PEFC™ сертификация по Проследяване на продукцията
Информация за услугата
Какво представлява PEFC сертификацията по Проследяване на продукцията (CoC)?
PEFC сертификацията по Проследяване на продукцията е съществена част от схемата на Програмата за
утвърждаване на горска сертификация (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC), световна
система за сертификация и етикетиране на отговорно произведени дървени материали. Основната цел е
контрол на потока сертифицирани продукти през веригата за доставки. Затова вашият одитор ще провери
снабдяването, обработването, отчитането на обемите/количествата, продажбите и етикетирането на
сертифициран материал, за да се гарантира правилната и коректна употреба на PEFC обозначенията и
търговските марки.

Кои са ключовите роли и отговорности в системата PEFC?
PEFC e международна организация, която притежава системата PEFC и разработва сертификационните
стандарти и изисквания, които трябва да бъдат спазвани от сертифицираните компании. PEFC
сертифициращите органи са акредитирани от националните акредитиращи органи и е необходимо да спазват
приложимите акредитационни правила, публикувани от ISO и PEFC International. На местно ниво PEFC се
представя от PEFC Национални ръководни органи (PEFC National Governing Bodies, NGB), които могат да
определят допълнителни акредитационни правила. NEPCon е акредитиранa за PEFC сертификация по
Проследяване на продукцията от Естонския акредитационен център (EAK).

Кои сертификационни стандарти са приложими за моята компания?
Основният сертификационен стандарт по проследяване на продукцията (PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
of Forest Based Products) е приложим за всички СоС сертифицирани компании и определя общите изисквания
за работа с материалите. Отделен стандарт (PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo Usage Rules) урежда употребата
на PEFC логото и е приложим за компании, които искат да използват PEFC търговските марки върху продукт
или за промоционални цели. Можете да намерите тези документи, както и допълнителни съвети и указания
на интернет страницата на PEFC www.pefc.org.

Кои търговски марки можем да използваме?
В случай че сте СоС сертифициран, вие може да прилагате PEFC логото върху
сертифицирани продукти, както и за промоционални цели. Като първоначално трябва да
бъде подписано споразумение за използване на логото между вашата организация и PEFC
Националния ръководен орган (NGB). Във връзка с това, NGB определя и дали трябва да
се заплати такса.

Как са разпределени разходите?
Общата сума за сертификация се състои от разходи за предоставената услуга по одита и такса, която се
събира от Националния ръководен орган (NGB). Тази такса се нарича нотификационна такса и е
предназначена за покриване на дейността на органите (NGB). Нейният размер се определя от всяко NGB и
затова се различава в отделни страни. Възможно е да зависи от годишния оборот на вашата компания. Вашето
местно лице за контакт с NEPCon може да ви предостави информация за приложимите нотификационни такси
във вашата страна. В някои държави тази такса се заплаща към NEPCon, която ги препраща до NGB, а в други
– те се плащат директно към NGB.

Как стои въпроса за конфиденциалността?
За да проверят коректността на справката за сертифицираните обеми, СоС одиторите се нуждаят от достъп
до конфиденциална информация, като доставчици, клиенти и коефициенти за трансформация.
Конфиденциалността на всички данни е гарантирана, а нашият персонал е обвързан със строги изисквания.
Всички PEFC СоС сертификати са вписани в публичната база данни на PEFC (http://register.pefc.cz/), заедно
с информация за обхвата на сертификата, като продуктови групи и обекти.
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Какво включва сертификационният процес?
PEFC сертификати се издават за 5-годишен период. Извършва се основна оценка, като определяща за
сертифицирането, а след това се изисква провеждане на последващи годишни одити за поддържане на
сертификата.

1. Вашата
подготовка
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3. Основна
оценка

4. Доклад и
издаване на
сертификат

След приемане на предложението и подписване на договора за сертификация, вие
трябва да се подготвите за сертификация, като осигурите съответствие с всички
сертификационни изисквания. Това включва възлагане на отговорности,
разработване на процедури по проследяване на продукцията и обучение на
съответния персонал. NEPCon определя лице за контакт, което ще е на разположение
по време на одитния процес. Също така, в случай че желаете, можем да предоставим
и основно обучение.
Препоръчваме ви да ни изпратите процедурите си за преглед поне 5 работни дни
преди основната оценка. Ние ще ги прегледаме и ще Ви информираме за всички
основни пропуски. Справянето с тях преди провеждане на оценката, може значително
да намали риска от повдигане на големи несъответствия по време на основната
оценка.
PEFC одитите обикновено се провеждат на място и са с продължителност до един
работен ден на обект. Интервюта, преглед на документи, обиколка на
производствените помещения и преглед на системата за количествен контрол са
основни дейности при провеждането на одит на място. В случай че компания ви не
притежава физически материалите, ние можем да вземем решение за провеждане на
камерална оценка.
След одита, ние подготвяме писмен доклад, който представя резултатите от него.
Всички идентифицирани несъответствия също се описват и трябва да бъдат
отстранени преди издаване на сертификата. Докладът преминава качествен контрол
и се изпраща до Вас за коментари. При положително решение за сертификация,
сертификатът се издава и изпраща до вашата компания. Ние ще уведомим
Националния ръководен орган (NGB), който ще актуализира публичната база данни
на PEFC с информация за статуса на вашия сертификат.

Как да поддържам моя сертификат?
Трябва да спазвате сертификационните изисквания, за да останете
сертифицирани, а това се проверява чрез годишни одити. NEPCon ви помага
да сте в течение на изискванията, като изпраща редовни актуализации на
промените в системата, които изискват актуализация от вас. Ако са
идентифицирани несъответствия в системата ви, трябва да предприемете
подходящи и ефективни действия за отстраняването им.
За осигуряване на надеждност към PEFC системата се прилагат строги
изисквания към предприетите мерки за отстраняване на несъответствията,
които се класифицират като големи или малки. Обикновено повдигнатите
малки несъответствия се проверяват по време на следващия годишен одит.
В случай че не са били ефективно отстранени, техният статус се променя на
голямо несъответствие.
Големите несъответствия трябва да бъдат отстранени до три месеца, което
изисква допълнителен одит за проверка на навременното им отстраняване.
Неотстраняването на големи несъответствия или идентифициране на пет и
повече големи несъответствия по време на одит, ще доведе до временно
спиране на вашия сертификат. Сертификатът може да бъде подновен единствено, когато повдигнатите
несъответствия са отстранени, като се изисква допълнителен одит преди това.
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