Ilgtspējīgas biomasas programmas
sertifikācija
Pakalpojumu informācija
Ilgtspējīgas biomasas programmas (SBP) sertifikācija apliecina jūsu apņemšanos piegādāt vai
iegūt likumīgu un atbildīgu koksnes biomasu.
SBP sertifikācija attiecas uz koksnes izejvielām
no meža līdz biomasas ražotājam un gala
enerģijas ražotājam. Tā koncentrējas uz
ilgtspējas prasībām mežā, oglekļa datu vākšanu un piegādes ķēdes
kontroli. Ja iespējams, SBP balstās uz standartiem un procesiem, kas
izstrādāti FSCTM un PEFC atbildīgas meža apsaimniekošanas sertificēšanas
shēmās.
Piezīme: Lai veiktu SBP sertifikāciju, jums ir jābūt derīgam FSC vai PEFC
sertifikātam. Jūs varat iegūt FSC vai PEFC sertifikātu un SBP sertifikātu,
veicot dubultu revīziju.

Kas ir SBP sistēmas pamatā?
Ilgtspējīgas biomasas programmu (SBP) sākotnēji izveidoja vadošie Eiropas biomasas enerģijas ražotāji, un tā ir kļuvusi
par daudzu ieinteresēto pušu vadītu organizāciju, kas apvieno un līdzsvaro pilsoniskās sabiedrības un komerciālās
intereses. Tās mērķis ir noteikt standartus, kas ļauj biomasas nozares uzņēmumiem pierādīt atbilstību normatīvajām
prasībām, tostarp ilgtspējības prasībām saistībā ar koksnes biomasu, ko izmanto enerģijas ražošanā.
Starptautiskais akreditācijas dienests (ASI) apstiprina sertifikācijas iestādes, kas sertificē biomasas nozares uzņēmumus.
SBP sertificētājiem jābūt FSC vai PEFC akreditācijai. Uzzināt vairāk https://sbp-cert.org

Kādi sertifikācijas standarti attiecas uz manu uzņēmumu?
Atkarībā no uzņēmuma veida SBP sertifikātu turētājiem var piemērot piecus SBP standartus. Šādi divi standarti attiecas
uz visiem SBP sertificētajiem biomasas ražotājiem un tirgotājiem:







SBP 4. standarta piegādes ķēde kontrolē sertificētā materiāla plūsmu visā piegādes ķēdē.
SBP 5. standarts datu vākšana un paziņošana palīdz apkopot nepieciešamos datus. Uz tirgotājiem attiecas tikai
daļa no standarta kritērijiem. Ir arī viens instrukciju dokuments (5E), kurā noteiktas prasības un iespējas
enerģijas datu vākšanai, kā arī SBP datu pārraides sistēmas (DTS) izmantošanai.
Šie standarti attiecas tikai uz biomasas ražotājiem:
SBP 1. standarta izejvielu atbilstības standartā ir izklāstīti kritēriji, ko izmanto piegādes bāzes novērtēšanā
(SBE). Biomasas ražotājiem ir jāveic SBE, ja vien materiālam nav viena no šādām norādēm: FSC vai PEFC
sertifikācijas prasības vai PEFC atzīto shēmu prasības, FSC kontrolētas koksnes vai PEFC kontrolētu avotu
prasības, vai reģenerēta materiāla prasības saskaņā ar FSC, PEFC vai SBP sistēmām.
SBP 2. standartā par SBP atbilstošas izejvielas verifikāciju ir iekļautas prasības pārvaldības sistēmas izveidei,
ieguves vietu reģistrēšanai, piegādes bāzes ziņojuma izstrādei, uzticamības nodrošināšanas pasākumu
noteikšanai un komentāru un sūdzību izskatīšanas sistēmas izveidei. Tajā noteiktas arī prasības piegādes bāzes
novērtējuma (SBE) veikšanai, kas var būt nepieciešams atkarībā no jūsu iepirktā materiāla. SBE parasti ietver
riska novērtējumu, piegādātāja pārbaudi un riska kontroli.

Kādas norādes un preču zīmes varu izmantot?
Kā SBP sertifikāta turētājs jūs varat izmantot SBP prasībām atbilstošu biomasu vai

www.preferredbynature.org/sbp

SBP kontrolēta biomasa SBP sertificētam materiālam. Šo norādi jūs varat izmantot starp uzņēmumiem pārdošanas un
transportēšanas dokumentos. Kad esat noslēdzis logotipa līgumu ar SBP, jūs varat izmantot SBP logotipu reklāmas
nolūkos. Produktu marķēšana nav atļauta.

Kādas ir saistītās izmaksas?
Jums būs jāsedz ar revīziju saistītās izmaksas, kas ir atkarīgas no jūsu sertifikāta darbības jomas. SBP iekasēs no jums
SBP maksu, pamatojoties uz pārdotā materiāla daudzumu ar SBP prasību. Uzziniet vairāk par SBP maksu https://sbpcert.org/documents/fee-schedule/.
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Iepriekšēja novērtēšana galvenokārt attiecas uz biomasas ražotājiem. Tā ietver jūsu SBP sistēmas
sākotnējo pārskatu. Jūs varat to izvēlēties, lai noteiktu galvenos trūkumus jūsu sistēmā, tādējādi
atvieglojot sagatavošanos sertifikācijai.
Jūs nodrošināsiet atbilstību attiecīgajiem SBP standartiem. Cita starpā jūs apkoposiet datus par
enerģiju un oglekļa dioksīda emisiju un īstenosiet uzraudzības ķēdes prasības. Biomasas ražotāji, kas
iepērk izejvielas, kurām nepieciešams piegādes bāzes novērtējums, veiks arī konsultācijas ar
ieinteresētajām personām un riska novērtējumu, izveidos piegādātāju pārbaudes programmu un
īstenos riska mazināšanas pasākumus.
Jūs iesniedzat savas dokumentētās procedūras un citus dokumentus, tostarp piegādes bāzes
ziņojumu un SBP riska novērtējumu, ja piemērojams (izmantojot SBP portālu), revīzijas ziņojumu par
enerģijas un SEG datiem (SAR), uzņēmumam Preferred by Nature pirms galvenā novērtējuma.
Preferred by Nature izskatīs un informēs jūs par jebkādiem būtiskiem trūkumiem.
SBP revīzijas parasti tiek veiktas uz vietas. Mūsu revidents parasti veic intervijas, pārbauda
dokumentus un pārbauda jūsu apjoma uzskaites sistēmu. Revidents arī pārbaudīs jūsu telpas
un, ja audita tvērumā ir iekļauts piegādes bāzes novērtējums, novērtēs jūsu īstenoto ietekmes
mazināšanas pasākumu kvalitāti, tostarp apmeklēs izcelsmes mežu.
Pēc novērtējuma uz vietas mēs sagatavojam ziņojumu, kurā izklāstīti rezultāti, tostarp visas
neatbilstības. Pirms mēs izsniegsim sertifikātu, jums būs jānovērš galvenās problēmas. Kad mūsu
augstākā līmeņa eksperti ir pārskatījuši ziņojuma projektu, pirms tā pabeigšanas mēs nosūtam to
jums komentāru saņemšanai.
Ja novērtējums ir pozitīvs, sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Tomēr, lai saglabātu sertifikāta
derīgumu, jums katru gadu ir jāveic audits. Jūsu sertifikāts tiek publiskots SBP tīmekļa vietnē.

Kas attiecas uz konfidencialitāti?
Mēs izmantojam drošas sistēmas, un jūsu informācija ir droša un konfidenciāla. Tomēr pamatinformācija par SBP
sertifikātiem ir publicēta SBP tīmekļa vietnē. Turklāt SBP tīmekļa vietnē būs redzami publiski SBP revīzijas ziņojumu
kopsavilkumi un piegādes bāzes ziņojumi. Publiskajos kopsavilkumos nav iekļauta konfidenciāla informācija.

Kā saglabāt savu sertifikātu?
Lai saglabātu sertifikātu, jums ir jāievēro sertifikācijas prasības. Tas tiek pārbaudīts ikgadējās revīzijās. Jums ir jānovēr š
visas konstatētās neatbilstības. Neatbilstības tiek klasificētas kā būtiskas vai nebūtiskas. Mēs parasti pārbaudīsim jūsu
atbilstību maznozīmīgām neatbilstībām nākamās ikgadējās revīzijas laikā. Nenozīmīgas neatbilstības, kas nav pienācīgi
novērstas, tiek paaugstinātas līdz nozīmīgām. Būtiskas neatbilstības ir jānovērš ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, un tādēļ ir
jāveic papildu revīzija. Ja nenovēršat būtiskas neatbilstības, jūsu sertifikāta darbība tiek apturēta. Nopietnu neatbilstību
gadījumos sertifikātu var apturēt nekavējoties. Piezīme: apturēto sertifikātu var atjaunot, tiklīdz esat novērsis
problēmas.

FSCTM A000535 │PEFC/09-44-02

Subscribe to our newsletter

www.preferredbynature.org/newsletter

