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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL  

Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ'er) om FSC’s beslutning og de normative 
ændringer, der er blevet indført som respons på det russiske militærs invasion i Ukraine, offentliggjort 
den 8. marts 2022. Svarene i dette dokument er af informativ karakter og skal ikke betragtes som 
normativt. 

1 FSC-BESLUTNINGER 

1.1 Hvad er FSC's beslutning vedr. certifikater og skovprodukter fra Rusland og 
Belarus? 

FSC besluttede på linje med Assurance Services International (ASI) (FSC’s akkrediteringsorgan), at alle 
certifikater, der tillader salg eller promovering af FSC-certificerede produkter i Rusland og Belarus, 
skal suspenderes. Samtidig blev det besluttet at blokere al indkøb af ikke-certificerede skovprodukter 
fra de to lande. Det betyder, at når suspenderingen og blokeringen træder i kraft, kan træ og andre 
skovbaserede produkter ikke længere købes som FSC-certificeret eller kontrolleret træ fra Rusland og 
Belarus med henblik på at inkludere dem i FSC-produkter noget sted i verden. 

 

1.2 Hvad er begrundelsen for denne beslutning fra FSC? 
Fra den 24. februar 2022 er risikosituationen for indkøb fra Rusland og Belarus brat ændret på grund af 
den russiske regerings erklæring om en 'særlig militær operation' i Ukraine og Belarus’ medvirken og 
den efterfølgende voldelige invasion af det russiske militær. Denne situation udgør en specifik trussel 
mod integriteten af at indkøbe tømmer og andet skovbaseret materiale fra disse lande i henhold til 
FSC Controlled Wood’s normative rammer: Da al skov i disse lande (Rusland og Belarus) ejes af staten, 
blev det konkluderet, at der er en væsentlig risiko for, at skovsektoren i disse lande gennem de 
indtægter, den skaber for staterne, bliver forbundet med denne voldelige væbnede konflikt, der truer 
den nationale og regionale sikkerhed og er forbundet med militærmagt. 

 

1.3 Hvad er den yderligere beslutning, som FSC har truffet vedrørende Belarus? 
Ud over de identificerede risici i relation til den russiske intervention i Ukraine har både ASI (FSC’s 
akkrediteringsorgan) og FSC identificeret ukontrollerbare risici i Belarus i forbindelse med 
opretholdelse og vurdering af visse af FSC’s sociale krav, som er baseret på ILO's kernekonventioner. 
ASI har derfor besluttet at afslutte sine FSC-tilsynsaktiviteter i Belarus fra den 14. marts 2022. Som en 
konsekvens heraf bliver FSC-certifikater i landet ikke kun suspenderet men vil blive termineret af deres 
certificeringsorganer (modsat Rusland, hvor certifikater udelukkende suspenderes som følge af FSC's 
beslutning vedr. Rusland og Belarus).   

 

1.4 Hvornår træder FSC's beslutninger vedr. Rusland og Belarus i kraft? 
D. 8. april 2022 suspenderes certifikater i Rusland og termineres i Belarus efter en 30-dages 
implementeringsperiode. Dette gælder også for virksomheder, der indkøber ikke-certificeret 
materiale som kontrolleret træ fra disse lande, som inden denne dato skal have tilpasset deres due 
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diligence-system og stoppet ethvert indkøb af kontrolleret træ fra de to lande. Ikrafttrædelsesdatoen 
for suspenderingen og termineringen af disse certifikater er uafhængig af datoerne for suspendering 
og terminering udstedt af ASI (FSC’s akkrediteringsorgan) for certificeringsorganer, som træder i kraft 
før FSC's beslutninger. Certificeringsorganer forbliver ansvarlige for relevante handlinger over for 
deres certifikatindehavere ud over deres egen suspenderings- eller termineringsdato (se spørgsmål 
5.1), men kan beslutte at suspendere eller terminere certifikater på samme tidspunkt eller før 8. april 
2022.   

1.5 Hvorfor suspenderes eller termineres relevante certifikater ikke med det 
samme? 

Implementeringsperioden blev nøje besluttet under hensyntagen til det akutte behov for at handle, 
evnen til at implementere suspenderinger samt konsekvenserne for certifikatindehavere. En 30-dages 
frist skal: 

a. sikre, at alle direkte berørte parter og deres personale er behørigt informeret og kan tage de 
nødvendige skridt for at ændre interne systemer og informere deres kunder 

b. tillade en velordnet lukning af relevante certificerings-, handels- og indkøbsaktiviteter hos 
vores partnere rundt om i verden i relation til Rusland og Belarus 

c. undgå risikoen for falske claims (falsk salg af FSC-materialer) og ikke-overensstemmende 
produkter, som ville opstå som følge af alt for korte implementeringstidslinjer og kræver en 
række opfølgende handlinger fra både virksomheder, certificeringsorganer, ASI (FSC’s 
akkrediteringsorgan) og FSC. 
 

1.6 Vil FSC opkræve det årlige administrationsgebyr for de suspenderede 
certifikater i Rusland, som det er tilfældet for suspenderede certifikater 
generelt? 

FSC vil ikke opkræve det årlige administrationsgebyr (AAF) for disse suspenderede certifikater i 
suspenderingsperioden. Certificeringsorganer er blevet underrettet om ikke at fakturere deres kunder 
for AAF i suspenderingsperioden gennem et advice note (FSC-ADV-20-005-01). 

 

1.7 (ÆNDRET) Hvilke foranstaltninger har FSC indført for at adressere situationen i 
Ukraine? 

FSC har vurderet risikoen for ulovlighed og konflikttræ inden for zoner med væbnet konflikt i Ukraine, 
og konkluderet, at certifikater skal suspenderes og indkøb af kontrolleret træ stoppes inden for disse 
zoner senest den 4. maj 2022. Den reviderede nationale risikovurdering for Ukraine indeholder en liste 
over kilder, som skal bruges til at identificere konfliktzoner. 

Uden for konfliktzoner kan certifikaterne opretholdes, så længe alle gældende krav er opfyldt. På 
grund af de rejserestriktioner, som den igangværende væbnede konflikt medfører, har FSC udstedt et 
sæt undtagelser for at muliggøre auditeringen af resterende certifikater i Ukraine. 

Hvis en ny konfliktzone identificeres, skal certificeringsorganer informere certifikatindehaverne i 
konfliktzonen om deres kommende suspendering inden for tre (3) arbejdsdage efter at have 
identificeret den nye konfliktzone, og certifikatindehavere, der køber fra Ukraine, men befinder sig 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/340
https://fsc.org/sites/default/files/2022-04/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-03-31.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2022-04/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-03-31.pdf
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uden for zonen, inden for fem (5) arbejdsdage. Et givet område betragtes fortsat som en konfliktzone, 
selv efter at de militære aktiviteter ophører. 

FSC vil overvåge situationen i Ukraine og kan beslutte at udelukke forsyninger fra dette land som følge 
heraf. 

2 MULIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR SUSPENDEREDE ELLER 
TERMINEREDE CERTIFIKATINDEHAVERE I RUSLAND, UKRAINE OG 
BELARUS 

2.1 Kan suspenderede certifikatindehavere stadig producere materiale af deres 
input-lagervarer, som ville være anset som certificeret, når suspenderingen 
ophæves? 

Det er muligt, hvis organisationen over for certificeringsorganet kan påvise, at materialerne fortsat har 
været underlagt organisationen Chain-of-Custody-system (sporbarhedssystem) og på betingelse af, 
at enhver ellers nødvendig overvågnings- eller recertificeringsevaluering udføres (se spørgsmål 5.3).  

 

2.2 Kan suspenderede certifikatindehavere stadig købe tilladt materiale og tilføje 
dette til inputlageret for tilhørende FSC-produktgrupper? 

Nej, suspenderede certifikatindehavere kan ikke tilføje nyindkøbt materiale til deres FSC-
produktgrupper. 

 

2.3 (ÆNDRET) Vil produkter på lager bevare eller få deres status som tilladte 
materialer tilbage, når suspenderingen ophæves? 

Ja, både input- og outputmateriale, som har været på lager under suspenderingen, får sin status som 
certificeret, kontrolleret eller genvundet/genbrug tilbage, når certificeringen genindføres, under 
forudsætning af at der er fremlagt bevis for, at der har været sporbarhed på materialets status i hele 
suspenderingsperioden, og at materialet ikke har undergået nogen ændring. 

 

2.4 (ÆNDRET) Hvordan påvirkes tidsfristerne for udløbet af FSC-kreditter eller for 
beregningen af FSC-procenter af suspenderingen af certifikater? 

Relevante tidsfrister kan sættes på 'pause', og det vil sige, at den tid, der er gået under 
suspenderingen, ikke tages i betragtning ved relevante beregninger. Når suspenderingen er ophævet, 
kan beregningen af relevante tidsfrister fortsætte. 

 

2.5 Kan suspenderede certifikatindehavere stadig mærke materialer? 
Nej, under deres suspendering kan organisationer ikke længere bruge FSC-varemærkerne eller 
anvende dem på ny. 
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2.6 Kan suspenderede certifikatindehavere stadig sælge materiale med FSC-claims 
(som FSC-certificeret), der er produceret og mærket før suspenderingsdatoen, 
men som opbevares på lager til levering?  

Nej, under deres suspendering vil organisationer ikke længere være berettiget til at sælge produkter 
med FSC-claims, idet deres varemærkelicens vil være suspenderet som en konsekvens af den 
suspenderede certificering. 

 

2.7 (ÆNDRET) Kan suspenderede og terminerede certifikatindehavere stadig levere 
materiale, der er produceret og solgt (faktureret) før suspenderingsdatoen, men 
som stadig er på lager? 

Produkter, der er faktureret og dermed placeret på markedet før suspenderingsdatoen, kan af denne 
grund leveres (se også spørgsmål 3.2). 

 

2.8 (ÆNDRET) Kan materiale, der er produceret og mærket, men ikke solgt 
(faktureret) før suspenderingsdatoen stadig leveres med FSC-mærke efter 
suspenderingsdatoen? 

Brug og distribution af FSC-varemærkerne, hvad enten det er i form af reklamematerialer, fakturaer 
med FSC-claims (fx FSC 100%) eller FSC-produktmærker, er generelt ikke tilladt for suspenderede eller 
terminerede certifikatindehavere på grund af deres ligeledes suspenderede eller terminerede 
varemærkelicenser. Relevante mærker skal derfor fjernes eller tildækkes, før de distribueres.  

For at imødegå de ekstraordinære situationer, hvor fjernelse eller tildækning af mærker vil være 
uigennemførlig og skabe utålelige konsekvenser, fx resultere i uforholdsmæssige og ekstremt store 
omkostninger eller kræve, at materialer eller emballage skal destrueres med uberettigede 
miljøpåvirkninger, har FSC udstedt en generisk undtagelse (FSC-DER-2022-009) for at tillade, at 
produkter, der er produceret og mærket, men ikke solgt (faktureret) før suspenderingsdatoen, kan 
leveres med FSC-mærker. Dette kræver dog, at organisationen kan påvise de utålelige konsekvenser, 
som fjernelse af mærker vil medføre, eller det vil have ikke at sælge de tilsvarende produkter. 

For belarusiske certifikatindehavere, som ikke længere kan opnå den nødvendige 
auditering/evaluering på grund af de potentielle utålelige konsekvenser for deres 
certificeringsorganer, tillader FSC organisationer i Belarus at ansøge om dispensation direkte hos PSU 
ved at indsende den tilsvarende anmodning i henhold til PSU-PRO-10-201 via e-mail til psu.cis@fsc.org 
med emnelinjen "Derogation request Belarus [Former FSC License Code]". FSC kan revidere denne 
tilgang efter behov baseret på de modtagne anmodninger. 

 

2.9 (ÆNDRET) Skal suspenderede certifikatindehavere i Rusland eller Ukraine 
opdatere deres due diligence-system (DDS) for deres CoC-
sporbarhedscertifikater med kontrolleret træ som en del af certifikaterne?   

Hvis den suspenderede certifikatindehaver i Rusland eller Ukraine beslutter sig for løbende at 
vedligeholde og verificere sit due diligence-system (DDS) under suspenderingen, når det er muligt, for 
at muliggøre hurtigere genindførelse af certifikatet, forventes det, at organisationen tilpasser sit DDS til 

https://fsc.org/sites/default/files/2022-04/FSC-DER-2022-009_GENERIC_Selling-labeled-product-after-suspension-date_2022-04-07.pdf
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de reviderede FSC-risikovurderinger for Rusland, Belarus og Ukraine inden for de tidslinjer, der er 
fastsat i FSC-ADV-40-005-25 og INT-ADV-40-005-25-01. 

I andre tilfælde er suspenderede certifikatindehavere i Rusland og Ukraine ikke forpligtet til at tilpasse 
deres DDS'er til de reviderede FSC-risikovurderinger i Rusland, Belarus og Ukraine under 
suspenderingen af deres certifikater. For at ophæve suspenderingen skal der dog foretages en 
tilsvarende evaluering af organisationernes overensstemmelse med FSC-STD-40-005. 

 

3 KONSEKVENSER FOR CERTIFIKATINDEHAVERE BASERET UDEN FOR, 
DER KØBER FRA ELLER OUTSOURCINGAKTIVITETER TIL RUSLAND, 
BELARUS ELLER UKRAINE 

3.1 (ÆNDRET) Kan certificeret eller kontrolleret materiale købt fra Rusland, Belarus 
eller konfliktområder i Ukraine før den gældende suspenderings- eller 
termineringsdato stadig bevare sin status efter denne dato? 

Ja, hvis materialet er blevet afsendt af relevante certifikatindehavere eller ikke-certificerede 
leverandører på det tidspunkt (men ikke nødvendigvis modtaget af de indkøbende virksomheder 
uden for de tre lande). I tilfælde af materiale fra suspenderede certifikatindehavere i Rusland kan 
materiale, som først er afsendt efter suspenderingsdatoen, opretholde sin certificeringsstatus på 
baggrund af en tilsvarende kontrol af certificeringsorganet (se spørgsmål 3.2).  

 

3.2 (ÆNDRET) Kan materiale, som er produceret og købt fra Rusland, Belarus eller 
konfliktområder i Ukraine før den gældende suspenderings- eller 
termineringsdato, men først afsendt (ekspederet) efter denne dato, bruges som 
certificeret?   

Generelt er det sådan, at produkter mister deres certificeringsstatus, hvis de ikke har forladt 
organisationens Chain of Custody-system på det tidspunkt, hvor certifikatet bliver ugyldigt.  

RUSLAND: For at tage højde for de ekstraordinære omstændigheder omkring denne suspendering vil 
FSC tillade brugen af relevante produkter som certificeret, hvis certificeringsorganet har kontrolleret, 
at den relevante lagerbeholdning eksisterede og fakturaen var udstedt før suspenderingsdatoen. FSC 
har reguleret detaljerne omkring denne undtagelse i et nyt advice note for certificeringsorganer (FSC-
ADV-20-011-14) og en generisk undtagelsesbestemmelse (FSC-DER-2022-002) for certifikatindehavere, 
der køber fra Rusland. 

BELARUS: Ovenstående undtagelse kan ikke anvendes for Belarus, da certificeringsorganer ikke 
længere er akkrediteret til at operere i landet. 

UKRAINE: Da suspenderingen er nødvendig på grund af den igangværende væbnede konflikt i givne 
områder, er der ingen troværdig mulighed for at sikre materialers overensstemmelse med gældende 
FSC-krav. Der gælder derfor generelle regler, og materiale kan ikke anvendes som certificeret. 

 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/233
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/233
https://fsc.org/sites/default/files/2022-03/FSC-DER-2022-02-Use-of-material-purchased-but-not-dispatched-from-Russia-before-suspension%20.pdf
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3.3 Betragtes et materiale, som er produceret og mærket, men ikke solgt 
(faktureret) før suspenderingsdatoen, som et ikke-overensstemmende produkt, 
når det er anprist som certificeret eller distribueret med FSC-mærker, og har den 
distribuerende organisationen lavet et ”falsk claim” (falsk FSC-anprisning)? 

Ja, relevant materiale skal betragtes som et ikke-overensstemmende produkt af de organisationer, 
som modtager det. Ydermere laver den distribuerende organisation et falsk claim, medmindre en 
sådan distribution er omfattet af en undtagelse som beskrevet i spørgsmål 2.8. Det falske claim kan 
blive klassificeret som 'Andet falsk claim' afhængigt af omstændighederne. 

 

3.4 (ÆNDRET) Kan genvundet materiale fortsat indkøbes fra Rusland, Belarus eller 
konfliktzoner i Ukraine? 

Nej, genvundet materiale indkøbt fra de nævnte områder er ikke længere kvalificeret input i FSC-
produktgrupper og skal udelukkes fra certificerede organisationers valideringsproces. 

 

3.5 (ÆNDRET) Påvirkes multi-site-deltagere/enheder og gruppemedlemmer i 
Rusland, Belarus eller konfliktzoner i Ukraine, som er en del af multi-site-
certifikater og gruppecertifikater udstedt til organisationer, som befinder sig 
uden for disse lande? 

Ja. Ifølge FSC-ADV-20-001-12 skal certificeringsorganer reducere omfanget af relevante gruppe- og 
multi-site-certifikater for at sikre, at gruppemedlemmer og enheder i multi-site-certifikater, som 
befinder sig inden for det geografiske område af FSC-risikovurderinger med relevante 
risikobetegnelser, er udelukket fra sådanne certifikater. 

 

3.6 (ÆNDRET) Kan FSC-certifikatindehavere fortsætte med at outsource aktiviteter 
til organisationer, der befinder sig i Rusland, Belarus eller konfliktzoner i 
Ukraine? 

Nej, kontrahenter / organisationer der outsources til er en del af den samlede sektor for skovprodukter 
og må derfor ikke levere outsourcede tjenester til FSC-certifikatindehavere. 

4 SPØRGSMÅL RELATERET TIL CERTIFICERING AF SKOVDRIFT 

4.1 Hvilken fordel og betydning har det for certifikatindehavere i Rusland at kunne 
opretholde FM-skovcertificering? 

FSC har givet mulighed for at opretholde FM-skovcertificering for at sikre og fremme ansvarlig 
skovdrift. Den potentielle fordel ved denne certificering for en certifikatindehaver er evnen til at 
påvise, at deres skov fortsat bliver ansvarligt forvaltet. Da CoC / sporbarhedskrav ikke er en del af 
FM-certifikater, vil CoC-certificeringskrav ikke skulle auditeres/kontrolleres af certificeringsorganer. 
Til gengæld er FM-certifikatindehavere ikke berettiget til at sælge eller promovere deres produkter 
som FSC-certificerede, og nyfældet materiale kan ikke senere få status som certificeret, når et FM-
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certifikat udvides til et FM/CoC-certifikat. Kun materiale fældet før og som var på lager på tidspunktet 
for ændringen af certificeringen til FM får sin status som certificeret tilbage, når certificeringen ændres 
tilbage til FM/CoC. Der er dog ingen restriktioner for et FM-certifikat sammenlignet med et FM/CoC-
certifikat i forhold til at udføre hugstaktiviteter, og disse aktiviteter vil fortsat blive 
auditeret/kontrolleret i henhold til de gældende certificeringskrav.  

 

4.2 Hvorfor er skovforvaltningscertifikater (FM) undtaget for suspendering i 
Rusland? 

Beslutningen om at suspendere alle certifikater, der giver ret til at sælge eller promovere FSC-
certificerede produkter i Rusland, og blokere alle indkøb af ikke-certificerede skovprodukter (se 
spørgsmål 1.1) er baseret på den nuværende ukontrollerbare risiko, for at skovsektoren forbindes med 
den voldelige væbnede konflikt forårsaget af det russiske militær gennem de indtægter, skovsektoren 
skaber for staten (se spørgsmål 1.2). Den relevante FSC Controlled Wood-indikator henviser blandt 
andet til begrebet 'konflikttømmer', som igen eksplicit refererer til "indtægter fra handlen med tømmer" 
og "tømmer, der er blevet handlet på et eller andet tidspunkt i forsyningskæden". 

Derfor er FM-certifikater, der ikke har CoC som en del af deres certifikat, og derfor ikke er berettiget til 
at sælge eller promovere FSC-certificerede produkter, ikke genstand for den samme risiko for en 
sådan forbindelse som FM/CoC-certifikater. FSC anser det endvidere for altafgørende at muliggøre 
fortsat opretholdelse og dokumentation af ansvarlig skovforvaltning ved at opretholde FM-
certifikater. 

 

4.3 Hvilke kriterier eller indikatorer i den nationale FSC-skovstandard er ikke 
gældende for FM-certificering i Rusland? 

Kriterie 8.5 er relateret til den potentielle CoC-del af et FM/CoC-certifikat og vil ikke være gældende 
for FM-certificering. Andre kriterier eller indikatorer er muligvis ikke længere gældende på grund af 
den specifikke situation for den relevante skovforvaltningsenhed, hvilket vil blive afgjort fra sag til sag 
af certificeringsorganet i henhold til omfanget af organisationens certificering. 

 

4.4 (ÆNDRET) Kan træ eller NTFP'er (ikke-træ skovbaserede produkter) fældet og 
opbevaret af FM/CoC-certifikatindehavere under suspenderingen sælges med 
et FSC-claim, når suspenderingen er ophævet? 

Nej, tømmer eller NTFP'er, der er fældet og opbevaret under suspenderingen, kan ikke sælges med et 
FSC-claim, når suspenderingen er ophævet. Kun materiale fældet før og som var på lager på 
tidspunktet for suspenderingen kan få sin status som certificeret tilbage, når certificeringen er 
genindført, så længe alle gældende krav er opfyldt. 
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5 AFKLARINGER OG KONSEKVENSER FOR 
CERTIFICERINGSORGANER 

5.1 (ÆNDRET) Hvilket ansvar har certificeringsorganerne som følge af FSC's 
beslutning? 

Certificeringsorganer skal træffe de relevante foranstaltninger for at gennemføre de påkrævede 
suspenderinger og termineringer af certifikater i henholdsvis Rusland, Ukraine og Belarus. Dette 
gælder uanset de beslutninger som ASI (FSC’s akkrediteringsorgan) har truffet, og som påvirker 
certificeringsorganernes muligheder for at operere i disse lande.  

Dette betyder, at certificeringsorganer skal: 

a) Informere deres kunder inden for de tidslinjer, der er fastsat i FSC-ADV-20-001-12 og 
tilhørende fortolkninger 

b) Senest den 8. april 2022 foretage suspendering af relevante certifikater i Rusland (se 
også spørgsmål 5.11) og terminere alle certifikater i Belarus på baggrund af relevante 
risici for skovsektoren, som ikke kan afbødes, kontrolleres eller auditeres 

c) Foretage den relevante registrering af disse certifikat-ændringer i FSC-
certifikatdatabasen 

d) Gennemføre verifikationsaudit efter anmodning fra certifikatindehavere i Rusland af 
solgte lagervarer, der ikke er afsendt på tidspunktet for suspenderingen, og udstede 
relevante bekræftelseserklæringer (se spørgsmål 3.2) 

e) Implementere eventuel ændring af certifikatomfang, hvis FM/CoC-certifikatindehavere 
i Rusland anmoder om det, herunder implementering af relevante auditeringsaktiviteter.  
 

5.2 Hvad er restriktionerne for certificeringsorganer, der opererer i Rusland? 
ASI (FSC’s akkrediteringsorgan) har suspenderet det geografisk operative område, der dækker 
Rusland, for alle certificeringsorganer (CAB'er) per 15. marts 2022. Det betyder, at CAB'er hverken vil 
være berettiget til at udstede nye certifikater eller tilføje nye sites/enheder eller gruppemedlemmer til 
de eksisterende certifikater eller udstede eventuelle udvidelser af certifikater. CAB'er må dog 
reducere omfanget af deres kunders certifikat (se spørgsmål 5.12). 
 

5.3 (ÆNDRET) Må overvågnings- og recertificeringsevalueringer fortsat udføres i 
Rusland eller Ukraine, mens certifikater er suspenderet? Hvis ja, hvad er fordelen 
ved det og alternativet? 

RUSLAND: Ja, overvågnings- og recertificeringsevalueringer af suspenderede russiske certifikater kan 
fortsat udføres i overensstemmelse med gældende FSC-krav, da årsagen til suspenderingen ikke er 
relateret til organisationernes efterlevelse af FSC-krav og relevante ledelsessystemer. 

Fordelen ved at fortsætte overvågningsevalueringer er, at organisationen kan fortsætte med at 
producere output-lagervarer fra deres input, der var på lager på det tidspunkt, hvor suspenderingen 
startede. FSC Chain of Custody-certificerede organisationer kan derved overgå til den nye version af 
FSC-STD-40-004 herunder FSC’s grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder. Endelig vil 
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organisationen så ikke være forpligtet til at gennemgå den manglende overvågningsevaluering, før 
suspenderingen ophæves. 

Organisationen kan dog beslutte at springe over deres ellers påkrævede overvågningsevaluering, i 
hvilket tilfælde den ikke kan producere noget materiale, som kan få sin certificeret eller kontrolleret 
status tilbage ved ophævelse af suspenderingen. Det er også sandsynligt, at organisationen vil opleve 
en del forsinkelser i processen for at opnå den krævede manglende evaluering på grund af 
kapacitetsbegrænsninger hos dets certificeringsorgan. 

Konsekvensen af ikke at gennemgå en recertificeringsevaluering er, at certifikatet udløber, senest 
efter en eventuel seks (6) måneders forlængelse, som kan gives af certificeringsorganet (se spørgsmål 
5.5). 

UKRAINE: Da suspenderingen er påkrævet på grund af den væbnede konflikt i givne områder, er der 
ingen troværdig mulighed for at sikre sikkerheden og kvaliteten af evalueringen. Derfor bør 
evalueringsaktiviteterne ikke fortsætte. 

Det betyder, at organisationerne ikke kan producere noget materiale, som vil få sin status som 
certificeret eller kontrolleret tilbage ved ophævelse af suspenderingen. Betydningen af ikke at 
gennemgå en recertificeringsevaluering vil normalt være, at certifikatet udløber, senest efter en 
eventuel seks (6) måneders forlængelse, som kan gives af certificeringsorganet (se spørgsmål 5.5).  I 
betragtning af de ekstraordinære omstændigheder vil FSC nøje overvåge situationen i Ukraine og 
være klar til at udstede yderligere foranstaltninger, der understøtter genindførelse af certificering ud 
fra en evaluering af tilknyttede risici. 

 

5.4 (ÆNDRET) Hvad sker der, når suspenderede certifikater i Rusland eller Ukraine 
passerer fristen for deres årlige overvågningsaudit eller for recertificeringen? 

Når et suspenderet certifikat passerer fristen for den årlige overvågningsevaluering, forbliver 
certifikatet suspenderet indtil den maksimale suspenderingstidslinje (se FSC-STD-20-001 V4-0, 4.7.5), 
inden for hvilken certifikatet skal termineres, nås, eller indtil suspenderingen ophæves, uanset hvad 
der sker tidligere (se spørgsmål 5.10). Når et suspenderet certifikat overskrider fristen for recertificering, 
udløber certifikatet på udløbsdatoen (se spørgsmål 5.3). 

 

5.5 Kan certificeringsorganer forlænge gyldigheden af certificering for 
suspenderede certifikater, før gyldigheden udløber?  

Ja, certificeringsorganer kan give en enkeltstående ekstraordinær forlængelse på op til seks (6) 
måneder i henhold til stk. 1.4.4 i FSC-STD-20-001. 

 

5.6 (ÆNDRET) Er det muligt at evaluere overgangen til et revideret normativt FSC-
dokument, mens certifikatet er suspenderet? 

RUSLAND: Ja, evalueringen af overensstemmelse i forhold til et revideret normativt FSC-dokument kan 
udføres i Rusland, mens certifikatet er suspenderet, og i dette tilfælde skal det være afsluttet ved 
udgangen af overgangsperioden. Hvis organisationen beslutter ikke at gennemgå nogen 
overvågningsevalueringer under deres suspendering, og den samlede suspendering strækker sig ud 
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over slutningen af overgangsperioden, skal organisationen påvise overensstemmelse med det 
reviderede normative FSC-dokument, før dens suspendering kan ophæves. 

UKRAINE: Hvis evalueringerne, der ophæver suspenderingen, strækker sig ud over slutningen af 
overgangsperioden, skal organisationen påvise overensstemmelse med det reviderede normative 
FSC-dokument, før dens suspendering kan ophæves. 

 

5.7 Kan certificeringsorganer recertificere organisationer med 'FM-certifikater' i 
Rusland for en ny 5-årig periode? 

Ja, recertificering er mulig for skovforvaltningscertifikater (FM). 

 

5.8 (ÆNDRET) Hvad forventes der af certificeringsorganer, når en 
certifikatindehaver under dens evaluering, der køber materiale fra Rusland, 
Belarus eller konfliktzoner i Ukraine, ikke tilpasser sit due diligence-system med 
henblik på at udelukke materiale fra begge lande før den påkrævede dato? 

I sådanne tilfælde skal certificeringsorganet udstede en større afvigelse med passende tidsfrister for 
korrigering. Brug af relevant materiale, før den større afvigelse er korrigeret, vil blive betragtet som et 
bevidst falsk FSC-claim. 

 

5.9 (ÆNDRET) Hvornår og hvordan vil suspenderingen af certifikater i Rusland og 
Ukraine kunne ophæves? 

Certifikater kan kun genudstedes, når betegnelsen "specificeret risiko" i den nationale FSC-
risikovurdering (NRA) for Rusland og Ukraine, revideret i henhold til FSC-ADV-60-002-01, ændres. FSC 
kan vælge at indføre yderligere foranstaltninger, før suspenderinger kan ophæves, hvilket vil 
afhænge af den overordnede udvikling og risikosituation i Rusland både i forhold til ansvarlig 
skovforvaltning og troværdig handel med produkter. 

 

5.10 Hvornår skal certifikater termineres, hvis konflikten fortsætter? 
Generelt kan certifikater forblive suspenderet i en periode på højst 12 måneder. Inden udgangen af 
denne periode vil FSC afklare, om ekstraordinære omstændigheder kan tillade en længere periode på 
samlet 18 måneder. Efter denne periode skal suspenderede certifikater termineres af 
certificeringsorganet. 
 

5.11 Er der nogen undtagelser i forhold til suspendering eller terminering af 
certifikater? 

Som beskrevet under spørgsmål 1.1 påvirker suspenderingen i Rusland kun de certifikattyper, der giver 
ret til at sælge eller promovere FSC-certificerede produkter, dvs. certifikattyper der har en af de 
følgende komponenter i certifikatkoden: 'FM/COC', 'CW/FM' eller 'CoC'. Skovforvaltningscertifikater, 
som kun har komponenten 'FM' i koden, er undtaget fra suspenderingsbeslutningen, da de ikke er 
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berettiget til at sælge skovprodukter med FSC-claim (FSC-status). Denne certifikattype er den eneste 
undtagelse (se også spørgsmål 4.2). 

 

5.12 (ÆNDRET) Kan FM/CoC-certifikater ændres til FM-certifikater i stedet? 

RUSLAND: Ja, certificeringsorganer (CAB'er) kan ændre/reducere FM/CoC-certifikater til FM-
certifikater, enten før suspenderingen træder i kraft eller under suspenderingen, hvorefter 
suspenderingen kan ophæves. CAB'er kan evaluere disse certifikater, og Assurance Services 
International (ASI) (FSC’s akkrediteringsorgan) vil fjernovervåge certificeringsorganernes aktiviteter 
for at sikre yderligere kontrol. 

De FM-certificerede organisationer må promovere deres FM-certifikat, så længe certifikatet er 
gyldigt, og alle krav til brug af FSC-varemærker og promovering er opfyldt. 

UKRAINE: Da suspenderingen er påkrævet på grund af den væbnede konflikt i givne områder, er der 
ingen troværdig mulighed for at sikre overensstemmelse med den nationale standard for 
skovforvaltning. Derfor er der ingen mulighed for at reducere FM/CoC-certifikater til FM-certifikater. 

 

5.13 Hvordan skal ændringen af FM/CoC-certifikater til FM-certifikater i Rusland 
teknisk set ske i FSC-databasen? 

FSC vil understøtte ændringer af FM/CoC- til FM-certifikater. Hvis en certifikatindehaver, der er i 
besiddelse af et FM/CoC-certifikat, ikke er interesseret i en ændring til FM, skal certificeringsorganet 
suspendere certifikatet i FSC-databasen. Hvis en certifikatindehaver med et FM/CoC-certifikat er 
interesseret i ændringen til FM, skal certificeringsorganet lade det nuværende FM/CoC-certifikat 
være gyldigt fra den 8. april 2022. På denne dato vil FSC betragte alle gyldige FM/CoC-certifikater 
som interesserede i ændringen til FM og vil ændre dem direkte uden yderligere indgreb fra 
certificeringsorganerne. 

Hvis en suspenderet FM/CoC-certifikatindehaver bliver interesseret i en ændring under deres 
suspendering, bør certificeringsorganet kontakte FSC’s databaseteam via e-mail på 
database@fsc.org og anmode om ændring af certifikatet. 

 

5.14 Er det muligt for certificeringsorganer at udstede nye FM-certifikater i Rusland? 

Den 15. marts 2022 blev certificeringsorganers geografisk operative område suspenderet af ASI (FSC’s 
akkrediteringsorgan), når det gælder Rusland, hvilket betyder, at der ikke længere kan udstedes nye 
certifikater, herunder FM-certifikater, i landet (se spørgsmål 5.2). Certificeringsorganer kan kun 
opretholde eksisterende certifikater i det omfang, som det er tilladt (kun FM-certifikater kan forblive 
gyldige efter 8. april 2022 – se spørgsmål 4.2). Den eneste mulighed for at udstede et FM-certifikat er, 
hvis et sådant certifikat udstedes, før suspenderingen træder i kraft, eller at reducere/ændre et 
eksisterende FM/CoC-certifikat (se spørgsmål 5.12). 
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