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tiesībām un vajadzībām atbilstoši pasaules meži, neapdraudot nākamo paaudžu
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A

Mērķis

Šajā standartā aprakstītas FSC Atbildības ķēdes sertificēto organizāciju likumības
pārbaudes sistēmas prasības, lai izvairītos no materiāliem, kas iegūti no
nepieņemamiem avotiem. FSC Mix produktos aizliegts izmantot materiālus no
nepieņemamiem avotiem.
Piecas FSC kontrolētas koksnes nepieņemamu avotu kategorijas (sauktas par
kontrolētas koksnes kategorijām) ir:
1)
Nelikumīgi iegūta koksne;
2)

Koksne, kuras ieguvē tiek pārkāptas tradicionālās un cilvēktiesības;

Koksne no mežiem, kur apsaimniekošanas darbības apdraud augstas
aizsargājamās vērtības;
4)
Koksne no mežiem, kuri tiek pārveidoti par plantācijām un nav paredzēti mežu
lietošanai; un
3)

5)

Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki.

B

Kompetence

Šajā standartā noteiktas likumības pārbaudes sistēmas prasības attiecībā uz bez FSC
apliecinājuma piegādāto materiālu risku izvērtējumu un mazināšanu.
Standarta galvenais pielietojums ir riska novērtējumu izmantošana, lai mazinātu risku,
ka notiek ieguve no nepieņemamiem avotiem. Ja piegādes ķēdē tiek identificēts
norādītais vai nenorādītais izejmateriāla risks, organizācija īsteno kontroles
pasākumus, lai šo risku mazinātu.
Šis standarts ir piemērojams uzņēmumiem ar FSC-STD-40-004 Atbildības ķēdes
sertifikāciju, kuri vēlas savas sertifikācijas darbības jomā ietvert kontrolētu koksni.
Šādas organizācijas var piemērot šo standartu, lai pārbaudītu materiālus bez FSC
sertifikācijas ar nolūku ražot un pārdot FSC kontrolētas koksnes un/vai FSC Mix
produktus. Tas nav paredzēts materiālu ieguvei ar FSC kontrolētas koksnes
apliecinājumu no FSC sertificētām organizācijām.
Visi šā standarta aspekti tiek uzskatīti par normatīviem, tostarp- joma, spēkā stāšanās
datums, atsauces, termini un definīcijas, tabulas un pielikumi, ja vien nav norādīts
citādi.
Organizācija nepiemēro šo standartu, lai iegūtu FSC kontrolētu koksni no tai (vai tās
filiālēm) piederošas vai pārvaldītas ieguves vietas, ja vien šī standarta publikācijas
datumā nav ieplānots veikt piegādes vietu FSC riska novērtējumu attiecībā uz visām
piecām kontrolētas koksnes kategorijām, kuru līdz 2017. gada 31. decembrim
apstiprina FSC. Ja FSC riska novērtējums nav ieplānots vai nav apstiprināts līdz 2017.
gada 31. decembrim, šie avoti var tikt atsevišķi sertificēti saskaņā ar FSC-STD-01-001
FSC Principi un kritēriji vai FSC-STD-30-010 FSC kontrolētas koksnes sertifikācijas
meža apsaimniekošanas prasības standartiem.

C

Spēkā stāšanās datums un darbība

Apstiprināšanas datums

2015. gada 11. novembris

Publicēšanas datums

2015. gada 18. Decembris

Spēkā stāšanās datums

2016. gada 1. Jūlijs

Darbības periods

Līdz aizstāšanai vai atsaukšanai
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D

Atsauces

Šajā dokumentā ietverta normatīva atsauce uz šādiem dokumentiem vai to daļām un
tie ir būtiski dokumenta piemērošanā. Ja izdarīta atsauce, nenorādot datumu, spēkā ir
minētā dokumenta jaunākā versija (tostarp visi pielikumi).
FSC-PRO-60-002a FSC nacionālā riska novērtēšanas sistēma (A pielikuma
īstenošanai)
FSC-PRO-60-002b FSC apstiprināto kontrolētās koksnes dokumentu saraksts FSCSTD-40-004 Atbildības ķēdes sertifikācija
FSC-STD-50-001 FSC preču zīmes lietošanas prasības sertifikāta turētājiem

E

Termini un definīcijas

Šī standarta nolūkiem spēkā ir FSC-STD-01- 001 FSC meža pārvaldības principi un
kritēriji, FSC-STD-01-002 FSC terminu glosārijs, FSC-STD-40-004 Atbildības ķēdes
sertifikācija, FSC-PRO-60- 002a FSC nacionālā riska izvērtēšanas sistēma ietvertie
termini un definīcijas:
PIEZĪME: Dažiem no šajā standartā ietvertajiem terminiem ir atjaunotas definīcijas,
kuras atšķiras no iepriekš publicētajos FSC normatīvajos dokumentos iekļautajām
definīcijām.
Blakusprodukts: Produkts, kas tiek saražots cita (galvenā) produkta primārās
ražošanas procesā no tām pašām izejvielām (piem., zāģskaidas un skaidas
kokmateriālu apstrādes laikā). (Avots: FSC-STD-40-004 Atbildības ķēdes sertifikācija)
Sūdzība: Rakstiska, pamatota neapmierinātības izpausme, ko iesniedz trešā puse
attiecībā uz organizācijas atbilstību šim standartam. (Avots: FSC-STD-40-004
Atbildības ķēdes sertifikācija)
PIEZĪME: Tas ietver sūdzības, kas iesniegtas attiecībā uz uzņēmuma piegādātājiem
un/vai pakārtotajiem piegādātājiem.
Kontroles pasākums (KP): Darbība, ko organizācija veic, lai mazinātu risku, ka
materiāls tiek iegūts no nepieņemamiem avotiem.
Kontrolētais materiāls: Izejmateriāls, kas tiek piegādāts bez FSC apliecinājuma, kā
atbilstība FSC kontrolētas koksnes prasībām tikusi izvērtēta saskaņā ar FSC-STD-40005 V3-0 FSC kontrolētas koksnes ieguves prasības standartu. (Avots: FSC-STD-40004 Atbildības ķēdes sertifikācija)
Likumības pārbaudes sistēma (LPS): Pasākumu un procedūru sistēma, lai mazinātu
materiāla ieguves no nepieņemamiem avotiem risku. LPS parasti ietver šos trīs
elementus: informācijas apkopošanu, riska novērtējumu, riska mazināšanas
pasākumus.
PIEZĪME: Šī ir adaptēta likumības pārbaudes sistēma saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus
(pazīstama arī kā ES Kokmateriālu regula).
Mežu pārveidošana: Dabiska meža iznīcināšana cilvēku darbības rezultātā bez
vēlākas atjaunošanas.
PIEZĪME: Pārveidošana var notikt zemes izmantošanas izmaiņu rezultātā (piem.,
plantāciju izveide, lauksaimniecība, ganības, pilsētas paplašināšanās, ražošana vai
kalnrūpniecība) vai vietās, kur mežs ticis izcirsts meža apsaimniekošanas prakses
rezultātā un nav ticis atjaunots. Maksimālais laika periods starp kailcirti un
atjaunošanas uzsākšanu jānosaka, balstoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem,
labākās prakses kodeksiem u.c. uz novērtējamo platību attiecināmiem dokumentiem.
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(Avots: FSC-PRO-60-002a FSC nacionālā riska novērtēšanas sistēma)
FSC kontrolēta koksne: Materiāls vai produkts, uz kuru attiecas FSC kontrolētas
koksnes apliecinājums.
FSC pasaules mežu reģistrs: Publiski pieejama, tiešsaistes datu bāze, kurā ietverti
riska apzīmējumi un saistītie dati, kas attiecas uz FSC kontrolētas koksnes prasību
īstenošanu. URL: www.globalforestregistry.org
Zems risks: Slēdziens pēc riska novērtējuma, ka pastāv ļoti neliels risks, ka materiāls
no noteiktās ģeogrāfiskās zonas nāk no nepieņemamiem avotiem. (Avots: FSC-PRO60-002a FSC nacionālā riska novērtēšanas sistēma)
PIEZĪME: FSC izpratnē zems risks atbilst niecīgam riskam ES Koksnes regulas
izpratnē.
Zema riska zona: Apvidus, kur riska novērtējuma gaitā konstatēts zems ieguves
materiāla risks.
Materiāls: Materiāls no meža (piemēram, koksne un koksnes produkti un ne-koksnes
produkti) vai izmantojamā koksne bez FSC apliecinājuma, ko organizācija izvērtē, lai
noteiktu, vai tas nāk no pieņemamiem avotiem.
Neatbilstīgas izejvielas: Jebkāda materiāla izejvielas, kas nav piemērotas
iekļaušanai noteiktā FSC produktu grupā. (Avots: modificēta «Piemērotas izejvielas»
definīcija, FSC-STD-40-004 Atbildības ķēdes sertifikācija)

1. sadaļa: Definīcijas
Atšķirības starp materiālu, kontrolētu materiālu un FSC kontrolētu
materiālu ir šādas:
Materiālu izvērtē organizācija saskaņā ar šo standartu. Pēc tam,
kad apstiprināts, ka standarta prasības ir izpildītas, tas kļūst par
kontrolētu materiālu vai FSC kontrolētu koksni.
Kontrolēts materiāls ir materiāls, kura atbilstība šim standartam ir
apstiprināta un kurš tiek izmantots organizācijā, kā izejmateriāla
kategorija FSC ražošanā.
FSC kontrolēta koksne ir materiāls, kas atbilst šim standartam,
FSC-STD-40-004 standartam vai FSC-STD-30-010 standartam, un
tiek iepirkts no piegādātāja (saskaņā ar FSC-STD-40-004) vai to kā
tādu klasificē organizācija, kura piemēro šo standartu, pārdošanai
citai organizācijai (netiek izmantota iekšējai ražošanai).

Organizācija: Persona vai uzņēmums, kurš ir sertifikācijas turētājs vai piesakās šai
sertifikācijai, un tādējādi uzņemas atbildību par atbilstības kritērijiem, uz kuriem
balstīta FSC sertifikācija, demonstrēšanu. (Avots: FSC-STD-01-001 FSC meža
pārvaldes principi un kritēriji)
Izcelsme: Apgabals, kur materiāls tiek iegūts.
PIEZĪME: Mērogs, kādā tiek noteikta izcelsme (piem., apgabals vai ieguves vieta) var
atšķirties un ir atkarīgs no konkrētā apgabala riska pakāpes un kontroles pasākumiem,
ja tādi ir spēkā.
Kvalitātes vadības sistēmas (KVS): Organizatoriskā struktūra, pamatnostādnes,
procedūras, procesi un resursi, kas nepieciešami, lai īstenotu kvalitātes vadību.
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Riska novērtējums: Materiāla ieguves no nepieņemamiem avotiem riska
novērtējums, tostarp ar izcelsmi un materiālu sajaukšanu piegādes ķēdē saistītais
risks.
Pastāv vairāki izcelsmes riska novērtējuma veidi (1. attēls):
Nacionālais riska novērtējums (NRN): Ieguves no nepieņemamiem avotiem
noteiktajā valstī/reģionā riska novērtējums, kas tiek veikts saskaņā ar FSCPRO-60-002 Kontrolētas koksnes nacionālā riska novērtējumu izveide un
apstiprināšana. (Avots: FSC- PRO-60-002 Kontrolētas koksnes nacionālā
riska novērtējumu izveide un apstiprināšana)
Saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V2-0 apstiprinātais NRN («vecais NRN») paliek
spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim. Ja NRN netiek atjaunots saskaņā ar
FSC-PRO-60- 002 V3-0 līdz 2017. gada 31. decembrim, apgabali kļūst par
neizvērtētiem apgabaliem.
Centralizēts nacionālais riska novērtējums (CNRN): Valsts riska
novērtējums vai tā daļa, ko izstrādājis FSC Starptautiskais centrs.
PIEZĪME: NRN un CNRN kopā tiek saukti par FSC riska novērtējumu.
Vienkāršotais riska novērtējums: Uzņēmuma riska novērtējums attiecībā uz
ieguvi no nepieņemamiem avotiem neizvērtētos apgabalos, izstrādāts saskaņā
ar FSC-STD-40-005 V3-0 FSC kontrolētas koksnes ieguves prasības A
pielikumu. Šo riska novērtējumu var izmantot vienīgi valstī vai tās daļā, kur uz
šī standarta publikācijas datumu1 ir ieplānots veikt FSC riska novērtējumu
visās piecās kontrolētas koksnes kategorijās, kas FSC jāapstiprina līdz 2017.
gada 31. decembrim. Pēc 2017. gada 31. decembra vienkāršotais riska
novērtējums netiek izmantots.
Paplašinātais riska novērtējums (PRN): Uzņēmuma riska novērtējums
attiecībā uz ieguvi no nepieņemamiem avotiem neizvērtētos apgabalos,
izstrādāts saskaņā ar FSC-PRO-60-002a FSC Nacionālā riska novērtējuma
sistēmu un standartu FSC-STD-40-005 002a-0 FSC kontrolētas koksnes
ieguves prasības.
Organizācijas veikts piegādes ķēžu riska novērtējums attiecībā uz materiālu
sajaukšanu piegādes ķēdēs.

1

Kā norādīts FSC mājas lapā (http://ic.fsc.org/centralized-national-risk-assessment.700.htm).
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Riska novērtējumu hierarhija

1. Nacionālais riska novērtējums (NRN) izstrādāts saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V3-0
Izmanto organizācija, ja tāds pastāv.
2. Centralizēts nacionālais riska novērtējums (CNRN)
Izmanto, ja ir veikts visām piecām kontrolētas koksnes kategorijām, kur nav
izstrādāts NRN saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V3- 0 un saskaņā ar FSC-PRO60-002 V2-0 izstrādāta NRN vietā.
3. Nacionālais riska novērtējums (NRN) izstrādāts saskaņā ar FSC-PRO-60002 V2-0
Izmanto, ja nav izstrādāts NRN saskaņā ar FSC-PRO- 60-002 V3-0 vai veikts
CNRN un netiek izmantots pēc 2017. gada 31. decembra.
4. Vienkāršotais riska novērtējums
Tiek veikts vienīgi gaidot NRN vai CNRN veikšanu un netiek izmantots pēc
2017. gada 31. decembra.
VAI
Paplašinātais riska novērtējums
Tiek veikts tikai neizvērtēta riska apgabalos, kur nav pieejams FSC riska
novērtējums.

1. attēls. Šī standarta ieviešanai piemēroto riska novērtējumu hierarhija. Jāizmanto
augstākais ieguves apgabalā pieejamais riska novērtējuma veids (sākot ar 1.
Nacionālo riska novērtējumu (NRN), kas izstrādāts saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V3-0
Apstiprināto NRN, kā ar informāciju par NRN izstrādē izmantoto FSC-PRO-60- 002
versiju, skatīt FSC-PRO-60-02b FSC apstiprināto kontrolētas koksnes dokumentu
saraksts.
Norādītais risks: Saskaņā ar FSC-PRO-60-002a FSC nacionālo riska novērtējumu
sistēmu veikta riska novērtējuma slēdziens, ka pastāv risks, kuru nevarētu saukt par
zemu, ka konkrētajā ģeogrāfiskajā apgabalā var notikt produktu ieguve no
nepieņemamiem avotiem vai tie var nonākt piegādes ķēdē. Šī riska būtība un apjoms
tiek norādīts efektīvu kontroles pasākumu noteikšanai. (Avots: FSC-PRO-60-002a
FSC nacionālā riska novērtēšanas sistēma
Norādītā riska apvidus: Apvidus, kur ticis noteikts norādītais materiāla ieguves risks,
veicot riska novērtējumu saskaņā ar FSC-PRO-60-002a FSC nacionālo riska
novērtēšanas sistēmu. (Avots: FSC-PRO-60-002a FSC nacionālā riska novērtēšanas
sistēma)
Piegādātājs: Persona, sabiedrība vai cita juridiska persona, kas piegādā materiālu
organizācijai.
Apakšuzņēmējs: Persona, sabiedrība vai cita juridiska persona, kas piegādā
materiālu piegādātājam vai citam apakšuzņēmējam.
Ieguves apgabals: Ģeogrāfiskais apgabals, kurā tiek iegūts materiāls. Ieguves
apgabals var netikt definēts kā viena, nepārtraukta zona; to var veidot vairāki apgabali,
kas aptver vairākas politiskās jurisdikcijas, tostarp valstis vai vairākus meža tipus.
Ieguves vieta: Mežs ar skaidri noteiktām robežām, kas tiek apsaimniekots saskaņā ar
noteiktiem meža apsaimniekošanas mērķiem. Tā ietver visus objektus un apgabalus,
kuri atrodas šajā zonā vai pieguļ šai zonai, kura pieder vai kuru kontrolē, vai kurā
rīkojas meža apsaimniekotājs vai tā pārstāvis ar nolūku sasniegt apsaimniekošanas
mērķus.
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PIEZĪME: Telpiskās attiecības starp ieguves apgabalu un ieguves vietu ilustrētas 2.
attēlā.
Nepieņemami avoti: Materiāla avoti, kas neatbilst kontrolētās koksnes kategoriju
prasībām.
Nenorādītais risks: Saskaņā ar FSC-PRO-60-002-V2-0 veikta NRN vai vienkāršotā
novērtējuma slēdziens, ka pastāv risks, kuru nevarētu saukt par zemu, ka konkrētajā
ģeogrāfiskajā apgabalā var notikt produktu ieguve no nepieņemamiem avotiem vai tie
var nonākt piegādes ķēdē.
Neizvērtēta teritorija: Apgabalu, kam nav veikts FSC riska novērtējums.
Darbības vārdu formas nosacījumu izteiksmē
[Adaptēts no ISO/IEC Direktīvas 2. daļas: Starptautisko standartu struktūras un
izstrādes noteikumi]
"tagadnes forma": norāda, ka prasības ir stingri jāievēro, lai panāktu atbilstību
standarta prasībām.
«vajadzētu»: nozīmē, ka no vairākām iespējam viena tiek ieteikta kā īpaši piemērota,
neminot vai neizslēdzot citas, vai, ka tiek dota priekšroka noteiktam darbības
virzienam, bet tas nav obligāts. FSC akreditēta sertifikācijas institūcija atbilst šīm
prasībām ekvivalentā veidā, ar nosacījumu, ka to iespējams pierādīt un pamatot.
«iespējams»: norāda uz darbības veidu, kas ir pieļaujams šī dokumenta robežās.
«var»: tiek izmantots apgalvojumos, kas apliecina iespējamību un spēju, kas var būt
materiāla, fiziska vai cēloniska.
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Ieguves apgabals

Zems risks
(NRN/CNRN)

Ieguves vieta

Norādītais risks
(NRN/CNRN)

2. attēls Telpiskās attiecības starp ieguves apgabalu, vienota FSC apstiprinātā riska novērtējuma
apzīmējuma apgabalu (kā piemērs izmantota 2. kategorijas kontrolēta koksnes) un ieguves vietu.

/Attēlā:
Apgabals 2.I Piem., Province I Atšķirīgi pārvaldības noteikumi provincē. Nav pamatiedzīvotāju
vai tradicionālo iedzīvotāju.
Apgabals 2.II Piem., Provinces II, III Atšķirīgi pārvaldības noteikumi provincē, ietver
pamatiedzīvotāju teritoriju, pamatiedzīvotāju tiesības noteiktas un tiek ievērotas atbilstoši 1.
kategorijas riska novērtējumam,
Apgabals 2.III Piem., Province IV Atšķirīgi pārvaldības noteikumi provincē. Pamatiedzīvotāju
tiesības nav noteiktas oficiālā likumdošanā. Uz valsts mežu attiecas godīga vienošanās ar
pamatiedzīvotājiem.
Province V, VI, VII, VIII, IX (Nenovērtēta)
SU – ieguves vieta/
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I DAĻA LIKUMĪBAS PĀRBAUDES SISTĒMA
1

Likumības pārbaudes sistēmas ieviešana un uzturēšana

Organizācijai ir, tā īsteno un uztur dokumentētu likumības pārbaudes sistēmu
(LPS) attiecībā uz materiāliem, kas tiek piegādāti bez FSC apliecinājuma un
paredzēti izmantošanai kā kontrolēti materiāli vai tiek pārdoti ar FSC
kontrolētas koksnes apliecinājumu.
PIEZĪME: Organizācija var izvēlēties izstrādāt savu LPS vai piemērot citas puses
izstrādātu LPS. Sertifikācijas institūcijai2, kura apstiprina organizācijas
atbilstību šim standartam, nav tiesību izstrādāt LPS.
1.2
Organizācija savā LPS ietver visus saskaņā ar šo standartu izvērtētā
materiāla piegādātājus un apakšuzņēmējus (skat. 3. attēlu).
PIEZĪME: Nav paredzēts, ka piegādātāji un apakšuzņēmēji īsteno šo standartu un
organizācija uzņemas atbildību par atbilstības nodrošināšanu. Organizācija
var pieprasīt piegādātājiem ievērot šī standarta daļu(-as), lai panāktu
atbilstību.
1.3
Organizācija nodrošina, ka organizācijai, sertifikācijas iestādei un
Starptautisko akreditācijas pakalpojumu sniedzējam tiek nodrošināta pieeja
pierādījumiem, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šī standarta
noteikumiem, tostarp pieeja dokumentiem, objektiem, piegādātāju un
apakšuzņēmēju telpām un ieguves vietām, kur tas nepieciešams.
1.1

3. attēls. Uzņēmuma piegādātāju un piegādes ķēžu, pa kurām tiek iegūts materiāls, piemērs.
/Attēlā – Ražotājs (primārais/sekundārais/, S- Piegādātāja, SS – Apakšuzņēmējs, Piegādes ķēde (piemērs)/

Organizācija nepiemēro savu LPS tai vai tās filiālei piederošiem vai tās
pārvaldītiem meža resursiem.
1.5
Organizācija izmanto materiālu kā kontrolētu materiālu vai pārdot materiālu ar
FSC kontrolētās koksnes apliecinājumu3, ja tā atbilst šī standarta prasībām,
ko apstiprina LPS.
PIEZĪME: Tie ir spēkā vienlaikus ar 3.5. un 4.14. pantu.
1.4

2

"Sertifikācijas institūcija" vienmēr attiecas uz FSC akreditētu sertifikācijas institūciju, kura izvērtē Organizācijas atbilstību šim
standartam, ja vien nav norādīts citādi.
3
Pārdošanas nosacījumi saskaņā ar FSC-STD-40-004 Atbildības ķēdes sertifikāciju.
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Ikgadējā
iekšējā
pārbaude

attēls Likumības pārbaudes sistēma un tās pārbaudes
apjoms.
/Attēlā: LPS
Informācijas ieguve; Riska novērtējums (meža ieguves vietas,
piegādes ķēdes); Riska mazināšana (meža ieguves vietas, piegādes
ķēdes); Kontroles pasākumi/
4.

Organizācija pārskata un vajadzības gadījumā labo tās LPS ne retāk kā reizi
gadā, un katru reizi, kad notiek izmaiņas, kas ietekmē LPS atbilstību,
efektivitāti vai pietiekamību.
1. PIEZĪME: LPS atbilstības, efektivitātes vai pietiekamības apstiprināšanas līdzekļi
var ietvert, bet neaprobežojas ar apspriedi ar ieinteresētajām pusēm, lauka
pārbaudi un dokumentu pārbaudi, kas var tikt ietverti iekšējos auditos
saskaņā ar 1.7. pantu.
2. PIEZĪME: Lauka pārbaudes var tikt veiktas ieguves vietas līmenī vai
piegādātāja/apakšuzņēmēja objektā. Pielietojot šo pārbaudi, lauka pārbaudes
biežums un apmērs ir atkarīgs no organizācijas LPS konstatētā riska.
3. PIEZĪME: Apspriede ar ieinteresētajām pusēm, lauka pārbaude un dokumentu
pārbaude var tikt īstenoti kā kontroles pasākumi. Šādā gadījumā piemēro 4.
iedaļas prasības.
4. PIEZĪME: LPS pārskats ietver, bet neaprobežojas ar jebkādu pielietotā riska
novērtējuma izmaiņu pārskatu (skat. 3. iedaļu) un organizācijas kontroles
pasākumu pārskatu (skat. 4. iedaļu).
1.7
Organizācija īsteno tās LPS iekšējo auditu ne retāk kā reizi gadā, lai
nodrošinātu pareizu tās piemērošanu.
1.8
Organizācija dokumentē iekšējo auditu jomu, datumus un iesaistīto personālu.
1.9
Organizācija dokumentē visus gadījumus, kad LPS iekšējā audita laikā tikusi
novērtēta kā neefektīva, un nodrošina, ka visas attiecīgās problēmas tiek
risinātas un novērstas 12 mēnešu laikā pēc to noteikšanas.
1.10 Organizācija neizmanto materiālus no piegādes ķēdēm, kur LPS neefektivitāte
noved
vai
var
novest
pie
neatbilstīgu
izejvielu
nonākšanas
ražošanā.
1.6
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2

Informācijas par materiālu apkopošana

2.1

Organizācija apkopo, dokumentē un atjauno informāciju par materiālu saskaņā ar 2.5:
a) Piegādātāju nosaukumi un adreses;
b) Materiāla apraksts;
c) Iegādātā materiāla daudzums - apjoms vai svars;
d) Suga (tostarp zinātniskais un vispārīgais nosaukums), kur sugas informācija
nosaka produkta īpašības un/vai kur to pieprasa spēkā esošā ar kokmateriālu
likumību saistītā likumdošana;
PIEZĪME: Iespējamo sugu uzskaitījums ir pieņemams, ja materiāls tiek izmantots
papīra, kompozītmateriālu dēļu un citu produktu, kas prasti satur vairāku
sugu koksni, ražošanā.
e) Iepirkuma dokumentācija;
f) Piemērojamais riska novērtējums;
g) Ieguves valsts, kur to pieprasa spēkā esošā ar kokmateriālu likumību saistītā
likumdošana;
h) Izcelsmes pierādījumi, saskaņā ar 2.2; un

Informācija par piegādes ķēdēm, saskaņā ar 2.3.
Organizācija saglabā pierādījumus par materiālu izcelsmi, kas ļauj tai
(saskaņā ar 2.5.):
a) Noteikt apgabalu ar vienotu riska apzīmējumu katrā kontrolētās koksnes
kategorijā piemērojamā riska novērtējumā; vai
b) Apstiprināt, ka materiāls ticis iegūts no FSC sertificētiem avotiem vai iepriekš
kontrolētiem avotiem (kur materiāls ticis pārdots ar FSC kontrolētas koksnes
apliecinājumu), taču ticis piegādāts organizācijai bez FSC apliecinājuma.
2.2.1 Piegādātāja apliecinājums tiek izmantots vienīgi kā daļa no izcelsmi
apliecinošu pierādījumu kopuma. Tikai piegādātāja apliecinājums, pat
ja uz to attiecas līgums, netiek uzskatīts par pietiekamu izcelsmes
apliecinājumu.
2.3
Organizācijai ir pieeja informācijai par tās piegādes ķēdēm (tostarp
apakšuzņēmējiem) tādā līmenī, kas ļauj apstiprināt un dokumentēt:
a) Materiāla izcelsmi;
i)

2.2

b) Ar izcelsmi saistīto risku un risku, kas saistīts ar neatbilstīgu izejvielu
nonākšanu piegādes ķēdē (saskaņā ar 3. iedaļu); un
c) Riska mazināšanu (saskaņā ar 4. iedaļu).
d)

2. sadaļa: Izcelsmes dokumentācija
Attiecīgie dokumenti var ietvert, bet neaprobežojas ar, likumā
noteiktajiem transporta dokumentiem un pirkumu apliecinošiem
dokumentiem no izcelsmes ieguves vietas (skatīt zemāk) un
atbilstošas rēķinu sistēmas lietošanu ieguves vietā(-s).
Izcelsmes
pierādījumus
organizācija
var
apstiprināt
piegādātāja objektā un/vai ārpus objekta, ar attiecīgo
dokumentu kopiju palīdzību.
Izcelsmes apliecināšanai ne vienmēr ir nepieciešama
informācija par izcelsmes ieguves vietu, taču ir nepieciešami
tās mērogam atbilstoši kontroles pasākumi (piem. lauka tests).
FSC-STD-40-005 V3-0
FSC® KONTROLĒTAS KOKSNES IEGUVES PRASĪBAS

Lapaspuse 13 no 53

2.4

2.5

Organizācija nodrošina, ka tās piegādātāji informē to par jebkādām izmaiņām,
kas varētu ietekmēt riska apzīmējumu vai riska mazināšanu, piemēram,
sugas, izcelsmes un piegādes ķēdes izmaiņas.
Kas attiecas uz blakusproduktiem, organizācija dokumentē to izcelsmi
saskaņā ar 2.2 vai saskaņā ar juridiski spēkā esošu un izpildāmu vienošanos
ar blakusproduktu pārdevēju, kas ietver izcelsmes apliecinājumu.
2.5.1 Rakstiska vienošanās par piegādi ietver:
Informāciju par blakusproduktu izcelsmi, kas ļauj identificēt
apgabalu ar vienotu attiecīgā riska novērtējuma riska apzīmējumu
visām piecām kontrolētās koksnes kategorijām (piem., province
un/vai meža tips / īpašuma tiesības);
b) Apliecinājumu, ka gadījumos, kad materiāls izcēlies no norādītā
riska apgabaliem, piegādātājs palīdz organizācijai apkopot
kontroles pasākumu veikšanai nepieciešamo informāciju.
2.5.2 Attiecībā uz piegādes līgumu, organizācija pārbauda sniegto
informāciju, lai pārliecinātos, ka:
a) Piegādātā suga tiek komerciāli iegūta deklarētā ieguves apgabalā
(kopā ar CITES sertifikātu, ja nepieciešams);
b) Piegādātā materiāla veids un kvalitāte ir komerciāli pieejami
deklarētajā ieguves apgabalā;
c) Attālums un transports uz organizāciju (vai uz piegādātāja
objektu, ja piegādātājs iegādājas blakusprodukta izejvielas)
atbilst deklarētajam ieguves apgabalam un ir ekonomiski
pamatots.
PIEZĪME: Organizācija ir atbildīga par to, lai augstākminētais tiktu
apstiprināts un tiktu izdarīt godīgs un objektīvs spriedums par
piegādātāja sniegtās informācijas ticamību un uzticamību. Jāpievēro
piesardzības princips.
2.5.3 Organizācija neizmanto materiālu kā kontrolētu materiālu un nepārdot
to ar FSC kontrolētas koksnes apliecinājumu, ja netiek apstiprināts
2.5.2. a, b, vai c apakšpunkts.
Produktiem un materiālam no Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) 1., 2. un 3.
pielikumā uzskatītajām sugām, kas tiek importēts, eksportēts vai
reeksportēts, tiek pievienoti derīgi atbilstošie sertifikāti.
a)

2.6

3

Riska novērtējums

Organizācija izmanto piemērojamo FSC riska novērtējumu, lai noteiktu risku,
kas saistīts ar katras kontrolētās koksnes kategorijas materiāla izcelsmi.
3.2
Organizācija adaptē savu LPS, ietverot FSC riska novērtējumus 6 mēnešu
laikā no to apstiprināšanas datuma FSC, ja vien sertifikācijas institūcija nav
apstiprinājusi pamatotu pagarinājumu.
3.3
Neizvērtētu apgabalu riska novērtējums ir iespējams vienīgi šādos gadījumos:
a) Organizācija var veikt savu riska novērtējumu saskaņā ar A pielikuma
prasībām; un
b) Organizācijai ir jāsaņem sertifikācijas iestādes apstiprinājums par riska
novērtējumu, kas ticis veikts tās ieguves apgabalus un/vai ticis paplašināts,
ietverot jaunus ieguves apgabalus, pirms LPS tiek izmantoti riska
apzīmējumi.
PIEZĪME: FSC riska novērtējums nav nepieciešams, ja materiāls ir klasificēts
saskaņā ar 3.6. Dažādu riska apzīmējumu avotu pielietošanas ilustrācijas
3.1
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3.4

3.5

3.6

3.7

piemēru iespējams apskatīt A pielikuma 5. attēlā.
Organizācija izvērtē un dokumentē risku, kas saistīts ar neatbilstīgu izejvielu
nonākšanu tās piegādes ķēdēs transportēšanas, apstrādes vai uzglabāšanas
laikā.
Organizācija var izmantot materiālu kā kontrolētu materiālu un/vai pārdot to ar
FSC kontrolētas koksnes apliecinājumu, ja ticis apstiprināts, ka visās piecās
kontrolētas koksnes kategorijās pastāv zems risks un ka piegādes ķēdē
nepastāv neatbilstīgas izejvielas iekļaušanas risks.
Organizācija var izmantot materiālu kā kontrolētu materiālu un/vai pārdot to ar
FSC kontrolētas koksnes apliecinājumu, ja tam iepriekš piešķirts FSC 100%
vai FSC kontrolētas koksnes apliecinājumus (taču tas piegādāts bez FSC
apliecinājuma) un pastāv pierādījumi, ka piegādes ķēdē, kuru nav sertificējusi
FSC, nepastāv sajaukšanas risks.4
Ja tiek noteikts norādītais vai nenorādītais risks, kas saistīts ar izcelsmi un/vai
risks, kas saistīts ar neatbilstīgu izejvielu iekļūšanu piegādes ķēdē,
organizācija īsteno 4. iedaļas prasības, pirms materiāls tiek izmantots kā
kontrolēts materiāls vai pārdots ar FSC kontrolētās koksnes apliecinājumu.

Piegādes ķēde, kuru nav sertificējusi FSC, ir organizācijas piegādes ķēdes iepriekšējais posms, kurā tiek pārdots FSC
sertificēts materiāls vai FSC kontrolēta koksne un kurā organizācija piemēro šo standartu un veic materiāla izvērtēšanu.
4
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3. sadaļa: Kur ir risks?
Risks tiek izvērtēts no šādiem aspektiem:
Izcelsme - šajā gadījumā risks saistīts ar materiālu ieguvi no
3. sadaļa:
Kur ir risks? avotiem, kur notiek nepieņemamas
nepieņemamiem
Risks tiek
izvērtēts no šādiem
aspektiem:
apsaimniekošanas
prakses
vai līdzīgas aktivitātes. Risks tiek
novērtēts
konkrētai
ģeogrāfiskajai
vietai
saskaņāieguvi
ar
a) Izcelsme - šajā gadījumā risksatrašanās
saistīts ar
materiālu
no
piemērojamām
riska novērtēšanas
prasībām,
un tas notiek
ar
nepieņemamiem
avotiem,
kur
notiek
nepieņemamas
NRV,
CNRV vai pašas
organizācijas
novērtējuma
apsaimniekošanas
prakses
vai līdzīgasriska
aktivitātes.
Risks tiek
novērtēts(skatīt
konkrētai
ģeogrāfiskajai
atrašanās
vietai saskaņā ar
palīdzību
riska novērtējuma
definīciju
E sadaļā).
piemērojamām
novērtēšanas
prasībām,
un tas
notiek ar
Piegādes
ķēde, caur riska
kuru materiāls
tiek iegūts
- šis risks
ietver
NRV,
CNRV
vai
pašas
organizācijas
riska
novērtējuma
palīdzību
apsvērumus par to, kas notiek ar materiālu (kurš tiek iegūts
(skatīt
riska
novērtējuma
definīciju
E
sadaļā).
apvidū ar konkrēta riska novērtējumu saskaņā ar
b) augstākminēto
Piegādes ķēde,
caur kuru
materiāls
tiek iegūts
- šis risks
a punktu)
piegādes
ķēdes(-žu)
ietvaros.
Tas ietver
apsvērumus
par
to,
kas
notiek
ar
materiālu
(kurš
tiek
ietver risku, ka materiāls tiek sajaukts ar neatbilstīgām iegūts
apvidū ar konkrēta riska novērtējumu saskaņā ar augstākminēto a
izejvielām vai citas izcelsmes materiālu, ar kura izcelsmi
punktu) piegādes ķēdes(-žu) ietvaros. Tas ietver risku, ka
saistīto
riskutiek
nav sajaukts
iespējams ar
noteikt.
Šis risks attiecas
tieši vai
uz citas
materiāls
neatbilstīgām
izejvielām
organizāciju
papildus iepriekš
punktam.
izcelsmes materiālu,
ar kuraminētajam
izcelsmi a
saistīto
risku nav iespējams
Lai efektīvi
mazinātu
risku,
jāņem
vērā
abi
šie
aspekti
un riskaaugstāk
noteikt. Šis risks attiecas tieši uz organizāciju papildus
mazināšanas
pasākumi
jāpiemēro atbilstošā piegādes ķēdes līmenī.
minētajam
a punktam.
No praktiskā
viedokļa
un
no
uzņēmuma
riska novērtēšana
ir rūpīga
piegādes
Lai efektīvi mazinātu risku, viedokļa,
jāņem vērā
abi šie aspekti
untāsriska
ķēdes izpēte,
lai identificētu
situācijas,
procesus
u.c., kas
varētu izraisīt
nepieņemamu vai
mazināšanas
pasākumi
jāpiemēro
atbilstošā
piegādes
ķēdes līmenī.
neatbilstīgu
izejvielu
nonākšanu
piegādes
ķēdēs.
Pēc
riska
izvērtēšanas,
organizācija
No praktiskā viedokļa un no uzņēmuma viedokļa, riska novērtēšana
ir
novērtē,rūpīga
cik iespējams
un
cik
būtisks
risks
ir
saistīts
ar
tās
darbību
(un
attiecīgo
tās piegādes ķēdes izpēte, lai identificētu situācijas, procesus FSC
u.c., riska
kas varētu
izraisīt
vai neatbilstīgu
izejvielu
nonākšanu
novērtējumu)
un nolemj,
kādinepieņemamu
kontroles pasākumi
ir nepieciešami
tā novēršanai,
un piemēro
piegādes ķēdēs. Pēc riska izvērtēšanas, organizācija novērtē, cik
tos.
iespējams un cik būtisks risks ir saistīts ar tās darbību (un attiecīgo FSC
riska novērtējumu) un nolemj, kādi kontroles pasākumi ir nepieciešami tā
novēršanai, un piemēro tos.

4

Riska mazināšana

4.1

Organizācijai ir un tā īsteno atbilstošus kontroles pasākumus, lai mazinātu
norādīto vai nenorādīto risku, kas saistīts ar izcelsmi un/vai risks, kas saistīts
ar neatbilstošu materiālu iekļūšanu piegādes ķēdē.
PIEZĪME: Kontroles pasākumu piemēri un to izstrādes vadlīnijas iekļautas E.
pielikumā.
Organizācijas noteiktie kontroles pasākumi

4.2

Skaidri jānorāda katras kontroles pasākuma vēlamais iznākums.

4.3

Ja juridiskās prasības ir pretrunā ar atbilstošiem kontroles pasākumiem,
kontroles pasākumus pirms to īstenošanas apstiprina sertifikācijas institūcija.
PIEZĪME: Pretrunas var veidoties, ja juridiskās saistības neļauj īstenot FSC
prasības. Ja kontroles pasākumi pārsniedz tiesību aktos noteiktās juridiskās
prasības, tā netiek uzskatīta par pretrunu.
Izstrādājot kontroles pasākumus, tiek ņemti vērā piemērojamie apstiprināti kontrolētas
koksnes dokumenti, kas uzskaitīti FSC-PRO-60-002b FSC apstiprināto kontrolētās
koksnes dokumentu sarakstā (piem., augstas saglabāšanas vērtības novērtēšanas
sistēmas).

4.4
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4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

a)
b)

c)

4.11

a)

Kur tas nepieciešams, kontroles pasākumiem var izmantot Apstiprināta Meža
pārvaldības valsts standarta, sertifikācijas institūcijas standarta vai
starptautisko vispārīgo rādītāju indikatorus un verificētājus.
Ja kontroles pasākumam ir nepieciešama apspriešanās ar ieinteresētajām
pusēm, tā jāveic saskaņā ar B. pielikuma prasībām.
Organizācija var veikt apspriešanos ar ieinteresētajām personām saskaņā ar
B pielikuma prasībām, lai pārliecinātos par tās kontroles pasākumu
piemērotību.
Ja 2. un 3. kategorijas kontrolētajai koksnei tiek konstatēts nenorādītais risks,
organizācija, kā vienu no kontroles pasākumiem īsteno apspriedi ar
ieinteresētajām pusēm.
PIEZĪME: Nenorādītā riska zonas var veidoties, ja organizācija ir veikusi
novērtējumu saskaņā ar NRN, kas apstiprināts saskaņā ar FSC-PRO-60-002
V2-0 (“veco NRV”), vai vienkāršoto riska novērtējumu (skat. A pielikumu).
2. un 3. kategorijas kontrolētās koksnes gadījumā, organizācija izmanto
vismaz viena eksperta atzinumu, lai pamatotu kontroles pasākumu
piemērotību, izņemot gadījumu, ja tie tiek īstenoti atbilstoši NRN vai ja tie tiek
īstenoti, lai izvairītos no materiāla ieguves īpaša riska zonās. Eksperti atbilst
minimālajām C pielikumā noteiktajām prasībām.
PIEZĪME: Organizācija var izmantot arī publiski pieejamos ekspertu
izstrādātos materiālus (kas atbilst C pielikuma prasībām), lai pamatotu
kontroles pasākumus.
Ja materiāls tiek iegūts apgabalos, kuri nav apstiprināti saskaņā ar NRN, kas
apstiprināts saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V3-0 un pastāv norādītais vai
nenorādītais risks, kas saistīts ar tradicionālajām vai cilvēktiesībām5:
Materiāli netiek iegūti apgabalos, kur pastāv būtiski pierādījumi par plašiem
pamatiedzīvotāju vai tradicionālo iedzīvotāju tiesību pārkāpumiem;
Materiāli netiek iegūti apgabalos, kuros pastāv ievērojams konflikts, kas
attiecas uz pamatiedzīvotāju un/vai tradicionālo iedzīvotāju tiesībām, ja vien
konfliktā iesaistītās puses neveic pasākumus konflikta risināšanai, kurus
attiecīgie pamatiedzīvotāji un/vai tradicionālie iedzīvotāji atzinuši par
godīgiem un atbilstošiem, vai ja attiecīgie pamatiedzīvotāji un/vai tradicionālie
iedzīvotāji ir snieguši brīvu, iepriekšēju un uz informāciju balstītu piekrišanu
(BIIP) ar materiāla ieguvi saistītajām apsaimniekošanas darbībām; un
Organizācija iegūst viena vai vairāku ekspertu atzinumu un attiecīgā FSC tīkla
partnera(-u) atzinumu par ar BIIP saistītajām prasībām, īstenojot 4.10.1 b).
Eksperti atbilst minimālajām C pielikumā noteiktajām prasībām.
Ja materiāls tiek iegūts apgabalos, kuri nav apstiprināti saskaņā ar NRN, kas
apstiprināts saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V3-0 un pastāv norādītais vai
nenorādītais risks, kas saistīts ar augstām saglabāšanas vērtībām (ASV) 2-6:
ASV 2 (Ainavas līmeņa ekosistēmas un mozaīkas):
Materiāls netiek iegūts no komerciālas izstrādes darbībām, kas notiek
Neskartās mežu ainavās6 (NMA) un netiek iegūts no apgabaliem, kur

Tas attiecas uz saskaņā ar FSC-PRO-60- 002a (FSC riska novērtējums vai paplašinātais riska novērtējums) veikto
riska novērtējumu 2.3. indikatora rezultātiem vai saskaņā ar FSC-PRO-60-002 V2-0 vai vienkāršoto riska novērtējumu
2.4. un 2.5. indikatora rezultātiem.
6
Noteikts saskaņā ar http://intactforests.org vai
2013. gada http://www.alobalforestwatch.ora/map/3/15.00/27.00/ALL/aravscale/none/607 , vai saskaņā ar FSC riska
novērtējumu.
5
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izstrādes darbības veicina/palielina NMA fragmentāciju.
b) ASV 3 (Ekosistēmas un biotopi):
Materiāli netiek iegūti teritorijās ar ASV, ja vien nav izveidoti konkrēti
pasākumi, lai pasargātu ASV ekosistēmas (piem., mežizstrāde retās,
apdraudētās vai izzūdošās ekosistēmās notiek tā, lai pasargātu šo
ekosistēmu apjomu un vērtības).
c) ASV 4 (Būtiski ekosistēmu pakalpojumi):
Materiāli netiek iegūti no identificētām vai kartē atzīmētām ūdenstilpnēm7,
kuras vietējās kopienas izmanto dzeramā ūdens ieguvei, ja vien netiek
piemērotas labākās mežu pārvaldības prakses, tostarp ūdensteces buferi,
aprīkojuma ierobežojumi, ceļu būve un aizsardzība pret piesārņojumu.
PIEZĪME: Labākās prakses īstenošana var tikt izvērtēta, balstoties uz
labākās prakses kodeksu un citu, vispārīgu noteikumu izpildi.
d) ASV 5-6 (Kopienas vajadzības - Kultūras vērtības):
Materiāls netiek iegūts no apgabaliem, kuros atrodas ASV, ja vien nav
pierādījumu, kas apstiprinātu, ka vietējās kopienas un pamatiedzīvotāji tiek
iesaistīti un tiek izpildītas viņu prasības.
NVN iekļautie kontroles pasākumi
4.12

Organizācija īsteno kontroles pasākumus, kas attiecīgajā NVN ietverti kā
obligāti, saskaņā ar 4.13.

4.13

Organizācija var aizstāt obligātos kontroles pasākumus, kas noteikti NVN, ar
efektīvākiem kontroles pasākumiem šādos gadījumos:

a) Organizācija pierāda, ka NVN noteiktie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai
mazinātu organizācijas konkrētajā darbības vietā konstatētos riskus;
b) Organizācija pierāda sertifikācijas institūcijai, ka alternatīvi kontroles
pasākumi ir pietiekami, lai mazinātu risku, un FSC akreditēta sertifikācijas
institūcija apstiprina alternatīvos kontroles pasākumus; un
c) Organizācija pēc sertifikācijas institūcijas apstiprinājuma ir pārsūtījusi
alternatīvo kontroles pasākumu aprakstu un to izmantošanas pamatojumu
institūcijai, kura ir atbildīga par NVN uzturēšanu (kā noteikts NVN).
Materiāla izmantošana
4.14

Organizācija var izmantot materiālu kā kontrolētu materiālu vai pārdot to ar
FSC kontrolēta koka apliecinājumu pēc tam, kad īstenoti atbilstoši kontroles
pasākumi.

II DAĻA KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA
5

Kompetence, dokumentācija un uzskaite

5.1

Organizācija ieceļ vadības pārstāvi, kurš uzņemas atbildību par organizācijas
atbilstību visām piemērojamām šī standarta prasībām.
Visi attiecīgie darbinieki demonstrē izpratni par organizācijas procedūrām un
kompetenci, lai īstenotu šī standarta piemērojamās prasības.
Organizācija ievieš dokumentētās procedūras, kas attiecas uz visām
piemērojamajām šī standarta prasībām.

5.2
5.3

7

Ūdenstilpņu izmērs (lielums) tiek noteikts pēc apgabala, kurā atrodas attiecīgās vietējās kopienas.
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5.5

Organizācija veic uzskaiti un dokumentāciju, demonstrējot tās atbilstību šim
standartam, un nodrošina, ka tā ir viegli pieejama sertifikācijas institūcijai.
Organizācija saglabā visus attiecīgos dokumentus vismaz piecus (5) gadus.

6

Publiski pieejamā informācija

5.4

6.1

Organizācija iesniedz sertifikācijas institūcijai rakstisku tās LPS kopsavilkumu.
Rakstisks kopsavilkums ietver šādu informāciju:
a) Ieguves apgabala(-u) apraksts un attiecīgie riska apzīmējumi;
PIEZĪME: Aprakstam vajadzētu ļaut identificēt apgabalu ar vienotu attiecīgā riska
novērtējuma riska apzīmējumu katrā kontrolētās koksnes kategorijā.
b) Atsauce uz piemērojamo FSC riska novērtējumu;
c) Pašas organizācijas riska novērtējums (izņemot konfidenciālu informāciju);

d) Sūdzību iesniegšanas procedūra; un
e) Personas vai amatpersonas, kura atbilst par sūdzību risināšanu,
kontaktinformācija.
1. PIEZĪME: Šī informācija tiks ietverta publiskajā sertifikācijas institūcijas
sertifikācijas ziņojuma kopsavilkumā FSC datubāzē.
2. PIEZĪME: LPS kopsavilkums nav obligāti jāiesniedz kādā no FSC oficiālajām
valodām.
6.2
Materiāliem, kuri tiek iegūti no apgabaliem, kas nav apzīmēti kā apgabali ar
zemu materiāla izcelsmes risku, LPS kopsavilkumā tiek iekļauta arī šāda
informācija:
a) Organizācijas īstenotie kontroles pasākumi pēc riska novērtējuma indikatora8;
b) Organizācijas saskaņā ar B pielikumu veikto apspriežu procesu
kopsavilkums, ja piemērojams;
c) Informācija par viena vai vairāku ekspertu piesaisti kontroles pasākumu
izstrādē, ja piemērojams;
PIEZĪME: Atsevišķi ekspertu gadījumā, tas ietver ekspertu vārdus, kvalifikāciju,
licences/reģistrācijas numuru (ja piemērojams) un pakalpojumu jomu.
Publiski pieejamu speciālo zināšanu gadījumā, tiek citēti konkrēti informācijas
avoti.
d) Organizācijas lauka pārbaudes, kas veikta kā kontroles pasākums, atzinumu
kopsavilkums, ja piemērojams, un organizācijas veiktie pasākumi, lai risinātu
konstatētās neatbilstības to rašanās vietā, ja vien šī informācija nav
konfidenciāla. Organizācija pamato konfidenciālas informācijas izslēgšanu.
PIEZĪME: Informācijas konfidencialitāti var noteikt saskaņā ar tiesību aktiem, kuri
organizācijai ir jāievēro. Komerciāli svarīga informācija un atsevišķu zemes
īpašnieku nosaukumi var tikt uzskatīti par konfidenciāliem.
7

Ieinteresēto personu ieguldījums un sūdzības

Organizācija izstrādā un īsteno dokumentētu procedūru, lai apstrādātu
komentārus un sūdzības no ieinteresētajām pusēm, saistībā ar tās LPS.
PIEZĪME: Procedūru var veidot atbilstošas esošās organizācijas pamatnostādnes,
mehānismi utt.
7.2
Procedūra ietver mehānismus (ja attiecīgajā NRN nav norādīts citādi), attiecībā uz:
7.1

Norādīti FSC-PRO-60-002a FSC nacionālo riska novērtējumu sistēmā (NRN vai paplašinātajiem riska novērtējumiem)
vai A pielikumā («vecajiem NRN» vai vienkāršotajiem riska novērtējumiem).
8
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a) Sūdzību saņemšanas apstiprinājumu;
b) Ieinteresēto pušu informēšanu par sūdzību procedūru un sākotnējās atbildes
uz sūdzību sniegšanu divu (2) nedēļu laikā;
c) Ar riska apzīmējumiem konkrētajā FSC riska novērtējumā saistītu sūdzību
pārsūtīšanu atbildīgajai institūcijai (NRN gadījumā, kā norādīts NRN, CNRN
gadījumā - FSC);
PIEZĪME: Ja sūdzība tiek nosūtīta atbildīgajai institūcijai 7.2. pants d)-k) punkts
netiek piemērots.
d) Sākotnējo novērtējumu, lai noteiktu, vai sūdzībā ietvertie pierādījumi ir vai nav
pamatoti, izvērtējot sniegtos pierādījumus pret no nepieņemamiem avotiem
iegūtu materiālu izmantošanas risku;
e) Dialogu ar sūdzības iesniedzējiem ar mērķi risināt sūdzības, kuras izvērtētas
kā pamatotas, pirms tiek veiktas turpmākas darbības;
f) Pamatotu sūdzību nodošanu sertifikācijas iestādei un atbilstošajam ieguves
apgabala FSC valsts birojam divu (2) nedēļu laikā no sūdzības saņemšanas.
Kopā ar sūdzību tiek iesniegta informācija par organizācijas veiktajiem
pasākumiem sūdzības atrisināšanai, kā arī veicamie piesardzības pasākumi;
g) Tiek īstenota piesardzīga pieeja turpmākai attiecīgā materiāla ieguvei, kamēr
sūdzība tiek izskatīta;
PIEZĪME: Tostarp apraksts, kā organizācija īstenos piesardzīgu pieeju, kamēr
sūdzība ir aktīva.
PIEZĪME: Tiek uzskatīts, ka sūdzība atrodas izskatīšanā, ja tā tiek uzskatīta par
pamatotu (saskaņā ar 7.2. d pantu) un vēl nav pieņemta spēkā esoša
korektīva darbība (saskaņā ar 7.2. h-k pantu).
h) Verifikācijas procesa ieviešana (piem., lauka pārbaude un/vai dienesta
pārbaude) attiecībā uz sūdzību, kuru organizācija ir novērtējusi kā pamatotu,
divu (2) mēnešu laikā no saņemšanas;
i) Jānosaka koriģējošas darbības, kuras jāveic piegādātājiem, un pasākumus
šīs veikšanas izpildei, ja sūdzība tikusi apstiprināta un verificēta kā pamatota.
Ja koriģējošas darbības nav iespējams noteikt un/vai izpildīt, organizācija
izslēdz attiecīgo materiālu un/vai piegādātājus.
j) Pārbaudi, vai piegādātāji ir veikuši koriģējošās darbības un vai tās ir
efektīvas;
k) Attiecīgo materiālu un piegādātāju izslēgšanu, ja koriģējošās darbības nav
veiktas;
Sūdzības iesniedzēja, sertifikācijas institūcijas un attiecīgā FSC nacionālo
biroja informēšanu par sūdzības rezultātiem un visām darbībām, kas veiktas
tās atrisināšanai, un attiecīgās korespondences saglabāšanu; un
m) Visu saņemto sūdzību un veikto pasākumu reģistrāciju un uzglabāšanu.
l)
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A pielikums Organizācijas riska novērtējums
1 Vispārīgie noteikumi
1.1
Organizācija var veikt šādus riska novērtējumus apgabalos, kur tie
nav veikti (5. attēls):
a) Vienkāršotais riska novērtējums - saskaņā ar 3. iedaļu un vienīgi, kur
uz šī standarta publikācijas datumu ir ieplānots veikt FSC riska
novērtējumu visām piecām kontrolētas koksnes kategorijām, kas
jāapstiprina līdz 31. gada 3. decembrim. Vienkāršotais riska
novērtējums pēc 2017. gada 31. decembra netiek izmantots, saskaņā
ar šī standarta 3.2. pantu; vai
b) Paplašinātais riska novērtējums - saskaņā ar 2. iedaļu, neatkarīgi no
tā, vai paredzēts veikt FSC riska novērtējumu9.
1.2
Attiecībā uz blakusproduktiem, organizācijai, kura atrodas Eiropas
Savienībā, ir atļauts klasificēt citu Eiropas Savienības valsti kā zema
riska valsti savā 1. kategorijas kontrolētās koksnes riska novērtējumā,
ja ir spēkā sekojošais:
a) Apaļkoksne, no kā tiek iegūti blakusprodukti, tiek iegūti Eiropas
Savienībā;
b) Blakusprodukti tiek ražoti, un tos piegādā piegādātājs, kurš atrodas
Eiropas Savienībā9;
c) Blakusproduktu piegādātājs sniedz visu nepieciešamo informāciju
saskaņā ar EUTR un šī standarta 2. iedaļu; un
d) Organizācija, kura iegūst blakusproduktus un piemēro šīs prasības,
rakstiski piekrīt piedalīties FSC Šķiedru testēšanas programmā.
Līgumi tiek nosūtīti uz FSC Kvalitātes nodrošināšanas nodaļu. Šo
prasību izpildē atļauts izmantot F pielikumu.
1.3
Organizācija var uzticēt savu riska novērtējumu ārējām struktūrām,
kam ir pieredze atbilstoši vērtējamām kontrolētās koksnes
kategorijām, izņemot sertifikācijas iestādi. Paplašinātā riska
novērtējuma ekspertu minimālās kvalifikācijas ir uzskaitītas C
pielikumā.
1.4
Organizācija iesniedz sertifikācijas institūcijai tās riska novērtējumu.
1.5

9

Organizācija ne retāk kā reizi gadā pārskata savu riska novērtējumu,
lai pārbaudītu pastāvīgu tā pareizību un atbilstību riska
apzīmējumiem, un vajadzības gadījumā to pārskata.
1.5.1 Izskatīšana un pārskatīšana notiek pirms sertifikācijas
institūcija veic ikgadējo uzraudzību.
PIEZĪME: Apvienotie paplašinātie riska novērtējumi (skatīt 2.2.) tiek
pārskatīti vismaz reizi gadā.
1.5.2 Organizācijas pārskata savu riska novērtējumu un atjauno to,
ja tiek konstatētas būtiskas nenovērtēto apgabalu riska
izmaiņas (piem., likumdošanas izmaiņas vai pilsoņu nemieru
radītas izmaiņas likumdošanā, FSC riska novērtējuma
pieejamība dažādās attīstības fāzēs).
1.5.3 Ja FSC sertificētas10 apsaimniekošanas vieta, kas atrodas
zema riska apgabalā, zaudē sertifikācijas statusu, tā

Kā norādīts FSC mājaslapā: http://ic.fsc.org/centralized-national-risk-assessment.700.htm
Sertifikācija saskaņā ar standartu FSC-STD-01-001.

10
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apturēšanas laikā, organizācija nekavējoties pārtrauc izmantot
materiālu no šīm apsaimniekošanas vietām kā
kontrolētu materiālu vai pārdot to ar FSC kontrolētas koksnes
apliecinājumu, tiklīdz tiek saņemts paziņojums par
apturēšanu.
1.5.4 Organizācija var atsākt izmantot materiālu kā kontrolētu
materiālu vai pārdot to ar FSC kontrolētas koksnes
apliecinājumu, ja apturēšana ir atcelta vai ja organizācija ir
veikusi apturētās apsaimniekošanas vietas riska novērtējumu
saskaņā ar A pielikumu un apstiprinājusi, ka materiāls atbilst
šī standarta nosacījumiem LPS ietvaros.
2
2.1

Paplašinātais riska novērtējums
Paplašinātais riska novērtējums tiek veikts saskaņā ar FSC-PRO-60002a FSC nacionālā riska novērtējuma sistēmas riska novērtējuma
prasībām. Organizācija ņem vērā, vai:
a) Visi FSC-PRO-60-002a noteiktie un/vai aprakstītie informācijas avoti
atbilst izvērtējamam apgabalam. Ja organizācijai ir piekļuve
valsts/reģiona specifiskajiem avotiem, tie tiek izmantoti;
b) Pieejamie FSC riska novērtējumi izstrādes fāzē; un

c) Jebkura informācija, kas attiecas uz tās ieguves apgabaliem, kas tiek
saņemta no ieinteresētajām pusēm. Paplašinātajā riska novērtējumā
tiek apkopota šāda informācija un paskaidrots, kā tā ir ņemta vērā.
PIEZĪME: Paplašinātā riska novērtējuma rezultātu atspoguļošanai ieteicams
izmantot G pielikumā iekļauto formu.
2.2
Organizācija var veikt paplašināto riska novērtējumu kopā ar vienu vai
vairākām organizācijām, kuras iegūst materiālus no tā paša
nenovērtētā apgabala. Šajā gadījumā spēkā ir sekojošais:
a) Paplašinātajā riska novērtējumā tiek iekļauti riska apzīmējumi visu
organizāciju, kuras to izmanto, ieguves apgabaliem;
b) Paplašinātajā riska novērtējumā tiek iekļauti visu organizāciju, kuras
to izmanto nosaukumi un kontaktinformācija.
c) Organizācijas, kuras izmanto paplašināto riska novērtējumu, ieceļ
personu, kura ir atbildīga par atbilstību šī standarta prasībām, kā arī
paplašināto riska novērtējumu izdali ieinteresētajām pusēm,
organizācijām, kas to izmanto, un sertifikācijas institūcijām, kuras tos
izvērtē.
3

Vienkāršotais riska novērtējums

Organizācija apzīmē nenovērtētu apvidu risku kā zemu vai
nenorādītu, saskaņā ar šīs iedaļas prasībām un attiecībā uz katru
riska novērtējuma indikatoru.
3.2
Organizācija uzskata nenovērtēta apvidus risku, kā nenorādītu, līdz
iespējams noteikt riska pakāpi saskaņā ar šīs iedaļas prasībām.
3.3
Vienkāršotu riska novērtējums sākas visplašākajā attiecīgajā mērogā
(attiecībā uz ieguves apgabalu), kas tiek samazināts, ja apstākļi nav
pietiekami viendabīgi, lai visam apgabalam piešķirtu zema riska
apzīmējumu.
a) 1., 2., 4. un 5. kategorijas kontrolētas koksnes gadījumā plašākais
piemērotais līmenis ir valsts līmenis;
b) 3. kategorijas kontrolētās koksnes gadījumā, riska novērtējumā jāņem
vērā jebkādi uzskaitītie ASV ekoloģiskie reģioni (piem., bioloģiskās
3.1
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daudzveidības punkti, Global 200 ekoloģiskais reģions, pierobežas
meži, neskartu mežu ainavas).
PIEZĪME: Riska novērtējumi var tikt ierobežoti līdz noteiktam, skaidri
iezīmētam mērogam ieguves apgabala ietvaros, piemēram, pēc
mežu tipa (piem., plantācijas) vai sfēras (piem., nelieli meži vai meži
ar zemu apsaimniekošanas intensitāti). Šajā gadījumā ierobežotā
sfēra skaidri jāatspoguļo riska novērtējumā.
3.4
Organizācija riska novērtējumā ietver vismaz šādus informācijas
avotus:
a) FSC globālajā meža reģistrā iekļautie riska apzīmējumi kā riska
novērtējuma pamats. Organizācija var tālāk pārbaudīt riska
apzīmējumus savā ieguves apgabalā saskaņā ar šīs iedaļas
prasībām;
b) Zināmi un pieejami informācijas avoti, papildus šajā iedaļā
noteiktajiem;
c) Jebkāda informācija, kuru sniedzis attiecīgais FSC tīkla partneris vai
reģionālais birojs.
1. kategorijas kontrolēta koksne - Nelikumīgi izstrādāta koksne
3.5

Vispārējas riska novērtējuma prasības:
a) Tiek uzskatīts, ka apgabals ir pakļauts nenorādītam riskam, ja
nelikumīga mežizstrāde apdraud mežu, cilvēkus vai kopienas. Nelieli
tiesībpārkāpumi un problēmas, piemēram, sīkas ģeogrāfiskas
novirzes no noteiktās mežizstrādes vietas, novēlota dokumentācijas
aizpildīšana vai sīki transporta tiesībpārkāpumi netiek uzskatīti par
pamatu nenorādīta riska apzīmējumam.
b) Novērtējot nelikumīgas mežizstrādes risku, jāņem vērā vismaz
sekojošais:
Ar mežizstrādi saistītais uztvertais korupcijas līmenis;
-

3.6

Informācijas, kas visticamāk atklātu vai samazinātu nelikumīgu
mežizstrādi, ja tiktu paziņota publiski, caurspīdīguma pakāpe;
Līmenis, kādā pastāv galvenie dati un dokumenti, kas ir saistīti ar
nelikumīgu mežizstrādi, un to kvalitāte; un
Neatkarīgi ziņojumi par nelikumīgu mežizstrādi.

Riska novērtēšanas indikatori:

Riska novērtēšanas indikatori
1. Ieguves vietu var uzskatīt par vietu ar zemu
nelikumīgas mežizstrādes risku, ja tiek izpildīti
šādi ar mežsaimniecību saistīti indikatori:
1.1 Ar mežizstrādi saistītu likumu izpildes
pierādījumi ieguves apgabalā.
a) a)
Organizācija
izmanto
«Minimālais
piemērojamo likumu, regulu un valstī ratificētu
starptautisku
līgumu,
konvenciju
un
vienošanos saraksts» (A tabula, zemāk), lai
identificētu ar mežizstrādi saistītos likumus
izvērtētajā ieguves apgabalā.
b) Organizācija var izmantot pastāvošos
nacionālos sarakstus, kas ir FSC Valsts
mežu apstiprināti Pārvaldības standarti un
citi avoti ar labu reputāciju, lai izveidotu

Informācijas avotu piemēri

- FSC tīkla partneri un reģionālie biroji
(Kontakti: ic.fsc.org)
- Karaliskais starptautisko attiecību institūts

(www.illegal-logging.info)
- Vides izpētes aģentūra (www.eia-

international.org)
- Global Witness (www.globalwitness.org)
- Telapak (Indonēzijā - www.telapak.org)
- Apvienotās Karalistes Starptautiskās
attīstības valdības departaments (DFID)
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sarakstu.

- EU FLEGT process

Ja FSC Pasaules mežu reģistrs ietver FSC
apstiprinātu valstī piemērojamo likumu
sarakstu, šī saraksta izmantošana ir obligāta.
1.2. Ieguves apgabalā pastāv pierādījumi, kas
apliecina koksnes izstrādes un iegādes
likumību, piem., robustas un efektīvas
licencēšanas un ciršanas atļauju piešķiršanas
sistēmas.

(http://www.euflegt.efi.int/home)
- Transparency
International Korupcijas
uztveres indekss (www.transparency.org)
- WWF (wwf.panda.org)
- ELDIS reģionālie un valstu profili

(www.eldis.org)
- CITES (www.cites.org)
- NVO un iesaistītās ieinteresētās puses

1.3. Ir ļoti maz pierādījumu vai ziņojumu par
nelikumīgu mežizstrādi ieguves apgabalā vai
tādu nav vispār.
1.4. Zems korupcijas uztveres līmenis
saistībā ar ciršanas atļauju piešķiršanu vai
izsniegšanu un citās tiesībaizsardzības
jomās, kas saistītas ar mežizstrādi un
koksnes tirdzniecību.
Tiek izmantots Tranparency International ik
gadu publicētais Korupcijas uztveres indekss
(KUI). Valstis ar rādītāju zem 50 tiek
uzskatītas par nenorādīta riska valstīm, ja
vien nepastāv konkrēts neatkarīgs un ticams
informācijas
avots
(piem.
ieviestas
neatkarīgas
kokmateriālu
uzskaites
sistēmas), kas pierāda pretējo.

A tabula. Minimālo piemērojamo likumu, regulu un nacionāli ratificētu starptautisko līgumu,
konvenciju un vienošanos saraksts.
1. Likumīgas tiesības veikt mežizstrādi
1.1. Zemes valdījuma un
Tiesību akti, kas regulē zemes valdījuma tiesības, tostarp paražu
pārvaldības tiesības
tiesības, kā arī apsaimniekošanas tiesības, kas ietver likumīgu
metožu pielietošanu valdījuma tiesību un apsaimniekošanas
tiesību iegūšanai. Tas attiecas arī uz likumīgu uzņēmumu
reģistrāciju un nodokļu reģistrāciju, tostarp attiecīgo likumā
noteikto licenču iegūšanu.
Tiesību akti, kas regulē meža koncesijas licenču izsniegšanas
1.2. Koncesijas licences
procedūras, tostarp likumā noteiktās metodes koncesijas licenču
iegūšanai. Kukuļošana, korupcija un nepotisms ir īpaši izplatītas
problēmas, kas saistītas ar koncesijas licencēm.
1.3
Visi valsts vai vietēja līmeņa tiesību akti, kas regulē pārvaldības
Pārvaldības un mežizstrādes
plānošanu, tostarp meža inventarizācijas veikšana, meža
plānošana
pārvaldības plāns un saistītā plānošana un uzraudzība, ietekmes
novērtējumi, apspriedes ar citām iestādēm un tiesiski kompetento
iestāžu apstiprinājums.
Valsts vai vietēja līmeņa likumi un normatīvie akti, kas regulē
1.4. Mežizstrādes atļaujas
mežizstrādes atļauju, licenču vai citu likumīgu dokumentu
izdošanu, kas nepieciešami specifisku mežizstrādes darbību
veikšanai. Tas ietver likumā noteikto metožu izmantošanu atļauju
iegūšanai. Korupcija ir labi zināma problēma, kura ir saistīta ar
mežizstrādes atļauju izsniegšanu.
2. Nodokļi un maksas
2.1 Honorāru un mežizstrādes
nodevu maksa

Tiesību akti, kas regulē visu likumā noteikto ar mežizstrādi
saistīto nodevu - honorāru, celma naudu vai citu uz apjomu
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balstītu nodevu - samaksu. Tas ietver nodevas, kas balstītas uz
pareizu daudzumu, īpašību un sugu klasifikāciju. Nepareiza
meža produktu klasifikācija ir plaši pazīstama problēma, kas bieži
ir roku rokā ar kukuļdošanu par klasifikāciju atbildīgajām
amatpersonām.
2.2.
Pievienotās
vērtības Tiesību akti, kas attiecas uz dažādiem pārdošanas nodokļa
nodoklis un citi pārdošanas veidiem, kas tiek piemēroti pārdotajiem materiāliem, tostarp
nodokļi
materiāla kā meža audzes pārdošana (mežaudzes pārdošana).
2.3. Ienākumu un peļņas Tiesību akti, kas attiecas uz ienākumu un peļņas nodokļiem, kas
nodokļi
tiek piemēroti meža produktu pārdošanas un mežizstrādes
aktivitātes radītajai peļņai. Šī kategorija ir saistīta arī ar
kokmateriālu pārdošanu un neietver citus nodokļus, kas tiek
piemēroti uzņēmumam un nav saistīti ar algas izmaksu.
3. Kokmateriālu ieguves darbības
Visas likumā noteiktās prasības, kas attiecas uz mežizstrādes
tehnikām un tehnoloģiju, tostarp izlases cirte, pakāpeniskā cirte,
3.1. Kokmateriālu ieguves
kailcirte, kokmateriālu transportēšana un cirtes vietas, sezonālie
noteikumi
ierobežojumi utt. Parasti tas attiecas uz cirtes apgabalu izmēra
ierobežojumiem, minimālo ciršanai piemērotu koku vecumu
un/vai diametru un elementiem, kuri jāsaglabā ciršanas laikā utt.
Slīdēšanas vai vilkšanas ceļu izveide, ceļu būve, drenāžas
sistēmas un tilti utt. arī tiek ņemti vērā, kā arī mežizstrādes
plānošanas un uzraudzības aktivitātes. Tiek izskatīti visi juridiski
saistošie mežizstrādes prakses kodeksi.
3.2. Aizsargājamie apgabali
Starptautiskie, valsts un vietējie līgumi, likumi un normatīvie akti,
un sugas
kas saistīti ar aizsargājamām teritorijām, atļautajiem mežu
izmantošanas veidiem un aktivitātēm un/vai retām, apdraudētām
vai izzūdošām sugām, tostarp to dzīvotnēm un potenciālajām
dzīvotnēm.
3.3. Vides prasības
Valsts un vietējie likumi un normatīvie akti, kas saistīti ar vides
vērtību identifikāciju un/vai aizsardzību, tostarp, bet ne tikai,
vērtības, kas ir saistītas ar vai kuras ietekmē mežizstrāde,
pieļaujamie augsnes bojājumu līmeņi, buferzonu izveide (piem.,
gar ūdenstecēm, atvērtām teritorijām un vairošanās vietām),
uzturēšanas koku apkope cirtes vietā, mežizstrādes sezonālie
ierobežojumi, mežizstrādes mašīnu vides prasības, pesticīdu un
citu
ķimikāliju
izmantošana,
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšana, gaisa kvalitāte, ūdens kvalitātes aizsardzība un
atjaunošana,
izklaides
aprīkojuma
darbība,
ne-meža
infrastruktūras attīstība, derīgo izrakteņu izpēte un ieguve utt.
3.4. Darba drošība un
Saskaņā ar likumu noteiktie individuālie aizsardzības līdzekļi
veselības aizsardzība
mežizstrādē iesaistītajām personām, drošas cirtes un
transportēšanas prakses īstenošana, aizsardzības zonu izveide
ap mežizstrādes vietām, izmantoto iekārtu drošības prasības un
likumā noteiktās drošības prasības attiecībā uz ķimikāliju
lietošanu. Darba drošības un veselības aizsardzības prasības,
kas tiek uzskatītas par piemērojamām attiecībā uz mežā
veiktajām darbībām (nevis biroja darbu vai citām darbībām, kas
nav tiešā veidā saistītas ar faktisko darbību mežā).
3.5. Likumīga nodarbinātība
Saskaņā ar likumu noteiktās prasības attiecībā uz mežizstrādes
darbībās iesaistītā personāla nodarbinātību, tostarp līgumu un
darba atļauju nepieciešamība, obligātā apdrošināšana,
kompetences sertifikāti un citas apmācības prasības, darba
devēja veiktās sociālās un ienākumu nodokļa iemaksas. Attiecas
arī uz minimālā darbā stāšanās vecuma un minimālā bīstamā
darbā iesaistītā personāla vecuma prasībām, tiesību aktiem, kas
regulē piespiedu un obligāto darbu un diskrimināciju, un
biedrošanās brīvību.
4. Trešo pušu tiesības
4.1. Paražu tiesības
Tiesību akti, kas regulē ar mežizstrādes aktivitātēm saistītās
paražu tiesības, tostarp prasības, kas attiecas uz gūtā labuma
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4.2. Brīva, iepriekšēja un uz
informāciju balstīta piekrišana

4.3. Pamatiedzīvotāju tiesības

sadali un pamatiedzīvotāju tiesībām.
Tiesību akti, kas regulē “brīvu, iepriekšēju un uz informāciju
balstītu piekrišanu” attiecībā uz mežu apsaimniekošanas tiesību,
paražu tiesību nodošanu organizācijai, kas atbild par
mežizstrādes darbiem.
Tiesību akti, kas regulē pamatiedzīvotāju tiesības, ciktāl tās
saistītas ar mežsaimniecības darbībām. Iespējamie šo tiesību
aspekti attiecas uz zemes valdījumu un tiesībām izmantot
noteiktus meža resursus un praktizēt tradicionālās aktivitātes, kas
var ietvert meža zemes.

5. Tirdzniecība un transports
PIEZĪME: Šī iedaļa attiecas uz meža apsaimniekošanas operāciju prasībām, kā arī apstrādi un
tirdzniecību.
5.1.
Tiesību akti, kas reglamentē to, kā iegūtais materiāls tiek
Sugu, daudzumu, īpašību
klasificēts attiecībā uz sugu, daudzumu un īpašībām saistībā ar
klasifikācija
tirdzniecību un transportu. Nepareiza iegūtā materiāla
klasifikācija ir labi zināma metode kā samazināt vai izvairīties no
likumā noteikto nodokļu un maksu maksāšanas.
5.2. Tirdzniecība un transports Visas nepieciešamās tirdzniecības un pārvadāšanas atļaujas, kā
arī likumā noteiktie transporta dokumenti, kas nepieciešami
koksnes transportēšanai no mežizstrādes vietas.
5.2. Ārzonu tirdzniecība un
Tiesību akti, kas regulē ārzonu tirdzniecību. Ārzonu tirdzniecība
ar saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas «nodokļu paradīzes»,
iekšējā cenu noteikšana
kā arī mākslīga iekšēja cenu noteikšana ir labi zināmi veidi, kā
izvairītie no likumā noteikto nodokļu un nodevu nomaksas valstij,
kurā notikusi mežizstrāde, un tiek uzskatīta par ievērojamu
līdzekļu avotu, kuri tiek izmantoti kukuļdošanai mežizstrādes
darbībā iesaistītā personāla algošanai.

5.4. Muitas noteikumi

5.5 CITES

Daudzās valstīs ir izstrādāta likumdošana, kas regulē iekšēju
cenu noteikšanu un ārzonu tirdzniecību. Jāatzīmē, ka šeit
iespējams iekļaut ārzonu tirdzniecību un iekšēju cenu noteikšanu
tikai tiktāl, cik tā ir aizliegta ar likumu konkrētajā valstī.
Muitas tiesību akti, kas regulē tādas jomas kā eksporta/importa
licences un produktu klasifikāciju (kodi, daudzumi, īpašības un
sugas).
CITES atļaujas (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, pazīstama
arī kā Vašingtonas konvencija).

6. Likumības pārbaude / pienācīga rūpība
6.1. Likumības pārbaude /
Tiesību akti, kuri nosaka likumības pārbaudes / pienācīgas
pienācīgas rūpības
rūpības procedūras, tostarp, likumības pārbaudes / pienācīgas
procedūras
rūpības procedūras, deklarāciju pienākumus un/vai ar
tirdzniecību saistīto dokumentu uzglabāšanu utt.

2. kontrolētas koksnes kategorija - Koksne, kuras ieguvē tiek pārkāptas
tradicionālās un cilvēktiesības
PIEZĪME: Tradicionālās tiesības var ietvert tiesības, kuras izriet no virknes ierastu vai
tradicionālu darbību, kuras tiek nepārtraukti atkārtotas un kuras, šādas atkārtošana
un nepārtrauktas ievērošanas rezultātā, ir ieguvušas likuma spēku ģeogrāfiskā vai
sociālā kopienā. Ar mežu saistītas tradicionālās tiesības ietver vietējo kopienu pieeju
mežu zonām, lai apmeklētu svētvietas un rituāla vietas.
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3.7.

Riska novērtējuma indikatori

Riska novērtēšanas indikatori
2. Ieguves vietu var uzskatīt par vietu ar zemu
tradicionālo un cilvēktiesību pārkāpumu risku, ja
tiek izpildīti šādi indikatori:
2.1. ANO Drošības padome nav izdevusi
aizliegumu
eksportēt
kokmateriālus
no
konkrētās valsts.
2.2. Valsts vai ieguves apgabals nav apzīmēts kā konflikta kokmateriālu avots (piem., USAID
1. tipa konflikta koksne).

Informācijas avotu piemēri

- Global Witness (www.alobalwitness.ora)

Pēdējais ekspertu komisijas ziņojums par
nelikumīgu dabas resursu un cita veida vērtību
izlietošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā,
2002, I un III pielikums (S/2002/1146)

- Conflict Timber: Dimensions of the Problem in
Asia and Africa. Volume I. Synthesis report.
June 2003
2.3.Nav pierādījumu par bērnu nodarbinātību - FSC tīkla partneri un reģionālie biroji (kontakti:
vai Starptautiskās darba organizācijas (ILO) ic.fsc.org)
Fundamentālo principu un tiesību pārkāpumu - ILO valsts biroji
attiecībā uz ieguves apgabala mežu zonās
notiekošo darbu.
2.4. Pastāv atzīti un taisnīgi procesi11, lai - FSC tīkla partneri un reģionālie biroji (kontakti:
risinātu būtiska apmēra konfliktus, kas attiecas ic.fsc.org)
uz
tradicionālajām
tiesībām,
tostarp, - Pamatiedzīvotāju organizācijas
izmantošanas tiesībām, kultūras interesēm vai
tradicionālo kultūras identitāti konkrētajā - Vietējo kopienu asociācijas
ieguves apgabalā.12
- Nacionālie avoti (piemēram, noslēgtas vai
nepabeigtas zemes prasījumu sarunas, tiesas
lēmumu kopsavilkumi)
2.5. Nav pierādījumu par ILO Konvencijas Nr. - FSC tīkla partneri un reģionālie biroji (kontakti:
169 par Pamatiedzīvotājiem un cilšu tautām ic.fsc.org)
pārkāpumiem konkrētā ieguves apgabala mežu - ILO valsts biroji
zonās.
Standarts neattiecas uz ILO 169 ratifikāciju, un
riska novērtējumā tiek novērtēti pierādījumi par
ILO prasību pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, vai
konvencija ir ratificēta valstī, kurā veikts riska
novērtējums.

Process, kurā ir sastopamas funkcionējošas iespējas, griezties pēc palīdzības, un/vai kurā nav bezgalīgas
strukturālās nelīdzsvarotības vai raksturīga negodīguma. Procesu piemēri ietver zemes prasību sarunas,
tiesas procesus un nolīgumu sarunas.
12
Pamatiedzīvotāji, strādnieki, kopienas un valdība piegādes zonā pieņem un apstiprina struktūru šo
jautājumu risināšanai; un kopienas un/vai pamatiedzīvotāji ir atzinuši iespēju mazināt jebkādus ievākšanas
draudus, izmantojot tiesību sistēmas vai citu iestādi.
11
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3. kategorijas kontrolēta koksne koksne, kas tiek iegūta no mežiem, kur apsaimniekošanas darbības apdraud
augstas aizsargājamās vērtības
1. PIEZĪME: Apdraudējums šī standarta kontekstā nozīmē neskaidras turpmākas
ASV saglabāšanās vai klātbūtnes ekoreģiona līmenī izredzes. Šis standarts
pieprasa meža apsaimniekošanas darbību radītā ASV apdraudējuma
novērtējumu.
2. PIEZĪME: ASV un to dažādo kategoriju definīcijas FSC Principi un kritēriji (FSCSTD-01-001) un šajā standartā neatšķiras. Atšķirība ir saistīta ar abu
standartu mērķiem. FSC Principi un kritēriji nosaka ASV saglabāšanu un
veicināšu apsaimniekošanas vietas līmenī, šis standarts nosaka, ka
organizācijai jāizvairās no kokmateriāliem, kas nāk no mežiem, kuros tiek
apdraudētas ASV ekoreģiona līmenī.
3.8
Vispārējas riska novērtējuma prasības:
a) ASV, kas sniedz pamata dabas pakalpojumus kritiskās situācijās ir tie, kas ir
fundamentāli nepieciešami vietējo kopienu pamatvajadzību apmierināšanai,
un var tikt uzskatīti par zemu risku, ja pastāv atbilstība 2.4. un 3.1. un/vai 3.2.
indikatoram. Tas ir, pastāv atzīti un taisnīgi procesi, lai risinātu būtiska
apmēra konfliktus, kas attiecas uz tradicionālajām tiesībām, tostarp,
izmantošanas tiesībām, kultūras interesēm vai tradicionālo kultūras identitāti
konkrētajā ieguves apgabalā.
3.9
Riska novērtēšanas indikatori:

a)
b)

Riska novērtēšanas indikatori
3. Uzskatāms, ka ieguves apgabalā
pastām zems ASV apdraudējuma risks,
ja:
Pastāv atbilstība 3.1. indikatoram; vai
3.2. indikators izslēdz (vai ievērojami
mazina) ieguves apgabala neatbilstības
3.1. radītos draudus.
3.1. Meža apsaimniekošanas darbības attiecīgajā līmenī (ekoreģiona, ekoapakšreģiona,
vietējā)
neapdraud ekoreģionālas nozīmes ASV.
Organizācija
vispirms
izvērtē,
vai jebkādas
ASV
tiek
apdraudētas
ekoreģiona līmenī. Ja pastāv jebkādas
ASV, kas tiek apdraudētas ekoreģiona
līmenī, organizācija izvērtē, kā meža
apsaimniekošanas aktivitātes ir saistītas
ar šīm ASV ieguves apgabala līmenī.
Lai
veiktu
šīs
kategorijas
riska
novērtējumu, nepieciešams identificēt
ekoreģiona būtiskākās ASV, kas daļēji
nozīmē, ka vietējas nozīmes vērtībām
šajā riska novērtējuma solī netiek
pievērsta uzmanība.

Informācijas avotu piemēri

FSC dokumentācija par ASV (ic.fsc.org)
Ekoreģiona

definīcija

un

informācija

(www.worldwildlife.org/biomes)
Reģioni, ko Conservation International
identificē kā bioloģiskās daudzveidības
punktu, vai ekosistēmas un kopienas, ko
Conservation International skaidri identificē
kā galvenos bioloģiskās daudzveidības
punkta komponentus.
Meža, mežaines vai mangroves ekoreģioni,
ko Pasaules dabas fonds ir identificējis kā
Global 200 ekoreģionu un kam PDF ir
piešķīris aizsargājamas zonas statusu kā
apdraudētai vai kritiskā stāvoklī esošai zonai.
Ja Globas 200 ekoreģions ietver vairāk kā
vienu zemes ekoreģionu, Global 200
ekoreģionā
ietilpstošais
ekoreģions
uzskatāms kā zema riska apvidus, ja ekoapakšreģiona Dabas aizsardzības statuss
nav
«apdraudēts»
vai
«kritisks»

Apdraudētos ekoreģionus iespējams
identificēt, izmantojot papildu informāciju,
kas balstīta uz, taču neaprobežojas ar,
piemēram, Bioloģiskās daudzveidības (www.worldwildlife.org/science/wildfind
punktiem, Globas 200 ekoreģioniem, er)
Pierobežu mežiem, Neskartu mežu ainavām.
Attiecībā uz neskartu meža ainavu,
FSC-STD-40-005 V3-0
FSC® KONTROLĒTAS KOKSNES IEGUVES PRASĪBAS

Lapaspuse 28 no 53

ugunsdzēšana
vai
ugunsgrēka novēršana sabiedrības drošības labā nav
uzskatāma par ekonomisku aktivitāti, kas
rada
minimālus
traucējumus. Ugunsdrošība meža apsaimniekošanas
darbības kontekstā nav uzskatāma par
ekonomisku aktivitāti, kas rada minimālus
traucējumus.

a)

Reģioni, ko Starptautiskā dabas un dabas
resursu aizsardzības savienība (IUCN)
identificējusi kā Augu daudzveidības centri
Reģioni, ko Conservation International
identificējusi
kā
Augstas
bioloģiskās
daudzveidības savvaļas apgabalu, kas ietver
nepārtrauktu
meža
ekosistēmu,
kas
pārsniedz 500km2

Zems risks attiecībā uz šo indikatoru - Reģioni, ko Pasaules resursu institūts
demonstrējams sekojoši:
noteicis par Pierobežas mežu reģionu
Materiāla izcelsmes vieta nav neviens no Neskartas mežu ainavas, kā noteicis
kartē atzīmētajiem ASV apgabaliem (kā Greenpeace (www.intactforests.org)
uzskaitīts 3.1), vai
Ieguves apgabalā nav ekoreģiona
nozīmes ASV, saskaņā ar neatkarīgu,
pārbaudāmu
informāciju
ieguves
apgabala/ieguves vietas līmenī (NVO
ziņojumi, iedarbības uz vidi novērtējumi
utt.).
3.2. Pastāv spēcīga aizsardzības sistēma
(efektīvas aizsargājamās zonas un
tiesību akti), kas nodrošina ASV
saglabāšanos ekoreģionā.
Zems risks attiecībā uz šo indikatoru
demonstrējams sekojoši:

a)

b)

c)

Pastāv spēcīga ASV aizsardzības
sistēma. Spēcīguma definīcija balstīta uz
valsts tiesībaizsardzības efektivitāti. Tas
pierādāms ar augstu reitingu Pasaules - FSC tīkla partneri un reģionālie biroji
bankas
«tiesiskuma»
indeksā (kontakti: ic.fsc.org)
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību
(www.govindicators.org), un
parakstoša puse un uzskatāmi panākumi ceļā
Ievērojamu attiecīgo valsts/reģionālo uz aizsargājamo zonu tīkla izveidi, piemēram,
ieinteresēto pušu atbalstu novērtējamā vispārīga pozitīva analīze pēdējā tematiskajā
ziņojumā
par
mežu
ekosistēmām
ieguves apgabalā, vai
Mežu pārvaldnieks ir vienojies ar
valsts/reģionālajām
ieinteresētajām
pusēm par ASV aizsardzības pieeju
ieguves
vietas
līmenī,
atbilstoši
novērtētajam ieguves apgabalam.

(www.cbd.int)

c) Nav iespējams izpildīt 3.2. indikatora
prasības, ja pastāv būtiski iebildumi no
attiecīgajām
valsts
vai
reģiona
ieinteresētajām pusēm pret zema riska
apzīmējuma piešķiršanu ASV kategorijā.

4. kategorijas kontrolēta koksne - Koksne, kas iegūta no apgabaliem, kas tiek
pārvērsti no mežiem un citām koku ekosistēmām par plantācijām un paredzēti
citiem ar mežu nesaistītiem izmantošanas veidiem
PIEZĪME: Šīs kategorijas riska novērtējuma mērķis ir atklāt riskus reģionos, kur bieži
notiek dabisko mežu izciršana. Organizācija tiek aicināta meklēt FSC tīkla partneru
un reģionālo biroju norādījumus par to, kā interpretēt «ievērojumu zudumu» attiecībā
uz mežiem to attiecīgajās valstīs un teritorijās.
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3.10. Riska novērtējuma indikatori:
Riska novērtēšanas indikatori
4. Piegādes zonu var uzskatīt par zonu ar zemu
risku attiecībā uz mežu pārveidi no meža par
plantācijām vai ar mežu nesaistītiem lietošanas
veidiem, ja tiek konstatēts šāds indikators:
PIEZĪME: pārveide no plantācijām uz citiem
zemes izmantošanas veidiem nav uzskatāma
par mežu pārveidi.
4.1. Nav novērojami tīrie dabisko mežu vai citu dabiski mežainu ekosistēmu, piemēram,
savannu zaudējumi vai būtisks zaudējumu temps (>0,5% gadā13) attiecīgajā ekosistēmā.
-

Informācijas avotu piemēri

FAO GOFC-GOLD Globāla mežu un zemes
klāja dinamikas novērojums14
FAO Pasaules mežu resursu novērtējums14
Conservation International Reģionālās analīzes
programma

- Merilendas
departaments

universitātes

- UNEP/GRID - Agrīnās
novērtējuma nodaļa

ģeogrāfijas

brīdināšanas

un

- SERVIR
Mezoamerikas
reģionālās
uzraudzības un vizualizācijas sistēma
- Kongo baseina mežu partnerība un CARPE
- CEC Apvienotās izpētes centrs
- INPE-PRODES
Brazīlijas
kosmosa izpētes institūts

Nacionālais

- Hansen, M., DeFries, R., Townshend, J.R.,
Carroll, M., Dimiceli, C., Sohlberg, R. 2003. 500
m MODIS Vegetation Continuous Fields.
College Park, Maryland: Pasaules sauszemes
klāja departaments
- Nacionālie datu avoti
- FSC tīkla partneri un reģionālie biroji (kontakti:

ic.fsc.org)
5. kategorijas kontrolēta koksne - Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti
ģenētiski modificēti koki
3.11. Riska novērtējuma indikatori:
Riska novērtēšanas indikatori
5.
Uzskatāms, ka ieguves apgabalā
pastāv zems ģenētiski modificētu koku koksnes
radīta apdraudējuma risks, ja konstatēts viens
no šiem indikatoriem:
a) Iegūtās sugas ģenētiski modificēti
kokiem nav komerciāla pielietojuma;
vai
b) Ģenētiski modificētu koku komerciālai
izmantošanai nepieciešamas licences

Informācijas avotu piemēri
FAO, 2004. Provizorisks mežsaimniecības
biotehnoloģijas,
tostarp
ģenētiskās
modifikācijas pārskats. Mežu ģenētisko
resursu
darba
dokuments
FGR/59E.
Resources Development Service, Forest
Resources
Division,
Rome,
Italy
(http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/AE
574E00.HTM)
- Valsts un reģionālie datu avoti

Rādītāju (piem., >0,5%) var pielāgot, kad kļūst pieejama papildu informācija.
Piezīme: FAO meža klāja dati un statistika var neuzskatīt mežu pārveidi par plantācijām kā meža klāja
zudumu. Tādējādi šajā jomā dati par plašu dabiskā meža pārveidi par plantācijām var neparādīt būtisku meža
zuduma rādītāju un tādējādi var būt maldinoši šī standarta kontekstā.
13
14
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un attiecībā uz iegūto sugu šādas
licences
komerciālai
lietošanai
izsniegtas netiek; vai
c) Attiecīgajā valstī ir aizliegts komerciāli
izmantot ģenētiski modificētus kokus.
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5. attēls Riska novērtējums un saistītās darbības (attiecināms uz katru no piecām kontrolētās koksnes
katru).*CNRN gadījumā, tam jābūt apstiprinātam visās piecās kontrolētas koksnes kategorijās.** Shēma
attiecas uz atsevišķām ieguves apgabala daļām, uz kurām attiecas dažādi FSC riska novērtējumi un uz
nenovērtētiem apgabaliem.
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B pielikums Minimālās prasības attiecībā uz ieinteresēto personu
Veicot apspriedes, tās tiek īstenotas atbilstoši organizācijas darbību apmēram
un sfērai, ņemot vērā šādus aspektus:
1.1
Ieinteresēto personu identifikācija: Organizācija apzina iesaistītās un
ieinteresētās puses attiecībā uz to piegādātāju mežsaimniecības darbībām
un identificētajiem riskiem, tostarp zemāk minētās ieinteresēto pušu grupas
(3. iedaļa).
1.2
Paziņojumi ieinteresētajām pusēm: Identificētās ieinteresētās puses tiek
aicinātas piedalīties apspriedē vismaz sešas (6) nedēļas pirms apspriestās
apsaimniekošanas darbības uzsākšanas. Organizācija izmanto efektīvus
līdzekļus ieinteresēto pušu informēšanai, izmantojot kulturāli piemērotas
apspriežu tehnikas un valodu, kādā runā ieinteresētās puses. Tiek informēts
arī FSC tīkla partneris, ja tāds pastāv.
PIEZĪME: Metodes var ietvert: tiešas tikšanās, personīgas sarunas pa tālruni, ar epasta vai vēstuļu starpniecību, paziņojums, kas tiek publicēts ”valsts un/vai
vietējā presē un atbilstošās mājas lapās, paziņojumi vietējā radio vai uz
vietējo ierastajiem ziņojumu dēļiem.
1.3
Apspriešanās
ar
ieinteresētajām
pusēm:
Visām
identificētajām
ieinteresētajām pusēm tiek sniegta piekļuve informācijai, kas attiecas uz
konkrēto jautājumu, ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms apspriežamās
apsaimniekošanas darbības uzsākšanas. Organizācijai atļauts nenorādīt tikai
tādu informāciju, kas ir uzskatāma par konfidenciālu.15 Ieinteresētajām pusēm
lūdz piekrišanu publicēt to komentārus.
PIEZĪME: Apspriežu tehniku piemēri ietver: individuālu vai grupu tikšanos
organizēšana, strukturētas intervijas pa telefonu, saziņa pa pastu vai e-pastu,
pieprasot rakstiskus komentārus uz iepriekš noteiktiem, specifiskiem
jautājumiem.
1.4
Ieinteresēto pušu atsauksmes: Sešdesmit (60) dienu laikā pēc apspriežu
perioda beigām, organizācija atbild visām ieinteresētajām pusēm, kuras
piedalījās apspriežu procesā, paskaidrojot kā to komentāri tikuši ņemti vērā.
1.5
Apspriežu protokoli: Organizācija saglabā informāciju par apspiežu procesu,
tostarp ieinteresēto pušu sarakstu un to komentārus, pierādījumus, ka
apspriedes tika veiktas saskaņā ar šī standarta prasībām.
2
Organizācija sagatavo apspriežu procesa kopsavilkumu, kas ietver:
a) Teritorijas, kādās veiktas apspriedes ar ieinteresētajām pusēm (piem.,
ģeogrāfiskās atsauces dati, štats, province, ieguves vieta);
b) Ieinteresēto pušu, kuras organizācija aicinājumi piedalīties apspriedē,
saraksts;
c) Saņemto ieinteresēto pušu komentāru kopsavilkums. Komentāri tiek publicēti
vienīgi ar iepriekšēju ieinteresētās puses atļauju un netiek saistīti ar
ieinteresētās puses vārdiem;
1

15

Konfidenciāla rakstura informācijas pamatojumu iesniedz attiecīgajai FSC-akreditētai sertifikācijas iestādei.
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d) Apraksts, kā organizācija ņēmusi vērā ieinteresēto pušu komentārus;
e) Organizācijas pamatojums secinājumam, ka no šiem apgabaliem iegūtais
materiāls var tikt izmantots kā kontrolēts materiāls vai pārdots ar FSC
kontrolētas koksnes apliecinājumu.
PIEZĪME: Apspriežu procesa kopsavilkums tiek ietverts publiskajā sertifikācijas
procesa kopsavilkumā, saskaņā ar šī standarta 6. iedaļu.
3
Ieinteresētās puses, kuras pārstāv tālāk uzskaitītās intereses, kas ir saistītas
ar un attiecas uz identificēto risku, tiek identificētas un saņem paziņojumus
apspriežu procesa laikā. Katru minēto grupu var pārstāvēt neierobežots
skaits pārstāvju, ņemot vērā līdzsvarotu ieguldījumu apspriežu laikā. Saraksts
nav visaptverošs un jebkuras citas ieinteresēto pušu grupas, kas saistītas ar
sertifikācijas procesu, tiek identificētas un saņem paziņojumus.
3.1
Ekonomiskās intereses
a) Lielu, vidēju un mazu mežu un augstas, vidējas un zemas intensitātes
apsaimniekošanas mežu īpašnieki un/vai apsaimniekotāji;
b) Darbuzņēmēji (tostarp mežizstrādātāji);
c) Mežstrādnieki un meža industrijas pārstāvji;
d) Sertifikātu turētāji.
3.2

Sociālās intereses
a) NVO, kas saistītas ar mežu apsaimniekošanas un citu saistīto darbību
sociālajiem aspektiem;
b) Mežstrādnieki
c) Starptautiskās, valsts un vietējās tirdzniecības/arodbiedrības;
d) Vietējo kopienu pārstāvji, kuri saistīti ar vai ir ieinteresēti mežu
apsaimniekošanā, tostarp ASV 5 un 6 iesaistītie;
e) Pamatiedzīvotāju un/vai tradicionālo tautu pārstāvji (ja tādas ir un/vai ja tām ir
turēšanas tiesības), tostarp ASV 5 un 6 iesaistītie;
f) Atpūtas interešu pārstāvji.

3.3

Vides intereses
a) NVO, kas saistītas ar mežu apsaimniekošanas vides aspektiem; Apspriežu
pamatā vajadzētu būt šādām interešu un zināšanu sfērām:
- Bioloģiskā daudzveidība
- Ūdens un augsne
- ASV 1-4
b) Vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju pārstāvji (ASV 5 un 6).

16

3.4

Valstī aktīvas FAC akreditētas sertifikācijas iestādes

3.5

Nacionālas un valsts meža aģentūras

3.6
3.7

Eksperti ar īpašām zināšanām par kontrolētās koksnes kategorijām
Pētniecības institūti un universitātes

3.8

FSC reģionālie biroji, FSC tīkla partneri, reģistrētās standarta attīstības
grupas un reģionā esošās NRN darba grupas16.

Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģions, Eiropa, Eiropa un Krievija (NVS). Latīņamerika un Ziemeļamerika (kopš 2015.gada)
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C pielikums Ekspertu kvalifikācijas minimālās prasības
1

1.1

Ekspertiem (tostarp ekspertu grupām), kuru zināšanas tiek izmantotas riska
izvērtēšanas procesos un/vai kontroles pasākumu izstrādē, jāatbilst šādām
minimālajā prasībām:
1. kategorijas kontrolēta koksne (nelikumīgi izstrādāta koksne)

a) Speciālas
zināšanas
par
likumību
mežsaimniecības
nozarē
nacionālā/reģionālā līmenī (skat. A pielikuma A tabulu), kas tiek izvērtētas,
balstoties uz pierādīto pieredzi un/vai izglītību un/vai saņemtajām licencēm
konkrētajā jomā.
PIEZĪME: Eksperti, kam ir atbilstošās zināšanas vienā jomā (piem. vienā
likumdošanas kategorijā) var piedalīties riska novērtēšanas procesā un/vai
kontroles pasākumu izstrādē vienīgi šīs speciālo zināšanu jomas ietvaros
(piem., attiecīgajā likumdošanas kategorijā).
1.2
2. kontrolētas koksnes kategorija (koksne, kuras ieguvē tiek pārkāptas
tradicionālās un cilvēktiesības)
a) Speciālas zināšanas par pamatiedzīvotāju un/vai tradicionālo tautu klātbūtni
un tiesībām ieguves apgabalā, kas tiek izvērtētas, balstoties uz pierādīto
pieredzi un/vai izglītību, un/vai saņemtajām licencēm konkrētajā jomā;
b) Zināšanas (tostarp apzināšanās) par pastāvošajiem konfliktiem attiecībā uz
pamatiedzīvotāju un/vai tradicionālo tautu tiesībām;
c) Apstiprināta apspriešanās/mediācijas pieredze ar pamatiedzīvotājiem un
tradicionālajām tautām;
1.3
3. kategorijas kontrolēta koksne (koksne, kas tiek iegūta no mežiem, kur
apsaimniekošanas darbības apdraud augstas aizsargājamās vērtības)
a) Speciālas zināšanas par vides vērtību klātbūtni, izplatību un/vai
apdraudējumu novērtējamā apgabalā (vēršot uzmanību uz mežu
ekosistēmām), ko apliecina dabas saglabāšanas pieredze un izglītība un/vai
atbilstošās licences; un
b) Speciālas zināšanas par meža apsaimniekošanas praksēm novērtējamā
apgabalā, kas tiek izvērtētas, balstoties uz pierādīto pieredzi un/vai izglītību,
un/vai saņemtajām licencēm konkrētajā jomā.
1.4
4. kategorijas kontrolēta koksne (Koksne no mežiem, kuri tiek pārvērsti
plantācijās un nav paredzēti mežu lietošanai)
a) Speciālas zināšanas par meža apsaimniekošanas praksēm novērtējamā
apgabalā, kas tiek izvērtētas, balstoties uz pierādīto pieredzi un/vai izglītību,
un/vai saņemtajām licencēm konkrētajā jomā.
1.5
5. kategorijas kontrolēta koksne (Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti
ģenētiski modificēti koki)
a) Nav nepieciešamas speciālas zināšanas.
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D pielikums Kontrolētas koksnes novērtēšanas procesa kopsavilkums
(informatīvs)
Pasākumu kontrolētas koksnes novērtējumu veikšanai, saskaņā ar šo standartu
kopsavilkums:
1. Īstenot FSC atbildības ķēdes prasības saskaņā ar FSC-STD-40-004.
2. Izstrādāt rakstiskas procedūras, kas attiecas uz visiem piemērojamiem
standarta FSC-STD-40-005 V3-0 FSC kontrolētas koksnes ieguves prasības
elementiem.
3. Izstrādāt LPS (1. iedaļa).
4. Iegūt informāciju par materiālu (2. iedaļa, ieskaitot CITES).
5. Izvērtēt ieguves apgabalu un piegādes ķēžu risku (3. iedaļa). Tas ietver FSC
riska novērtējuma izmantošanu un/vai organizācijas pašas izstrādāto riska
novērtējumu (A pielikums, 5. attēls).
6. Zema riska apgabali ir apgabalos, kuros nepastāv piegādes ķēdes
sajaukšanas risks, nav nepieciešamas nekādas papildu darbības. Materiāls
var tikt izmantots kā kontrolēts materiāls vai pārdots ar FSC kontrolētās
koksnes apliecinājumu. Jāuztur dokumentācija un jāveic iekšējā uzraudzība.
7. Riska gadījumā:
-

Īstenot kontroles pasākumus

-

Pārbaudīt to efektivitāti iekšējo auditu laikā

Veikt nākamajā lapā redzamajā tabulā aprakstītās darbības (6. attēls).
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6. attēls Kontrolētas koksnes novērtēšanas procesa kopsavilkums
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E pielikums Attīstības vadlīnijas un kontroles pasākumu piemēri
(informatīvs)
1

2

3

4
5

6

7

Jāizstrādā kontroles pasākumi, balstoties uz to, kā organizācija identificē
riskus savās darbībās, un pieņemamo riska līmeni (saskaņā ar prasībām)
noteiktajos apstākļos, kādos organizācija darbojas.
Dažādām īpašumtiesību struktūrām, dažādām piegādātāju grupām, dažādu
tipu sertifikātu turētājiem (piem., primārajiem pret sekundārajiem ražotājiem,
celuloze pret. apaļkoksni) utt. var noteikt dažādus kontroles pasākumus.17
Īstenotie kontroles pasākumi ir atkarīgi no potenciālā riska. Dažu risku
mazināšanai nepieciešams apmeklēt ieguves vietas, veikt dokumentu kontroli
vai abus pasākumus.
Kontroles pasākumus var papildināt, apstiprinot to atbilstību un/vai efektivitāti
(piem., protokoli, dokumenti, kartes, objektu apmeklējumi, intervijas utt.).
Ieteicams, lai kontroles pasākumi atbilst SMART koncepcijai (specifiski,
izmērāmi, sasniedzami, būtiski un taustāmi), kur tas iespējams:
Specifiski: Kontroles pasākumiem jāapraksta darbība vai darbības, kas
nepieciešamas riska mazināšanai.
Izmērāmi: Kontroles pasākumiem vajadzētu norādīt iznākumus vai snieguma
līmeņus (t.i., sliekšņus), kas ir izmērāmi novērtēšanas laikā. Snieguma
līmenim vajadzētu būt skaidram (Sal. FSC-STD- 40-005 V3-0 FSC
kontrolētas koksnes ieguves prasību 4.2. punkts;
Sasniedzami: Kontroles pasākumi nedrīkstētu ietver elementus, kurus nav
iespējams īstenot organizācijas sistēmā;
Būtiski: Kontroles pasākumiem jāietver tikai tādi elementi, kas veicina riska
mazināšanu;
Taustāmi: Kontroles pasākumiem jābūt aprakstītiem skaidrā un konsekventā
valodā, kas ir brīva no subjektīviem elementiem. Jāizvairās izmantot no
šādas tādas frāzes kā "būtisks", "piemērot", "samazināt", "iespēju robežās",
"vispusīgu" vai "labāko pieejamo".
Kontroles pasākumu rezultātiem vajadzētu parādīt, kā kontroles pasākums
mazina risku vai ļauj apstiprināt, ka risks ticis samazināts. Dažos gadījumos
vēlamo rezultātu nosaka pats kontroles pasākums (skat. B tabulu). Citos
gadījumos tas var būt atsevišķi jānorāda. Konkrēts piemērs redzams 4. ailē.
Vispārīgi darbību, kas var tikt pieņemtas kā kontroles pasākumi, piemēri
norādīti tālāk. Specifiski kontroles pasākumu piemēri konkrētiem riska
novērtējuma indikatoriem redzami B tabulā.
a) Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm:
b) Ekspertu iesaiste;
c) Dokumentu pārbaude;
d) Piegādes ķēdes audits;
e) Lauka pārbaude ieguves vietas līmenī vai piegādātāja objektā.
f) Trešās puses pārbaude, tostarp nepieciešamo pušu precizēšana un

17

Skatīt riska novērtējuma funkcionālo mērogu standartā FSC-PRO-60-002a FSC nacionālā riska novērtējums
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pieņemamas/priekšzīmīgas pārbaudes metodes;
g) Sugas un/vai izcelsmes apstiprināšanas testi, piemēram, DNS testi, izotopu
testi un šķiedru testi (piem., lai apstiprinātu CITES iekļauto sugu izcelsmi);
h) Juridiski saistoši līgumi ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, kas saistīti ar
riska mazināšanu (piem., atbilstība procedūrām, tiesības veikt auditu jebkurā
laikā, pienākums sniegts informāciju noteiktā laika posmā);
i) Piegādātāju un apakšuzņēmēju riska mazināšanas apmācība un kapacitātes
stiprināšana;
j)

Piegādātāju izslēgšana.

4. sadaļa: Kontroles pasākumu izveide (piemērs)
Rādītājs
2.2. Darba tiesības tiek ievērotas saskaņā ar ILO
novērtēts kā Pamatprincipiem un tiesībām darbā (FSC- PRO-60norādītais
002a FSC nacionālā riska novērtējuma sistēma).
risks (riska
novērtējumā)
Riska
Diskriminācija pret sievietēm - dokumentētas algu
specifikācija
atšķirības starp vīriešiem un sievietēm vienādās amata
(riska
pozīcijās.
novērtējumā)
Adekvāta
Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm.
veicamā
darbība
Kontroles
Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm apstiprina, ka
pasākumu ar piegādātāji nevērš pret sievietēm finansiālu
Bvēlamo
tabula. Specifiska
riska kontroles
pasākumi
specifiskiem
indikatoriem (
diskrimināciju
(PIEZĪME:
ja nav
iespējamsriska
apstiprināt,
iznākumu
ka diskriminācija nepastāv, jāizveido un jāievieš cits
kontroles pasākums vai pasākumi)

Riska novērtējuma indikators, atbilstoši FSC- PRO-60-002a FSC nacionālā riska
novērtējuma sistēmai.)
Kontroles pasākumu RNI piemēri
Zemesgrāmatā tiek apstiprinātas īpašuma tiesības.
1.1
Nodokļu iestādes apstiprina derīgu nodokļu maksātāja reģistrāciju.
Uzņēmumu reģistrs apstiprina derīgas uzņēmējdarbības licences darbībai tā jurisdikcijā.
Apgabalos, kuros pastāv konflikti par zemes īpašuma tiesībām, apspriedes ar
kaimiņiem, vietējām kopienām un citiem sniedz pierādījumus, ka zemes valdījuma
tiesības ir skaidras.
Apspriedes ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka meža apsaimniekošanas
darbības ir paredzētas saskaņā ar likumā noteiktajiem procesiem.
Apspriedes ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka darbības juridiskais
statuss vai tiesības veikt paredzētās darbības nav pretrunā ar tiesas rīkojumiem vai
citiem likumīgiem lēmumiem pārtraukt darbības.
Apsaimniekošanas līgums vai citas vienošanās ar īpašnieku norāda uz skaidrām
apsaimniekošanas tiesībām.
Pastāv derīgi uzņēmējdarbības reģistrācijas dokumenti.
Juridisko tiesību un reģistrācijas izsniegšana pirms darbību uzsākšanas tiek publiski
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izziņota.
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Tiek ievērotas pareizas juridiskās procedūras, lai iegūtu koncesijas licences.
Koncesijas licenču līgumi ir spēkā.
Koncesijas licenču iegūšanas process ir atklāts un caurspīdīgs, tas ir balstīts uz skaidriem kritērijiem
un attiecināms tikai uz pretendēt tiesīgām organizācijām.
Apspriedes ar ieinteresētajām pusēm apliecina, ka tiek ievērotas likumā noteiktās procedūras
koncesijas licenču iegūšanai.
Ieguves vietu inspekcijas apliecina, ka ieguve notiek īpašuma robežās (tostarp cirte, transportēšana
un kraušana).
Pastāv apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni attiecībā uz ieguves vietu, kur notiek mežizstrāde.
Meža apsaimniekošanas plāni ietver visu likumā noteikto informāciju un procedūras. Pastāv darbības
vai mežizstrādes gada plāni, un tos ir apstiprinājušas juridiski kompetentas iestādes.
Darbības vai mežizstrādes gada plānos iekļauta informācija un procedūras, kas atbilst likuma
prasībām.
Darbības vai mežizstrādes plānu saturs atbilst apstiprinātajiem meža apsaimniekošanas plāniem.
Mežizstrādes darbu izpildes plāni tiek publiski izziņoti un tiek izskatīti iebildumi, pirms darbu
uzsākšanas, ja to nosaka likums.
Apsaimniekošanas plānos tiek identificēti mežizstrādes ierobežojumi un kartes, ja to nosaka likums.
Tiek veikta mežizstrādes uzskaite saskaņā ar likuma prasībām.
Lauka pārbaudes apstiprina, ka mežizstrādes plāni tiek īstenoti realitātē.
Apspriedes ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka meža apsaimniekošanas plāns ir
apstiprināts saskaņā ar likumā noteiktajiem procesiem.
Apsaimniekošanas plāna saturs ir tehniski pareizs un konsekventi atbilst likuma prasībām.
Ir iegūtas mežizstrādes atļaujas (licences vai līdzīgi juridiskie dokumenti, kas nosaka meža resursu
izstrādi).
Mežizstrādes ierobežojumi ir skaidri noteikti kartēs un pēc apjoma.
Iestādes apstiprina mežizstrādes atļaujas derīgumu.
Apspriedes ar ieinteresētajām pusēm liecina, ka mežizstrādes atļauja ir izsniegta saskaņā ar
piemērojamiem likumiem un noteikumiem un to izsniegusi likumā noteiktā iestāde. Lauka pārbaudes
apstiprina, ka mežizstrāde notiek mežizstrādes atļaujā noteiktajās robežās.
Lauka pārbaudes apstiprina, ka informācija par apgabalu, sugu, apjomu un cita informācija
mežizstrādes atļaujā ir pareiza un atbilst tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.
Lauka pārbaudes apstiprina, ka visi mežizstrādes atļaujā noteiktie ierobežojumi, piemēram,
buferzonas, aizsargājamie koki, cirtes taku izvietojums utt., tiek ievēroti.
Saglabātas maksājumu kvītis (ar mežizstrādi saistīta atlīdzība, attiecīgie nodokļi, mežizstrādes
nodevas un citas maksas).
Pārdošanas un transporta dokumentos norādītie apjomi, sugas un daudzumi atbilst samaksātajām
nodevām.
Sugu, apjomu un kvalitātes klasifikācija atbilst izmaksātajiem honorāriem un maksām. Iestādes
apstiprina, ka darbību veicējs ir samaksājis visas piemērojamās maksas.
Pārdošanas dokumentos norādīti piemērojamie pārdošanas nodokļi.
Pastāv PVN maksājumu kvītis.
Pārdošanas un transporta dokumentos norādītie apjomi, sugas un daudzumi atbilst samaksātajām
nodevām. Pārdošanas cenas atbilst tirgus cenām.
Izstrādātās sugas, apjomi un kvalitāte atbilst pārdošanas dokumentos norādītajam.
Iestādes apstiprina, ka darbību veicējs ir laikus nomaksājis piemērojamos pārdošanas nodokļus.
Pārdošanas un transporta dokumentos norādītie apjomi, sugas un daudzumi atbilst samaksātajām
nodevām. Sugu, apjomu un kvalitātes klasifikācija atbilst izmaksātajiem honorāriem un maksām.
Iestādes apstiprina, ka darbību veicējs ir laikus veicis visus piemērojamos maksājumus.
Mežizstrāde tiek veikta ieguves vietas noteiktajās robežās.
Mežizstrāde nenotiek vietās, kur mežizstrāde ir aizliegta ar likumu.
Koku sugas vai atsevišķi koki, kas atrodas ieguves vietā un kuru ciršana ir aizliegta, tiek uzskaitīti
darbu plānos.
Tiek ievēroti mežizstrādes aizliegumi.
Koku sugas vai atsevišķi koki, kas atrodas ieguves vietā un kuru ciršana ir aizliegta, tiek apzīmēti
realitātē.
Visas ar likumu aizsargātās zonas (tostarp sugu biotopi) tiek iekļauti apsaimniekošanas plānā vai
saistītajā dokumentācijā, kā to nosaka tiesību akti.
Ieguves vietā tiek ievērotas likumā noteiktās mērniecības, apsaimniekošanas un apdraudēto vai
izzūdošo sugu aizsardzības procedūras. Tiek ievēroti dabas aizsardzības noteikumi, piemēram,
noteikumi, kas saistīti ar aizsargājamajām zonām, atmatām, aizsargājamajām sugām un medību
ierobežojumiem.
Mežizstrāde tiek veikta ieguves vietas noteiktajās robežās.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
1.17

1.18

Mežizstrāde nenotiek vietās, kur mežizstrāde ir aizliegta ar likumu.
Koku sugas vai atsevišķi koki, kas atrodas ieguves vietā un kuru ciršana ir aizliegta, tiek uzskaitīti
darbu plānos.
Tiek ievēroti mežizstrādes aizliegumi.
Koku sugas vai atsevišķi koki, kas atrodas ieguves vietā un kuru ciršana ir aizliegta, tiek apzīmēti
realitātē.
Visas ar likumu aizsargātās zonas (tostarp sugu biotopi) tiek iekļauti apsaimniekošanas plānā vai
saistītajā dokumentācijā, kā to nosaka tiesību akti.
Ieguves vietā tiek ievērotas likumā noteiktās mērniecības, apsaimniekošanas un apdraudēto vai
izzūdošo sugu aizsardzības procedūras.
Tiek ievēroti dabas aizsardzības noteikumi, piemēram, noteikumi, kas saistīti ar aizsargājamajām
zonām, atmatām, aizsargājamajām sugām un medību ierobežojumiem.
Tiek veikti vides un/vai sociālās ietekmes novērtējumi, un tos apstiprina juridiski kompetenta iestāde,
ja to nosaka likums.
Tiek ievērotas vides uzraudzības prasības.
Tiek ievēroti vides ierobežojumi, piemēram, prasības, kas saistītas ar augsnes bojājumiem,
buferzonām, koku saglabāšanu, sezonālajiem ierobežojumiem utt.
Viss personās mežizstrādes darbu laikā ievēro darba drošības un veselības aizsardzības prasības.
Intervijas ar darbiniekiem un apakšuzņēmējiem apstiprina, ka organizācija pieprasa/nodrošina likumā
noteikto aizsardzības aprīkojumu.
Personas, kuras veic mežizstrādes darbus, tiek nodarbinātas saskaņā ar formālu līgumu, ja to
nosaka likums.
Personām, kuras veic mežizstrādes darbus, ir obligātā apdrošināšana.
Personām, kuras veic mežizstrādes darbus, ir atbilstoši kompetences sertifikāti amata funkciju
veikšanai.
Personām, kuras veic mežizstrādes darbus, tiek maksāta vismaz likumā noteiktā minimālā alga.
Algas tiek izmaksātas oficiāli, un darba devējs tās deklarē saskaņā ar mežizstrādes darbos iesaistītā
personāla prasībām.
Tiek ievērots mežizstrādes darbos iesaistīto personu minimālais pieļaujamais vecums.
Tiek ievērots bīstamos darbos iesaistīto personu minimālais pieļaujamais vecums.
Ieinteresētās puses sniedz pierādījumus, ka mežizstrādes darbos netiek izmantots piespiedu vai
obligātais darbs.
Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka mežizstrādes darbu laikā tiek
ievērotas paražu tiesības.
Tiek piesaistīti eksperti, lai noteiktu specifiskus likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz
tradicionālajām un cilvēktiesībām un nodrošinātu, ka notiek atsaukšanās uz spēkā esošiem tiesību
aktiem (tiek ņemti vērā jaunākie grozījumi) un tiek ņemti vērā tiesu lēmumi par likumā noteikto
pienākumu interpretāciju.
Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka attiecībā uz meža
apsaimniekošanas tiesībām tiek ievērotas ar BIIP saistītās likuma prasības.
Tiek piesaistīti eksperti, lai noteiktu specifiskus likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz
tradicionālajām un cilvēktiesībām un nodrošinātu, ka notiek atsaukšanās uz spēkā esošiem tiesību
aktiem (tiek ņemti vērā jaunākie grozījumi) un tiek ņemti vērā tiesu lēmumi par likumā noteikto
pienākumu interpretāciju.
Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka likumā noteiktās pamatiedzīvotāju
vai tradicionālo tautu tiesības netiek pārkāptas.
Tiek piesaistīti eksperti, lai noteiktu specifiskus likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz
tradicionālajām un cilvēktiesībām un nodrošinātu, ka notiek atsaukšanās uz spēkā esošiem tiesību
aktiem (tiek ņemti vērā jaunākie grozījumi) un tiek ņemti vērā tiesu lēmumi par likumā noteikto
pienākumu interpretāciju.
Produkti ir pareizi klasificēti (sugas, daudzumi, īpašības u. tml.) pārdošanas dokumentos, muitas
deklarācijās un citos likumā noteiktajos dokumentos.
Sugas un produktu veidi tiek tirgoti likumīgi.
Ir saņemtas nepieciešamās tirdzniecības atļaujas un tās tiek dokumentētas.
Ir saņemti visi nepieciešamie transportēšanas dokumenti, un tie tiek uzglabāti.
Apjoms, suga un īpašības tiek klasificētas saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām.
Ar transportēšanu, tirdzniecību vai eksportu saistītie dokumenti ir skaidri saistīti ar konkrēto
materiālu.
Tirdzniecības dokumenti ļauj noteikt materiālu izcelsmi.
Likumības apliecināšanai tiek izmantotas FLEGT licences.
Ja produkti ir nelikumīgi piegādātāja vai apakšuzņēmēja valstī, tie netiek tirgoti caur «nodokļu
paradīzes» valstīm.
Nenotiek nelikumīgas iekšējās cenu noteikšanas manipulācijas.
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1.19

1.20

2.1

2.2

2.3

3.0
3.1 3.6

3.1

Kontrolētās koksnes ieguve notiek saskaņā ar apgabalā noteikto likumdošanu.
Produkti tiek pareizi klasificēti (tips, muitas kods, suga, daudzums, īpašības utt.). Ir saņemtas visas
nepieciešamās importa un eksporta atļaujas.
Visa CITES uzskaitīto sugu pārrobežu tirdzniecība tiek dokumentēta un ir saņemti visi nepieciešamie
eksporta, importa un reeksporta sertifikāti, kurus izsniegušas kompetentās iestādes (CITES
pārvaldības iestādes).
Organizācija nav iesaistīta konfliktu kokmateriālu tirdzniecībā.
Izcelsmes dokumentāciju apstiprina, ka meža produktu izcelsme nav no konfliktu kokmateriālu
reģioniem.
Lauka pārbaude saskaņā ar 2. kategorijas kontrolētās koksnes prasībām FSC-STD-30-010.
Intervijas ar vadību un darbiniekiem, lai novērtētu darba likumu un normatīvu ievērošanas
apzināšanos.
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām sniedz pierādījumus tam, ka mežizstrāde notiek, ievērojot
sociālās tiesības. Tas ietver meža atkarīgās kopienas un pilsonisko sabiedrību, kā arī valsts un
starptautiskās NVO, kas uzrauga sociālo tiesību statusu konkrētajā apgabalā. [Apspriešanās ar
ieinteresētajām pusēm piemēri: aktīvas konsultāciju metodes, piem., kā Santa Katarina dabas
resursu apsaimniekošanas un lauku nabadzības samazināšanas projektā (Brazīlijā) 18: Šajā projektā
tika izmantota inovatīvas apspriešanas metodes, kas balstījās uz speciālistiem, kas bija pazīstami ar
attiecīgajām kopienām.]
Lauka pārbaude saskaņā ar 2. kategorijas kontrolētās koksnes prasībām FSC-STD-30-010.
Ar rakstveida piekrišanu (tostarp Kopienas protokols 19) un/vai citā veidā tiek apstiprināts, ka sniegta
BIIP.
Kopienu protokoli tiek izmantoti (apstiprinot, ka, piemēram, dota BIIP). [Kopienu protokolu
izmantošanas piemēri: Natural Justice (Kopienu un vides advokāti) izveidoja šo koncepciju un palīdz
kopienām izstrādāt protokolus, lai nodrošinātu no augu ģenētiskajiem resursiem gūtā labuma sadali
pārtikai un lauksaimniecībai (Peru); pasargātu pamatiedzīvotāju teritoriju (Panama); un pasargātu
noteiktas dabas svētvietas (Āfrika). Šī koncepcija ir iekļauta Nagojas protokolā Par piekļuvi un gūtā
labuma sadali saskaņā ar Bioloģiskās daudzveidības konvenciju.]
Ir parakstīti sociālās atbildības līgumi (SAL), kuros norādītas organizāciju (sertificētu organizāciju,
mežu apsaimniekotāju) uzņemtās saistības pret pamatiedzīvotājiem, tradicionālajām tautām un/vai
vietējām kopienām ar tradicionālajām tiesībām.
[Lietošanas piemēri: IIED ir izstrādājis ziņojumu par SAL pielietojumu Ganā, izceļot gūto
informāciju20.]
Dokumentu pārbaude apstiprina sociālo tiesību īstenošanu, tostarp sieviešu un bērnu sociālo tiesību
īstenošanu.
Dokumentu pārbaude apstiprina, ka tiek cienītas un ievērotas pamatiedzīvotāju, tradicionālo tautu
un/vai vietējo kopienu tiesības.
Dokumentu pārbaude apliecina likumīgas īpašuma un valdījuma tiesības (piem., īpašuma
dokuments, apsaimniekošanas līgumi vai citas vienošanās).
Intervijas ar PI/TT/vietējām kopienām, lai izvērtētu to izpratni var to tiesībām un vai tās tiek ievērotas.
Nav kontroles pasākumu (indikators paredzēts vienīgi riska novērtēšanas nolūkiem).
Apspriešanās ar ekspertiem (kuri atbilst šī dokumenta C pielikumā noteiktajām prasībām) apstiprina,
ka materiāls tiek iegūts apvidū, kur apsaimniekošanas darbības neapdraud ASV vai apspriešanās ar
ekspertiem rezultātā tiek īstenotas apsaimniekošanas darbības, kas mazina ASV apdraudējuma
risku.
Mežizstrāde nenotiek vietās, kur iespējama sugu koncentrācija. Netiek iegūtas ASV 1. kategorijas
aizsargātas koku sugas. Apspriedes ar ekspertiem (kuri atbilst šī dokumenta C pielikumā noteiktajām
prasībām) apstiprina, ka ieguves apgabalā nenotiek sugu koncentrācija. Pastāv meža
apsaimniekošanas plāni un tajos ietverti profesionāli apdraudēto sugu saraksti un atbilstošas
apsaimniekošanas prakses, kas nodrošina, ka ar apsaimniekošanas aktivitātēm, kas apdraud sugu
izdzīvošanu, saistītais risks ir samazināts (piem., noteiktas rezervju zonas). Apsaimniekošanas

Pasaules banka. 2002. Brazīlija - Dabas resursu apsaimniekošana un lauku nabadzības samazināšanas projekts
- Santa Katerina Washington, DC: Pasaules banka.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2002/03/1752396/brazil-natural-resource-managementrural-povertv-reduction-proiect-santa-catarina.
19
Kopienas protokoli ir dokumenti, kurus sastāda kopienas un kuros norādīts, kā kopienas sagaida, lai ieinteresētās puses ar
viņiem sadarbotos, balstoties uz paražu tiesību īstenošanu. Šo koncepciju izstrādāja «Natural Justice». Vairāk informācijas skatīt
http://naturaliustice.org.
20
Ayine, D, 2008. Juridisko instrumentu izstrāde pilsoņu autonomijas stiprināšanai: Sociālās atbildības līgumi Ganas
mežsaimniecības nozarē. IIED. http://pubs.iied.org/pdfs/12549IIED.pdf
18
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3.2

3.3

3.4

3.4-3.6

4.1

5.1

aktivitātes laikā tiek atpazītas un pasargātas ASV. Mežizstrādes apgabalos tiek noņemti paraugi.
Pastāv kokmateriālu uzskaites sistēmas.
Ieguves apgabalā darbojas pastāvošā ASV tiesiskā aizsardzība.
Notiek apsaimniekošanas plānu inspekcijas.
Meža apsaimniekošanas darbība neizraisa lielu ainavu mežu sadrumstalotību.
Apspriešanās ar ekspertiem (kuri atbilst šī dokumenta C pielikumā noteiktajām prasībām) apstiprina,
ka ieguves vietā notiek apdraudēto sugu aizsardzība.
Apspriešanās ar ekspertiem konkrētajā ieguves apgabalā apstiprina, ka ieguves apgabalā īstenotās
meža apsaimniekošanas prakses neapdraud ASV.
Pastāv meža apsaimniekošanas plāni un tajos ietverts profesionāls apdraudēto ekosistēmu pārskats,
kā arī attiecīgie apsaimniekošanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka meža apsaimniekošanas aktivitātes
neapdraud sugu izdzīvošanu (piem., identificētas rezervju zonas, tiek plānoti adaptīvi
apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, selektīvā mežizstrāde).
Ieguve no meža apgabaliem, kur meža apsaimniekotāji, kuri iegūst kontrolētu koksni, sēj identificēt
šādas kartē neatzīmētas vērtības un pasargāt šādas vērtības no draudiem. Pirms mežizstrādes tiek
īstenota ASV pārbaude ieguves vietā(-s) un apstiprināts, ka plānotās apsaimniekošanas aktivitātes
neapdraud ASV.
Apsaimniekošanas aktivitātes laikā tiek atpazītas un pasargātas ASV.
Mežizstrādes apgabalos tiek noņemti paraugi.
Pastāv kokmateriālu uzskaites sistēmas.
Atrašanās vietas fiksācija (GPS tehnikas, mežizstrādes vietu ģeogrāfiskās atsauces).
Dažos gadījumos, kur vietējās kopienas ir atkarīgas no ūdens, kas nāk no mežu reģiona, un
reglamentējošās iestādes nespēj pasargāt pieeju dzeramajam ūdenim, NRN nepieciešama
apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un BIIP.
Tiek izmantotas metodes, lai novērstu resursu bojājumus vai to noplicināšanu.
Tiek izveidotas buferzonas, izslēgts noteikts aprīkojums, uzlabota ceļu būve, tostarp upju
šķērsošana, mežizstrāde notiek tikai tad, kad zeme ir sasalusi.
Tiek izmantotas selektīvās cirtes metodes.
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām sniedz pierādījumus tam, ka pamatiedzīvotāji,
tradicionālās tautas un/vai vietējās kopienas ar tradicionālām tiesībām ir sniegušas BIIP
mežsaimniecības darbībām ieguves apgabalā.
Saistošas vienošanās ar piegādātājiem mazina risku, ka piegādātais materiāls nāk no meža zonām,
kas pārvērsts plantācijās vai citam lietojumam paredzētās teritorijās, vai, dažos gadījumos, no
pieņemamiem pārveidošanas avotiem (piem., pārveidošana, kas rada ar saglabāšanu saistītu
labumu, maksimāla izmēra mazi meži ar zemu apsaimniekošanas intensitāti, publiski apstiprinātas
pilsētas apgabalu zonējuma izmaiņas utt.). Atbilstošas institūcijas izsniegtas mežizstrādes atļaujas,
kas apliecina, ka nenotiek pārveidošana vai notiek tikai pieņemam pārveidošana, pārbaude.
Ar pārveidošanu saistītu vienošanos un procedūru izpildes pārbaude.
Organizācijas ieguves pamatnostādnes neatbalsta dabisko mežu pārveidošanu par plantācijām vai
teritorijām ar citiem izmantošanas veidiem un šī informācija ir nodota piegādātājiem.
Dokumentu pārbaude.
Piegādātāju apmācības.
Intervijas ar mežu apsaimniekotājiem.
Mežizstrādes vietu apmeklējumi.
Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm sniedz pierādījumus, ka piegādātāji nav iesaistīti mežu
pārveidošanā.
Iegūtās sugas neaug mežos, kurus apdraud pārveidošana ieguves apgabalā.
Sugas, kas identificētas kā potenciāli ĢM koku sugas tiek izslēgtas no piegādes ķēdes.
Ieguves vietas, kurās aug ĢM koki, tiek izslēgtas no piegādes vietas.
Tiek veikta koku ĢMO testēšana saņemšanas brīdī.
Lauka pārbaude apstiprina, ka iegūtās sugas nav ĢMO.
Sēklaudžu izcelsmes dokumentu pārbaude.
Dokumentu patiesuma un kvalitātes pārbaude.

FSC-STD-40-005 V3-0
FSC® KONTROLĒTAS KOKSNES IEGUVES PRASĪBAS

Lapaspuse 43 no 53

F pielikums

Dalība FSC šķiedru testēšanas programmā (informatīvs)

Dalība FSC šķiedru testēšanas programmā ietver:
1
1.1

Dalības apstiprinājums
Organizācija rakstiski informē sertifikācijas institūciju par piekrišanu
piedalīties FSC šķiedru testēšanas programmā, izmantojot zemāk redzamo
paraugu.

1.2

Sertifikācijas institūcija informē FSC piegādes ķēdes integritātes vadītāju
(fiber- testing@fsc.org) par organizācijas dalību, nosūtot parakstītās
veidlapas kopiju.

1.3

FSC piegādes ķēdes integritātes vadītājs apstiprina saņemšanu un informē
organizāciju par zemāk aprakstīto dalības procesu.

2

Norādījumi par paraugu iesniegšanu

2.1

FSC piegādes ķēdes integritātes vadītājs pieprasa organizācijai nosūtīt katras
produktu grupas paraugu uz ASV Meža produktu laboratoriju un informē
sertifikācijas institūciju par šo pieprasījumu.

2.2

Ja paraugs ir šķiedru produkts, paraugam jābūt vismaz 15 x 21cm lielam
(piem., A5 lapas izmērā); nepieciešamas 2-3 plāksnes. Ja tas ir cietas
koksnes produkts vai kokšķiedras plātne, parauga izmēram jābūt apmēram
10 x 7 x 3 cm (piem., kāršu kavas izmērā) vai lielākam.

2.3

Organizācija aizpilda iesnieguma veidlapas paraugu, kas redzams zemāks,
iesniedz to Meža produktu laboratorijai kopā ar paraugiem un nosūta
veidlapas kopiju pa e-pastu fiber-testing@.fsc.org.

3

Rezultāti

3.1

FSC piegādes ķēdes integritātes vadītājs fiksē FSC International centrālajā
datu bāzē.

3.2

FSC piegādes ķēdes integritātes vadītājs paziņo rezultātus organizācijai un
sertifikācijas institūcijai.

Piekrišanas piedalīties FSC šķiedru testēšanas programmā paraugs
Organizācija, kas vēlas izpildīt
FSC-STD-40-005 V3-0 FSC kontrolētas koksnes ieguves prasības (A pielikums 1.2. pants)
aizpilda šo veidlapu un PDF formātā iesniedz to sertifikācijas institūcijai. Sertifikācijas institūcija ir
atbildīga
par dokumenta iesniegšanu FSC International un saglabā kvīti par tās nosūtīšanu.
Dokuments tiek nosūtīts pa e-pastu uz fiber-testing@fsc.org.

Organizācijas nosaukums (kā norādīts FSC
sertifikātā):
Organizācijas FSC pārstāvja vārds un e-pasta
adrese:
Adrese (iela, numurs, pasta indekss, pilsēta,
galvenais birojs):
CW kods:
Blakusproduktu saraksts:
Blakusproduktu izcelsmes valsts/valstis:
Suga:
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Ar šo ................................................ (Organizācijas
nosaukums)
paziņo,
ka
vēlas
piedalīties
blakusproduktu FSC šķiedru
testēšanā, nododot FSC sertificēto materiālu paraugu, gadījumā, ja organizācijas paraugi tiek
izvēlēti atlases procesā.
Organizācija apzinās, ka pirmais FSC veiktais tests noņemtajiem paraugiem ir bez maksas.
Turpmākie testi ir bez maksas, ar nosacījumu, ka iepriekšējie rezultāti nenorāda nepieņemamu
sastāvdaļu klātbūtni. Ja no organizācijas materiāla noņemtajos paraugos tiek konstatēta
nepieņemamu sastāvdaļu klātbūtne, organizācija sedz organizācijas materiāla paraugu šķiedru
testēšanas izmaksas.
Organizācija novērtējuma laikā dod sertifikācijas institūcijai piekļuvi no FSC saņemtajiem šķiedru
testēšanas rezultātiem.

Organizācijas FSC pārstāvja paraksts

Vieta, datums

Iesnieguma veidlapas paraugs
Norādiet informāciju par katru paraugu FSC un Meža produktu laboratorijai:
Ražotājs
FSC licences numurs
FSC COC kods
Krājumu uzglabāšanas iekārtas (KUI) #
FSC produkta etiķetes apliecinājums (ja marķēts)
Sugas apliecinājums
FSC rēķina apliecinājums (piem.: FSC-Mix Credit,
FSC-Mix x%, FSC-100%/Pure, FSC- Recycled
credit, FSC-Recycled x%, FSC- Controlled Wood)
Izcelsmes valsts apliecinājums (ja tiek
apliecināta)
Produkta foto (nav obligāti)

Addrese: Forest Products Laboratory; Attn: Alex Wiedenhoeft - FSC Project; One Gifford
Pinchot Drive; Madison WI 53726-2398; USA.
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G Pielikums Paplašinātā riska novērtējuma forma (informatīvs)
Šajā paraugā dots riska novērtējuma piemērs. Papildu piemēri ar grafisku attēlojumu pieejami FSCPRO-60-002a FSC nacionālā riska novērtējuma sistēmā.

Kontrolētas koksnes paplašinātais riska novērtējums
IZSTRĀDĀTS SASKAŅĀ AR FSC-STD-40-005 V3-0 STANDARTA
prasībām FSC kontrolētas koksnes ieguvei
Sagatavošanas datums: Pēdējās
pārskatīšanas datums:

DD-MM-GGGG

Organizācija Nosaukums:

Atbildīgais darbinieks un e-pasta
adrese: Organizācija, kura izstrādā riska
novērtējumu
Nosaukums:
Atbildīgais darbinieks un e-pasta
adrese:
Sertifikācijas institūcija Nosaukums:

Atbildīgais darbinieks un e-pasta
adrese: Pēdējās apstiprināšanas
datums:
Novērtētā(-s) teritorija(-s):
FSC riska novērtējums neattiecas uz ieguves vietas(-u) paplašināto riska novērtējumu vai tā daļu21
1. Paplašinātais riska novērtējums
Novērtētā teritorija22: (valsts/reģiona nosaukums ātrai identificēšanai, piem., Vācija, Ziemeļreina-

Vesfālene)
PIEZĪME: Tas, vai jāiesniedz arī novērtētā apgabala apraksts, ir atkarīgs no novērtējuma apmēra (skat.
FSC-PRO-60-002a 2.3. iedaļu).
Valsts: (piem., Vācija)
Ģeogrāfiskais apgabals, uz ko attiecas novērtēšana: (piemēram, valstis, apgabali, provinces, bio-reģioni,
eko-reģioni, ūdenstilpnes, ūdensšķirtnes u.c.; piemēram, Ziemeļreina-Vestfālene)
Vai iekļautas ieguves vietas kartes23? □ Jā □ Nē
Norādiet karšu atrašanās direktoriju: .......................................................... (Piem. X pielikums pie
paplašinātā riska novērtējuma, tiešsaistes portāli, datņu direktorija)
Kontrolētās koksnes 1. kategorija: Nelikumīgi iegūta koksne
1. Piemērojamo tiesību aktu noteikšana
□
Piemēroto tiesību aktu noteikšana, balstoties uz Pasaules mežu reģistrā iekļauto informāciju
Aprakstiet, kā tika izskatīts Pasaules mežu reģistrā pieejamais saraksts, lai nodrošinātu, ka tas ir pilnīgs un aktuāls.
□

Piemēroto tiesību aktu noteikšana, izmantojot citus avotu

Tas attiecas uz nacionālo riska novērtējumu un centralizēto nacionālo riska novērtējumu.
Novērtētās teritorijas neietver FSC noteiktos un kartētos «zema riska» apgabalus (sazinieties ar FSC pasaules mežu reģistru,
lai uzzinātu FSC novērtētās un kartētās “zema riska» teritorijas).
23
Ja kartes tiek iesniegtas kopā ar Pagaidu riska novērtējumu, tas nozīmē, ka organizācija piekrīt, ka FSC tās reproducē, lai
papildinātu Pasaules mežu reģistru (kartes izmantojums atkarīgs no tās formāta un kvalitātes).
21
22
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Norādiet piemērojamo tiesību aktu saraksta atrašanās vietu saskaņā ar FSC-PRO-60-002a un strukturējiet to
saskaņā ar FSC-PRO-60-002a: 1. tabulu:
(Piem. Skat. paplašinātā riska novērtējuma X pielikumu / direktoriju, kurā atrodas datne ar sarakstu)
Norādiet identificēšanai lietotos informācijas avotus: ..........................................................................................
(Piem. FSC FM nacionālais standarts, ekspertu novērtējums NVO un/vai valsts iestāžu sniegts saraksts)
Ja netiek izmantots Pasaules mežu reģistrs, paskaidrojiet, kādēļ izmantoti citi avoti.
PIEZĪME: Saites uz esošajām valsts datu bāzēm nav pietiekamas, lai identificētu piemērojamos tiesību aktus.
2. Piemērojamo tiesību aktu īstenošanas novērtējums;
Turpat iespējams norādīt tās pašas likuma apakškategorijas indikatorus.
Indikators
(Piemērojamās
likumības
kategorijas un
apakškategorijas)
(1)

Informācijas
avoti24

(2)
1. piemērs
Likumīgas tiesības veikt mežizstrādi
1.1. Zemes
Pasaules Banka.
valdījuma un
Pasaules
pārvaldības
Pārvaldības
tiesības
Indikatori:
info.worldbank.org/g
overnan ce/wgi/sc_
c
ountry.asp;
NVO ziņojums par
licenču
un
1.2
plānošanas
Koncesijas
izdošanu un kontroli
licences.
(pieejams: ...)
Transparency
International
http://www.transpare
ncy.
org/policy_resea
rch/surveys_indices/
cpi - Transparency
International rādītāji;
valdības
ziņojums
1.3
par
zemes
Apsaimniekošanas apsaimniekošanu
un tiesībām (NVO,
un mežizstrādes
pieejams:..)
plānošana

1.4
Mežizstrādes
atļaujas

2. piemērs
1.14 BIIP

Riska noteikšana un
specifikācija (ja nav zema riska
teritorija) Norādiet, cik sliekšņa
vērtības ir izpildītas25
PAMATOJIET REZULTĀTUS
(par katru vērtību).
(3)
Zems (1):
Zemes un apsaimniekošanas
tiesības ir skaidri definētas tiesību
aktos. Avoti apstiprina šo likumu
īstenošu (vispārējs novērtējums
par likumu ievērošanu, balstoties
uz starptautiskiem rādītājiem un
pierādījumu trūkums par šo
likumu pārkāpumiem).
Norādīts (2)
NVO ziņojums sniedz
informāciju, ka, lai arī nepastāv
plānošanas un
apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpumi, koncesijas licences
bieži tiek izsniegtas ar
nokavēšanos un r novecojušas.
Šī problēma tomēr pastāv
lielākajā daļā privāto mežu.
Zems (1):
Avoti apstiprina šo likumu
īstenošu (vispārējs novērtējums
par likumu ievērošanu, balstoties
uz starptautiskiem rādītājiem un
pierādījumu trūkums par šo
likumu pārkāpumiem).
Zems (1):
Avoti apstiprina šo likumu
īstenošu (vispārējs novērtējums
par likumu ievērošanu, balstoties
uz starptautiskiem rādītājiem un
pierādījumu trūkums par šo
likumu pārkāpumiem).

Funkcionālā
skala26
(4)

Īpašuma tiesības:
«Norādītais risks»
- privātais mežs;
"Zems risks" - citi
meži.

Kontroles
pasākumi
(5)

Kur nepieciešam
koncesija, ieguve no
meža apgabaliem
notiek ar derīgu
koncesijas licenci.

Pamatojiet, kādēļ tikai šie avoti tika izmantoti novērtējumā.
Skat. sliekšņa vērtību, kā norādīts NRAF.
26
Teritoriālās vienības, kuru pamatā ir ne-ģeogrāfiskās pazīmes, piemēram, mežu platības valdījuma / īpašumtiesību veids,
apsaimniekošanas apmērs, SIR.
24
25
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1.15
Pamatiedzīvotāju
tiesības

Karalisko
starptautisko
attiecību institūts:
www.illegallogging.org
(norādīt attiecīgo
ziņojumu direktoriju)
Ekspertu ziņojums
par likumiem, kuri
regulē tradicionālās
tiesības
(ziņojums:…)

Norādīts (2)
Ekspertu pārskats liecina, ka
pamatiedzīvotāju tiesības
pastāvošajos tiesību aktos
aprakstītas nekonsekventi. RIIA
ziņojumos norādīts, ka tiek
pārkāpti tradicionālie likumi
attiecībā uz piekļuvi mežam.

PI klātbūtne:
"Zems risks"
apgabaliem,
kuros nav PI;
«Norādīts risks»
apgabalos, kuros
ir PI.
(Ievērot
konsekvenci ar
2.kat.
novērtējumu)

Dokumenti
apstiprina, ka dota
BIIP
(Ievērot konsekvenci
ar 2.kat.
novērtējumu)

Kontrolētās koksnes 2. kategorija: Koksne, kuras ieguvē tiek pārkāptas tradicionālās un cilvēktiesības
1
1. piemērs
2.3 Tiek ievērotas
pamatiedzīvotāju un
tradicionālo tautu
tiesības.
2. piemērs
2.3 Tiek ievērotas
pamatiedzīvotāju un
tradicionālo tautu
tiesības.

2

3

4

Likumības
novērtējums
(sk.
kontrolētas koksnes 1.
kategoriju);

Norādīts (22)
Sk. riska specifikācija
indikatoriem 1.14. un
1.15.

PI klātbūtne: "Zems
risks" apgabaliem,
kuros nav PI;
«Norādīts risks»
apgabalos, kuros ir PI.

Piemērojamie tiesību
akti (sk. Kontrolētas
koksnes 1. kategorija);
NVO ziņojums par
nomadu ienākšanu
reģionā, kuram tiek
veikts novērtējums.
Starptautiskās darba
organizācijas datu
bāze (…)

Norādīts (24):
NVO ziņojumi
apstiprina sezonālu
pamatiedzīvotāju
klātbūtni apgabala
ziemeļu daļā. Nav
likumu vai normatīvu,
kā arī citu prakšu
attiecībā uz
tradicionālo likumu
ievērošanu un NVO
ziņojumi liecina par šo
likumu pārkāpumiem.
Avoti, kas apstrīd
NVO secinājumus,
nesniedz pietiekami
spēcīgus
pretargumentus
ziņojuma saturam.

PI klātbūtne: "Zems
risks" apgabaliem,
kuros nav PI;
«Norādīts risks»
apgabalos, kuros ir PI.

5

Dokumenti apstiprina,
ka dota BIIP

Dokumenti apstiprina,
ka dota BIIP

Kontrolētās koksnes 3. kategorija: Koksne no mežiem, kur apsaimniekošanas darbības apdraud augstas
aizsargājamās vērtības;
ASV
kategorija

1. piemērs
ASV 1

27

Datus, kas
izmantoti
ASV
identifikācijai
Zināmi un
pieejami datu
avoti attiecībā
uz ASV.
Apdraudēto
sugu
atjaunošanas
plāni /
īstenošanas
ziņojumi. (...)

Identificētie
draudi
(norādiet
avotus27)
Biotopa
pārvietošana
(Likums par
meža....;
Publisko valsts
mežu prakses
kodekss XX)

4

5

Norādīts (8): Apsaimniekošanas prakses
nenosaka ASV dzimšanas vietu aizsardzību. Tā
kā XX sugai apgabalā nepieciešama sezonāla
aizsardzība – šo sugu biotopi tiek pārvietoti.
Valsts ir parakstījusi Konvenciju par bioloģisko
daudzveidību, taču progress Konvencijas mērķu
sasniegšanā ir neliels.
Problēma nav aktuāla dabas aizsardzības zonās
(īpaši: nacionālajos parkos un rezervātos) un
valsts mežu dienesta apsaimniekotajos mežos
iekšējo normatīvo aktu dēļ.

«Zems risks»: Valsts
meži (identificēto risku
mazina iekšējās
prakses kodekss un
esošie pierādījumi
liecina, ka kodekss
tiek ievērots).
'Norādīts risks': pārējā
teritorija.

Sniegt pamatojumu, kāpēc tikai šie avoti tika izmantoti novērtējumā.

FSC-STD-40-005 V3-0
FSC® KONTROLĒTAS KOKSNES IEGUVES PRASĪBAS

Lapaspuse 48 no 53

Kur attiecīgais FSC nacionālais birojs ir izstrādājis HCV novērtējuma sistēmu, kas atbilst FSC kontrolētās koksnes prasībām
attiecībā uz ASV klātbūtni un apdraudējumu novērtējumu saskaņā ar FSC-PRO-60-002a, tā tiek piemērota kontrolētās
koksnes 3. kategorijas paplašinātajā novērtējumā.

Kontrolētās koksnes 4.kategorija: Koksne no mežiem, kuri tiek pārveidoti par plantācijām vai
paredzēti citai lietošanai
1

2

3

1. piemērs
4.1 (...) Likumības
novērtējums
(sk.
kontrolētas
koksnes
1.
kategoriju);

2. piemērs
4.1 (...)
Telpiska
meža ieguves
apgabala
datu
bāze.
Ziņojumi par
zemsedzi.

4

5

Zems (2):
Tiesību akti pieļauj meža ekosistēmu likvidāciju (tostarp
pārveidošanu par plantācijām) vienīgi ar mērķi īstenot
valsts prioritātes (ātrgaitas ceļu izveide, ugunsdzēsības
un ūdens apgādes ūdenstilpņu izveidei utt.). Tiesību
aktos ir atļauta kailcirte, taču ir jāveic nocirsto zonu
atjaunošana pietiekami īsā laikā, lai pasargātu
ekosistēmu no noārdīšanās. Kontrolētās koksnes 1.
kategorijas novērtējums apstiprina, ka likumi tiek
ievēroti.
Zems (1):
Telpisko datu pieejamība datu bāzē apstiprina, ka
izpildīts telpiskās robežvērtības kritērijs. Turklāt
valdības ziņojumi (pēdējo 5 gadu laikā), saistīti ar
zemsedzes izmaiņām, apstiprina, ka pārveidošana
nepārsniedz robežvērtību.

Kontrolētās koksnes 5. kategorija: Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki
1

2

3

5.1. Ģenētiski
modificēti koki netiek
izmantoti

Likumības
novērtējums
(sk.
kontrolētas koksnes 1.
kategoriju);

Zems (1):
ĢM koku stādīšana
mežā ir aizliegta ar
likumu. Kontrolētās
koksnes 1. kategorijas
novērtējums
apstiprina, ka likumi
tiek ievēroti.

4

2. Riska novērtējumā iesaistīto ekspertu saraksts un kontaktinformācija
Kontrolētās koksnes 1. kategorija
1. (Norādiet vārdu un kontaktinformāciju vai atsauces uz publiski pieejamu informāciju.)
Novērtētās teritorijas: (Norādiet novērtētās teritorijas, kur tika iesaistīts eksperts28)
Kontrolētās koksnes 2. kategorija
1. (Norādiet vārdu un kontaktinformāciju vai atsauces uz publiski pieejamu informāciju.)
(U. tml.)

28

Attiecas, ja paplašinātā riska novērtējums tiek veikts vairāk nekā vienai teritorijai.
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5

H pielikums Standarta 2-1 un 3-0 versiju atšķirību matrica (informatīvs)
V3-0 izmaiņas
Izstrādāts kā likumības pārbaudes sistēma, tādēļ
ietver arī riska mazināšanu, ne tikai pārbaudi ar
verifikācijas programmas palīdzību. Attiecas tikai uz
materiāliem,
kas
tiek
piegādāti
bez
FSC
apliecinājuma.

V2-1
A Kompetence

B Standarta spēkā stāšanās datums
C Atsauces

Nepieciešams izmantot apstiprinātus FSC riska
novērtējumus, apstiprinātus kontrolētas koksnes
dokumentus (tādējādi tiek iekļautas visas FSC
apstiprinātās nacionālās vadlīnijas) un atsevišķu
paplašināto riska novērtējuma procedūru, kur
piemērojams.
Pamata definīciju izmaiņas un atjauninājumi, tostarp
FSC normatīvo dokumentu integritāte.

D Termini un definīcijas
1. daļa: Kvalitātes sistēmas prasības
1. Uzņēmuma politika

2. Procedūras
3. Apmācība

4. Dokumentācija

2. daļa: FSC kontrolētas koksnes ieguves prasības
5. Piegādātāja identifikācija

6. FSC sertificētas izejvielas no FSC sertificētiem
piegādātājiem

7. FSC kontrolētas izejvielas no piegādātājiem, kas ir
sertificēti FSC kontrolētas koksnes piegādei

8. FSC kontrolētas koksnes izejvielas no FSC
nesertificētiem piegādātājiem
9. Nekontrolētas koksnes izejvielas

10. CITES iekļautas sugas

3. daļa: Riska novērtējums un verifikācijas programma
11. Riska novērtējums

Netiek prasīta - pārskatītais standarts pieprasa visu tā
prasību īstenošanu. Prasība par uzņēmuma politiku
tika pārskatīta, pārskatot FSC- STD-40-004 standartu.
Prasības ir iekļautas 5. iedaļā.
Prasības ir atceltas, jo uz to jau attiecas FSC-STD-40004 (augstākas hierarhijas) standarts. Tomēr
kompetences prasības joprojām ir spēkā.
Prasības ir saglabātas un paplašinātas, ievāktajai
informācijai ir jābūt publiski pieejamai. Atkarībā no
ieguves apgabala riska apzīmējuma, nepieciešama
dažāda informācija.
Šīs iedaļas nosacījumi ir iekļauti LPS prasībās un
attiecas uz informācijas iegūšanu.
Joprojām
nepieciešamas
zināšanas
par
piegādātājiem. Dokumentācija uz materiālu, nevis uz
piegādātāju.
Jāidentificē materiāla izcelsme no vietas ar zemu vai
norādītu risku, atkarībā no FSC riska novērtējumā
dotajiem riska apzīmējumiem.
Prasības attiecībā uz informāciju par piegādes ķēdēm
joprojām ir spēkā.
Izslēgts no V3-0. Prasības attiecībā uz FSC
sertificētām izejvielām, kā ar izejvielām, kas
sertificētas saskaņā ar FSC-STD-30-010, iekļautas
FSC-STD-40-004.
Izslēgts no V3-0. Prasības attiecībā uz FSC
sertificētām izejvielām, kā ar izejvielām, kas
sertificētas saskaņā ar FSC-STD-30-010, iekļautas
FSC-STD-40-004.
Standarta Versija 3-0 ietver prasības vienīgi ne-FSC
sertificētiem piegādātājiem, ieskaitot materiālus, kas
iepriekš tikuši sertificēti/kontrolēti, bet tiek piegādāti
bez FSC apliecinājuma.
Prasības tika saskaņotas ar CoC prasībām FSC-STD40-004 - sajaukšana ar neatbilstīgām izejvielām nav
atļauta. To iespējams novērst, īstenojot atbilstošus
kontroles pasākumus.
Prasības attiecībā uz CITES sugu sertifikātiem ir
ietvertas prasībās par informācijas par materiālu
ieguvi.
Standarts

nosaka
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FSC

riska

novērtējumu

izmantošanu, kur tas iespējams. Kur tie nav pieejami
(nenovērtētos
apgabalos),
standarts
nosaka
organizācijas riska novērtējuma prasības (sīkāk
aprakstītas A pielikumā), kas var ietver vienkāršotu
riska novērtējumu, kas balstīts uz standarta Versijas
2-1 2. pielikumu, vai paplašināto riska novērtējumu.
Paplašinātā riska novērtējuma prasības nosaka FSCPRO-60- 002aizmantošanu.

12. Koksnes ar identificētu zema riska izcelsmi
verifikācijas programma

13. Verifikācijas programma koksnes piegādēm no
avotiem ar nenorādītu riska pakāpi

14. Sūdzību mehānisms
4. daļa: FSC kontrolētas koksnes pārdošana
15. FSC kontrolētas koksnes ieguve
Pielikumi
1. pielikums Terminu glosārijs
2. pielikums Riska novērtēšanas kritēriji
3. pielikums Uzņēmuma verifikācijas nosacījumi
4. pielikums Ar FSC kontrolēto koksni saistīto
apliecinājumu nosacījumi
ADVICE-40-005-01 «Rajona» koncepcija riska
novērtējumos
ADVICE-40-005-02 Sūdzības par pretrunīgu darbību
piegādātāju FMU.

ADVICE-40-005-03 Vai ražošanas vai tirdzniecības

Paplašināta publiski pieejamās informācijas par
novērtējumiem kompetence.
Termins «rajons» aizvietots ar terminu «ieguves
apgabals». Materiāla izcelsmes dokumentācijai jābūt
tādai, lai būtu iespējams izsekot materiāla izcelsmi no
vienota riska zonas tādā ieguves apgabalā, kas atbilst
NRN (vai CNRN) novērtētajam apgabalam. Ja/kad kā
kontroles pasākums tiek izmantota lauka pārbaude,
nepieciešama
dokumentācija,
kas
apstiprina
izcelsmes vietu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka riska kategorijas ir mainījušās.
Prasības attiecībā uz ieguvi no zema riska
apgabaliem joprojām ir spēkā, noteiktas papildus
prasības piegādes ķēdes sajaukšanās riska
noteikšanai.
Prasības verificēt materiālu no avotiem ar nenorādītu
riska pakāpi ir aizstātas ar riska mazināšanas
prasībām, iegūstot koksni no konkrētiem riska
apgabaliem.
Riska mazināšana ir balstīta uz attiecīgajā riska
novērtējumā piemērotajiem riska apzīmējumiem.
Standarts regulē arī riska mazināšanu, ja riska
novērtējumā ir noteikts nenorādīts risks.
Lauka pārbaudes un apspriedes ar ieinteresētajām
pusēm (ko veic organizācija) ir iespējami kontroles
pasākumi un to veikšana ne vienmēr ir nepieciešama.
Kontroles pasākumi var būt paredzēti vienīgi
dokumentācijas verifikācijai vai nodrošināt, ka
materiāls tiek izslēgts.
Prasības ir saglabātas un paplašinātas.
Prasības ir atceltas, jo uz to jau attiecas FSC-STD-40004 augstākas hierarhijas standarts
Prasības ir atceltas, jo uz to jau attiecas FSC-STD-40004 augstākas hierarhijas standarts
Pielikums ir dzēsts, un attiecīgās atsauces ir norādītas
sadaļā Termini un definīcijas.
Pielikums ir dzēsts, un attiecīgās prasības ir
pārskatītas un ietvertas A pielikumā.
Nosacījumus aizstāj LPS nosacījumi, kas iekļauti šī
standarta pamata tekstā.
Pielikums ir dzēsts. Prasības nosaka esošie standarti,
kas piemērojami CoC sertificētām organizācijām
(FSC-STD-40-004, FSC-STD- 50-001).
Termins «rajons» aizvietots ar terminu «ieguves
apgabals». Prasības ir iekļautas A pielikumā.
Prasības attiecībā uz sūdzībām ir pārskatītas. Tie
ietver prasības attiecībā uz to, kas organizācijai ir
jādara, saņemot sūdzības saistībā ar zema riska
apgabaliem.
Prasības nav dzēstas, jo pārskatītais standarts
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vieta var tikt definēta kā «rajons» riska novērtējuma
veikšanas nolūkam?
ADVICE-40-005-04 Kāda dokumentācija un kontrole ir
nepieciešama, lai verificētu ģeogrāfisko izcelsmes
vietu?
ADVICE-40-005-05 Ražošanas/tirdzniecības vietas
uzņēmuma
kontrolētās
koksnes
verifikācijas
programmā
ADVICE-40-005-06 Riska novērtējumu publiska
pieejamība
ADVICE-40-005-07 Minimālais publiski pieejamo riska
novērtējumu rezultātu saturs un pārskatīšana
ADVICE-40-005-08 Ko darīt gadījumos, ja divi
uzņēmumi sasniedz pretrunīgus rezultātus savos
rajona riska novērtējumos?
ADVICE-40-005-09 Izmantojiet FSC akreditētu
Nacionālo iniciatīvu izstrādātās vadlīnijas un riska
apzīmējumus
ADVICE-40-005-10 Kad sertifikācijas
izsniedz FSC kontrolētas koksnes kodu?

institūcija

ADVICE-40-005-11 Vai nepieciešams īstenot vai
izvērtēt citas standarta daļas «FSC kontrolētas
koksnes» pārdošanas darbībām?
ADVICE-40-005-12
Tranparency
International
Korupcijas uztveres indeksa izmantošana riska
novērtējumos.

nenosaka Paziņojumā ietverto skaidrojumu.
Šīs prasības ir apvienotas ar prasībām, kas attiecas
uz pierādījumiem par izcelsmi.
Prasības nav dzēstas, jo pārskatītais standarts
nenosaka Paziņojumā ietverto skaidrojumu.
Šīs prasības ir apvienotas
prasībām un A pielikumu.

ar

dokumentācijas

Prasība ir dzēsta, jo tā attiecas uz sertifikācijas
institūcijām, nevis organizāciju. Skatiet attiecīgo
akreditācijas standartu FSC-STD-20-011.
Jebkuras papildu nacionālās prasības apstiprina FSC
un tās tiek iekļautas FSC PRO-60-002b. Standarts
atsaucas uz tiem un nosaka, ka piemērojamās
nacionālās prasības ir obligātas.
Prasība ir dzēsta, jo tā attiecas uz sertifikācijas
institūcijām, nevis organizāciju.
Skatiet attiecīgo
akreditācijas standartu FSC-STD-20-011.
FSC kontrolētas koksnes pārdošana un iegāde atbilst
FSC- STD-40-004 standartam.
Prasības ir iekļautas A pielikumā.

ADVICE-40-005-13 Vai pastāv atšķirība starp FSC
kontrolētas koksnes standartu un FSC Principiem un
kritērijiem augstas saglabāšanas vērtības mežu
(ASVM) interpretācijā?
ADVICE-40-005-14 Kā tiek apstiprināts zems risks
FSC-STD-40- 005 V2-1, 1.1. panta C kategorijā?
ADVICE-40-005-15 Lauka pārbaužu auditi, rezultāti,
lēmumu pieņemšana un veicamās darbības.
ADVICE-40-005-16 Kāds ir paraugu noņemšanas
temps un izlase, ko sertifikācijas institūcijas izmanto
lauka pārbaudēs, pārbaudot piegādes no izcelsmes
vietām ar nenorādītu risku?
ADVICE-40-005-17 Dokumentācija un procesuālās
prasības, lai pierādītu blakusproduktu izcelsmes
ģeogrāfisko apgabalu
ADVICE-40-005-18
Uzņēmuma
verifikācijas
programmas neatkarība
ADVICE-40-005-19 Piemērojamie nacionālie un
vietējie likumi un normatīvie akti attiecībā uz
kontrolētas koksnes novērtējumiem un verifikācijas
programmām

Sīkākas prasības attiecībā uz lauka pārbaudēm ir
dzēstas.
Prasības ir iekļautas A pielikumā.

Prasības ir atjaunotas un iekļautas 2. iedaļā.

Nosacījumi paliek spēkā un standarta darbības joma,
kā arī LPS nosacījumi neļauj organizācijai īstenot
standartu, lai novērtētu tai piederošos vai tās
pārvaldītos mežus.
Prasības ir iekļautas A pielikumā.

ADVICE-40-005-20 Blakusproduktu ieguve saskaņā
ar ES Kokmateriālu regulu.
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