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Principiile silviculturii și achizițiilor de lemn sustenabile la EGGER
VRG 229 – RL - RO
Promovarea silviculturii durabile și protejarea resurselor naturale sunt elemente de bază în misiunea EGGER.
Pentru producția de materiale pe bază de lemn, EGGER preferă să folosească lemn provenit din lucrări
forestiere de igienizare, lemn rezidual de înaltă calitate de la fabricile de cherestea, precum și lemn reciclat.
În acest scop, au prioritate livrarea și utilizarea lemnului obținut din imediata apropiere a fabricilor și din
păduri certificate. EGGER a creat un circuit închis de la materialul brut până la produsul final, care are o
contribuție activă la protecția mediului și a pădurilor noastre.
Pentru toate produsele EGGER pe bază de lemn, principiul esențial îl reprezintă excluderea surselor
menționate din lanțul nostru de aprovizionare:
1. Lemn exploatat ilegal;
2. Lemn exploatat prin încălcarea drepturilor civile și tradiționale;
3. Lemn exploatat din păduri cu valori ridicate de conservare, necertificate;
4. Lemn recoltat din păduri transformate în plantații sau pentru uzul neforestier;
5. Lemn provenit din arbori modificați genetic;
6. Lemn exploatat prin încălcarea uneia dintre convențiile din ILO Core (OIM), așa cum sunt descrise
în declarația ILO referitoare la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă.
Conform definițiilor din Regulamentul UE privind lemnul EUTR (UE) 995/2010, Grupul EGGER apare în Europa
atât ca „operator”, cât și „comerciant”. Cerințele în calitate de „operator” sunt îndeplinite de Grupul EGGER
printr-un sistem propriu de due diligence (procedură de evaluare a riscului) care, pe lângă EUTR, se orientează
și după standardele FSC® și PEFC™ în versiunile în vigoare. În calitate de „comerciant”, Grupul EGGER își
îndeplinește obligațiile prin înregistrarea și arhivarea pentru o perioadă de cel puțin 5 ani a datelor celor care
au furnizat lemn și produse din lemn.
Avem o responsabilitate față de păduri și mediul înconjurător și suntem certificați în cadrul Chain of Custody
(Lanț de custodie) conform standardelor „Forest Stewardship Council (Consiliul de Administrare a Pădurilor)
®
” (FSC®, FSC® C146829) și ale „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” (PEFC™)
(Programul pentru aprobarea certificării forestiere). Produsele certificate pot fi livrate la cererea clientului în
funcție de disponibilitatea lemnului. Găsiți certificatele noastre FSC® și PEFC™ și informații suplimentare
privind sustenabilitatea și proveniența lemnului pe pagina noastră de internet la www.egger.com/umwelt.
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