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Ievads šajās vadlīnijās

SVARĪGI
Šo dokumentu nodrošina Preferred By Nature, lai palīdzētu Jums, ja daļu vai visu savu
FSC sertificēto ražošanu nododiet ārpakalpojumu sniedzējiem. Tā ir izstrādāta, lai
sniegtu informāciju par piemērojamajiem FSC standartiem un politikām (skatīt 1. tabulu
zemāk). Lai gan mēs esam centušies iekļaut elementus, kas aptver visas standarta
prasības, mēs nesniedzam nekādu garantiju par šo norādījumu pilnīgumu.

1.

Tabula FSC dokumenti, kas attiecas uz ārpakalpojumiem

FSC CoC Piegādes ķēdes standarts

FSC-STD-40-004 V3-1

FSC Piegādes ķēdes vērtēšanas akreditācijas standarts

FSC-STD-20-011 V4-2

Preferred by Nature has adopted an “Open Source” policy to share what
we develop to advance sustainability. This work is published under the
Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
document, to deal in the document without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, and/or
distribute copies of the document, subject to the following conditions:
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·

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the document. We
would appreciate receiving a copy of any modified version.

·

You must credit Preferred by Nature and include a visible link to our
website www.preferredbynature.org.
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1. Atslēgas punkti
Darbības, kas ietilpst Jūsu sertifikāta darbības jomā, var tikt nodotas ārpakalpojumu sniedzējiem,
kuriem ir FSC-CoC un/vai nav FSC-CoC sertifikāta.
Tomēr jums ir jāapzinās šādas galvenās prasības:

·

Kā sertifikāta īpašnieks, Jūs joprojām nesiet vispārējo atbildību par atbilstību FSC
prasībām.

·

Kad ārpakalpojumu sniedz FSC nesertificēts līgumslēdzējs, rakstisks ārpakalpojuma līgums
ir prasība, kas jāievēro.

·

Darbības, uz kurām attiecas ārpakalpojumu līgumi, ir tās, kas ir iekļautas Jūsu uzņēmuma
FSC CoC sertifikāta tvērumā, piem., iepirkums, ražošana, uzglabāšana, produkcijas
marķēšana un rēķinu izrakstīšana.

·

Pirms uzsākat sadarbību ar jaunu ārpakalpojuma sniedzēju, Jums jāpārbauda viņu statuss
FSC datu bāzē. Ja pakalpojuma sniedzēja statuss norādīts kā “apturēts un bloķēts” vai
“pārtraukts un bloķēts”, tad šos uzņēmumus nedrīkst izmantot ārpakalpojumu sniegšanai
saistībā ar FSC sertificētiem materiāliem.

·

Sertifikāta īpašnieks ir atbildīgs par to, lai apakšuzņēmējs atbilstu FSC darba
pamatprasībām

·

Jums nepieciešams apstiprinājums no Preferred by Nature pirms uzsākat jebkādas
ārpakalpojuma aktivitātes attiecībā uz FSC produkciju.

·

Preferred by Nature veiks klātienes auditus uzņēmumos, kuri Jums sniedz ārpakalpojumu
jebkurā no FSC produkcijas ražošanas posmiem (skatiet sekciju 2 zemāk).

·

Jums jāsaglabā ārpakalpojuma līgums kā minimums piecus (5) gadus kā daļa no Jūsu FSC
CoC pārvaldības sistēmas pierakstiem.

2. Četras darbības, kas jāveic, nododot FSC ražošanas darbības
ārpakalpojumu sniedzējiem
1. Nosakiet, vai Jūsu ārpakalpojuma ražošanai ir zems vai augsts risks (sk. 1. tabulu).
2. Noslēdziet nepieciešamos līgumus ar savu darbuzņēmēju un sniedziet tiem nepieciešamās
procedūras (sk. Pielikums 1, kur dots paraugs līgumam starp Jums un FSC nesertificētu
pakalpojuma sniedzēju).
3.

Jums jāpierāda, ka esat veicis visu nepieciešamo, lai pārbaudītu apakšuzņēmēja atbilstību
darba pamatprasībām. Darbības, kas noslēgtas ar ārpakalpojumu sniedzējiem un
apakšuzņēmējiem, ir iekļautas organizācijas CoC sertifikāta darbības tvērumā un tās ir
iekļautas sertifikācijas iestāžu novērtējumā (ziņojumā).

4. Paziņojiet Preferred by Nature, iesniedziet līgumus un saņemiet apstiprinājumu pirms
ārpakalpojumu izmantošanas, jo iespējams būs nepieciešams atsevišķs ārpakalpojuma
sniedzēja audits (sk. 1. tabulu).
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1 Tabula: Zems vai augsts risks?
Sertificētās ražošanas ārpakalpojumi ir saistīti ar ārpakalpojuma apjomu un sarežģītību.
Augsta riska klasifikācijas gadījumā tiek piemērotas Preferred by Nature prasības veikt
darbuzņēmēja auditu klātienē. Ārpakalpojuma izmantošana tiek uzskatīta par augsta
riska šādās situācijās:
a) organizācija visā vai lielākajā daļā produkta ražošanas procesa izmanto
ārpakalpoju; vai
b) pakalpojuma sniedzējs šķiro materiālu (piemēram, klasificē koksni pēc tā
kvalitātes, izmēra, krāsas); vai
c) pakalpojuma sniedzējs jauc kopā dažādus izejmateriālus (piemēram, FSC
100%, kontrolēts materiāls, FSC kontrolēta koksne); vai
d) pakalpojuma sniedzējs veic produkcijas marķēšanu ar FSC etiķetēm; vai
e) pakalpojuma sniedzējs, pēc sniegtā pakalpojuma, fiziski neatgriež FSC
sertificēto produkciju; vai
f)

darbības tiek uzticētas organizācijai citā valstī, kuras Transparency
International korupcijas uztveres indekss (CPI) ir zemāks par 50.

PIEZĪME: Pat gadījumos, kas netiek uzskatīti par “augstu risku” saskaņā ar iepriekš
minētajiem rādītājiem, sertifikācijas iestāde var pieprasīt klātienes auditus pakalpojuma
sniedzēja objektā, ja tiek konstatēts neatbilstoša papildinājuma vai sajaukšanās risks.
Pat tad, ja viens vai vairāki no iepriekš minētajiem augsta riska rādītājiem attiecas uz
ārpakalpojuma darbību, sertifikācijas institūcija var apstiprināt zema riska kategoriju, ja
var pierādīt zemu risku kādā no faktoriem:
a) produkts ir pastāvīgi marķēts vai marķēts tā, ka pakalpojuma sniedzējs nevar
mainīt vai apmainīt produktus (piemēram, marķējums ir iededzināts vai
iespiests); vai
b) produkts ir novietots uz paletēm vai kā citādi uzturēts kā droša vienība, kas
netiek sadalīta ārpakalpojuma laikā; vai
c)

pakalpojuma sniedzējs tiek nodarbināts tādu pakalpojumu sniegšanai, kas
neietver sertificētu produktu ražošanu vai pārveidošanu (piemēram, noliktavā,
glabāšanā, izplatīšanā, loģistika); vai

d) pakalpojuma sniedzējs ir FSC sertificēta organizācija, kas savā sertifikātā ietver
dokumentētas procedūras pakalpojumu sniegšanai ārpakalpojumos.
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3. FSC sertificēta darbuzņēmēja izmantošanas priekšrocības
Ja jums ir iespēja izmantot FSC sertificētu pakalpojuma sniedzēju, mēs iesakām šo risinājumu, jo
tas sniedz jums visaugstāko pārliecību par pakalpojuma sniedzēja atbilstību FSC prasībām. Tā kā
šādiem pakalpojuma sniedzējiem nav jāveic klātienes auditi, Jūs varat ietaupīt gan ārējās, gan
iekšējās izmaksas.
Zemāk ir sniegts pārskats par piemērojamajiem ārpakalpojumu priekšnosacījumiem atkarībā no tā,
vai pakalpojuma sniedzējs ir FSC sertificēts vai nav.

2. tabula. Galvenie priekšnoteikumi un prasības ārpakalpojumam
Prasība

Pakalpojumu
ņemošajai
organizācijai
ir
likumīgas
īpašumtiesības
uz
visiem
materiāliem, kas jāiekļauj ārpakalpojuma
procesā, un tā neatsakās no īpašumtiesībām
ārpakalpojuma apstrādes laikā.
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Sertificēts
pakalpojuma
sniedzējs

Nesetificēts
pakalpojuma
sniedzējs

X

X

Ārpakalpojuma līgums starp pakalpojuma
ņēmēju un katru pakalpojuma sniedzēju ietver
FSC akreditētas sertifikācijas institūcijas
tiesības veikt klātienes auditus.

X

Organizācija
apakšuzņēmējiem
nodrošina
dokumentētas
procedūras
(var
būt
dokumentēta
kontroles
sistēma
vai
ārpakalpojuma līguma papildinājums)

X

Klātienes audits pie pakalpojuma sniedzēja, ko
veic Preferred by Nature ir obligāts, ja
ārpakalpojums tiek uzskatīts par augsta riska
kāda no 1. tabulā minētajiem punktiem.

X

Sertifikāta turētājam savā pašnovērtējuma
anketā (FSC darba pamatprasības) jāiekļauj
ārpakalpojumu sniedzēji/uzņēmēji. Tas var būt
apvienots
vai
sagatavots
katram
apakšuzņēmējam atsevišķi.

X

X

Papildu
pierādījumi
pamatprasībām

X

X

attiecībā

uz

darba
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2 tabula: Sertificētu darbuzņēmēju izmantošana – 4 svarīgi punkti.
1. Izmantojot FSC sertificētus pakalpojuma sniedzējus, regulāri jāveic to sertifikāta
derīguma un tvēruma pārbaude FSC datu bāzē http://info.fsc.org.
2. Ārpakalpojumā ietvertās darbības un produkti ir iekļauti pakalpojuma sniedzēja FSC
CoC sertifikāta tvērumā.
3. Pakalpojuma ņēmējam kā sertifikāta turētājam jābūt izstrādātai sistēmai, lai
novērtētu un iegūtu pierādījumus tam, ka ārpakalpojuma darbības ir iekļautas
pakalpojuma sniedzēja sertifikāta tvērumā. Kā pierādījumi tam, der FSC CoC
procedūru kopija (Pakalpojuma sniedzēja sagatavotas procedūras par to, kā viņi
sniedz ārpakalpojumu); sertifikācijas institūcijas audita ziņojuma izraksts vai
pakalpojuma sniedzēja sertifikācijas institūcijas rakstisks tvēruma apstiprinājums.
Uzņēmuma sniegta pašdeklarācija bez papildus pierādījumiem netiek pieņemta kā
pietiekama.
4. Ja produkciju marķē pakalpojumu sniedzošais uzņēmums, jāizmanto ir pakalpojuma
ņēmēja FSC licences kods.

4. Ko darīt, ja ārpakalpojumu tvērums ir jāpaplašina laika posmā starp
auditiem?
Ja Jums ir jāpaplašina ārpakalpojuma darbības tvērums, pirms ārpakalpojuma izmantošanas Jums
par to jāpaziņo Preferred by Nature un jāsaņem apstiprinājums, kad:
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·

Kad esiet noslēdzis līgumu ar jaunu pakalpojuma sniedzēju

·

Tiek paplašināts to darbību loks, kuras tiek nodotas konkrētam (esošajam)
darbuzņēmējam.
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Pielikums 1: PARAUGS Ārpakalpojumu līgums FSC
nesertificētiem ārpakalpojuma sniedzējiem
Sertifikāta īpašnieka FSC CoC
sertifikāta kods:
Sertifikāta īpašnieka
kontaktpersona:
Pakalpojuma sniedzēja
uzņēmums:
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktpersona:
Pakalpojuma sniedzēja adrese:
Ārpakalpojuma līguma aprakts:

Vispārīgie ārpakalpojumu noteikumi:
A. Pakalpojuma sniedzējam ir jāatbilst un jāievēro visas piemērojamās sertifikācijas prasības un
FSC sertifikāta turētāja procedūras saistībā ar ārpakalpojumu darbību un FSC darba
pamatprasībām.
B. Pakalpojuma sniedzējam ir jāseko līdzi un jākontrolē visi materiāli, kas tiek nodoti
izmantošanai FSC sertificētos produktos, lai nodrošinātu, ka ārpakalpojuma līguma laikā tie
nav pakļauti sajaukšanai ar citiem materiāliem.
C. Pakalpojuma sniedzējs izmantos tikai FSC sertifikāta turētāja nodrošinātos materiālus
produktiem, uz kuriem attiecas šī ārpakalpojuma vienošanās.
D. Pakalpojuma sniedzējs veic ienākošā, izejošā un piegādes apjoma dokumentācijas uzskaiti, kas
saistīta ar visiem materiāliem, kas apstrādāti ārpakalpojuma vienošanās laikā.
E. FSC sertifikāta īpašnieks izsniedz gala rēķinu par FSC sertificētiem produktiem pēc
ārpakalpojuma vienošanās.
F. Pakalpojuma sniedzējs neizmanto FSC vai Preferred by Nature preču zīmes reklāmas
vajadzībām vai jebkādiem produktiem, kas nav iekļauti šajā ārpakalpojuma līgumā.
G. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst nodot materiālu uz apstrādi nevienai citai struktūrai.
H. Pakalpojuma sniedzējam ir jāatļauj Preferred by Nature veikt savas darbības auditus, tostarp
novērtēšanu uz vietas, kā daļu no FSC sertifikāta turētāja audita.

Īpaši nosacījumi šim ārpakalpojuma līgumam:
A. {JA ATTIECINĀMS} Pakalpojuma sniedzējs izmanto FSC sertifikāta turētāja nodrošinātās
FSC etiķetes tikai tiem FSC sertificētiem produktiem, uz kuriem attiecas šī ārpakalpojuma
vienošanās un līgums.
B. { NORĀDIET PAPILDU NOTEIKUMUS, KAS ATTIECINĀMI UZ ŠO ĀRPAKALPOJUMU }
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Sertifikāta turētājs

Pakalpojuma sniedzējs

Paraksts________________________

Paraksts ____________________________

Datums ____________________________

Datums ________________________________

Preferred by Nature Vadlīnijas ārpakalpojumu izmantošanai FSC™ ražošanas darbībās| 13Dec21 versija

Pielikums 2: Līgumslēdzēju saraksts
Pēdējā atjauninājuma datums:
Pakalpojuma
sniedzējs
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Adrese

Darbība/ārpakalpojuma
veids

Kontaktpersona

Kontaktinformācija

FSC CoC
kods (ja
piemērojams)
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About us
Preferred by Nature (formerly known as
NEPCon) is an international non-profit
organisation working to support better land
management and business practices that
benefit people, nature and the climate. We do
this through a unique combination of
sustainability certification services, projects
supporting awareness raising, and capacity
building.
For more than 25 years, we have worked to
develop practical solutions to drive positive
impacts in production landscapes and supply
chains in 100+ countries. We focus on land
use, primarily through forest, agriculture and
climate impact commodities, and related
sectors such as tourism and conservation.
Learn more at www.preferredbynature.org

Contact
Naomi Mjelde
Program Manager, Supply Chains
Email: nmjelde@preferredbynature.org
Phone: +1 651-792-6018
Skype: naomi.mjelde
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