DRZEWO DECYZYJNE: Tymczasowe wdrażanie Polityki pestycydowej FSC (FSC-POL-30-001 V3-0)
Na podstawie Interpretacji FSC z dnia 22 maja 2019r. dotyczącej gospodarki leśnej
(INT-POL-30-001_07, zaktualizowano w dniu 19 grudnia 2019r.)
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie pomocniczy.
1. Czy posiadacz certyfikatu FSC stosuje w Jednostce Gospodarowania środki chemiczne?
• Jeśli nie stosuje, żadne działania nie są konieczne.
• Jeśli stosuje, proszę przejść do punktu nr.2
2. Czy środek chemiczny znajduje się na nowej, zrewidowanej liście FSC Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów (dalej: WNP)*?
• Jeśli nie znajduje się na tej liście, to środek chemiczny może być stosowany bez konieczności przeprowadzenia oceny ryzyka środowiskowego i
społecznego (dalej: ORŚIS) lub derogacji - do 1 sierpnia 2020r. Po 1 sierpnia 2020r. przed zastosowaniem środka chemicznego musi zostać
przeprowadzona ORŚiS.
• Jeśli znajduje się na tej liście, proszę przejść do punktu nr.3
3. Czy środek chemiczny znajduje się na liście WNP zabronionych przez FSC?
• Jeśli nie, proszę przejść do punktu nr 4
• Jeśli tak, to czy posiadacz certyfikatu posiada zatwierdzoną derogację na ten zabroniony przez FSC Wysoce Niebezpieczny Pestycyd*?
o Jeśli nie posiada derogacji, to począwszy od 1 sierpnia 2019r., użycie jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych lub na
polecenie rządu. Jeśli wystąpi któraś z tych dwóch sytuacji, wówczas wymagana jest zgodność z Załącznikiem nr 3 Polityki Pestycydowej
FSC (włącznie z przeprowadzeniem oceny ryzyka środowiskowego i społecznego charakterystycznego dla danego oddziału), a także
wdrożenie wymogów Ogólnych Wskaźników Międzynarodowych odpowiednich dla danego WNP (kiedy wskaźniki te będą dostępne).
o Jeśli posiada derogację, derogacja ta, oraz jej warunki pozostają ważne do 1 sierpnia 2020r., nawet jeśli nie wystąpi sytuacja
nadzwyczajna ani nie będzie polecenia rządu. Po 1 sierpnia 2020r. użycie danego WNP będzie zabronione za wyjątkiem sytuacji
nadzwyczajnych lub polecenia rządu, jak opisano powyżej.
4. Czy posiadacz certyfikatu posiada zatwierdzoną derogację na WNP objęty ograniczeniami bądź WNP objęty ścisłymi ograniczeniami przez
FSC*?
• Jeśli nie, proszę przejść do punktu nr 5
• Jeśli posiada derogację, derogacja ta oraz jej warunki pozostają ważne do czasu jej wygaśnięcia, nawet jeśli data wygaśnięcia jest po 1 sierpnia
2020r., chyba że Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe dla WNP są wprowadzone do krajowego standardu gospodarki leśnej FSC. Po dacie
wygaśnięcia derogacji lub od momentu wprowadzenia Ogólnych Wskaźników Międzynarodowych do krajowego standardu (w zależności od tego,

co nastąpi wcześniej), przed zastosowaniem WNP muszą zostać spełnione wymagania określone w punkcie nr 6 poniżej. (UWAGA: wszystkie
derogacje z pierwotną data wygaśnięcia między 31 marca 2019 a 1 sierpnia 2020 zostały przedłużone do 1 sierpnia 2020r.)
5. Czy WNP jest a) nowo dodany do listy WNP opublikowanej wraz z zatwierdzoną Polityką Pestycydową (FSC-POL-30-001 V3-0); czy b) znajdował się
na liście WNP już wcześniej, ale jego użycie nie wymagało derogacji?
• Jeśli nie, proszę przejść do punktu nr 6
• Jeśli tak, wówczas możliwe jest stosowanie WNP bez derogacji ani ORŚIS do 1 sierpnia 2020r. Po tym terminie przed użycie WNP muszą być
spełnione wymagania określone w punkcie nr 6 poniżej. Zachęca się posiadaczy certyfikatu w takiej sytuacji do wdrożenia wymogów określonych
w punkcie nr 6 przed 1 sierpnia 2020r., jednakże nie będą onli poddawani audytowi pod kątem spełnienia tych wymagań aż do czasu ich
pierwszego zaplanowanego audytu po 1 sierpnia 2020r.
6. Począwszy od 1 sierpnia 2019r. posiadacz certyfikatu musi przeprowadzić ORŚIS przed użyciem WNP zgodnie z wymogami zrewidowanej Polityki
pestycydowej FSC, włączając do tej oceny wszelkie warunki z ostatnio zatwierdzonej spośród wszystkich istniejących derogacji w danym kraju,
wydanych dla danego WNP, oraz włączając (gdy będą dostępne) wymagania ostatniego opublikowanego projektu odpowiednich Międzynarodowych
Wskaźników Ogólnych dla WNP.

* Wykazy: Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów (WNP), w tym WNP zabronionych przez FSC, WNP objętych ograniczeniami przez FSC oraz WNP objętych
ścisłymi ograniczeniami przez FSC znajdują się w Aneksie do Polityki Pestycydowej: FSC-POL-30-001a EN

1. Czy posiadacz
certyfikatu stosuje środki
chemiczne?

NIE

DRZEWO DECYZYJNE: Tymczasowe wdrażanie
Polityki pestycydowej FSC (FSC-POL-30-001 V3-0)

TAK

1(a). Brak dalszych działań

2. Czy środek chemiczny
jest WNP według FSC?

TAK

NIE
2(a). Przed 1 sierpnia 2020r.,
środek chemiczny może być
stosowany bez ORŚIS lub
derogacji. Po 1 sierpnia 2020r.
ORŚIS jest wymagana przed
zastosowaniem środka
chemicznego.

3. Czy środek chemiczny
jest na liście zabronionych
przez FSC WNP?

TAK

NIE

3(a). Czy posiadacz
certyfikatu posiada
zatwierdzoną derogację na
stosowanie zabronionego
przez FSC WNP?

NIE
3(a)(i). Od 1 sierpnia 2019,
stosowanie jest zabronione
z wyjątkiem sytuacji
nadzwyczajnych lub na
polecenie rządu.

TAK
3(a)(ii). Przed 1 sierpnia 2020 istniejące
zatwierdzone derogacje i ich warunki
pozostają ważne. Po 1 sierpnia 2020
stosowanie jest zabronione z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych lub
na polecenie rządu.

TAK

4. Czy posiadacz
certyfikatu posiada
zatwierdzoną derogację
dla WNP objętych
ograniczeniami lub WNP
objętych ścisłymi
ograniczeniami przez FSC?

NIE

4(a). Istniejące zatwierdzone derogacje i ich
warunki pozostają ważne. Po dacie ich
wygaśnięcia lub gdy Międzynarodowe
Wskaźniki Ogólne dla pestycydów zostaną
wdrożone do krajowego standardu (cokolwiek
nastąpi jako pierwsze), wymagania określone w
pkt.6 poniżej muszą być spełnione przed
zastosowaniem pestycydu.

TAK

5(a). Przed 1 sierpnia 2020
WNP może być stosowany bez
ORŚIS i derogacji. Po 1 sierpnia
2020 muszą być spełnione
wymagania określone w pkt. 6
przed zastosowaniem
pestycydu.

5. Czy WNP jest nowo
dodany do wykazu, czy
znajdował się wcześniej w
wykazie, ale nie wymagał
derogacji na stosowanie?

NIE
6. Od 1 sierpnia 2019 Posiadacz certyfikatu jest
zobowiązany przeprowadzić ORŚIS przed użyciem
WNP, włączając wszystkie warunki z najbardziej
aktualnej zatwierdzonej derogacji na dany WNP i
wszystkie wymagania z ostaniego
opublikowanego projektu Międzynarodowych
Wskaźników Ogólnych (IGIs) dla pestycydów
(kiedy będą dostępne).

