
 
 

 

Viena, 28 Februarie 2019 

Holzindustrie Schweighofer: Actualizare privind importurile de lemn din 

Ucraina  

 Compania a răspuns transparent unui nou chestionar adresat de către ONG-ul Earthsight; 
răspunsurile sunt disponibile online  

 Compania își desfășoară activitatea cu respectarea cadrului legal și a reglementărilor în 
vigoare 

 Măsuri peste prevederile legale: reguli stricte ale companiei pentru întregul lanț valoric 

 Furnizorii din Ucraina sub inspecție continuă – politica de toleranță zero pentru nereguli 
(2018) 

 Toate cele 12 controale privind respectarea EUTR de către Holzindustrie Schweighofer 
încheiate fără plângeri 

 Îmbunătățire constantă a arhitecturii sistemului de securitate – opiniile ONG-urilor sunt 
binevenite  
 

Holzindustrie Schweighofer, una dintre companiile lider din industria de prelucrare a lemnului din 

Europa, cu trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri în România și o fabrică de cherestea în 

Germania, prezintă aspecte actualizate privind importurile sale de masă lemnoasă din Ucraina. 

Această actualizare este publicată cu ocazia unui chestionar trimis de ONG-ul britanic Earthsight, la 

care se solicită un răspuns până la data de 28 februarie 2019. Holzindustrie Schweighofer a răspuns 

acestor întrebări în mod transparent și le-a publicat pentru publicul larg pe site-ul său. 

Compania dorește să explice în mod transparent măsurile implementate pentru a se asigura că 

importurile de masă lemnoasă din Ucraina se realizează doar în cadrul prevăzut de legile și 

reglemenetările în vigoare. În plus, Holzindustrie Schweighofer folosește această ocazie pentru a 

reitera condițiile cadru pentru importul de masă lemnoasă din Ucraina. 

Intervale de timp și cadrul legal  

Odată cu intrarea în vigoare în noiembrie 2015 a interdicției exporturilor din Ucraina pentru 

bușteanul de molid și de brad, Holzindustrie Schweighofer a încetat activitățile corespunzătoare. 

Atunci când interdicția de export al bușteanului de pin din Ucraina a intrat în vigoare în decembrie 

2016, compania a încetat de asemenea să importe acest produs. La momentul actual, Holzindustrie 

Schweighofer achiziționează din Ucraina doar cherestea de rășinoase, de la 18 furnizori. 

Sistem due-diligence riguros, dialog și îmbunătățire continuă 

Principiul fundamental al Holzindustrie Schweighofer este să respecte toate regulile și reglementările 

în vigoare în toate activitățile sale. Compania aplică un sistem strict de control, proiectat să respecte 

cerințele EUTR (Regulamentul european privind lemnul) pentru toate achizițiile de masă lemnoasă. 

Printre alte aspecte, EUTR reglementează activitatea due diligence necesară, aplicată de către 

participanții la schimburi comerciale atunci când introduc pentru prima dată lemn și produse din 

lemn pe piața unică europeană. Aceștia sunt obligați să demonstreze că lemnul provine din tăieri 

legale. 

https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/Responsibility/2019_Earthsight_questionnaire_Schweighofer.pdf
https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/Responsibility/190228_HS_Letter_to_Earthsight.pdf


 
 

 

12 controale fără reclamații privind respectarea EUTR  

Între anii 2015 și 2019, Holzindustrie Schweighofer a fost supusă la 12 controale privind respectarea 

EUTR și toate acestea au confirmat respectarea obligațiilor due diligence.  

Monitorizare meticuloasă 

50 de angajați ai companiei Holzindustrie Schweighofer (auditori interni, experți în lanțul de 

aprovizionare și achizitori) analizează toate sursele masei lemnoase achiziționate. Cele mai 

importante elemente ale acestor verificări sunt: vizitele la furnizori și locațiile de recoltare din păduri, 

verificarea amănunțită a certificatelor de sustenabilitate și profilurile furnizorilor, precum și 

verificarea competențelor profesionale ale reprezentanților ocoalelor silvice. Scopul general al 

acestor măsuri este verificarea întregului spectru al lanțului de aprovizionare înainte de efectuarea 

oricărei achiziții de masă lemnoasă. După cumpărare și în timpul livrării se monitorizează 

îndeaproape calitatea, cantitatea și, respectiv, documentația de livrare. În plus, față de aceste 

verificări, toți furnizorii din Ucraina au fost auditați extern în 2018. Niciunul dintre acești furnizori nu 

a fost suspendat. Compania are o politică strictă de toleranță zero și nu acceptă nicio neregulă. 

Dialog cu ONG-urile 

În plus, Holzindustrie Schweighofer se angajează să mențină un dialog transparent cu publicul. 

Compania este convinsă că dialogul – pe lângă audituri interne continue – oferă cea mai bună 

oportunitate pentru optimizarea arhitecturii de secruitate a lanțului de aprovizionare. Aceasta se 

aplică în special țărilor cu provocări în mediile sociale, politice și economice.  

Responsabilități clar definite 

Cum înțelege, de principiu, Holzindustrie Schweighofer responsabilitatea sa în țările cu un context 

sensibil, cum ar fi Ucraina? Se disting următoarele arii de responsabilitate: 

 Respectarea legilor țării respective împreună cu toate reglementările internaționale 
aplicabile; 

 Aspirația etică de a crea sisteme de control eficiente și transparente, care să depășească 
sfera de aplicare a acestor legi pentru a monitoriza și proteja întregul lanț de aprovizionare; 

 Ambiția de a îmbunătăți continuu sistemul de securitate al companiei, în dialog constant cu 
publicul; 

 Refuzul clar de a încheia înțelegeri cu persoanele condamnate pentru corupție și tăieri 
ilegale. 

 

Dacă apar probleme în anumite țări (cum ar fi Ucraina), care sunt de responsabilitatea autorităților 

naționale și care trebuie, prin urmare, să fie abordate de către aceste autorități, dar care nu sunt sau 

nu pot fi identificate nici chiar de o companie foarte meticuloasă precum Holzindustrie Schweighofer, 

în acest caz nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru astfel de probleme. Companiile private 

nu pot și nici nu trebuie să preia funcțiile și sarcinile suverane ale țărilor (cum ar fi cele ale 

procuraturii, ale autorităților competente sau ale autorităților executive). A fi considerată 

responsabilă pentru acte criminale care se presupune că au fost săvârșite într-o țară, când compania 

respectivă ar putea fi de fapt victima acestor infracțiuni, este o acțiune care trebuie să fie respinsă în 

mod categoric. 

 



 
 

 

Informații generale: 

Date și informații: Holzindustrie Schweighofer în Ucraina 

 Ce activități a întreprins Holzindustrie Schweighofer (HS) în Ucraina în perioada 2012-2017?  
În perioada 2012-2016, activitățile principale ale HS în Ucraina au fost importul de buștean de rășinoase destinat 
fabricilor de prelucrare a lemnului din România. În urma interzicerii exportului de buștean de molid și brad de 
către Ucraina, HS a încetat importurile din aceste specii din această țară în noiembrie 2015. În urma interdicției 
exportului de buștean de pin din Ucraina, HS a încetat și aceste importuri la sfârșitul anului 2016.  
Respectând pe deplin cadrul legislativ și reglementările în domeniu, HS a continuat să cumpere cherestea de la 
producătorii ucraineni pentru a-și utiliza mai bine capacitatea de procesare din România. Începând cu 2012, HS a 
importat: (i) 3,5 milioane m

3
 de buștean de rășinoase, (ii) aproximativ 95.000 m

3
 de cherestea de rășioane și (iii) 

aproximativ 5.000 BDMT (tone uscate) de lemn de foc din Ucraina. Importurile HS din Ucraina au scăzut în 2017 
până la 49.000 m

3
 de cherestea și 5.000 BDMT de lemn de foc. 

 

 Holzindustrie Schweighofer cumpără masă lemnoasă de la persoane fizice sau companii care au fost 
condamnate?  
Ca principiu, HS nu achiziționează timp de cel puțin trei ani materii prime de la companii sau persoane fizice care 
au fost condamnate legal pentru încălcări ale legilor privind legislația forestieră și/sau pentru corupție. 

 
 Cum gestionează Holzindustrie Schweighofer eventualele încălcări ale regulilor și regulamentelor din lanțul de 

aprovizionare?  
HS își asumă responsabilitatea de a evalua informațiile relevante despre posibilele nereguli din lanțul său de 
aprovizionare chiar înainte ca verdictul să fie validat. HS are o politică de zero toleranță pentru neregulile apărute 
în lanțul de aprovizionare. 
 

 Ce este EUTR?  
La procurarea lemnului din Ucraina, Regulamentul european privind lemnul (EUTR)

1
 este o prevedere legislativă-

cheie. Uniunea Europeană a introdus EUTR pentru a reduce riscul de a introduce pe piața UE lemn și produse din 
lemn recoltate ilegal. HS este de părere că atât EUTR, cât și importatorii responsabili care respectă EUTR sunt 
actori importanți și pot servi drept exemple pentru o gestiune durabilă a pădurilor în Ucraina. 

 

 „Holzindustrie Schweighofer respectă regulile stabilite de EUTR" - Ce anume înseamnă acest lucru? 
Pentru importurile din Ucraina HS acționează ca operator în cadrul EUTR. Ca atare, compania aplică întotdeauna 
due diligence când plasează pentru prima dată produsele din lemn pe piața UE. Indiferent de cine a furnizat acest 
lemn – fie că este vorba de entități de stat cu certificare FSC®, sau de companii private cu sediul în UE sau Ucraina 
- HS își respectă obligațiile în temeiul EUTR. 
 

 Ce reprezintă conformitatea cu EUTR? Care sunt cerințele de due-diligence? 
Procedurile de diligență ale HS îndeplinesc cerințele EUTR. HS colectează și auditează o gamă largă de informații 
verificabile precum: (i) specificațiile produsului; (ii) speciile; (iii) certificatele de origine; (iv) certificatele 
fitosanitare, (v) cantitatea, (vi) denumirea și adresa furnizorilor, (vii) originea lemnului până la unitatea silvică 
administrativă și altele. Toți furnizorii fac obiectul programului nostru de verificare la fața locului. 
 

 Cum funcționează sistemul HS de verificare a originii lemnului în acest context? 
Sistemul due diligence al HS respectă standardele EUTR și verifică cu atenție toate livrările furnizorilor și 
subcontractorilor din Ucraina și nu se bazează exclusiv pe sistemele proprii ale furnizorilor. Cu alte cuvinte: EUTR 
și companiile europene ajută industria ucraineană a lemnului să se îndrepte spre un viitor mai sustenabil și mai 
compatibil cu cerințele de legalitate. 

 

 Cum poate fi măsurată conformitatea HS cu regulile EUTR? 
Între anii 2015 și 2019, filialele HS din România au trecut prin 12 inspecții complexe efectuate de către autoritățile 
cu atribuții în monitorizarea respectării EUTR. Aceste controale au inclus și o verificare a importurilor noastre din 
Ucraina. Niciunul dintre acestea nu a arătat vreo neconformitate cu cerințele EUTR.  
HS se angajează să-și îmbunătățească în mod constant sistemul de securitate. Pentru a introduce o expertiză 
superioară în dezvoltarea sistemului său de verificare, HS a cerut în 2016 grupului de renume internațional 
Indufor să evalueze și să îmbunătățească sistemele de securitate ale companiei. Încă de atunci, Indufor a ajuns la 
concluzia că sistemele de securitate în funcțiune (due diligence) depășesc toate cerințele legale. 

                                                           
1
 Regulamentul Nr. 995/2010 al Parlamentului și al Consiliului European din 20 octombrie 2010 



 
 

 

 Câți furnizori din Ucraina colaborează cu HS în prezent? 
În prezent, HS achiziționează cherestea de la 18 furnizori din Ucraina. Toți cei 18 furnizori sunt, la momentul 
actual, supuși unui audit special. În 2018 s-a desfășurat un audit extern care s-a concentrat asupra statutului 
juridic al companiilor. În special, este relevantă situația juridică a companiilor sau a directorilor acestora privind 
condamnările pentru tăieri ilegale sau corupție. Rezultatul auditului extern arată că niciunul dintre furnizori sau 
directorii acestora nu au fost condamnați pentru tăieri ilegale sau corupție. 

 

 HS a primit livrări de buștean certificat FSC® din Ucraina? 
În 2018, HS nu a primit niciun fel de lemn rotund din Ucraina. Din volumul de buștean livrat din anii precedenți, 
circa 28% a fost certificat FSC®. 

 
 
Despre Grupul Schweighofer  
Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de 

prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului, silvicultură, producția de energie 

din surse regenerabile și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de 

cherestea și două fabrici de producție a panourilor din lemn și o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în 

industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.100 de angajați. Holzindustrie 

Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume. 

Pentru mai multe informații:  
Thomas Huemer 

Director de comunicare 

Tel: +43 1 585 68 62 – 24 

e-mail: thomas.huemer@schweighofer.at 
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