.6 Ці будзе FSC спаганяць Гадавы адміністрацыйны збор (ГАС) за прыпыненыя сертыфікаты ў 
Расіі, як звычайна адбываецца ў выпадку прыпынення дзеяння сертыфікатаў? 7 

1.7 Ці плануе FSC прымяняць нейкія меры ў сувязі з сітуацыяй ва Украіне? 7 

2 Магчымасці і абавязальніцтвы для ўладальнікаў прыпыненых сертыфікатаў у Расіі 7 

2.1 (ЗМЕНЕНАЕ) Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў у Расіі далей вырабляць са 
сваіх запасаў сыравіны матэрыял, які будзе лічыцца сертыфікаваным, калі прыпыненне 
дзеяння будзе адмененае? 7 

2.2 (НОВАЕ) Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў набываць прыдатны матэрыял і 
дадаваць яго да сваіх запасаў адпаведных групаў прадуктаў FSC? 7 

2.3 (ЗМЕНЕНАЕ) Ці можа прадукцыя, якая захоўвалася на складзе, захаваць ці аднавіць свой 
статус сертыфікаванай пасля адмены прыпынення дзеяння? 7 

2.4 Што будзе з тэрмінамі дзеяння крэдытаў FSC ці разліку працэнтнай долі FSC, якія закранае 
прыпыненне дзеяння сертыфікатаў у Расіі? 8 

2.5 Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў далей маркіраваць такі матэрыял? 8 

2.6 Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў далей прадаваць з заяўкамі FSC матэрыял, 
які быў выраблены і маркіраваны да даты спынення дзеяння, але знаходзіўся на складзе? 8 

2.7 Ці могуць гэтыя кампаніі далей ажыццяўляць дастаўку матэрыялу, які быў выраблены і 
прададзены (выпісаны рахунак-фактура) да даты спынення дзеяння, але застаўся на 
складзе? 8 

2.8 Ці можа матэрыял, які быў выраблены і маркіраваны, але не прададзены (на яго не выпісаны 
рахунак-фактура) да даты спынення дзеяння сертыфікатаў, па-ранейшаму пастаўляцца з 
адпаведнай маркіроўкай FSC пасля даты спынення дзеяння? 8 

2.9 (НОВАЕ) Ці мусяць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў у Расіі абнавіць ахоп сістэмаў 
належнай абачлівасці (СНА) сваіх сертыфікатаў ланцуга паставак для кантраляванай 
драўніны да 8 красавіка 2022 г.? 8 

3 Наступствы для замежных уладальнікаў сертыфікатаў, якія пастаўляюць сыравіну ці 
карыстаюцца паслугамі падрадчыкаў з Расіі ці Беларусі 9 

3.1 Ці можа сертыфікаваны ці кантраляваны матэрыял, набыты ў Расіі ці Беларусі да 8 красавіка 
2022 г., захаваць статус пасля гэтай даты? 9 

3.2 (ЗМЕНЕНАЕ) Ці можна выкарыстоўваць у якасці сертыфікаванага матэрыял, які быў 
выраблены і набыты ў Расіі ці Беларусі да даты спынення дзеяння і адклікання, але 
пастаўлены (адгружаны) пасля яе? 9 
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3.3 Ці будзе лічыцца неадпаведнай прадукцыяй матэрыял, які быў выраблены і маркіраваны, але 
не быў прададзены (не выпісаны рахунак-фактура) да даты спынення дзеяння, і быў 
заяўлены як сертыфікаваны ці прадаецца з маркіроўкай FSC, і што арганізацыя зрабіла 
“непраўдзівае сцверджанне”? 9 

3.4 (НОВАЕ) Ці можна працягнуць пастаўкі другаснага матэрыялу з Расіі ці Беларусі? 9 

3.5 Ці сітуацыя закране таксама ўдзельнікаў з некалькімі пляцоўкамі і членаў групаў у Расіі ці 
Беларусі, на якіх распаўсюджваецца дзеянне сертыфікатаў з некалькімі пляцоўкамі і 
групавых, выдадзеных арганізацыям за межамі гэтых краінаў? 9 

3.6  (НОВАЕ) Ці могуць уладальнікі сертыфікатаў FSC працягваць карыстаюцца паслугамі 
падрадных арганізацыяў у Расіі ці Беларусі? 10 

4 Пытанні, звязаныя з сертыфікацыяй лесакіравання 10 

4.1 (ЗМЕНЕНАЕ) Якія карысць і наступствы захавання сертыфікатаў лесакіравання для 
ўладальнікаў сертыфікатаў у Расіі? 10 

4.2 Чаму сертыфікаты лесакіравання выключаныя з прыпынення дзеяння ў Расіі? 10 

4.3 Якія крытэрыі ці індыкатары Нацыянальнага стандарта лесакіравання не прымяняюцца для 
сертыфікацыі лесакіравання ў Расіі? 10 

4.4 Ці можна будзе пасля адмены спынення прадаваць з заяўкамі FSC лесаматэрыялы ці 
недраўнінную прадукцыю, якія былі нарыхтаваныя і зберагаліся пад час спынення дзеяння?
 11 

5 Удакладненні і наступствы для органаў па сертыфікацыі 11 

5.1 Якія агульныя абавязкі органаў па сертыфікацыі ў сувязі з рашэннем FSC? 11 

5.2 (ЗМЕНЕНАЕ) Якія абмежаванні дзейнічаюць для органаў па сертыфікацыі, якія працуюць у 
Расіі? 11 

5.3 (НОВАЕ) Ці могуць пад час прыпынення дзеяння сертыфікатаў у Расіі далей праводзіцца 
ацэнкі для нагляду і паўторнай сертыфікацыі? Калі так, у чым іх карысць і якія ёсць 
альтэрнатывы? 11 

5.4 (ЗМЕНЕНАЕ) Што адбудзецца, калі для прыпыненых сертыфікатаў у Расіі пройдзе тэрмін 
штогадовага наглядальнага аўдыту ці паўторнай сертыфікацыі? 12 

5.5 Ці могуць ОС працягнуць дзейснасць сертыфікатаў для прыпыненых сертыфікатаў да 
заканчэння тэрміну дзеяння? 12 

5.6 (НОВАЕ) Ці існуе магчымасць правядзення ацэнкі перахода да перагледжаных нарматыўных 
дакументаў FSC ў час прыпынення дзеяння сертыфікатаў у Расіі? 12 

5.7 (НОВАЕ) Ці могуць органы па сертыфікацыі праводзіць паўторную сертыфікацыю 
арганізацый з сертыфікатамі лесакіравання на новы 5-гадовы перыяд? 12 

5.8 (НОВАЕ) Што чакаецца ад органаў па сертыфікацыі, калі пад час правядзення ацэнкі 
выявіцца, што ўладальнік сертыфіката, які пастаўляе матэрыялы з Расіі і Беларусі, не 
адаптаваў сваю сістэму належнай абачлівасц, каб выключыць матэрыялы з абедзвюх 
краінаў да 8 красавіка 2022 г.? 12 

5.9 Як і калі можа быць адмененае прыпыненне дзеяння сертыфікатаў у Расіі? 12 

5.10 Калі сертыфікаты мусяць быць адкліканыя ў выпадку зацягвання канфлікту? 13 

5.11 Ці ёсць нейкія выключэнні пры прыпыненні дзеяння і адкліканні сертыфікатаў? 13 

5.12 Ці можна замяніць сертыфікаты "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" на “Лесакіраванне”? 13 
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5.13 (НОВАЕ) Якім чынам тэхнічна ажыццяўляецца змена ахопу сертыфікатаў з "Лесакіраванне 
/Ланцуг паставак" на “Лесакіраванне” у базе дадзеных FSC? 13 

5.14 Ці могуць ОС выдаваць новыя сертыфікаты “Лесакіраванне” у Расіі? 13 
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ЧАСТЫЯ ПЫТАННІ (ЧП) 
 

Гэты дакумент прадастаўляе адказы на частыя пытанні (ЧП), якія датычаць агульнага рашэння FSC і 
нарматыўных зменаў, уведзеных у адказ на ўварванне расійскіх войск ва Украіну, упершыню 
апублікаваных 8 сакавіка 2022 г. Адказы, прадстаўленыя ў гэтым дакуменце, носяць інфарматыўны 
характар і не мусяць разглядацца як нарматыўныя. 
 

1 РАШЭННІ FSC 
 

1.1 Якое агульнае рашэнне FSC прыняла адносна статусу сертыфікатаў і 
лесапрадукцыі з Расіі і Беларусі? 

Па ўзгадненні з Assurance Services International (ASI) FSC вырашыла прыпыніць дзеянне ўсіх 

сертыфікатаў, якія дазваляюць продаж ці прасоўванне сертыфікаванай FSC прадукцыі ў Расіі і 

Беларусі, і заблакаваць усе пастаўкі несертыфікаванай лесапрадукцыі з дзвюх краінаў. Гэта азначае, 

што пасля таго як уступяць у сілу спыненне дзеяння і блакіроўка, драўніна і іншая лесапрвдукцыя з 

Расіі і Беларусі больш не можа пастаўляцца як сертыфікаваная FSC ці кантраляваная для яе 

ўключэння у прадукцыю FSC у любой кропцы свету. 

1.2 Чым абгрунтаванае гэтае агульнае рашэнне FSC? 

24 лютага 2022 г. сітуацыя з рызыкай паставак з Расіі і Беларусі рэзка змянілася ў выніку абвяшчэння 

расійскім урадам “спецыяльнай вайсковай аперацыі” ва Украіне і саўдзелу Беларусі, якія прывялі да 

жорсткага ўварвання расійскіх войск. Гэтая сітуацыя ўяўляе сабой пагрозу для цэласнасці сістэмы 

паставак лесаматэрыялаў і іншай лесапрадукцыі з гэтых краінаў у адпаведнасці з нарматыўнай базай 

Кантраляванай драўніны FSC: паколькі ўсе лясы ў гэтых краінах належаць дзяржаве, мы зрабілі 

выснову, што існуе рэальная рызыка для ўсяго ляснога сектару гэтых краінаў праз паступленні ад іх 

у бюджэт краінаў, звязаных з жорсткім узброеным канфліктам, які пагражае нацыянальнай і 

рэгіянальнай бяспецы, і вайсковым кантролем. 

1.3 Якое дадатковае рашэнне FSC прыняла адносна Беларусі? 

Для Беларусі, у дадатак да рызыкаў, пазначаных у сувязі з расійскім уварваннем ва Украіну, як ASI, 

так і FSC вызначылі некантралюемыя рызыкі, звязаныя з выкананнем і ацэнкай некаторых 

сацыяльных патрабаванняў FSC, якія базуюцца на асноўных канвенцыях МАП. Таму ASI вырашыла 

спыніць сваю наглядальную дзейнасць для FSC ў Беларусі з 14 сакавіка 2022 года. Як следства, 

будзе не толькі прыпыненае дзеянне сертыфікатаў FSC ў адпаведнасці з агульным рашэннем FSC 

для Расіі і Беларусі, але яны будуць адкліканыя органамі па сертыфікацыі. 

1.4 Калі рашэнні FSC адносна Расіі і Беларусі ўступаюць у сілу? 

Дата ўступлення ў сілу, калі сертыфікаты мусяць быць прыпыненыя ў Расіі і адкліканыя ў Беларусі, - 

8 красавіка 2022 года. Гэта вынікае з 30-дзённага тэрміну, які прымяняецца таксама для кампаній, 

якія закупляюць несертыфікаваны матэрыял з гэтых краінаў як кантраляваны, пасля чаго гэтым 

кампаніям давядзецца адаптаваць сваю сістэму належнай абачлівасці і спыніць любыя такія пастаўкі. 

Дата ўступлення ў сілу прыпынення і адклікання гэтых сертыфікатаў не залежыць ад датаў 

прыпынення і спынення, усталяваных ASI для саміх органаў па сертыфікацыі, якія ўступаюць у сілу 

да рашэнняў FSC. Органы па сертыфікацыі застануцца адказнымі за адпаведныя дзеянні ў дачыненні 

да ўладальнікаў сертыфікатаў пасля прыпынення або спынення іх уласнай дзейнасці (гл. П. 1.21), 

але могуць прыняць рашэнне прыпыніць ці адклікаць сертыфікаты ў той жа час, ці да 8 красавіка 2022 

года. 
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1.5 Чаму адпаведныя сертыфікаты не спыняюцца і не адклікаюцца адразу? 
 

Тэрмін быў абраны старанна, з улікам тэрміновасці дзеянняў, магчымасці прыпынення дзеяння, а 

таксама ўплыву на ўладальнікаў сертыфікатаў. 30-дзённы тэрмін быў усталяваны, каб: 

а. Забяспечыць, што ўсе непасрэдна закранутыя бакі і іх персанал належным чынам 

інфармаваныя і могуць прыняць меры, неабходныя для змены ўнутраных сістэм і 

адпаведнага інфармавання сваіх кліентаў і спажыўцоў; 

б. дазволіць нашым дзелавым партнёрам па ўсім свеце адпаведным чынам завяршыць  

сертыфікацыйную, гандлёвую дзейнасць і пастаўкі, звязаныя з Расіяй і Беларуссю; і 

в. пазбегнуць рызыкі з’яўлення падробных заявак і неадпаведнай прадукцыі, якія ўзніклі б 

праз занадта сціслыя тэрміны ўкаранення і патрабуюць шэрагу наступных дзеянняў з боку 

кампаній-пастаўшчыкоў, органаў па сертыфікацыі, ASI і FSC. 

1.6 Ці будзе FSC спаганяць Гадавы адміністрацыйны збор (ГАС) за прыпыненыя 

сертыфікаты ў Расіі, як звычайна адбываецца ў выпадку прыпынення дзеяння 

сертыфікатаў? 

FSC не будзе спаганяць Гадавы адміністрацыйны збор (ГАС) за гэтыя прыпыненыя сертыфікаты на 

час прыпынення іх дзеяння. Органам па сертыфікацыі рэкамендавана не выстаўляць рахункі за ГАС 

сваім кліентам на час прыпынення дзеяння, гл. адпаведную рэкамендацыю (FSC-ADV-20-005-01). 

1.7 Ці плануе FSC прымяняць нейкія меры ў сувязі з сітуацыяй ва Украіне? 

У цяперашні час FSC працуе над завяршэннем нарматыўных мераў у сувязі з сітуацыяй ва Украіне, і 

публікацыя паведамлення запланаваная да 25 сакавіка 2022 года. У выпадку, калі дзеянне 

рэкамендацыі FSC-ADV-20-001-12 распаўсюдзіцца на Украіну, ОС будуць апавешчаныя праз 

Акрэдытацыйны форум FSC, і гэтыя Частыя пытанні будуць адпаведным чынам абноўленыя. У той жа 

час, новая рэкамендацыя FSC-ADV-20-005-01 дазваляе адмяніць Штогадовы акрэдытацыйны збор 

(ШАЗ) для ўсіх арганізацый, якія знаходзяцца ва Украіне. 

 

2 МАГЧЫМАСЦІ І АБАВЯЗАЛЬНІЦТВЫ ДЛЯ ЎЛАДАЛЬНІКАЎ 
ПРЫПЫНЕНЫХ СЕРТЫФІКАТАЎ У РАСІІ 

 

2.1 (ЗМЕНЕНАЕ) Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў у Расіі далей 

вырабляць са сваіх запасаў сыравіны матэрыял, які будзе лічыцца 

сертыфікаваным, калі прыпыненне дзеяння будзе адмененае? 

Гэта магчыма пры ўмове, што арганізацыя можа прадэманстраваць органу па сертыфікацыі, што 

матэрыялы па-ранейшаму падпарадкоўваюцца сістэме ланцуга паставак арганізацыі, і пры ўмове, 

праведзення любых іншых належных кантрольных мерапрыемстваў ці ацэньввння для паўторнай 

сертыфікацыі (гл. П. 5.3).  

2.2 (НОВАЕ) Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў набываць прыдатны 

матэрыял і дадаваць яго да сваіх запасаў адпаведных групаў прадуктаў FSC? 

Не, ўладальнікі прыпыненых сертыфікатаў не могуць дадаваць новыя матэрыялы ў свае групы 

прадуктаў FSC.  

2.3 (ЗМЕНЕНАЕ) Ці можа прадукцыя, якая захоўвалася на складзе, захаваць ці 

аднавіць свой статус сертыфікаванай пасля адмены прыпынення дзеяння? 

Так - як гатовая прадукцыя, так і сыравіна, якія захоўваліся на складзе падчас прыпынення, могуць 

аднавіць свой статус сертыфікаванай, кантраляванай ці другаснай пасля аднаўлення сертыфікацыі. 
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2.4 Што будзе з тэрмінамі дзеяння крэдытаў FSC ці разліку працэнтнай долі FSC, якія 

закранае прыпыненне дзеяння сертыфікатаў у Расіі? 

Адпаведныя тэрміны можна паставіць на «паўзу». Пасля адмены спынення дзеяння іх разлік можа 

працягнуцца з моманту ўступлення ў сілу спынення - гэта значыць, час, які прайшоў падчас 

прыпынення, не ўлічваецца для адпаведных разлікаў. 

2.5 Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў далей маркіраваць такі 

матэрыял? 

Не, падчас спынення дзеяння арганізацыі больш не могуць выкарыстоўваць і наносіць таварныя знакі 

FSC. 

2.6 Ці могуць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў далей прадаваць з заяўкамі 

FSC матэрыял, які быў выраблены і маркіраваны да даты спынення дзеяння, але 

знаходзіўся на складзе? 

Не, падчас спынення дзеяння арганізацыі больш не будуць мець права прадаваць прадукцыю з 

заякамі FSC, паколькі ў выніку прыпыненай сертыфікацыі будзе прыпыненая іх ліцэнзія на таварны 

знак. 

2.7 Ці могуць гэтыя кампаніі далей ажыццяўляць дастаўку матэрыялу, які быў 

выраблены і прададзены (выпісаны рахунак-фактура) да даты спынення 

дзеяння, але застаўся на складзе? 

Прадукцыя, на якую былі выстаўленыя рахункі-фактуры і, такім чынам, размешчаная на рынку да 

даты спынення дзеяння, можа быць пастаўленая. 

2.8 Ці можа матэрыял, які быў выраблены і маркіраваны, але не прададзены (на яго 

не выпісаны рахунак-фактура) да даты спынення дзеяння сертыфікатаў, па-

ранейшаму пастаўляцца з адпаведнай маркіроўкай FSC пасля даты спынення 

дзеяння?  

Выкарыстанне і распаўсюджванне таварных знакаў FSC, у выглядзе рэкламных тавараў, заявак на 

рахункі-фактуры або этыкетак на прадукцыю, як правіла, не дазваляецца ўладальнікам прыпыненых 

сертыфікатаў праз адпаведнае прыпыненынне ліцэнзій на таварныя знакі. Такім чынам, перад 

рэалізацыяй адпаведныя этыкеткі мусяць быць выдаленыя ці закрытыя. У выключных выпадках, калі 

выдаленне адпаведных этыкетак або накрыццё было б немагчымае і прывяло б да непрапарцыйных 

і празмерных выдаткаў або запатрабавала знішчэння адпаведнага матэрыялу ці ўпакоўкі з 

неапраўданым уздзеяннем на навакольнае асяроддзе, можа быць прадастаўленае адступленне 

пасля прадстаўлення адпаведных падрабязнасцяў і доказаў органам па сертыфікацыі арганізацыі ў 

адпаведнасці з палажэннямі працэдуры запыту АВС (PSU-PRO-10-201). 

2.9 (НОВАЕ) Ці мусяць уладальнікі прыпыненых сертыфікатаў у Расіі абнавіць ахоп 

сістэмаў належнай абачлівасці (СНА) сваіх сертыфікатаў ланцуга паставак для 

кантраляванай драўніны да 8 красавіка 2022 г.? 

Калі ўладальнік сертыфіката, які знаходзіцца ў Расіі, вырашыць захаваць і правяраць сваю сістэму 

належнай абачлівасці (СНА) падчас прыпынення, каб дазволіць больш хуткае аднаўленне 

сертыфіката, адаптацыя СНА да ацэнак рызыкі FSC для Расіі і Беларусі чакаецца ў тэрміны, 

вызначаныя ў FSC-ADV40-005-25. 

У іншых выпадках уладальнікі сертыфікатаў у Расіі не абавязаныя адаптаваць свае СНА да ацэнак 

рызыкі FSC ў Расіі і Беларусі падчас прыпынення дзеяння іх сертыфікатаў. 
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3 НАСТУПСТВЫ ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ УЛАДАЛЬНІКАЎ 
СЕРТЫФІКАТАЎ, ЯКІЯ ПАСТАЎЛЯЮЦЬ СЫРАВІНУ ЦІ 
КАРЫСТАЮЦЦА ПАСЛУГАМІ ПАДРАДЧЫКАЎ З РАСІІ ЦІ 
БЕЛАРУСІ 

3.1. Ці можа сертыфікаваны ці кантраляваны матэрыял, набыты ў Расіі ці Беларусі 

да 8 красавіка 2022 г., захаваць статус пасля гэтай даты? 

Так, калі матэрыял да гэтага моманту быў адгружаны адпаведнымі ўладальнікамі сертыфікатаў або 

несертыфікаванымі пастаўшчыкамі (але не абавязкова атрыманы кампаніямі-пакупнікамі за межамі 

дзвюх краін). У выпадку матэрыялаў ад уладальнікаў прыпыненых сертыфікатаў у Расіі матэрыялы, 

адгружаныя толькі пасля даты спынення, могуць захаваць свой статус сертыфікацыі на падставе 

адпаведнай праверкі органа па сертыфікацыі (гл. П. 3.2) 

3.2 (ЗМЕНЕНАЕ) Ці можна выкарыстоўваць у якасці сертыфікаванага матэрыял, які 

быў выраблены і набыты ў Расіі ці Беларусі да даты спынення дзеяння і 

адклікання, але пастаўлены (адгружаны) пасля яе? 

У цэлым, прадукцыя, якая яшчэ не пакінула сістэму ланцуга паставак арганізацыі на момант 

прызнання сертыфіката несапраўдным, страціла свой статус сертыфікаванай.  

РАСІЯ: Аднак, з улікам надзвычайных абставінаў гэтага спынення, FSC дазволіць выкарыстоўваць 

адпаведную прадукцыю ў якасці сертыфікаванай пры ўмове, што орган па сертыфікацыі праверыў 

наяўнасць адпаведных запасаў, і рахунак-фактура быў выстаўлены да даты спынення. FSC 

рэгламентаваў дэталі гэтага выключэння ў новай рэкамендацыі для органаў па сертыфікацыі (FSC-

ADV-20-011-14) і агульным адступленні (FSC-DER-2022-002) для ўладальнікаў сертыфікатаў, якія 

набываюць у Расіі.  

БЕЛАРУСЬ. Вышэй згаданае выключэнне не можа быць прымененае да Беларусі, паколькі органы 

па сертыфікацыі больш не акрэдытаваныя для дзейнасці ў краіне. 

3.3 Ці будзе лічыцца неадпаведнай прадукцыяй матэрыял, які быў выраблены і 

маркіраваны, але не быў прададзены (не выпісаны рахунак-фактура) да даты 

спынення дзеяння, і быў заяўлены як сертыфікаваны ці прадаецца з маркіроўкай 

FSC, і што арганізацыя зрабіла “непраўдзівае сцверджанне”? 

Так, арганізацыі, якія прымаюць, мусяць лічыць адпаведны матэрыял неадпаведнай прадукцыяй. 

Акрамя таго, арганізацыя, якая займаецца рэалізацыяй, зрабіла б непраўдзівае сцверджанне, акрамя 

выпадкаў, калі на такую рэалізацыю распаўсюджваецца адступленне, пазначанае ў П. 2.8. 

Непраўдзівае сцверджанне ў залежнасці ад абставінаў можа быць класіфікаванае як “Іншыя 

непраўдзівыя сцверджанні”. 

3.4 (НОВАЕ) Ці можна працягнуць пастаўкі другаснага матэрыялу з Расіі ці Беларусі? 

Не, другасны матэрыял, атрыманы з Расіі ці Беларусі, больш не падыходзіць для груп прадуктаў FSC 

і мусіць быць выключаны з працэсу праверкі сертыфікаваных арганізацый.  

3.5 Ці сітуацыя закране таксама ўдзельнікаў з некалькімі пляцоўкамі і членаў групаў 

у Расіі ці Беларусі, на якіх распаўсюджваецца дзеянне сертыфікатаў з некалькімі 

пляцоўкамі і групавых, выдадзеных арганізацыям за межамі гэтых краінаў? 

Так. У адпаведнасці з FSC-ADV-20-001-12, органы па сертыфікацыі мусяць скараціць ахоп 

адпаведных групавых сертыфікатаў і сертыфікатаў з некалькімі пляцоўкамі, каб забяспечыць 

выключэнне з такіх сертыфікатаў членаў групы і ўдзельнікаў сертыфікатаў з некалькімі пляцоўкамі, 

якія базуюцца ў геаграфічным ахоле ацэнкі рызыкі FSC з адпаведнымі пазначэннямі рызыкі. 
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3.6 (НОВАЕ) Ці могуць уладальнікі сертыфікатаў FSC працягваць карыстаюцца 

паслугамі падрадных арганізацыяў у Расіі ці Беларусі? 

Не, падрадчыкі, якія базуюцца ў Расіі ці Беларусі, з'яўляюцца часткай агульнага ляснога сектара, і 

таму мусяць быць адхіленыя ад аказання падрадных паслугаў уладальнікам сертыфікатаў FSC. 

 

4 ПЫТАННІ, ЗВЯЗАНЫЯ З СЕРТЫФІКАЦЫЯЙ ЛЕСАКІРАВАННЯ 
 

4.1 (ЗМЕНЕНАЕ) Якія карысць і наступствы захавання сертыфікатаў лесакіравання 

для ўладальнікаў сертыфікатаў у Расіі? 

FSC прадугледзела магчымасць захавання сертыфікацыі лесакіравання ў інтарэсах адказнага 

лесакіравання. Патэнцыйным перавагай гэтай сертыфікацыі для ўладальніка сертыфіката 

з'яўляецца магчымасць прадэманстраваць, што іх лес па-ранейшаму адказна кіруецца. Паколькі 

сертыфікаты лесакіравання не маюць у сваім ахопе Ланцуга паставак, адпаведныя патрабаванні 

па сертыфікацыі не будуць правярацца органамі па сертыфікацыі - у сваю чаргу, уладальнікі 

сертыфікатаў “Лесакіраванне” не маюць права прадаваць або прасоўваць сваю прадукцыю як 

сертыфікаваную FSC, і нова нарыхтаваны матэрыял не атрымае статусу сертыфікаванага, калі 

ахоп сертыфіката будзе зноў пашыраны да "Лесакіраванне /Ланцуг паставак".  

Толькі матэрыял, які быў папярэдне нарыхтаваны і на момант змены ахопу сертыфікацыі на 

Лесакіраванне захоўваўся на складзе, адновіць свой статус сертыфікаванага, як толькі 

сертыфікацыя вернецца да "Лесакіраванне /Ланцуг паставак". Тым не менш, для сертыфіката 

Лесакіравання у параўнанні з сертыфікатам "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" няма ніякіх 

абмежаванняў для правядзення нарыхтовак, і гэтая дзейнасць будзе надалей падвяргацца 

аўдыту ў адпаведнасці з дзеючымі патрабаваннямі да сертыфікацыі. 

4.2 Чаму сертыфікаты лесакіравання выключаныя з прыпынення дзеяння ў Расіі? 

Рашэнне аб прыпыненні дзеяння ўсіх сертыфікатаў, якія дазваляюць рэалізацыю або прасоўванне 

сертыфікаванай FSC прадукцыі ў Расіі, і аб блакіроўцы ўсіх паставак несертыфікаванай лясной 

прадукцыі (гл. П. 1.1) базавалася на выснове аб існуючай некантраляванай рызыцы для ўсяго 

ляснога сектара быць звязаным з гвалтоўным узброеным канфліктам, створаным расійскімі войскамі, 

праз паступленні, якія яны прыносяць у дзяржбюджэт (гл. П. 1.2). Адпаведны паказчык кантраляванай 

драўніны FSC, акрамя іншых аспектаў, спасылаецца на канцэпцыю "канфліктнай драўніны", якая 

відавочна адносіцца да "паступленняў ад гандлю драўніны" і "драўніны, прададзенай на пэўным 

этапе ланцуга паставак". 

Такім чынам, сертыфікаты лесакіравання, якія не маюць ланцуга паставак у сваім ахопе і, такім 

чынам, не даюць права прадаваць ці прасоўваць сертыфікаваную FSC прадукцыю, не падвяргаюцца 

аналагічным рызыкам такой асацыяцыі, як сертыфікаты "Лесакіраванне /Ланцуг паставак". FSC 

таксама лічыць першасным даць магчымасць працягваць дэманстрацыю адказнага лесакіравання 

шляхам захавання сертыфікатаў лесакіравання. 

4.3 Якія крытэрыі ці індыкатары Нацыянальнага стандарта лесакіравання не 

прымяняюцца для сертыфікацыі лесакіравання ў Расіі? 

Крытэрый 8.5 звязаны з патэнцыйным ахопам Ланцуга паставак сертыфіката Лесакіраванне /Ланцуг 

паставак і не будзе прымяняцца для сертыфікацыі лесакіравання. Іншыя крытэрыі ці індыкатары 

могуць больш не прымяняцца ў сувязі са спецыфікай адпаведнай адзінкі лесакіравання, якая будзе 

вызначацца ў кожным канкрэтным выпадку органам па сертыфікацыі ў адпаведнасці з ахопам 

сертыфікацыі арганізацыі.  
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4.4 Ці можна будзе пасля адмены спынення прадаваць з заяўкамі FSC 

лесаматэрыялы ці недраўнінную прадукцыю, якія былі нарыхтаваныя і 

зберагаліся пад час спынення дзеяння? 

Не, лесаматэрыялы ці недраўнінная прадукцыя, якія былі нарыхтаваныя і зберагаліся пад час 

спынення дзеяння, не могуць быць прададзеныя з заяўкай FSC пасля адмены спынення, таму што 

на час прыпынення дзеяння сістэма кіравання ўладальніка сертыфіката часова лічыцца нядзейснай. 

 

5 УДАКЛАДНЕННІ І НАСТУПСТВЫ ДЛЯ ОРГАНАЎ ПА 
СЕРТЫФІКАЦЫІ 
 

5.1 Якія агульныя абавязкі органаў па сертыфікацыі ў сувязі з рашэннем FSC? 

Органы па сертыфікацыі (ОС) мусяць прыняць адпаведныя меры для ажыццяўлення неабходнага 

прыпынення і адклікання сертыфікатаў у Расіі і Беларусі, незалежна ад дзеянняў ASI, якія ўплываюць 

на сферу іх дзейнасці ў гэтых краінах. Гэты абавязак прадугледжвае наступныя дзеянні: 

а. інфармаванне іх кліентаў цягам трох працоўных дзён пасля апавяшчэння FSC 8 сакавіка 2022 

г. аб адпаведным значэнні «вызначанай рызыкі» (г.зн. да 11 сакавіка 2022 г.); 

б. наступнае прыпыненне дзеяння адпаведных сертыфікатаў у Расіі (гл. П 5.11) і спынення 

дзеяння ўсіх сертыфікатаў у Беларусі на працягу 30 дзён з моманту гэтага паведамлення (г.зн. да 8 

красавіка 2022 г.) на падставе адпаведных рызыкаў у лясным сектары, якія не могуць быць 

зменшаныя, кантраляваныя або правераныя; 

в. адпаведная рэгістрацыя гэтых зменаў у сертыфікатах у базе дадзеных сертыфікатаў FSC; і 

г. правядзенне праверачных аўдытаў на запыт уладальнікаў сертыфікатаў у Расіі для 

прададзеных, але не адгружаных на момант прыпынення запасаў, і выдача адпаведных 

пацверджанняў (гл. П. 3.2); і 

д. любыя адпаведныя памяншэння ахопу на запыт ўладальнікаў сертыфікатаў "Лесакіраванне 

/Ланцуг паставак" у Расіі з адпаведнымі кантрольнымі мерапрыемствамі. 

5.2 (ЗМЕНЕНАЕ) Якія абмежаванні дзейнічаюць для органаў па сертыфікацыі, якія 

працуюць у Расіі? 

ASI прыпыніла геаграфічную сферу дзеяння «Расія» для ўсіх органаў па сертыфікацыі (ОС), што 

ўступіла ў сілу 15 сакавіка 2022 года. Гэта азначае, што ОС не будуць мець права ні выдаваць новыя 

сертыфікаты, ні дадаваць новыя пляцоўкі ці членаў групы да існуючых сертыфікатаў, або выдаваць 

пашырэнне ахопу. ОС могуць яшчэ больш зменшыць ахоп сваіх уладальнікаў сертыфікатаў (гл. 

П 5.12). 

5.3 (НОВАЕ) Ці могуць пад час прыпынення дзеяння сертыфікатаў у Расіі далей 

праводзіцца ацэнкі для нагляду і паўторнай сертыфікацыі? Калі так, у чым іх 

карысць і якія ёсць альтэрнатывы? 

Так, ацэнкі для нагляду і паўторнай сертыфікацыі прыпыненых расійскіх сертыфікатаў могуць далей 

праводзіцца ў адпаведнасці з дзеючымі патрабаваннямі FSC, паколькі прычына прыпынення не 

звязаная з эфектыўнасцю дзейнасці арганізацый і адпаведнымі сістэмамі кіравання. 

Перавага далейшага правядзення ацэнак для нагляду заключаецца ў тым, што арганізацыя можа 

працягваць вырабляць прадукцыю з запасаў сыравіны, якія існавалі на момант пачатку прыпынення. 

Такім чынам, арганізацыя ланцуга паставак можа перайсці на новую версію FSC-STD-40-004, якая 

ўключае асноўныя патрабаванні FSC у сферы працы. Нарэшце, арганізацыя тады не будзе 

абавязаная праходзіць прапушчаную ацэнку для нагляду да адмены прыпынення. 
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Аднак, арганізацыя можа прыняць рашэнне прапусціць абавязковую ў адваротным выпадку ацэнку 

нагляду, і тады яна не можа вырабляць матэрыял, які пасля адмены прыпынення зноў атрымае 

статус сертыфікаванага або кантраляванага. Акрамя таго, арганізацыя, верагодна, сутыкнецца з 

некаторымі затрымкамі пры правядзенні неабходнай прапушчанай ацэнкі праз абмежаваныя 

магчымасці органа па сертыфікацыі. 

Непраходжанне ацэнкі для паўторнай сертыфікацыйнай азначае, што тэрмін дзеяння сертыфіката 

скончыцца не пазней, чым пасля магчымага падаўжэння на шэсць (6) месяцаў, якое можа надаць 

орган па сертыфікацыі (гл. П. 5.5). 

5.4 (ЗМЕНЕНАЕ) Што адбудзецца, калі для прыпыненых сертыфікатаў у Расіі 

пройдзе тэрмін штогадовага наглядальнага аўдыту ці паўторнай сертыфікацыі? 

Калі для прыпыненага сертыфіката пройдзе тэрмін штогадовага наглядальнага аўдыту, сертыфікат 

застанецца прыпыненым на максімальнага тэрміну прыпынення (гл. FSC-STD-20-001 V4-0 п. 4.7.5), 

да якога сертыфікат павінен быць адкліканы, або да часу скасавання прыпынення дзеяння, калі яно 

адбудзецца раней (гл. П. 5.10). 

Калі для прыпыненага сертыфіката пройдзе тэрмін паўторнай сертыфікацыі, тэрмін дзеяння 

сертыфіката скончваецца ў дзень заканчэння тэрміну дзеяння (гл. П. 5.3). 

5.5 Ці могуць ОС працягнуць дзейснасць сертыфікатаў для прыпыненых 

сертыфікатаў да заканчэння тэрміну дзеяння? 

Так, ОС могуць прадаставіць аднаразовае падаўжэнне на тэрмін да шасці (6) месяцаў у адпаведнасці 

з пунктам 1.4.4 FSC-STD-20-001.  

5.6 (НОВАЕ) Ці існуе магчымасць правядзення ацэнкі перахода да перагледжаных 

нарматыўных дакументаў FSC ў час прыпынення дзеяння сертыфікатаў у Расіі? 

Так, ацэнка адпаведнасці перагледжаным нарматыўным дакументам FSC можа праводзіцца ў Расіі 

падчас прыпынення дзеяння сертыфіката і ў гэтым выпадку мусіць быць завершаная да канца 

пераходнага перыяду. Калі арганізацыя вырашыць не праходзіць ніякіх ацэнак нагляду падчас 

прыпынення, і агульнае прыпыненне працягнецца пасля заканчэння пераходнага перыяду, то 

арганізацыя мусіць прадэманстраваць адпаведнасць перагледжанаму нарматыўнаму дакументу 

FSC да адмены прыпынення.  

5.7 (НОВАЕ) Ці могуць органы па сертыфікацыі праводзіць паўторную сертыфікацыю 

арганізацый з сертыфікатамі лесакіравання на новы 5-гадовы перыяд? 

Так, для сертыфікатаў лесакіравання магчымая паўторная сертыфікацыя. 

5.8 (НОВАЕ) Што чакаецца ад органаў па сертыфікацыі, калі пад час правядзення 

ацэнкі выявіцца, што ўладальнік сертыфіката, які пастаўляе матэрыялы з Расіі і 

Беларусі, не адаптаваў сваю сістэму належнай абачлівасц, каб выключыць 

матэрыялы з абедзвюх краінаў да 8 красавіка 2022 г.? 

У такіх выпадках орган па сертыфікацыі выдае папярэджанне аб сур'ёзнай неадпаведнасці з 

вызначэннем адпаведных тэрмінаў для выпраўлення. Выкарыстанне матэрыялаў з Расіі і Беларусі да 

выпраўлення сур'ёзнай неадпаведнасці будзе разглядацца як наўмыснае стварэнне непраўдзівых 

сцвярджэнняў. 

5.9 Як і калі можа быць адмененае прыпыненне дзеяння сертыфікатаў у Расіі? 

Сертыфікаты могуць быць адноўленыя толькі ў тым выпадку, калі “вызначаная рызыка” у 

Нацыянальнай ацэнцы рызыкаў (НАР) для Расійскай Федэрацыі ў адпаведнасці з паказчыкам 2.1 

зноў будзе змененая на “нізкую”. У тых выпадках, калі сертыфікаты былі прыпыненыя больш чым на 

12 месяцаў, перад аднаўленнем сертыфіката неабходна правесці кантрольны аўдыт. FSC можа 

прадугледзець дадатковыя меры, неабходныя для адмены прыпынення дзеяння ў залежнасці ад 

агульнага развіцця падзеяў і рызыкі ў Расіі як для адказнага лесакіравання, так і для надзейнага 

гандлю прадукцыяй. 
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5.10 Калі сертыфікаты мусяць быць адкліканыя ў выпадку зацягвання канфлікту? 

Дзеянне сертыфікатаў звычайна можа быць прыпыненае на тэрмін не больш за 12 месяцаў. Да 

заканчэння гэтага перыяду FSC ўдакладніць, ці могуць выключныя абставіны быць нагодай, каб 

дазволіць спыненне дзеяння на больш працяглы перыяд тэрмінам да 18 месяцаў. Пасля гэтага 

тэрміну прыпыненыя сертыфікаты павінны быць адкліканыя органам па сертыфікацыі. 

5.11 Ці ёсць нейкія выключэнні пры прыпыненні дзеяння і адкліканні сертыфікатаў? 

Як адзначалася ў П. 1.1, прыпыненне дзеяння ў Расіі закранае толькі сертыфікаты, якія дазваляюць 

рэалізоўваць або прасоўваць прадукцыю FSC - адпаведныя тыпы сертыфікатаў маюць адзін з 

наступных кампанентаў кода сертыфікацыі: "Лесакіраванне /Ланцуг паставак", "Кантраляванае 

драўніна /Ланцуг паставак ", ці "Ланцуг паставак". Сертыфікаты лесакіравання з кодам кампанента 

“Лесакіраванне” вызваленыя ад рашэння аб прыпыненні дзеяння, паколькі яны не даюць права 

прадаваць лесапрадукцыю з заяўкай FSC, што з'яўляецца адзіным выключэннем (гл. таксама П. 4.2). 

5.12 Ці можна замяніць сертыфікаты "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" на 

“Лесакіраванне”? 

Так, органы па сертыфікацыі (ОС) могуць паменшыць ахоп сертыфіката "Лесакіраванне /Ланцуг 

паставак" на “Лесакіраванне” да таго, як прыпыненне дзеяння ўступіць у сілу, ці падчас прыпынення, 

пасля чаго прыпыненне можа быць знятае. ОС змогуць ацэньваць гэтыя сертыфікаты, а Assurance 

Services International (ASI) будзе дыстанцыйна наглядаць за дзейнасцю ОС для атрымання 

дадатковай гарантыі. 

Арганізацыям з сертыфікатам лесакіравання дазваляецца прасоўваць свой сертыфікат 

лесакіравання пры ўмове, што сертыфікат дзейнічае і выконваюцца ўсе патрабаванні да 

выкарыстання таварных знакаў FSC і прасоўвання. 

5.13 (НОВАЕ) Якім чынам тэхнічна ажыццяўляецца змена ахопу сертыфікатаў з 

"Лесакіраванне /Ланцуг паставак" на “Лесакіраванне” у базе дадзеных FSC? 

FSC будзе падтрымліваць змены ў ахопе сертыфікатаў з "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" на 

“Лесакіраванне”. Калі ўладальнік сертыфіката, які мае сертыфікат "Лесакіраванне /Ланцуг паставак", 

не зацікаўлены ў памяншэнні ахопу да “Лесакіравання”, ОС прыпыняе дзеянне сертыфіката ў базе 

дадзеных FSC. Калі ўладальнік сертыфіката, які мае сертыфікат "Лесакіраванне /Ланцуг паставак", 

зацікаўлены ў змяншэнні ахопу да “Лесакіравання”, ОС пакідае бягучы сертыфікат "Лесакіраванне 

/Ланцуг паставак" дзейным па стане на 8 красавіка 2022 года. З гэтай даты FSC будзе лічыць усе 

дзейсныя сертыфікаты "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" зацікаўленымі ў змяншэнні ахопу да 

“Лесакіравання” і зменіць іх непасрэдна без далейшага ўмяшання ОС. 

Калі ўладальнік прыпыненага сертыфіката "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" будзе зацікаўлены ў 

змяншэнні ахопу падчас прыпынення, ОС мусіць звярнуцц з запытам пра змяншэнне ахопу да 

адказных за базу дадзеных FSC праз электронную пошту database@fsc.org. 

5.14 Ці могуць ОС выдаваць новыя сертыфікаты “Лесакіраванне” у Расіі? 

З 15 сакавіка 2022 г. ASI прыпыняе дзейнасць органаў па сертыфікацыі для Расіі, таму новыя 

сертыфікаты больш не могуць быць выдадзеныя, што таксама распаўсюджваецца на сертыфікаты 

“Лесакіраванне” (гл. П. 5.2). Органы па сертыфікацыі могуць падтрымліваць існуючыя сертыфікаты 

толькі ў той меры, наколькі гэта дазволена (пасля 8 красавіка 2022 г. могуць быць дзейсныя толькі 

сертыфікаты “Лесакіраванне” - гл. П. 4.2). Адзіным варыянтам выдачы сертыфіката “Лесакіраванне” 

з'яўляецца выдача такіх сертыфікатаў да ўступлення ў сілу прыпынення дзеяння ці адпаведнае 

памяншэнне ахопу існуючых сертыфікатаў "Лесакіраванне /Ланцуг паставак" (гл. П. 5.12). 
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