LACEY ACT ATITIKTIES UŽTIKRINIMO PROGRAMA
Mūsų Lacey Act atitikties užtikrinimo programa yra ne tik visapusiška, bet ir pirmoji vyriausybės
peržiūrėta bei patvirtinta programa eterinių aliejų rinkoje. Tai atitikties užtikrinimo programų aukso
standartas. Mes didžiuojamės jį sukūrę ir įgiję pranašumą šioje srityje. Mes samdome geriausius pasaulyje
teisės ekspertus, kad jie mus pakonsultuotų galiojančių įstatymų klausimais ir patartų, kaip juos tinkamai
pritaikyti prie svarbiausių mūsų verslo poreikių.
Kuriant šią naują programą, ilgiau nei metus mūsų komanda glaudžiai bendradarbiavo su
mūsų organizacijos ir partnerių ūkiais, pagal Seed to Seal standartą sertifikuotais tiekėjais ir
vyriausybės atstovais.
Mes taip pat nuolat bendradarbiaujame su aplinkos apsaugos specialistais iš viso pasaulio,
konsultuodamiesi dėl pažeidžiamų landšaftų ir augalų apsaugos.
Lacey Act atitikties užtikrinimo programą sudaro penki pagrindiniai žingsniai, kurių laikydamiesi galėsime
užtikrinti, kad mūsų eteriniai aliejai, produktai ir partneriai atitiktų visus teisės aktus ir reglamentus tose
jurisdikcijose, kuriose vykdome savo veiklą.
Penki programoje numatyti žingsniai:

TIE K Ė JŲ M O K Y M A S
• Supažindinti visus tiekėjus su pagrindiniais Lacey Act reikalavimais.

TIE K Ė JŲ Į V E RT I N I M A S
• Apibrėžti, kurie produktai turi būti tiekiami ir su kuriais tiekėjais galima bendradarbiauti, įvertinant
produktų ir tiekėjų rizikos veiksnius.

TIE K Ė JŲ SE RT I F I K AV I M AS
• Supažindinus tiekėjus su Lacey Act ir mūsų atitikties užtikrinimo programa, jų bus paprašyta gauti
Young Living Lacey Act atitikties sertifikatą.

RIZIKO S Į V E RT I N I M AS
• Kiekvienas tiekėjas ir augalinis produktas bus priskirtas atitinkamai rizikos grupei, nustatančiai
aprobacijos, būtinos norint bendradarbiauti su Young Living organizacija ar tiekti jai augalinius
produktus, lygį (tai dalis sertifikavimo proceso). Tiekėjai ir augaliniai produktai vertinami
nepriklausomai.

AU D ITA S / ST E BĖ J I M AS
• Atsižvelgdama į rizikos veiksnius, Young Living parengė nuolatinio audito ir stebėjimo programą.
Nauja Lacey Act atitikties užtikrinimo programa skirta visiems tiekimo grandinei priklausantiems
asmenims ir organizacijoms.
Ši aukso standartą nustatanti programa yra sektinas pavyzdys kitiems gamintojams. Ji patvirtina Young
Living įsipareigojimą būti eterinių aliejų judėjimo priešakyje, saugant pažeidžiamus landšaftus ir augalus.

