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NEPCon Nešališkumo politika 

Šios politikos tikslas – apibūdinti kaip NEPCon užtikrina nepriklausomybę, nešališkumą ir 
skaidrumą savo veikloje. NEPCon siekia išvengti situacijų, kurių metu kyla šališkumo 
rizika arba potencialus interesų konfliktas. Interesų konfliktas kyla kai individas ar 
organizacija turi keletą interesų, kurių vienas gali daryti įtaką veiksmams, susijusiems su 
kitu interesu. NEPCon struktūra ir politika yra sukurta išvengti bet kokių potencialių ar 
realių interesų konfliktų tiek individualiame, tiek institucijų lygmenyje. 

NEPCon yra ne pelno siekianti organizacija, gamtos apsaugos, tvarios plėtros, bei 
santykių su gamta, ekonomika ir žmonėmis srityse dirbanti nuo 1994 metų. NEPCon yra 
misijos vedama organizacija, kuri siekia skatinti tvarų miškų ir gamtos valdymą ir 
naudojimą, bendradarbiaujant su vietinėmis suinteresuotomis šalimis kaip individai, 
verslai, nevyriausybinės ir vyriausybinės organizacijos. NEPCon priklauso sertifikavimo 
grandis, teikianti atitikties užtikrinimo paslaugas, įskaitant sertifikavimą ir tikrinimą. 
NEPCon struktūra atspindi tai, kad pagrindinis dėmesys skiriamas dviejų tipų veiklai: 
mokamo atitikties užtikrinimo ir projektų įgyvendinimo. Motininė NEPCon organizacijos 
dalis Danijoje valdo visas su projektais susijusias veiklas, o juridinė organizacijos dalis 
Estijoje vykdo akreditacijas, vertinančias atitikties paslaugas. Filialai, vadinami 
regioniniais padaliniais, gali vykdyti vertinimo veiklą Estijos padalinio vardu ir, 
išskirtiniais atvejais, gali vykdyti savo akreditaciją, jei to reikalauja vietinės taisyklės. 
Tačiau tokia užtikrinimo veikla visuomet vyksta kontroliuojant NEPCon Estijos padaliniui. 

NEPCon įžvelgia interesų konfliktą individualiame lygmenyje, kai žmogus turi tam tikrų 
interesų artimų susitarimų arba priklausomybių nuo tam tikros organizacijos. Visi tokie 
atvejai yra asmeniškai atskleidžiami bei įrašomi NEPCon duomenų bazėje. Instituciniai 
interesų konfliktai egzistuoja organizaciniame lygmenyje, kai įtraukta visa organizacija, 
nepriklausomai nuo individualių interesų.  

Šie principai taikomi visai NEPCon organizacijai, kad būtų užtikrintas nešališkumas bei 
sumažinta interesų konflikto keliama rizika: 

a) Kiekvienas individas, susijęs su NEPCon projektais, sertifikavimo veikla arba 
kitais konsultaciniais ar spendimų priėmimo procesais, įskaitant valdybos 
narius ir nešališkumo komiteto narius, privalo pasirašyti interesus tvirtinantį 
kontraktą bei nurodyti visus esamus ar potencialius interesų konfliktus. Šie 
yra analizuojami bei imamasi atitinkamų rizikos mažinimo veiksmų;   

b) NEPCon nustato, dokumentuoja, analizuoja ir mažina nešališkumo riziką vos 
tik jai kilus;  

c) Išorinė NEPCon nešališkumo priežiūra įvairių nepriklausomų trečiųjų šalių 
akreditavimo įmonių vykdoma periodiškai. Negana to, NEPCon nešališkuas 
prižiūrimas ir NEPCon Nešališkumo komiteto, kuris susitinka bent kartą 
metuose. Šio komiteto įgaliojimai apibūdinti: Nešališkumo komiteto darbo 
tvarka(Angl.).  

https://eu2.salesforce.com/sfc/p/b0000000J8DB/a/b0000000bqCV/AkchO_IBEVmcTCak0tl485L.h_3m8uwj.SdyW4L9qhc
https://eu2.salesforce.com/sfc/p/b0000000J8DB/a/b0000000bqCV/AkchO_IBEVmcTCak0tl485L.h_3m8uwj.SdyW4L9qhc
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d) Ginčų sprendimas atliekamas darbuotojų, nedalyvaujančių ginče.  

Žemiau pateikti ir apibūdinti bendri atitikties užtikrinimo veiklos ir projektų nešališkumo 
bei interesų konfliktų vengimo principai. 

1. Atitikties užtikrinimas (pvz. Sertifikavimo procesuose ir patikrinimuose) 

1.1. Siekiant išvengti interesų konflikto, konsultacijos apie sertifikavimą neteikiamos 
organizacijoms, kurios yra audito subjektas, išskyrus jei konsultacijos yra 
leidžiamos sertifikacijos/vertinimo schemų. Su sertifikavimu susijusios konsultacijos 
apibrėžiamos kaip aktyvus ar kurybinis siekimas patarti kompanijai ar institucijai, 
kuri yra veikiama sertifikavimo audito; kai šis patarimas susijęs su institucijos 
vystymusi ir valdymo sistemų, įeinančių į audito apimtis, įgyvendinimu (pvz. Miško 
valdymo sistemos, gamybos grandies sistemos). 

1.2. Šias veiklas NEPCon laiko nesusijusiomis su sertifikavimo konsultavimu: 

a) bendros susitikimų, dirbtuvių, kursų, konferencijų apie sertifikavimą, naturalių 
resursų valdymą ar kitas į NEPCon veiklą įeinačias temas informacijos 
planavimas ir organizavimas; 

b) bendrų įrankių ir rekomendacijų, kurios nėra specifiškos ar apie tam tikrą 
kompaniją, suteikimas sertifikuotoms organizacijoms bei organizacijoms, 
besiruošiančioms gauti sertifikatą; 

c) rengiant ir dalyvaujant minėtuose renginiuose kaip pranešėjas pristatant 
bendrą informaciją, kuri yra prieinama viešoje erdvėje nesuteikiant jokių 
kompanijoms skirtų patarimų;  

d) pateikus prašymą informacijos apie bet kokių normatyvinių reikalavimų  
interpretaciją pateikimas ar išleidimas;   

e) vykdant veiklą iki audito siekiant nustatyti pasirengimą vertinimui, kai ši 
veikla nėra susijusi su rekomendacijų ar patarimų teikimu (pvz. Išankstinis 
vertinimas, spragų analizė);   

f) vertinimo ir stebėjimo vizitų metu, pridėtinės vertės kūrimas pažymint 
galimybes tobulėti;  

g) prašymų projektams ir projektų, susijusių su bet kokia NEPCon veikla, kai šie 
projektai apriboti veikla, neturinčia tiesioginio santykio su organizacijos 
auditavimu, vykdymas. 

h) Bet kokia kita veikla, kuri nėra laikoma aktyviu ar kurybiniu dalyvavimu 
specifinių patarimų teikimu, susijusių su sertifikavimo veikla, kompanijoms ar 
institucijoms, kurios anksčiau ar vėliau bus sertifikacijos subjektas.  

Minėta veikla gali būti vykdoma kaip klientų finansuojami projektai. NEPCon gali 
dalyvauti konsorciume siekiant įgyvendinti tam tikrą veiklą, kuri yra tokio projekto dalis.  

1.3. NEPCon rengia kiekvieno kandidato patikrą, siekiant išsiaiškinti, ar klientas anksčiau 
dalyvavo NEPCon valdomoje projektinėje veikloje. Identifikavus tokius atvejus, 
imamasi atitinkamų rizikos mažinimo veiksmų. Jei NEPCon anksčiau bendradarbiavo 
su kompanija projektinėje veikloje, atliekama visų konkrečių atvejų analizė, kurios 
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metu įvertinama, ar egzistuoja realus interesų konfliktas. Sudėtingais atvejais 
patarimo gali būti kreipiamasi į NEPCon Nešališkumo komitetą.  

1.4. NEPCon vaidmens, kaip stebėsenos organizacija (SO), paaiškinimas pagal 
Europos Sąjungos Medienos medienos reglamentą (EUMR). ES reikalauja, kad 
NEPCon, kaip SO, turėtų deramo patikimumo sistemą (DPS) ir teiktų tai ES 
operatoriams (svanoriškai); tuo pačiu metu įsipareigojant patvirtinti, kad 
organizacija, kuri oficialiai naudoja NEPCon deramo patikrinimo sistemą 
(LegalSource™ sistemą) tai vykdo pagal pripažintus sistemos reikalavimus. Gali 
būti suprasta, kad NEPCon dalyvauja interesų konflikte, kadangi ji yra pripažinta 
ES SO ir kartu vykdo komercinę veiklą medienos industrijai. NEPCon supranta, 
kad SO statuso ir komercinių paslaugų teikimo derinys gali būti suprastas kaip 
interesų konfliktas. Tačiau NEPCon laikosi nuomonės, kad ES medienos 
reglamentas numato nuostatas ir nustato įsipareigojimus SO tokiu atveju. ES 
medienos reglamentas įpareigoja SO pateikti DPS operatoriams ir vėliau 
reguliariai tikrinti, ar ji tinkamai įgyvendinama. NEPCon mano, kad šis klausimas 
yra tiesioginis ES medienos reglamento reikalavimas ir dėl to yra neišvengiamas, 
kol NEPCon funkcionuoja kaip SO. NEPCon vykdo skaidrią sertifikavimo politiką 
visiems klientams, įskaitant sertifikuotų/SO klientų sąrašo viešinimą bei viešas 
sertifikavimo vertinimo ir audito ataskaitų santraukas 
(nepcon.org/lt/certification/fsc-forest-management/susiraskite-viesas-auditu-
santraukas). 

Siekiant įveikti šį iššukį, NEPCon, nuo pat savo darbo SO pradžios, leidžia visą savo 
deramo patikrinimo sistemą internete (nepcon.org/lt/certification/legalsource) 
atviram ir nemokamam parsisiuntimui pagal „Creative Commons Attribution Share-
Alike 3.0“ licenziją. Todėl mes manome, kad mes aktyviai sprendžiame potencialius 
konfliktus, susijusius su SO veikla, taikant mūsų atviro kodo politiką praktikoje.  

1.5. NEPCon neteigia, kad sertifikacija būtų paprastesnė, lengvesnė, greitesnė ar 
pigesnė, jei būtų naudojama tam tikra konsultavimo organizacija. Konkrečiai: 

a) NEPCon nesudarys sutarčių bei nesudarys jokių financinių ar kontraktinių 
susitarimų su konsultacijos organizacijomis ar kompanijomis 
(„konsultantais“), pagal kuriuos (a) NEPCon atlygina konsultantui už kliento 
rekomendaciją arba (b) konsultantas sumoka NEPCon už jo rekomendavimą 
klientui; 

b) Kai NEPCon pateikia konsultantų vardus kompanijoms, besiruošiančioms 
sertifikacijai. Bent dviejų konsultantų duomenys bus suteikti nemokamai; ir  

c) NEPCon nesiekia, kad konsultantai veiktų kaip pardavimo agentai NEPCon 
naudai.  

1.6. NEPCon siūlo keletą mokymų, įskaitant FSC Ekspertų kursus ir LegalSource™  
Ekspertų kursus. Šie kursai viešai skelbiami NEPCon tinklalapyje, apima tik 
bendrinę viešai prieinamą informaciją ir nesiūlo konkrečioms kompanijoms skirtų 
sprendimų.  

https://www.nepcon.org/lt/certification/fsc-forest-management/susiraskite-viesas-auditu-santraukas
https://www.nepcon.org/lt/certification/fsc-forest-management/susiraskite-viesas-auditu-santraukas
https://www.nepcon.org/lt/certification/legalsource
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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1.7. NEPCon siūlo keletą bendrų šablonų, kurie yra viešai prieinami kiekvienam. 
Pavyzdžiui, bendrinės gamybos grandies procedūros, produktų grupių aprašas ir 
kita. Laikantis mūsų atviro kodo politikos, šie šablonai yra viešai prieinami NEPCon 
internetinėje svetainėje ir gali būti naudojami bet kokios kompanijos. Šablonai 
nesuteikia konkrečiai kompanijai skirtų sprendimų ir turi perspėjimą apie tai, kad 
šablonai negarantuoja atitikties su sertifikavimo reikalavimais ir atitiktis yra tik 
paties kliento atsakomybė. 

1.8. Auditoriams, sertifikacijos sprendimus priimantiems asmenims ir ginčų sprendimo 
personalui negali būti skiriamas darbas su klientais, su kuriais jie dirbo ar 
konsultavo per pastaruosius tris metus. Tačiau kiekvienas konkretus buvusio 
bendradarbiavimo atvejis vertinamas net ir praėjus trims metams. Asmuo gali būti 
neskiriamas konkretiems darbams, jei egzistuoja potencialaus interesų konflikto 
rizika. 

1.9. Renkantis audito komandą konkrečiam vertinimui, šios komandos audito 
administratoriusyra atsakingas už tai, kad kiekvienas komandos narys neturėtų 
jokių interesų, galinčių motyvuoti juos elgtis šališkai bei nediskriminuojant. Kilus 
abejonėms, audito nariai yra įpareigoti atskleisti informaciją apie esamus, buvusius 
ar numatomus ryšius tarp jų ir vertinamos organizacijos. Daugiau grėsmių 
nešališkumui apibūdinta NEPCon auditoriaus vadove. 

2. Projektai 

NEPCon užtikrina, kad organizacijos veikloje bei sprendimuose nėra interesų konfliktų. 
Ypatingai kai NEPCon projektų įgyvendinimui skiriamos viešos lėšos, tuo pačiu metu 
veikiant kaip stebėsenos organizacija pagal ES medienos reglamentą (995/2010) ir ir 
sertifikavimo įmonių akreditacijas. 

Pripažįstama, kad kai kurie NEPCon vykdomi projektai yra finansuojami viešų šaltinių 
lėšomis. NEPCon taip pat siūlo mokamas patikros paslaugas. Svarbu užtikrinti, kad viešos 
lėšos nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos NEPCon mokamų paslaugų veiklai 
vykdyti. Išvardintos rizikos mažinimo priemonės yra naudojamos užtikrinti nešališkumą 
mūsų projektinėje veikloje. 
 

a) NEPCon rengia kiekvieno potencialaus projekto patikrinimą, siekiant išsiaiškinti, ar 
dalyvaujanti kompanija buvo sertifikuota NEPCon. NEPCon nepateiks projekto 
veiklos, susijusios valdymo sistemos ar procesų plėtojimu, jei kompanija yra 
NEPCon sertifikuota. Šio patikrinimo gairės yra įtrauktos į NEPCon projekto 
vadovą. Taip pat žiūrėkite 1.3 punktą viršuje.                   . 

 
b) NEPCon struktūra yra sukurta taip, kad užtikrintų komercinės veiklos teisinį ir 

praktinį atskyrimą nuo viešomis lėšomis finansuotos veiklos. NEPCon atskyrė 
šias funkcijas taip, kad stebėsenos organizacijos veikla ir sertifikacijos bei 
vertinimo veiklas būtų valdoma atskiros kompanijos Estijoje. Visi su 
sertifikacija susiję sprendimai priimami NEPCon patikrinimo tarnybos, kuri yra 
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pavaldi Estijos NEPCon kompanijai. Projektinė veikla yra valdoma NEPCon 
motininės kompanijos Danijoje. Teisinė ir finansinė šių veiklos sričių atskirtis 
yra nuolat stebima nešališkumo užtikrinimui. 
 

c) NEPCon, dalindamasi savo žiniomis ir sistemomis, veikia pagal „Open Source“ 
informacijos dalijimosi principus. Tai reiškia, kad visi mūsų sukurti įrankiai ir 
leidiniai sklebiami internete ir yra nemokamai prieinami visiems 
susidomėjusiems. Kai tik įmanoma, mes skelbiame projektų rezultatus. NEPCon 
savo tinklalapyje skelbia projektų, kuriuose dalyvauja, sąrašą, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir suteikiama suinteresuotų šalių priežiūra mūsų 
projektinės veiklos nešališkumui. 
 

d) NEPCon visa savo veikla veikia kaip ne pelno siekianti ir misijos vedama 
organizacija. Tai reiškia, kad veikla, susijusi su privačių organizacijų bei įmonių 
vertinimu ir sertifikacija yra vykdoma pagal šiuos principus. Iš finansinės pusės, 
tai reiškia, kad visos perteklinės pajamos, gautos iš mokamos veiklos vykdymo 
yra skiriamos veiklai, skirtai NEPCon misijos ir vizijos siekimui. 
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