
P R O G R A M U L  D E  C O N F O R M I TAT E  C U  L A C E Y  A C T
Programul nostru de conformitate cu Lacey Act nu este doar cuprinzător, ci este și primul din industria 
de uleiuri esențiale care a fost revizuit și acceptat de guvern. Este standardul de aur pentru programele 
de conformitate și suntem mândri că am depus mai multe eforturi decât oricare dintre competitorii noștri 
pentru a-l stabili. Am apelat la experți de top din domeniul juridic din întreaga lume pentru a fi la curent 
cu cele mai recente legi și pentru a fi informați în legătură cu aplicarea adecvată a acestora în ceea ce 
privește cele mai importante nevoi de afaceri ale noastre. 

De peste un an, echipa noastră lucrează în colaborare cu fermele deținute de compania noastră, fermele 
partenere, furnizorii certificați Seed to Seal și guvernul pentru a dezvolta acest program nou. 

De asemenea, lucrăm încontinuu cu experți în mediu din întreaga lume pentru a ne ține la curent cu 
protecția terenurilor delicate și a plantelor. 

Programul de conformitate cu Lacey Act constă din cinci pași generali care, când sunt urmați, vor ajuta 
la asigurarea faptului că produsele noastre cu uleiuri esențiale și partenerii respectă toate legile și 
reglementările din jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. 

Acești cinci pași sunt:  

EDUCAREA FURNIZORILOR 
• Punerea la dispoziția furnizorilor a cerințelor de bază din Lacey Act.

EVALUAREA FURNIZORILOR 
• Stabilirea produselor din care să identificăm sursele și a furnizorilor cu care să încheiem 

parteneriate, evaluând factorii de „risc al produsului” și „risc al furnizorului”..

CERTIFICAREA FURNIZORILOR 
• După ce li se oferă instruire cu privire la Lacey Act și la Programul nostru de conformitate, 

furnizorilor li se va cere să execute Certificarea Young Living de conformitate cu Lacey Act.

EVALUAREA RISCURILOR 
• Ca parte din certificare, fiecare furnizor și produs din plante va fi alocat unei categorii de risc care 

va stabili nivelul de aprobări necesare pentru a încheia un parteneriat cu, sau pentru a identifica 
sursele produselor din plante pentru Young Living. Atât furnizorii, cât și produsele din plante sunt 
evaluate în mod independent.  

AUDIT/MONITORIZARE 
• Pe baza factorilor de risc, Young Living a dezvoltat un program continuu de audit și monitorizare. 

Noul Program de conformitate cu Lacey Act este conceput să acopere toate persoanele și 
organizațiile din lanțul de aprovizionare.

Acest program cu standard de aur stabilește precedentul pentru industrie și demonstrează angajamentul 
Young Living de a conduce mișcarea uleiurilor esențiale prin protejarea terenurilor și a plantelor delicate. 


