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Jebkuru šī darba daļu, uz kuru attiecas izdevēja autortiesības, ir aizliegts reproducēt vai kopēt 

jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem (grafiskiem, elektroniskiem vai mehāniskiem, tostarp, 

kopēt, ierakstīt, ierakstīt kasetē vai izmantot informācijas izguves sistēmās) bez rakstiskas izdevēja 

atļaujas. 

 

Drukātas šī dokumenta kopijas paredzētas vienīgi atsaucei. Lūdzu, izmantojiet FSC mājas lapā 

(ic.fsc.org) pieejamo elektronisko kopiju, lai pārliecinātos, ka izmantojat jaunāko dokumenta 
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Forest Stewardship Council (FSC®) ir neatkarīga, nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas ir 

dibināta, lai veicinātu videi atbilstošu, sociāli izdevīgu un ekonomiski pamatotu pasaules mežu 

apsaimniekošanu. 

 

FSC vīzija ir mūsu paaudzes sociālajām, ekoloģiskajām un ekonomiskajām tiesībām un vajadzībām 

atbilstoši pasaules meži, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzības. 
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Ievads 

 

FSC piegādes ķēde (PĶ) ir produktu ceļš no meža vai, otrreizēji pārstrādātu materiālu gadījumā, no 

reģenerācijas vietas, līdz vietai, kur produkts tiek pārdots ar FSC apliecinājumu un/vai tas tiek 

pabeigts un apzīmēts ar FSC zīmi. PĶ ietver visus darbības, apstrādes, tirdzniecības un izplatīšanas 

posmus, kur pāreju uz nākamo piegādes ķēdes posmu ietver produkta īpašnieka maiņu. 

 

Jebkādas īpašnieka izmaiņas FSC apstiprinātu produktu piegādes ķēdes ietvaros nosaka efektīvas 

PĶ ieviešanu visos attiecīgās organizācijas līmeņos, ko apstiprina neatkarīga FSC akreditēta 

sertifikācijas iestāde, ja organizācija vēlas FSC apliecinājumu saviem produktiem. 

 

Šādu pārvaldes sistēmu FSC sertifikācija ir izstrādāta, lai nodrošinātu ticamu pārliecību, ka 

produkti, kas tiek pārdoti ar FSC apliecinājumu, ir nākuši no pareizi apsaimniekotiem mežiem, 

kontrolētām darbības vietām, reģenerētiem materiāliem vai to maisījuma. FSC PĶ sertifikācija 

veicina caurredzamu, no šādiem materiāliem izgatavotu produktu virzību piegādes ķēdē. 

 

Iepriekšējās versijas 

 

V1-0 2004. gada septembrī FSC direktoru padome apstiprināja sākotnējo versiju “FSC-STD-40-004 

V1-0: FSC PĶ standarti uzņēmumiem, ka piegādā un izgatavo FSC sertificētus produktus”. 

 

V2-0 Ievērojami pārskatot standartu, tika ieviestas jaunas PĶ koncepcijas, piemēram, produktu 

grupas un kredīta sistēma. Tajā ņemti vērā dažādi trīs tehnisko darba grupu, kas satikās laikā no 

2005. gada oktobra līdz 2007. gada februārim, ieteikumi, kā arī no ieinteresēto pušu sniegtās 

informācijas, kas tika iegūta publisko aptauju veidā, un FSC diskusijas pētījumā “FSC-DIS-01-013: 

FSC PĶ standarta pārskats un labojumi” minētā. V2-0 tika apstiprināts FSC Direktoru padomes 46. 

sapulcē 2007. gada novembrī. 

 

V2-1 Šis nelielais standarta pārskats ietvēra jaunas FSC PĶ prasības attiecībā uz sertifikāta turētāja 

apņemšanos ievērot FSC vērtības un darba drošības un veselības aizsardzības prasības. Šo 

dokumenta versiju FSC Pamatnostādņu direktors apstiprināja 2011. gada 1. oktobrī. 

 

V3-0 Šajā būtiskajā pārskatā ņemti vērā pieci 2011. gada FSC Ģenerālās Asamblejas priekšlikumi 

(38., 43., 44., 45. un 46. priekšlikums), kā arī FSC International pasūtītie pētījumi par darbības vietu 

kreditēšanas metodoloģiju un iespējām labāk novērtēt tieši no ražošanas iegūtu reģenerācijas 

materiālus FSC sistēmā. Šo dokumenta versiju FSC Direktoru padome apstiprināja 73. sapulcē, 

2016. gada novembrī. 
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A Mērķis 

 

Šī standarta mērķis ir noteikt minimālās PĶ vadības un ražošanas prasības organizācijā, lai 

demonstrētu, ka meža materiāli un produkti, kas tiek iegādāti, marķēti un pārdoti ar FSC 

apliecinājumu, tiek iegūti no pareizi apsaimniekotiem mežiem, kontrolētām darbības vietām, 

reģenerētiem materiāliem vai to maisījuma un jebkādi ar to saistīti apgalvojumi ir patiesi un pareizi. 

 

B Darbības joma 

 

Šis ir FSC PĶ sertifikācijas pamata standarts, kurā noteiktas prasības, kas attiecas uz visām 

organizācijām, kas saņēmušas PĶ sertifikāciju vai ir tai pieteikušās attiecībā uz FSC sertificētu 

meža produktu ieguvi, apstrādi, marķēšanu un pārdošanu. 

 

1. sadaļa Kam nepieciešama PĶ sertifikācija? 

 

Lai produkts saņemtu FSC apliecinājumu, jāpastāv nepārtrauktai sertificētu organizāciju ķēdei, kas 

aptver visas produkta juridisko īpašumtiesību izmaiņas no sertificēta meža vai reģenerācijas vietas 

līdz pārdošanai ar FSC apliecinājumu un/vai punktu, kad produkts tiek pabeigts un saņem FSC 

marķējumu. Tādēļ PĶ sertifikācija ir nepieciešama visām meža produktu piegādes ķēdes 

organizācijām, kurām ir juridiskas īpašumtiesības uz sertificētiem produktiem un kuras veic vismaz 

vienu no šīm darbībām: 

 

a. pārdod FSC sertificētus produktus ar FSC apliecinājumiem pārdošanas dokumentos; 

b. marķē FSC sertificētus produktus; 

c. ražo vai maina produktu, kas tiek pārdoti ar FSC apliecinājumu, sastāvu vai fizisko integritāti 

(piem., atkārtota iesaiņošana); 

d. virza tirgū FSC sertificētus produktus, izņemot gatavus produktus un produktus ar FSC 

marķējumu, kurus tirgū var virzīt nesertificēti turētāji (piem., mazumtirgotāji), saskaņā ar FSC-

STD-50-002 FSC tirdzniecības zīmju izmantošanas produktu virzīšanai tirgū nosacījumi personām, 

kas nav FSC sertifikāta turētājas. 

 

PIEZĪME: FSC apliecinājums ir nepieciešams gadījumos, kur klienti vēlas izmantot FSC 

sertificētus produktus kā citu sertificētu produktu ražošanas izejmateriālus un/vai pārdot tos kā FSC 

sertificētus. 

 

PĶ sertifikācija nav nepieciešama organizācijām, kas sniedz pakalpojumus sertificētām 

organizācijām, neuzņemoties juridiskas īpašumtiesības pār sertificētajiem produktiem, tostarp: 

 

a. aģenti un izsoļu nami, kas organizē sertificēto produktu tirdzniecību starp pircēju un pārdevēju; 

b. loģistiskas pakalpojumu sniedzēji, kuri transportē un/vai īslaicīgi uzglabā sertificētos produktus; 

c. apakšuzņēmēji, kas darbojas saskaņā ar ārpakalpojuma līgumu atbilstoši šī standarta 11. sadaļas 

nosacījumiem. 

 

 

2. Sadaļa Kuriem produkta komponentiem nepieciešama sertifikācija? 

 

Visiem no meža produktiem iegūtiem produkta komponentiem, kuriem ir funkcionāls mērķis, 

jāatbilst PĶ kontroles prasībām. Komponentam ir funkcionāls mērķis, ja izņemot attiecīgo 

komponentu, tiek traucēta produkta funkcija. Meža produkti ar sekundārām funkcijām (piem., 

transportēšanai, aizsardzībai vai dozēšanai) var neatbilst PĶ kontroles prasībām. 
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PIEZĪME: Iepakojums, kas ir izgatavots no meža produktu izejmateriāliem (piem., papīra vai 

koka), uzskatāmas par atsevišķu elementu, kas nav saistīts ar tajā esošo produktu. Tādējādi 

organizācija var izvēlēties vai sertificēt iepakojumu vai tā saturu, vai abus. 

 

Standarts ir iedalīts četrās daļās. 1. daļā un 2. daļā aplūkotas vispārīgas prasības, kas ir obligātas 

visiem PĶ sertifikāta turētājiem. 3. un 4. daļā norādītās prasības piemērojamas atbilstoši katra 

sertifikāta darbības jomai. 

Visi šī standarta aspekti uzskatāmi par normatīviem, tostarp, darbības joma, spēkā stāšanās datums, 

atsauces, termini un definīcijas, tabulas, iedaļas un pielikumi, ja vien nav norādīts citādi. 

 

C Spēkā stāšanās datums un derīguma termiņš 

 

Apstiprināšanas datums  2016. gada novembris  

Publicēšanas datums   2017. gada 1. janvāris 

Spēkā stāšanās datums  2017. gada 1. aprīlis 

Pārejas periods   2017. gada 1. aprīlis – 2018. gada 28. marts 

Derīguma periods   līdz aizstāšanai vai atcelšanai 

 

PIEZĪME: Pārejas perioda beigās visi sertifikāta turētāji un pretendenti būs tikuši izvērtēti saskaņā 

ar šo standarta versiju. 

 

D. Atsauces 

 

FSC-STD-40-004 ir pamata standarts, kas attiecas uz visu PĶ organizāciju sertifikāciju un var tikt 

kombinēts ar papildu standartiem saskaņā ar organizācijas standarta darbības jomu, kā norādīts A 

tabulā. 

 

Norādītie dokumenti ir papildu standarti un citi normatīvie dokumenti, kas ir būtiski FSC-STD-40-

004 īstenošanai. Atsaucēm, kur nav norādīti datumi, spēkā ir norādītā dokumenta jaunākais 

izdevums (tostarp visi grozījumi). 

 

A tabula FSC PĶ normatīvā struktūra 

 

FSC Normatīvie dokumenti, kas attiecas uz visiem PĶ sertifikāta turētājiem 

FSC-STD-40-004 Piegādes ķēdes sertifikācija 

FSC-STD-40-004a FSC produktu klasifikācija (FSC-STD-40-004 pielikums) 

FSC-DIR-40-004 FSC direktīva par piegādes ķēdes sertifikāciju 

FSC-POL-01-004 FSC organizāciju asociācijas pamatnostādnes 

Papildu normatīvie dokumenti (piemērojami saskaņā ar sertifikāta darbības jomu) 

Darbības Piemērojamie normatīvie dokumenti 

Grupas vai vairāku darbības vietu PĶ FSC-STD-40-003 Vairāku darbības vietu 

piegādes ķēdes sertifikācija  

Kontrolētas koksnes ieguve FSC-STD-40-005 Kontrolētas koksnes darbības 

prasības 

FSC-DIR-40-005 FSC direktīva par FSC 

kontrolētu koksni 

Reģenerētu materiālu ieguve FSC-STD-40-007 FSC standarti reģenerāta 

materiāla izmantošanai FSC produktu grupās un 
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FSC sertificētos produktos 

FSC preču zīmes izmantošana FSC-STD-50-001 FSC preču zīmju 

izmantošanas nosacījumi sertifikāta turētājiem 

 

PIEZĪME: Normatīvās struktūras FSC interpretācija ir pieejama FSC mājaslapā (ic.fsc.org). 

 

3. sadaļa 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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1. DAĻA: Vispārīgas prasības 

1. PĶ vadības sistēma 

 

1.1.Organizācija ievieš un uztur PĶ vadības sistēmu atbilstoši tās izmēram un komplicētībai, 

lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību spēkā esošajām sertifikācijas prasībām, tostarp 

šādām: 

a. iecelt vadības pārstāvi, kurš kopumā uzņemas atbildību un kuram ir atbilstošas pilnvaras attiecībā 

uz organizācijas atbilstības spēkā esošajām sertifikācijas prasībām nodrošināšanu; 

b. ieviest un uzturēt atjaunotas dokumentētas procedūras, kas attiecas uz sertifikāta darbības jomā 

spēkā esošajām prasībām; 

c. definēt atbildīgo personu, kas atbild par katras procedūras ieviešanu; 

d. apmācīt darbiniekus par jaunāko organizācijas procedūru versijām, lai nodrošinātu to kompetenci 

PĶ vadības sistēmas ieviešanā; 

e. uzturēt pilnīgu un atjaunotu informāciju, kas tiek uzglabāta vismaz piecus (5) gadus. Kā 

minimums, organizācija saglabā informāciju par šādiem dokumentiem atbilstoši sertifikāta darbības 

jomai: procedūras, produktu grupu saraksti, apmācība, iegādes un pārdošanas dokumenti, materiālu 

uzskaites dokumenti, apjoma kopsavilkumi, preču zīmes apstiprinājumi, informācija par 

piegādātājiem, sūdzības, ārpakalpojumi, neatbilstošo produktu kontrole, reģenerētā materiāla 

apstiprināšanas programma un padziļinātās pārbaudes programma kontrolētam materiālam un FSC 

kontrolētai koksnei. 

1.2. Organizācija piemēro A pielikumā noteiktos atbilstības kritērijus, lai definētu tās atbilstību 

vienas, vairāku vai grupu darbības vietas PĶ sertifikācijai. 

1.3. Organizācija rīkojas saskaņā ar FSC vērtībām kā noteikts FSC-POL-01-004, parakstot FSC 

pašdeklarāciju par izvairīšanos tieši vai netieši iesaistīties šādās aktivitātēs: 

a. nelikumīga mežizstrāde vai nelikumīgas koksnes vai kokmateriālu tirdzniecība; 

b. tradicionālo un cilvēktiesību pārkāpumi mežizstrādes darbību laikā; 

c. augstas saglabāšanas vērtību iznīcināšana mežizstrādes darbību laikā; 

d. ievērojamu meža platību pārvēršana plantācijās vai ne-mežu lietošanas veidiem; 

e. ģenētiski modificētu organismu ieviešana mežsaimniecības darbībās; 

f.  ILO pamata konvenciju pārkāpumi kā noteikts 1998. gada ILO Pamata principu un darba tiesību 

deklarācijā. 

 

PIEZĪME: Šis pants tiks modificēts, kad FSC būs pabeigs Asociāciju pamatnostādņu pārskatīšanas 

procesu. 

 

1.4.Organizācija demonstrē savu apņēmību ievērot darba drošības un veselības aizsardzības 

prasības (OHSAS). Kā minimums, organizācija ieceļ OHSAS pārstāvi, izveido un ievieš 

procedūras un apmāca darbiniekus attiecībā uz OHSAS. 

 

PIEZĪME: Kā pierādījumu atbilstībai šai prasībai var izmantot citu ar OHSAS saistītu sertifikāciju 

un vietējo noteikumu, kas ietver 1.4. pantā noteiktos elementus ievērošanu (i.e., tiek uzskatīts, ka 

organizācija automātiski atbilst 1.4. pantā noteiktajām prasībām). 

 

1.5.Organizācija nodrošina, ka par organizācijas atbilstību PĶ sertifikāta darbības jomai 

piemērojamām prasībām saņemtās sūdzības tiek atbilstoši izskatītas, tostarp: 

 

 a. apstiprināt sūdzības saņemšanu divu (2) nedēļu laikā no sūdzības saņemšanas; 

 b. izskatīt sūdzību un noteikt ierosinātās darbības, reaģējot uz sūdzību, trīs (3) mēnešu laikā. 

Ja izmeklēšanas pabeigšanai nepieciešams vairāk laika, sūdzības iesniedzējs tiek par to informēts; 

c. veikt atbilstošās darbības attiecībā uz sūdzībām un jebkādiem trūkumiem, kas konstatēti 

procesos, kas ietekmē atbilstību sertifikācijas prasībām; 
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 d. informēt sūdzības iesniedzēju, ja sūdzība ir uzskatāma par veiksmīgi atrisinātu un slēgtu. 

 

1.6.Organizācijai jāievieš sistēma, lai nodrošinātu, ka jebkādi neatbilstoši produkti tiktu 

identificēti un kontrolēti, lai novērstu nejaušu to pārdošanu un piegādi ar FSC 

apliecinājumu. Konstatējot neatbilstošus produktus pēc to piegādes, organizācija veic 

šādas aktivitātes: 

a. rakstveidā informēt tās sertifikācijas iestādi un visus skartos klientus piecu darba dienu laikā pēc 

neatbilstošā produkta identifikācijas un reģistrēt šo paziņojumu; 

b. analizēt neatbilstošu produktu rašanās cēloņus un ieviest pasākumus, lai novērstu to atkārtošanos; 

c. sadarboties ar sertifikācijas iestādi, lai ļautu sertifikācijas iestādei apstiprināt, ka ir veiktas 

nepieciešamās darbības, lai novērstu neatbilstību. 

 

1.7.Organizācija pierāda tās sertifikācijas iestādes un Starptautiskās Akreditācijas iestādes 

(ASI) veikto darījuma apstiprinājumu, uzrādot FSC darījuma datu paraugus pēc 

sertifikācijas iestādes pieprasījuma. 

 

2. Materiālu ieguve 

 

2.1.Organizācija uztur atjaunotu informāciju par visiem piegādātājiem, kuri piegādā 

materiālus FSC produktu grupām, tostarp nosaukumus, sertifikācijas kodu (ja 

piemērojams) un piegādātos materiālus. 

2.2.Lai apstiprinātu jebkādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt piegādāto produktu pieejamību 

un autentiskumu, organizācija regulāri apstiprina savu aktīvo FSC sertificēto piegādātāju 

sertifikātu derīgumu un darbības jomu, izmantojot FSC sertifikātu datu bāzi 

(info.fsc.org). 

 

PIEZĪME: Organizācijas atbilstību šai prasībai var apliecināt arī citas FSC platformas, kas ir 

sinhronizētas ar FSC datu bāzi (piem., preču zīmju portāls un tiešsaistes apliecinājumu platforma), 

nosūtot organizācijai automātisku paziņojumu gadījumā, ja mainījusies tās piegādātāju sertifikāta 

darbības joma. 

 

2.3.Organizācijai ir ieviesta sistēma, lai pārbaudītu piegādātāju pārdošanas un/vai piegādes 

dokumentāciju, lai nodrošinātu, ka: 

a. piegādātā materiāla tips un īpašības atbilst piegādātajai dokumentācijai; 

b. ir norādīts FSC apliecinājums; 

c. ir norādīts piegādātāja FSC apliecinājums vai FSC kontrolētas koksnes kods materiālam, kas 

piegādāts ar FSC apliecinājumu. 

 

2.4.Organizācija nodrošina, ka FSC produktu grupās tiek izmantotas tikai derīgi 

izejmateriāli un pareizas materiālu kategorijas, kā norādīts B tabulā. 

 

B tabula. Derīgie izejmateriāli saskaņā ar FSC apliecinājumu produktu grupas gala 

produktiem. 
 

FSC galaprodukta apliecinājums 

konkrētajai produktu grupai 

Derīgie izejmateriāli  

FSC 100% FSC 100% 

FSC Mix x% / FSC Mix FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix, FSC Recycled x%, FSC 

Recycled, FSC kontrolēta koksne, reģenerēti materiāli no 
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ražotāja, reģenerēti materiāli no patērētāja 

FSC Recycled x% / FSC Recycled FSC Recycled x%, FSC Recycled, reģenerēti materiāli no 

ražotāja, reģenerēti materiāli no patērētāja 

FSC Kontrolēta koksne FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix, kontrolēts materiāls, 

FSC kontrolēta koksne 

 

2.5.Organizācijas, kuras FSC produktu grupās izmanto reģenerētu materiālu bez FSC 

sertifikācijas, ievēro FSC-STD-40-007 prasības. 

2.6.Organizācijas, kuras FSC produktu grupās izmanto jaunu materiālu bez FSC 

sertifikācijas, ievēro FSC-STD-40-005 prasības. 

2.7.Organizācijas, kas reģenerē materiālus pēc primārās vai sekundārās apstrādes savā 

ražotnē, var klasificēt materiālu kā piederīgu tai pašai vai zemākai materiāla kategorijai 

kā izejmateriāls, no kā tie iegūti. No sekundārās apstrādes reģenerēti materiāli var tikt 

klasificēti kā reģenerēti materiālus, kas iegūti tieši no ražotāja, izņemot materiālus, kas 

tiek atmesti ražošanas procesa ietvaros, taču var tikt izmantoti tajā pašā ražošanas 

procesā, kas tos radīja. 

2.8.Organizācijas var klasificēt krājumos esošo materiālu sertifikācijas iestādes galvenā 

novērtējuma laikā un materiālu, kas saņemts laikā no galvenā novērtējuma datuma līdz 

organizācijas PĶ sertifikāta datumam, ar nosacījumu, ka organizācija var demonstrēt 

sertifikācijas iestādei, ka materiāli atbilst FSC materiālu darbības prasībām. 

3. Materiālu pārvietošana 
 

3.1. Gadījumos, kad pastāv risks, ka FSC produktu grupās var iekļūt neatbilstoši produkti, 

organizācija ievieš vienu vai vairākas šādas nošķiršanas metodes: 

a. fiziska materiālu nošķiršana; 

b. materiālu nošķiršana laika ziņā; 

c. materiālu identifikācija. 

4. FSC materiāla un produktu uzskaite 

 

4.1. Organizācija katrai produktu grupai vai pasūtījumam identificē galvenos apstrādes 

posmus, kas ietver materiāla apjoma vai svara izmaiņas un norāda konvertēšanas 

faktoru(-s) katrā apstrādes posmā vai, ja tas nav iespējams, visiem apstrādes posmiem 

kopā. Organizācija ievieš konsekventu metodoloģiju konvertācijas faktora(-u) 

aprēķināšanai un regulāri atjauno to. 

PIEZĪME: Organizācijām, kas ražo pielāgotus produktus, nav jānorāda konvertācijas faktori pirms 

ražošanas, taču tās veic ražošanas uzskaiti tādā veidā, lai būtu iespējams aprēķināt konvertācijas 

faktorus. 

4.2. Organizācija veic materiālu uzskaiti (piem., izklājlapas, produkcijas kontroles 

lietojumprogrammas) attiecībā uz materiāliem un produktiem, uz kuriem attiecas FSC 

sertifikāts, tostarp: 

a. Ienākošie dokumenti: pirkuma dokumenta numurs, datums, daudzumi un materiālu 

kategorija, tostarp procentuālā daļa vai kreditēšanas apliecinājums (ja piemērojams); 

b. Izejošie dokumenti: pārdošanas dokumenta numurs, datums, produkta apraksts, 

daudzumi, FSC apliecinājums un piemērojamais apliecinājuma periods vai darba 

uzdevums; 

c. FSC procentuālais aprēķins un FSC kreditēšana. 

4.3. Organizācijas, kas saņēmušas FSC sertifikāciju un ietilpst citās mežizstrādes 

sertifikācijas shēmās un kuru ienākošiem un izejošie produktiem piešķirti apliecinājumi 

šo shēmu ietvaros, norāda, ka produktu daudzums nav nepienācīgi ieskaitīts vairākas 

reizes. 
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PIEZĪME: To iespējams īstenot, ieviešot vienu uzskaites failu visiem materiāliem, kur skaidri 

norādīti materiālu un produktu daudzumi un attiecīgie sertifikācijas apliecinājumi, kas tiek 

piemēroti izejošai produkcijai. Kur tas nav iespējams, organizācijai vajadzētu ļaut sertifikācijas 

iestādei veikt atbilstības šai prasībai novērtējumu citā veidā. 

 

4.4. Organizācija sagatavo ziņojumus par gada apjoma kopsavilkumiem (organizācijas 

pieņemtās mērvienībās), aptverot periodu kopš pēdējā ziņotā perioda beigām, norādot, 

ka ar FSC apliecinājumiem pārdoto izejošo produktu daudzums atbilst ienākošo 

produktu daudzumiem, uzrādot krājumus, ar tiem saistītos izejošo produktu 

apliecinājumus un konvertācijas faktoru(-s) pēc produktu grupas. 

 

PIEZĪME: Organizācijas, kas izgatavo produktus pēc pasūtījuma (piem., kokapstrāde, celtniecības 

apakšuzņēmēji, celtniecības uzņēmumi) var uzrādīt ikgadējos FSC kopsavilkuma ziņojumus kā 

pārskatu par pasūtītajiem darba uzdevumiem vai celtniecības projektiem, nevis produktu grupām. 

 

5. Pārdošana 
 

5.1.Organizācija nodrošina, ka ar FSC apliecinājumu pārdotajiem produktiem izsniegtie 

pārdošanas dokumenti (papīra vai digitālā formā), ietver vismaz šādu informāciju: 

a. Organizācijas nosaukums un kontaktinformācija; 

b. informācija, kas ļauj identificēt klientu, piemēram, nosaukums un adrese (izņemot, pārdodot gala 

klientiem); 

c. Dokumenta izdošanas datums; 

d. Produkta nosaukums vai apraksts; 

e. Pārdoto produktu daudzums; 

f. Organizācijas FSC sertifikāta kods, kas saistīts ar FSC sertificētajiem produktiem un/vai FSC 

kontrolētas koksnes kods, kas saistīts ar FSC kontrolētas koksnes produktiem; 

g. skaidra norāde uz FSC apliecinājumu katram produktam vai produktiem kopā, kā norādīts C. 

tabulā. 

 

C tabula Derīgi gatavo produktu FSC apliecinājumi saskaņā ar katru FSC kontroles sistēmu 
 

FSC gatavo produktu 

apliecinājums katrai 

produktu grupai 

FSC kontroles sistēma 

Pārneses sistēma Procentuālā sistēma Kreditēšanas sistēma 

FSC 100% V N/A N/A 

FSC Mix x% V V N/A 

FSC Recycled x% V V N/A 

FSC Mix Credit V N/A V 

FAC Recycled Credit V N/A V 

FSC kontrolēta koksne V V (skatīt 9.9. pantu) V (skatīt 10.10. pantu) 

 

5.2.FSC gatavo produktu piegādē organizācija pārdošanas dokumentācijā var nenorādīt 

informāciju par procentiem vai kreditēšanu (piem., izmantojot “FSC Mix”, nevis “FSC 

Mix 70%” vai “FSC Mix Credit”). Taču šādā gadījumā šī informācija tiek zaudēta un 

tālākās piegādes ķēdes organizācijas vairs nedrīkst izmantot vai no jauna norādīt 

informāciju par procentiem vai kreditēšanu, tālāk apstrādājot vai pārdodot sertificētos 
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produktus. 

5.3.Ja organizācijas izsniegtie pārdošanas dokumenti netiek piegādāti kopā ar produktu un šī 

informācija ir nepieciešama, lai klients varētu identificēt produktu kā FSC sertificētu 

produktu, attiecīgajā piegādes dokumentā tiek norādīta 5.1. pantā noteiktā informācija 

un tiek sniegta atsauce uz saistīto pārdošanas dokumentāciju. 

5.4.Organizācija nodrošina, ka produkti, kas tiek pārdoti ar FSC 100%, FSC Mix vai FSC 

Recycled apliecinājumu, pārdošanas dokumentācijā netiek norādīti ar citu 

mežsaimniecības sertifikācijas sistēmu apzīmējumiem. 

 

PIEZĪME: FSC sertificētam produktam var vienlaikus būt FSC apliecinājums un citas 

mežsaimniecības sertifikācijas sistēmas apliecinājums pārdošanas un piegādes dokumentos, pat ja 

produkts ir ar FSC apzīmējumu. 

 

5.5.Organizācijas pārdošanas dokumentos var identificēt produktus, kas izgatavoti tikai no 

izejmateriāliem, kas iegūti no nelieliem vai kopienu ražotājiem, norādot šo informāciju 

pie FSC apliecinājuma “Nelielu un/vai kopienu mežizstrādes uzņēmumu produkts”. 

Sertifikāta turētāji var nodot šo informāciju tālāk pa piegādes ķēdi. 

5.6. Organizācija var pārdot produktus ar “FSC kontrolēta koksne” apliecinājumu uz 

pārdošanas un piegādes dokumentiem tikai tad, ja šie produkti ir izejmateriāli vai 

pusgatavi produkti un klients ir saņēmis FSC sertifikāciju. 

5.7.Ja organizācija pamatotu iemeslu dēļ nevar ietver FSC apliecinājumu un/vai sertifikāta 

kodu pārdošanas vai piegādes dokumentos, nepieciešamā informācija jānorāda klientam 

papildu dokumentācijā (piem., pavadvēstulē). Šajā gadījumā organizācija saņem atļauju 

no sertifikācijas iestādes ieviest papildu dokumentāciju saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

a. tiek norādīta skaidra informācija par papildu dokumentu saistību ar pārdošanas vai piegādes 

dokumentiem; 

b. nepastāv risks, ka klients nepareizi interpretēs, kuri produkti ir un nav FSC sertificēti; 

c. gadījumos, ja pārdošanas dokumenti ietver vairākus produktus ar dažādiem FSC 

apliecinājumiem, papildu dokumentus tiek norādīts katra produkta attiecīgais FSC apliecinājums. 

 

5.8.FSC sertificēti kokapstrādes uzņēmumi, celtniecības apakšuzņēmēji vai celtniecības 

uzņēmumi, kas nenorāda FSC sertificētus produktus savos rēķinos saskaņā ar 5.1. panta 

nosacījumiem, var izsniegt papildu dokumentus rēķiniem, kas izsniegti par celtniecības 

vai citiem saistītiem pakalpojumiem. Papildu dokumentos jānorāda: 

a. pietiekama atsauces informācija, lai sasaistītu rēķinu(-s) par pakalpojumiem ar papildu 

dokumentu; 

b. izmantoto FSC sertificētu celtniecības komponentu saraksts, norādot attiecīgos 

daudzumus un FSC apliecinājumus; 

c. uzņēmuma sertifikāta kods. 

5.9. Organizācija var nolemt samazināt FSC izejošo produktu apliecinājumu, kā norādīts A 

attēlā. FSC etiķete atbilst pārdošanas dokumentos norādītajam FSC apliecinājumam, 

izņemot gadījumos, kad mazumtirgotāji pārdot gatavus un apzīmētus produktus gala 

klientiem. 

 

PIEZĪME: Produkti, kas izgatavoti no 100% reģenerētiem materiāliem, var tik apzīmēti tikai kā 

FSC Recycled. 

 

 

 

 

 



 

FSC-STD-40-004 V3-0  Piegādes ķēdes sertifikācija 

13 no 33 

 

A. Attēls FSC izejošo produktu apliecinājumu samazināšanas nosacījumi 

 
6. Atbilstība kokmateriālu legalitātes likumdošanai 

6.1.Organizācija nodrošina, ka tās FSC sertificētie produkti atbilst visai piemērojamai 

kokmateriālu legalitātes likumdošanai. Minimālas prasības, kas organizācijai jāievēro, ir: 

a. ieviest procedūras, lai nodrošinātu, ka organizācijas veiktais FSC sertificētu produktu imports 

un/vai eksports atbilst visiem spēkā esošajiem tirdzniecības un muitas likumiem (ja organizācija 

eksportē/importē FSC produktus); 

b. pēc pieprasījuma laikus apkopot un sniegt informāciju par koku sugām (vispārīgais un 

zinātniskais nosaukums) un darbības valsti (vai sīkāku informāciju par darbības vietu, ja to nosaka 

likumdošana), lai ļautu klientiem un/vai FSC sertificētām organizācijām iegūt vairāk informācijas 

par piegādes ķēdi un tādējādi nodrošināt atbilstību kokmateriālu legalitātes likumdošanai. 

Organizācija un pieprasītājs vienojas par šīs informācijas iesniegšanas formu un biežumu; 

PIEZĪME: Ja organizācijai nav pieprasītās informācijas par sugām un izcelsmes valsti, 

pieprasījums tiek nodots iepriekšējam piegādātājam piegādes ķēdē, līdz tiek iegūta nepieciešamā 

informācija. 

c. nodrošināt, ka FSC sertificēti produkti, kas satur tieši no ražotāja reģenerētu koksni (izņemot 

reģenerētu papīru) tiek pārdoti uzņēmumiem valstīs, kur ir spēkā kokmateriālu legalitātes 

likumdošana un vai nu: 

i. ietver tikai tieši no ražotāja reģenerētus koksnes materiālus, kas atbilst FSC kontrolētas koksnes 

prasībām saskaņā ar FSC-STD-40-005; vai 

ii. to klienti tiek informēti par tieši no ražotāja reģenerētas koksnes klātbūtni produktā un atbalsta 

padziļinātas pārbaudes sistēmu kā to nosaka spēkā esošā kokmateriālu legalitātes likumdošana. 

PIEZĪME: Organizācijas, kas piemēro c(i) punktu var piemērot kopproduktu prasības, kas 

izklāstītas FSC-STD-40-005.1 

                                                 
1 Tirdzniecības un muitas likumi, citu starpā, ietver: 

• Aizliegumi, kvotas un citi koksnes produktu eksporta ierobežojumi (piem., aizliegums eksportēt neapstrādātus 

baļķus vai zāģētu koksni) 

• Koksnes un koksnes produktu eksporta licenču prasības 

• Oficiāla atļauja koksnes un koksnes produktu eksportēšanai 

• Koksnes produktu eksportam piemērojamie nodokļi un nodevas 
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2. DAĻA: FSC apliecinājumu kontrole 

 

PIEZĪME: Produktu grupu un FSC kontroles sistēmu prasību piemērošanas piemēri sniegti A un B 

pielikumā. 

 

7. Produktu grupu ieviešana FSC apliecinājumu kontrolei 

 

7.1.Organizācija izveido produktu grupas FSC izejošo apliecinājumu un marķējumu 

kontrolei. Produktu grupas tiek veido izejošie produkti, kuri: 

a. pieder vienai produktu tipa kategorijai saskaņā ar FSC-STD-40-004a; 

b. tiek kontrolēti saskaņā ar vienu FSC kontroles sistēmu 

 

7.2.Veidojot produktu grupas saskaņā ar procentuālo un/vai kreditēšanas sistēmu, spēkā ir 

šādi papildu nosacījumi: 

a. Visiem produktiem tiek piemērots viens konvertācijas faktors. Pretējā gadījumā tos joprojām 

var grupēt vienā produktu grupā, bet piemērojamie konvertācijas faktori tiek piemēroti 

attiecīgajiem produktiem, lai aprēķinātu to izejošo produktu daudzumu, ko iespējams pārdot 

ar FSC procentuālo vai FSC kreditēšanas apliecinājumu. 

b. Visi produkti tiek izgatavoti no vienāda izejmateriāla (piem., priedes zāģbaļķiem) vai vienas 

izejmateriāla kopas (piem., finierētas skaidu plāksnes produktu grupa, kur visi produkti 

izgatavoti kombinējot skaidu plāksni un tādas pašas kvalitātes sugas finieri). 

 

PIEZĪME: Noteiktas produktu grupas izejmateriāls un/vai koku suga var tikt aizvietota ar citu 

materiālu un/vai sugu, ar nosacījumu, ka tie ir ekvivalenti. Materiāla vai produkta izmēra vai formas 

atšķirības produktu grupas ietvaros ir pieļaujamas. Dažādi koksnes masas tipi uzskatāmi par 

ekvivalentiem izejmateriāliem. 

 

4.sadaļa Izejmateriālu aizstāšana produktu grupā 

 Materiāli un/vai sugas tiek uzskatītas par ekvivalentām, ja tās iespējams aizstāt, nemainot gala 

produkta īpašības. Tālāk minētie rādītāji uzskatāmi par gala produkta īpašību izmaiņām: 

• Produkta tipa izmaiņas (saskaņā ar FSC-STD-40-004a); vai 

• Produkta funkcijas izmaiņas; vai 

• Produkta cenas palielināšanās (cenu nevajadzētu izmantot kā vienīgo indikatoru, jo 

iespējamās izmaiņas var radīt, piemēram, tirgus pieprasījums, vienošanās par cenu, iegādes 

vai pārdošanas apjomi, taču to var izmantot kopā ar citiem indikatoriem, lai raksturotu gala 

produkta īpašību variācijas); vai 

• Produkta klases paaugstināšanās; vai 

• Produkta izskata izmaiņas (izskatu nosaka materiālam piemītošās īpašības. Šajā gadījumā 

netiek ņemta vērā apdruka, krāsošana un citi apstrādes procesi). 

 

7.3.Organizācija veido un atjauno produktu grupu sarakstu, norādot katras grupas: 

a. gala produktu tipu(-s) saskaņā ar FSC-STD-40-004a; 

b. izejmateriāliem piemērojamos FSC apliecinājumus; Organizācija var norādīt arī produktus, kam 

ir tiesības saņemt FSC Mazo un kopienas uzņēmumu apliecinājumu, ja organizācija vēlas, lai šī 

informācija tiktu iekļauta FSC sertifikācijas publiskajā datu bāzē; 

c. sugu (ieskaitot zinātnisko un parasto nosaukumu), gadījumos, kad informācija par sugu nosaka 

produkta īpašības. 

 

8. Pārneses sistēma 
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5. sadaļa Pārneses sistēmas piemērošana 

Pārneses sistēma ir FSC kontroles sistēma, kas sniedz visvienkāršāko pieeju gatavo produktu 

apliecinājumu noteikšanai, tiešā veidā pārnesot izejmateriālu FSC apliecinājumus uz gatavajiem 

produktiem. Pateicoties sadalei, tiek nodrošināta nepārtraukta saikne starp izejmateriālu un gatavo 

produktu visos organizācijas procesu posmos. 

 

Pārneses sistēmu var piemērot visiem produktu grupu, FSC apliecinājumu un aktivitāšu veidiem. Tā 

kā tieši no ražotāja reģenerētai koksnei nav gatavā produkta apliecinājuma, tā nav uzskatāma par 

derīgu izejmateriālu pārneses sistēmā. 

 

PIEZĪME: Meža produkti, kas nav koksne, un tiek izmantoti pārtikā vai medicīnā, pakļauti vienīgi 

pārneses sistēmai. 

 

8.1.Katrai produktu grupai organizācija norāda apliecinājuma periodus vai pasūtījuma 

orderus, uz kuriem attiecas FSC apliecinājums. 

8.2.Apliecinājuma periodā vai pasūtījuma orderim, kur izejmateriāli pieder vienai materiālu 

kategorijai ar identisku FSC apliecinājumu, organizācija nosaka to par attiecīgo gatavo 

produktu FSC apliecinājumu. 

8.3.Apliecinājuma periodā vai pasūtījuma orderim, kur apvienoti izejmateriāli ar dažādām 

materiālu kategorijām vai saistītajiem procentuālajiem apliecinājumiem vai kreditēšanas 

apliecinājumiem, organizācija izmanto zemāko FSC apliecinājumu kā gatavo produktu 

FSC apliecinājumu kā norādīts D tabulā. 

 

D tabula Iespējamās FSC izejmateriālu apliecinājumu un rezultātā iegūto gatavo produktu 

apliecinājumu kombinācijas, izmantojot pārneses sistēmu. 
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9. Procentuālā sistēma 

 

6. sadaļa Procentuālās sistēmas piemērošana 

 

Procentuālā sistēma ir FSC kontroles sistēma, kas ļauj pārdot visus gala produktus ar procentuālu 

apliecinājumu, kas atbilst apliecinājumam atbilstošu izejmateriālu proporcijai noteiktajā 

apliecinājuma periodā. 

Procentuālo sistēmu var piemērot FSC Mix un FSC Recycled produktu grupās vienas vai vairāku 

fizisku darbības vietu līmenī. Procentuālā sistēma var tikt piemērota produktiem ar FSC nelielu vai 

kopienu ražotāju apzīmējumu.  

Tā nav piemērojama šādām aktivitātēm: 

• produktu pārdošanai ar FSC 100% gatavo produktu apliecinājumu; 

• gatavo produktu un papīra tirdzniecībai un izplatīšanai (piem., papīra tirgotāji); 

• tirdzniecībai bez fiziskām īpašumtiesībām; 

• ne kokmateriālu (NTFP), izņemot bambusa un no kokiem iegūtu NTFP (piem., korķa, 

sveķu, mizas), tirdzniecībai un apstrādei. 

 

9.1. Organizācija katrai produktu grupai norāda apliecinājuma periodus vai pasūtījuma orderus, kam 

tiek piešķirts viens FSC % apliecinājums. 

 

9.2. FSC Mix un FSC Recycled izejmateriāliem organizācija izmanto procentu apliecinājumu vai 

kreditēšanas apliecinājumu, kas norādīts piegādātāja rēķinā, lai noteiktu izejmateriālu daudzumu, uz 

ko attiecas apliecinājums. 

 

PIEZĪME: Ar kreditēšanas apliecinājumu piegādāts materiāls tiek izmantots ar pilnā apmērā kā 

izejmateriāls, kas ietekmē apliecinājumu. 

 

9.3. Organizācija aprēķina un nosaka katra apliecinājuma perioda vai pasūtījuma ordera FSC%, 

izmantojot šādu formulu: 

 

FSC% = QC/QT x 100 

FSC% = FSC procentuālais daudzums 

QC = izejmateriālu, uz kuru attiecas apliecinājums, daudzums 

QT = kopējais meža izejmateriālu daudzums 

 

9.4. Ja procentuālā sistēma tiek piemērota vairāku fizisku darbības vietu līmenī, procentuālo apjomu 

aprēķina, balstoties uz visās darbības vietās saņemto izejmateriālu vidējo FSC%. Procentuālās 

sistēmas pielietošanas vairāku fizisku darbības vietu līmenī nosacījumi ir šādi: 

a. procenti tiek aprēķināti tikai produktiem, kas ietilpst vienā produktu grupā; 

b. visas darbības vietas ietilpst vienas vai vairāku darbības vietu sertifikātā ar vienotu īpašnieku 

struktūru; 

c. visas darbības vietas atrodas vienā valstī vai eiro zonā; 

d. visās darbības vietās tiek izmantota viena integrēta pārvaldības lietojumprogramma; 

e. katrai darbības vietai, kas ietilpst vairāklokāciju procentu aprēķinā, FSC procentuālais rādītājs 

(FSC %) ir vismaz 50%. 

 

PIEZĪME: FSC uzrauga vides, sociālos un ekonomiskos labumus un izmaksas, kas rodas, 

piemērojot procentuālo sistēmu vairāku darbības vietu līmenī, un pārskatīs to ik pēc diviem gadiem. 

Organizācijām, kas piemēro procentuālo sistēmu vairāku darbības vietu līmenī, jāpiedalās šajā 

uzraudzības procesā, sniedzot FSC pieprasīto informāciju. 
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9.5. Katrai produktu grupai organizācija aprēķina FSC%, balstoties uz: 

a. izejmateriāliem tam pašam apliecinājuma periodam vai pasūtījuma orderim (viens procentuālais 

rādītājs); vai 

b. izejmateriāliem noteiktam skaitam iepriekšējo apliecinājuma periodu (slīdošais vidējais 

procentuālais rādītājs).  

 

9.6. Laika periods, kādā tiek aprēķināts slīdošais vidējais procentuālais rādītājs nedrīkst pārsniegt 

12 mēnešus, ja vien to nenosaka uzņēmējdarbības rakstus un to apstiprinājusi FSC akreditēta 

sertifikācijas iestāde. 

9.7. Organizācijas, kuras izmanto viena procentuālā rādītāja metodi var piemērot aprēķināto 

FSC% gatavo produktu FSC apliecinājumam tajā pašā apliecinājuma periodā/tam pašam 

pasūtījuma orderim vai nākamajā apliecinājuma periodā. 

9.8. Organizācijas, kuras izmanto slīdošo vidējo procentuālo rādītāju var piemērot no noteikta 

skaita iepriekšējo apliecinājuma periodu aprēķināto FSC procentuālo informāciju FSC 

apliecinājumam gatavajiem produktiem, kas saražoti nākamajā apliecinājuma periodā. 

9.9. Organizācijas, kuras piemēro FSC procentuālo rādītāju nākamajā apliecinājuma periodā 

saskaņā ar 9.7 un 9.8. pantu, nodrošina, ka izejmateriālu piegādes svārstības netiek izmantotas, 

lai palielinātu ar FSC apliecinājumiem pārdoto produktu daudzumu. Organizācijas savos 

ikgadējos apjoma kopsavilkuma ziņojumus norāda ar FSC apliecinājumu pārdoto produktu 

daudzuma atbilstību saņemto izejmateriālu, uz kuriem attiecas apliecinājums, daudzumam un 

pārskata perioda konvertēšanas faktorus. 

9.10. Organizācija var pārdot kopējos apliecinājuma perioda vai pasūtījuma ordera izejmateriālus 

ar FSC Mix vai FSC Recycled materiālu procentuālo apliecinājumu, kas ir identisks vai zemāks 

par aprēķināto FSC%. 

 

10. Kreditēšanas sistēma 

  

7. sadaļa Kreditēšanas sistēmas piemērošana 

Kreditēšanas sistēma ir FSC kontroles sistēma, kas ļauj pārdot daļu gatavās produkcijas ar 

kreditēšanas apliecinājumu atbilstoši izejmateriālu, uz kuriem attiecas apliecinājums, daudzumu un 

piemērojamiem produktu grupas konvertēšanas faktoriem. 

Kreditēšanas sistēmu var izmantot FSC Mix un FSC Recycled produktu grupās vienas vai vairāku 

fizisku darbības vietu līmenī.  

Tā nav piemērojama šādām aktivitātēm: 

• produktu pārdošanai ar FSC 100% gatavo produktu apliecinājumu; 

• gatavo produktu un papīra tirdzniecībai un izplatīšanai (piem., papīra tirgotāji); 

• tirdzniecībai bez fiziskām īpašumtiesībām; 

• ne kokmateriālu (NTFP), izņemot bambusa un no kokiem iegūtu NTFP (piem., korķa, 

sveķu, mizas), tirdzniecībai un apstrādei; 

• drukāšanas procesiem; 

• produktu grupu ar FSC nelielu un kopienu ražotāju apzīmējumu un/vai apliecinājumu 

pārdošanai. 

 

Kredīta kontu izveide: 

 

10.1. Organizācija katrai produktu grupai izveido un uztur FSC kredīta kontu saskaņā ar 

kuru tiek fiksēti FSC kredīta papildinājumi un atskaitījumi. 

10.2. Organizācija uztur vai izejmateriālu vai gatavās produkcijas kredīta kontus. 

10.3. Kreditēšanas sistēma ir piemērojama vienas vai vairāku fizisku darbības vietu līmenī. 
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Kreditēšanas sistēmas piemērošanas nosacījumi vairāku darbības vietu līmenī ir šādi: 

a. kredīts tiek aprēķināts produktiem, kas ietilpst vienā produktu grupā; 

b. visas darbības vietas ietilpst vienas vai vairāku darbības vietu sertifikātā ar vienotu īpašnieku 

struktūru; 

c. visas darbības vietas atrodas vienā valstī vai eiro zonā; 

d. visās darbības vietās tiek izmantota viena integrēta pārvaldes lietojumprogramma; 

e. katra darbības vieta, kas ietilpst vairāklokāciju kredīta kontā, velta vismaz 10% izejmateriālu 

kredīta, kas tiek izmantoti šajā vietā 12 mēnešu periodā. 

 

PIEZĪME: FSC uzrauga vides, sociālos un ekonomiskos labumus un izmaksas, kas rodas, 

piemērojot kreditēšanas sistēmu vairāku darbības vietu līmenī, un pārskatīs to ik pēc diviem 

gadiem. Organizācijām, kas piemēro kreditēšanas sistēmu vairāku darbības vietu līmenī, jāpiedalās 

šajā uzraudzības procesā, sniedzot FSC pieprasīto informāciju. 

 

Kredītu kontu pārvalde: 

 

10.4. FSC Mix un/vai FSC Recycled izejmateriāliem organizācija izmanto procentuālo 

apliecinājumu vai kreditēšanas apliecinājumu, kas norādīts piegādātāja rēķinā, lai 

noteiktu izejmateriālu, uz kuriem attiecas apliecinājums, apjomu. 

 

PIEZĪME: Ar kreditēšanas apliecinājumu piegādāts materiāls tiek izmantots ar pilnā apmērā kā 

izejmateriāls, kas ietekmē apliecinājumu. 

 

10.5. Ja kreditēšanas sistēma tiek piemērota saliktiem koka produktiem un ja tiek apvienoti 

dažādas kvalitātes izejmateriāli, augstas kvalitātes komponenti, kas tiek iegūti kā 

kontrolēts materiāls vai FSC kontrolēta koksne, neveido vairāk kā 30% no produkta 

sastāva (pēc apjoma vai svara). 

10.6. Organizācija savā kredīta kontā neuzkrāj vairāk FSC kredīta kā pēdējo 24 mēnešu 

laikā pievienotā FSC kredīta summa. (Tas nozīmē, ka šajā periodā neizmantotais kredīts 

zaudē spēku.) FSC kredīts, kas pārsniedz pēdējo 24 mēnešu laikā kredīta kontā ieskaitīto 

kredīta summu tiks atskaitīts no kredīta konta nākamā mēneša sākumā (25. mēnesī pēc 

kredīta ieskaitīšanas kontā). 

10.7. Gatavās produkcijas kredīta daudzums tiek noteikts reizinot izejmateriālu daudzumu 

ar piemērojamo konvertēšanas faktoru konkrētajai produktu grupai. 

 

Gatavo produktu pārdošana ar kreditēšanas apliecinājumu: 

 

10.8. Lai pārdotu produktus ar FSC Mix vai FSC Recycled kreditēšanas apliecinājumiem, 

organizācija konvertē izejmateriālu daudzumu kredītos saskaņā ar 10.7. panta 

nosacījumiem un atskaita tos no FSC kredīta konta. 

10.9. Organizācija pārdod produktus ar FSC kredīta apliecinājumiem tikai tad, ja 

attiecīgajā kredīta kontā vēl ir kredīti. 

10.10. Organizācija var piegādāt daļu izejmateriālu daudzuma, kas nav ticis pārdots kā FSC 

Mix Credit kā FSC kontrolētu koksni saskaņā ar atbilstošo FSC kontrolētas koksnes 

kredīta kontu. 

PIEZĪME: FSC kontrolētas koksnes kredīta konti nav nepieciešami, ja FSC Mix Credit konts 

nosedz visu organizācijas produkciju. 
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3. DAĻA: Papildu prasības 

 

11. FSC marķējuma prasības 

 

11.1 Organizācija var izvietot FSC marķējumu uz FSC sertificētiem produktiem saskaņā 

ar FSC-STD-50-001 noteiktajām prasībām. FSC marķējuma veidam vienmēr jāatbilst 

FSC apliecinājumam, kas norādīts pārdošanas dokumentācijā, kā redzams E tabulā. 

 

E tabula FSC apliecinājumi un atbilstošais FSC marķējums 

FSC rezultātu apliecinājumi FSC marķējums 
FSC 100 % FSC 100% 

FSC Mix procents ne mazāks kā 70 % FSC mix 

FSC Mix Credit FSC mix 

FSC pārstrādātā koksne – patērētāja reģenerēts procents 

ne mazāks kā 70 % 

FSC Recycled 

FSC pārstrādātais papīrs – netiek piemērota robežvērtība FSC Recycled 

FSC Recycled Credit FSC Recycled 

 

11.2. Tikai FSC produkti, kas atbilst FSC marķējuma prasībām, var tikt virzīti tirgū ar FSC 

preču zīmēm. 

11.3. Produkti, kas izgatavoti tikai no nelielu un/vai kopienu ražotāju izejmateriāliem, var 

tikt apzīmēti ar FSC nelielu vai kopienas ražotāju marķējumu. 

 

12. Ārpakalpojumi 

 

12.1. Organizācija var iegādāties ārpakalpojumus tās sertifikāta darbības jomā no FSC PĶ 

sertificētiem un/vai ne-FSC ĀĶ sertificētiem apakšuzņēmējiem. 

 

PIEZĪME: Organizācijas ārpakalpojumu iepirkšanas procedūrai sertifikācijas iestāde veic riska 

analīzi un tiek noņemti paraugi auditam darbības vietā. 

 

12.2. Darbības, kuras regulē ārpakalpojumu līgumi, ir tādas darbības, kas ietilpst 

organizācijas PĶ sertifikāta darbības jomā, piemēram, produktu iegāde, apstrāde, 

glabāšana, marķēšana un rēķinu sastādīšana. 

 

PIEZĪME: Ārpakalpojumu līgumi neattiecas uz glabāšanas vietām, kur tās ir apstāšanās vietas 

transporta vai loģistikas aktivitāšu ietvaros. Taču, ja organizācija slēdz līgumu ar pakalpojumu 

sniedzēju par produktu uzglabāšanu bez vienošanās par piegādi, tā tiek uzskatīta par organizācijas 

noliktavas paplašinājumu un tādēļ uz to attiecas ārpakalpojuma līgums. 

 

12.3. Pirms ārpakalpojuma uzticēšanas jaunam apakšuzņēmējam, organizācija informē 

savu sertifikācijas iestādi par ārpakalpojuma darbību, apakšuzņēmēja nosaukumu un 

kontaktinformāciju. 

12.4. Organizācija noslēdz ārpakalpojuma līgumu ar katru apakšuzņēmēju, kas nav 

saņēmis FSC sertifikāciju, norādot vismaz šādas minimālās prasības apakšuzņēmējam: 

a. atbilstība visām spēkā esošajām prasībām un organizācijas procedūrām saistībā ar 

ārpakalpojumu; 

b. aizliegums neautorizēti izmantot FSC preču zīmes (piem., pie apakšuzņēmēja produktiem vai 

apakšuzņēmēja mājas lapā); 

c. neslēgt tālākus ārpakalpojuma līgumus par apstrādi; 

d. pieņemt organizācijas sertifikācijas iestādes tiesības auditēt apakšuzņēmēju; 

e. informēt organizāciju 10 (desmit) darba dienu laikā, ja apakšuzņēmējs ir iekļauts to organizāciju 
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sarakstā, kuras nav saistītas ar FSC saskaņā ar FSC-POL-01-004, un tādējādi nevar sniegt 

ārpakalpojumus FSC sertificētām organizācijām. 

 

12.5. Organizācija nodrošina dokumentētas procedūras saviem apakšuzņēmējiem, nosakot 

šādus nosacījumus: 

a. materiāls, par kuru apakšuzņēmējs uzņemas atbildību, netiks sajaukts vai piesārņots ar citu 

materiālu ārpakalpojuma sniegšanas laikā; 

b. apakšuzņēmējs saglabā informāciju par izejmateriāliem, gatavo produkciju un piegādes 

dokumentāciju, kas saistīta ar visiem materiāliem, uz kuriem attiecas ārpakalpojuma līgums; 

c. ja apakšuzņēmējs piemēro FSC marķējumu produktam organizācijas vārdā, apakšuzņēmējam ir 

tiesības marķēt vienīgi atbilstošus produktus, kas ražoti saskaņā ar ārpakalpojuma līgumu. 

 

12.6. Organizācija patur likumīgas īpašumtiesības uz visiem materiāliem ārpakalpojuma 

sniegšanas laikā. 

 

PIEZĪME: Organizācijām pēc ārpakalpojuma sniegšanas nav jāsaņem produktu fiziskā glabāšanā 

(t.i., produkti var tikt piegādāti tieši no apakšuzņēmēja organizācijas klientam). 

 

12.7. Organizācija identificē ārpakalpojumiem nosūtīto materiālu rēķinus saskaņā ar 5.1. 

panta prasībām. Ārpakalpojumu sniedzējiem nav nepieciešams norādīt rēķinus par 

materiāliem pēc ārpakalpojuma sniegšanas. 

 

12.8. Organizācija var rīkoties kā FSC sertificēts apakšuzņēmējs, sniedzot pakalpojumus 

citām līgumslēdzējām organizācijām. Šajā gadījumā organizācija ietver visus 

ārpakalpojumus sava FSC sertifikāta darbības jomā, nodrošinot, ka tiek izpildītas visas 

piemērojamās sertifikācijas prasības. 

 

 

12.9. Ja organizācija sniedz FSC sertificētus ārpakalpojumus līgumslēdzējām 

organizācijām, kas nav FSC sertificētas, ir pieļaujams, ka līgumslēdzējas organizācijas 

iepērk izejmateriālus ārpakalpojumu procesiem. Lai nodrošinātu, ka PĶ netiek pārrauta, 

materiāli tiek piegādāti organizācijai tieši no FSC sertificēta piegādātāja (t.i., 

nesertificētā līgumslēdzēja organizācija nepārņem materiālus fiziskā īpašumā pirms 

ārpakalpojuma). 
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4.DAĻA: Vienas, vairāku darbības vietu un grupas PĶ sertifikācija 

 

13. Atbilstība vienas PĶ sertifikācijai 

 

13.1. Organizācija atbilst vienas PĶ sertifikācijai, ja sertifikācijas darbības joma aptver vienu vai 

vairākas (divas vai vairākas) darbības vietas, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

a. viena PĶ sertifikāta ietvaros viena darbības vieta: 

i. rīkojas kā sertifikāta turētāja; 

ii. atbild par sertificēto un nesertificēto materiālu vai produktu, uz kuriem attiecas sertifikāta 

darbības joma, rēķinu sagatavošanu ārējiem klientiem; 

iii. Kontrolē FSC preču zīmju izmantošanu. 

 b. visas darbības vietas viena PĶ sertifikāta ietvaros: 

i. rīkojas kopīgu īpašumtiesību struktūras ietvaros; 

ii. tieši kontrolē sertifikāta turētājs; 

iii. ir ekskluzīvas uzņēmējdarbības attiecības citai ar citu attiecībā uz izejmateriāliem vai 

produktiem, uz kuriem attiecas sertifikāta darbības joma; 

iv. atrodas vienā valstī. 

13.2. Vienas PĶ sertifikācijas gadījumā, visas darbības vietas, kas ietvertas sertifikācijas darbības 

jomā atbilst visām piemērojamām sertifikācijas prasībām, kas norādītas FSC-STD-40-004. 

FSC-STD-40-003 norādītās prasības nav piemērojamas. 

 

PIEZĪME: Šajā scenārijā visas piemērojamās sertifikācijas prasības kā norādīts FSC-STD-40-004 

izvērtē sertifikācijas iestāde katra audita ietvaros (piem., netiek piemērota paraugu noņemšana). 

 

14. Atbilstība vairāku PĶ sertifikācijai 

 

14.1. Organizācija atbilst vairāku darbības vietu sertifikācijai, ja sertifikāta darbības joma ietver 

divas vai vairākas darbības vietas vai juridiskās personas (saskaņā ar FSC-STD-40-003 sauktas 

Dalībnieks), kas atbilst šādiem kritērijiem: 

a. visas darbības vietas un organizācija, kas ir sertifikāta turētāja, ir saistītas ar kopējām 

īpašumtiesībām; vai 

b. visas darbības vietas: 

i. ir juridiskās un/vai līgumattiecībās ar organizāciju; un 

ii. tām ir vienotas darbības procedūras (piem., vienādas ražošanas metodes, vienāda produktu 

specifikācija, integrēta vadības lietojumprogramma); un 

iii. ir pakļautas centrāli pārvaldītai un kontrolētai vadības sistēmai, ko ieviesusi organizācija, kuras 

pilnvaras un atbildība nav saistīta vienīgi ar sertifikāciju, ietverot vismaz vienu no šiem elementiem: 

◦ Centralizēta meža produktu iepirkumu vai pārdošanas funkcija; 

◦ darbība zem viena zīmola nosaukuma (piem., franšīze, mazumtirgotājs). 

 

14.2. Saskaņā ar 14.1. pants prasībām, šādas organizācijas neatbilst vairāku darbības PĶ 

sertifikācijai: 

a. organizācijas, kurām nav pilnvaru izveidot uzņēmumus, kas varētu tikt pievienotas kā sertifikāta 

dalībnieki; 

b. asociācijas; 

c. bezpeļņas organizācijas, kurām ir peļņu gūstoši dalībnieki. 

 

14.3. Vairāku darbības vietu PĶ sertifikācijas gadījumā visi sertifikāta dalībnieki atbilst spēkā 

esošajām sertifikācijas prasībām, kas norādītas FSC-STD-40-004 un FSC-STD-40-003. 

 

 



 

FSC-STD-40-004 V3-0  Piegādes ķēdes sertifikācija 

22 no 33 

 

PIEZĪME: Vairāku darbības vietu PĶ sertifikātus izvērtē sertifikācijas iestāde, balstoties uz 

paraugu noņemšanas metodoloģiju, kas izklāstīta FSC-STD-20-011. 

15. Atbilstība grupu PĶ sertifikācijai 

15.1. Grupu PĶ sertifikātu var saņemt divas vai vairākas neatkarīgas juridiskās personas (sauktas 

par dalībniekiem saskaņā ar FSC-STD-40-003) sertifikāta darbības jomas ietvaros, ja tiek 

ievēroti šādi atbilstības kritēriji: 

a. Katrs dalībnieks tiek klasificēts kā neliela darbības vieta: 

i. Tai ir ne vairāk kā 15 darbinieki (pilna darba laika ekvivalents); vai 

ii. Tai ir ne vairāk kā 25 dalībnieki (pilna darba laika ekvivalents) un kopējais gada 

apgrozījums nepārsniedz 1 000 000 USD. 

PIEZĪME: Gada apgrozījuma kritērijs ir piemērojams tikai organizācijām, kuras darbojas ar mērķi 

gūt peļņu. 

b. Visi dalībnieki atrodas tajā pašā valstī, kurā atrodas organizācija, kura ir sertifikāta turētāja. 

PIEZĪME: FSC-PRO-40-003 pilnvaro FSC nacionālo biroju definēt nacionāla līmeņa atbilstības 

kritērijus grupu PĶ sertifikācijai. FSC apstiprinātie nacionālie kritēriji prevalē pār 3.1. a) punktā 

noteiktajiem un tiek publicēti FSC mājaslapā (FSC-PRO-30-003a). 

15.2. Grupu PĶ sertifikācijas gadījumā visi dalībnieki, kas ietilpst sertifikāta darbības jomā, 

atbilst piemērojamiem sertifikācijas kritērijiem, kas norādīti FSC-STD-40-004 un FSC-STD-

40-003. 

PIEZĪME: Grupu PĶ sertifikātus izvērtē sertifikācijas iestāde, balstoties uz paraugu noņemšanas 

metodoloģiju, kas izklāstīta FSC-STD-20-011. 

 

F tabula. Vienas, vairāku darbības vietu un grupu PĶ prasību salīdzinājums 

 
Iedaļa Viena darbības vieta Vairākas darbības vietas Grupa 

Visas darbības vietas 

darbojas vienā īpašniecības 

struktūrā 

Jā Ne vienmēr. Viens 

īpašnieks nepieciešams 

14.1. panta a) punktā 

norādītajā scenārijā. 

Nē 

Visas darbības vietas var 

neatkarīgi pārdot FSC 

sertificētus produktus 

Nē. Tikai viena sertificētā 

darbības vieta par izrakstīt 

klientiem rēķinus par FSC 

produktiem. 

Jā Jā 

Visas darbības vietas 

atrodas vienā valstī 

Jā Nē Jā 

Organizācija norāda 

centrālo biroju sertifikāta 

piešķiršanas un iekšējās 

uzraudzības nolūkiem 

Nē Jā Jā 

Sertifikācijas iestāde var 

piemērot paraugu 

noņemšanas metodi 

novērtējamai darbības 

vietai 

Nē. Visas sertifikāta 

darbības jomā ietilpstošās 

darbības vietas katru gadu 

auditē sertifikācijas iestāde 

Jā Jā 

Sertifikācijas paplašināšana Ietverot sertifikātā jaunas 

darbības vietas, 

nepieciešams sertifikācijas 

iestādes audits. 

Organizācija var pievienot 

sertifikātam jaunas darbības 

vietas jebkurā laikā, 

sertifikācijas iestādes 

noteiktās izaugsmes 

robežās. 

Organizācija var pievienot 

sertifikātam jaunas darbības 

vietas jebkurā laikā, 

sertifikācijas iestādes 

noteiktās izaugsmes 

robežās. 
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A pielikums Produktu grupu piemēri 

 

Tālāk F tabulā sniegti piemēri, lai parādītu pareizu (V) un nepareizu (X) produktu grupas 

koncepcijas pielietojumu: 

F tabula Produktu grupu piemērošanas piemēri 
 

 Produktu grupu piemēri Pamatojums 

Priedes baļķi 

tiek apstrādāti 

un tiek iegūti 

baļķi, šķelda un 

skaidas. 

V Tiek noteiktas trīs atsevišķas produktu grupas: 

baļķi, šķelda un skaidas. 

Katrs gatavais produkts pieder citai 

produktu veida kategorijai. 

V Tiek noteiktas divas atsevišķas produktu grupas: 

baļķi un koksnes šķelda un daļiņas (šķelda un skaidas 

tiek apvienotas vienā produktu grupā). 

Šķelda un daļiņas var apvienot 

vienā produktu veida klasē (W3 

Koka šķelda vai daļiņas) 

X Tiek noteikta viena produktu grupa, apvienojot 

baļķus, šķeldu un skaidas. 

Baļķi, šķelda un skaidas pieder 

dažādām produktu tipa 

kategorijām. 

Priedes un 

ozola baļķi tiek 

apstrādāti un 

iegūti baļķi, 

šķelda un 

skaidas. 

V Tiek izveidotas trīs atsevišķas produktu grupas: 

priedes baļķi, ozola baļķi, koksnes šķelda un skaidas 

(apvienojot priedes un ozola apstrādes atlikumus) 

Priedes un ozola baļķi nav 

savstarpēji aizvietojami produkti. 

Taču, koksnes šķeldas un skaidu 

gadījumā abas koku sugas 

iespējams apvienot, jo tās nemaina 

gala produkta kvalitāti. 

X Tiek izveidota viena produktu grupa, apvienojot 

priedes un ozola baļķus. 

Priedes un ozola baļķi nav 

savstarpēji aizvietojami produkti. 

No MDF un 

finiera 

izgatavoti galdi. 

V Tiek izveidota produktu grupa “galdi”, apvienojot 

MDF un riekstkoka finiera izejmateriālus dažādos 

izmēros un formās (piem., apaļi un kvadrātveida 

galdi) 

Vienā produktu grupā ir 

pieļaujamas materiāla vai produkt 

izmēra vai formas atšķirības. 

X Tiek izveidota produktu grupa “galdi”, apvienojot 

MDF un dažādu koku sugu finieri dažādos izmēros 

un formās (piem., apaļi un kvadrātveida galdi). 

Riekstkoka, sapelli sarkankoka un kļavas finieris tiek 

apvienots vienā produktu grupā. 

Riekstkoka, sapelli sarkankoka un 

kļavas finieris nav savstarpēji 

aizvietojams, nemainoties gala 

produkta kvalitātei (vērtībai un 

izskatam). 

No MDF un 

melamīna 

papīra 

izgatavoti galdi 

V Tiek izveidota produktu grupa “galdi”, kombinējot 

MDF un dažāda izmēra un krāsas melamīna papīru 

(piem., balts melamīna papīrs un koka imitācijas 

melamīna papīrs tiek apvienots vienā produktu 

grupā). 

Drukāšana, krāsošana un citi 

apstrādes procesi netiek uzskatīti 

par kvalitātes rādītājiem. 

No svaigas un 

reģenerētas 

šķiedras 

izgatavots 

papīrs. 

V Avīžu papīra produktu grupa tiek izveidota, 

apvienojot svaigu un reģenerētu šķiedru dažādās 

proporcijās. Daži produkti produktu grupā ir balti, bet 

citi brūni, kas saistīts ar šķiedru sastāva proporcijām 

un balināšanas procesu. 

Vienā produktu grupā var apvienot 

dažādu veidu šķiedras dažādās 

proporcijās, ar nosacījumu, ka tas 

nemaina gala produkcijas 

funkcijas. Gala produkcijai 

jāietilpst vienā produktu tipa 

kategorijā. 

X Tās pašas svaigās un reģenerētās šķiedras tiek 

izmantotas salvešu papīra un avīžpapīra ražošanā, 

tādēļ tās tiek apvienotas vienā grupā. Salvešu papīrs 

un avīžpapīrs tiek apvienots vienā produktu grupā. 

Salvešu papīrs un avīžu papīrs nav 

ar vienādām īpašībām un pieder 

dažādām produktu tipa 

kategorijām. 
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B pielikums FSC kontroles sistēmu piemērošanas piemēri 

 

Pārneses sistēma 

 

A piemērs: Produktu grupas no viena izejmateriāla 

 

Izejmateriāls        Gala produkts 

FSC 100%        FSC 100% 

 

      

FSC 100%         FSC 100% 

         Atļauts marķēt 

 

FSC galaprodukta apliecinājuma noteikšana: augstāk redzamajā scenārijā tiek izmantots viens 

izejmateriāls un tā apliecinājums (FSC 100%) tiek pārnests uz galaproduktu. 

 

B piemērs: Produktu grupas no divu vai vairāku dažādu materiālu kategoriju izejmateriālu 

kombinācijas  

 

Izejmateriāls       Gala produkts 

FSC 100%       FSC Mix X%  

FSC Recycled 70% 

 

         

        FSC Mix 70% 

        Atļauts marķēt 

 

FSC galaprodukta apliecinājuma noteikšana: Saskaņā ar D tabulā noteiktajām prasībām jauna 

materiāla (FSC 100%) un reģenerēta materiāla (FSC Recycled X%) kombinācija pārneses sistēmā 

ļauj iegūt FSC Mix X% apliecinājumu galaproduktiem (skat. FSC Mix definīciju). 

 

Procentuālā sistēma 

 

C piemērs: Produktu grupas no divu vai vairāku dažādu materiālu kategoriju izejmateriālu 

kombinācijas  

 

Izejmateriāls       Gala produkts 

FSC 100%       FSC Mix X%  

FSC Mix 70% 

Kontrolēts materiāls 

 

        

        FSC Mix 60% 

        Nav atļauts marķēt 

 

Gala produkta FSC apliecinājums tiek aprēķināts šādi: 

 

4 vienības FSC 100% izejmateriāla 

8 vienības FSC Mix 70% izejmateriāla 

4 vienības kontrolēta materiāla 
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FSC galaprodukta apliecinājuma noteikšana: Augstāk redzamajā scenārijā trīs dažādu jauna 

materiāla veidu kombinācija (FSC 100%, FSC Mix 70% un FSC kontrolēta koksne) ļauj iegūt FSC 

Mix apliecinājumu galaproduktiem (skat. FSC Mix definīciju). 

 

D piemērs: Produktu grupas no divu vai vairāku dažādu materiālu kategoriju izejmateriālu 

kombinācijas  

 

Izejmateriāls       Gala produkts 

Reģenerēts papīrs      FSC Mix x% 

FSC Mix 70%     

 

             

        FSC Mix 80% 

        Atļauts marķēt 

 

Gala produkta FSC apliecinājums tiek aprēķināts šādi: 

 

4 vienības reģenerēta papīra 

8 vienības FSC Mix 70% izejmateriāla 

 

FSC galaprodukta apliecinājuma noteikšana: Augstāk redzamajā scenārijā reģenerēta  un FSC 

Recycled 70% materiāla izmantošana ļauj iegūt FSC Mix apliecinājumu galaproduktiem. 

 

Kreditēšanas sistēma 

 

E piemērs: Produktu grupas no divu vai vairāku dažādu materiālu kategoriju izejmateriālu 

kombinācijas  

 

Izejmateriāls       Gala produkts 

No ražotāja reģenerēts papīrs     FSC Mix Credit 

FSC Mix 70%       FSC kontrolētas koksnes apliecinājums 

Kontrolēts materiāls  

 

Izejmateriāls        

        FSC Mix Credit 

        Atļauts marķēt 

        FSC kontrolēta koksne 

        Nav atļauts marķēt 

 

Galaprodukcijas vienību skaits, ko atļauts pārdot ar “FSC Mix Credit” apliecinājumu, tiek 

aprēķināts šādi: 

4 vienības no ražotāja reģenerēta papīra 

izejmateriāla 

8 vienības FSC Mix 70% izejmateriāla 

4 vienības kontrolēta materiāla 

(4x1) + (8x 0,7) + (4x0) = 4 + 5,6 = 9,6 vienības 

FSC Mix Credit 
Atlikušās 6,4 vienības var tikt pārdotas kā FSC 

kontrolēta koksne. 

 

FSC galaprodukta apliecinājuma noteikšana: Augstāk redzamajā scenārijā reģenerēta materiāla 

(no ražotāja reģenerēts papīrs) un jauna materiāla (FSC Mix 70% un FSC kontrolēta koksne) 

kombinācija ļauj iegūt FSC Mix apliecinājumu galaproduktiem (skat. FSC Mix definīciju). 
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C pielikums Termini un definīcijas 

 

Šī standarta ietvaros spēkā ir FSC-STD-01-001 FSC terminu glosārijā un tālāk minētie termini un 

definīcijas: 

 

Apstiprināšanas datums: Datums, kurā apstiprinātāja institūcija ir apstiprinājusi FSC normatīvo 

dokumentu. 

 

Salikts produkts: Produkts, kuru veido divi vai vairāki mežā iegūti komponenti (piem., cietkoksne 

un skaidu plate), kas ir salikti kopā, lai veidotu citu produktu (piem., mēbeles, mūzikas 

instrumentus, saplāksni, laminētus produktus un iepakojum vai drukātus materiālus, kas satur 

dažādus papīra komponentus). 

 

Sertifikācijas iestāde: iestāde, kas veic atbilstības izvērtēšanas pakalpojumus un kas var būt 

akreditācijas objekts (adaptēts no ISO/IEC 17011:2004 (E)). 

 

Šķeldas un šķiedru produkts: produkts, kur visi koksnes izejmateriāli ir šķelda vai šķiedras 

(piem., celuloze, papīrs, drukas materiāli, kartons, skaidu plate, šķiedru plate). 

 

Izejmateriāli, uz kuriem attiecas apliecinājums: izejmateriāls, kurš tiek ņemts vērā, nosakot FSC 

Mix un FSC Recycled apliecinājumu, kas tiek kontrolēts procentuālās vai kreditēšanas sistēmas 

ietvaros. Derīgi izejmateriāli, uz kuriem attiecas apliecinājums ir: FSC sertificēti materiāli, no 

patērētāja reģenerēti materiāli un no ražotāja reģenerēts papīrs (Piezīme: šajā pēdējā kategorijā 

neietilpst citi no ražotāja reģenerēti materiāli, piemēram, koks un korķis). Saņemto izejmateriālu ar 

FSC Mix x% vai FSC Recycled x% apliecinājumu daudzums procentuāli atbilst piegādātāja 

piegādes materiālos norādītajam procentuālajam daudzumam (piem., ja saņemti 10kg ar FSC Mix 

70% apliecinājumu, tikai 7kg tiek ieskaitīti kā izejmateriāls, uz kuru attiecas apliecinājums). Viss 

saņemto izejmateriālu ar FSC Mix Credit vai FSC Recycled Credit materiāla daudzums tiek 

uzskatīts par izejmateriālu, uz kuru attiecas apliecinājums (t.i., 100% izejmateriāla). 

 

Apliecinājuma periods: Laika periods, ko organizācija norādījusi katrai produktu grupai noteiktam 

FSC apliecinājumam. Minimālais apliecinājuma perioda garums ir laika posms partijas pabeigšanai, 

ieskatot saņemšanu, uzglabāšanu, apstrādi, marķēšanu un gatavā produkta pārdošanu. 

 

PĶ vadības sistēma: Organizatoriska struktūra, pamatnostādnes, procedūras, procesi un resursi, 

kas nepieciešami, lai veiksmīgi nodrošinātu atbilstību šī standarta prasībām. 

 

Kopīgas īpašumtiesības: Īpašumtiesību struktūra, kur visas darbības vietas, kuras ietilpst piegādes 

ķēdes sertifikāta darbības jomā, pieder vienai organizācijai. Īpašumtiesības nozīmē vismaz 51% 

īpašumtiesību uz darbības vietām. 

 

Sūdzība: Neapmierinātības izpausme, ko rakstiski iesniegusi jebkura persona vai organizācija, 

attiecībā uz organizācijas atbilstību organizācijas PĶ sertifikāta darbības jomas prasībām, kas ietver 

sūdzības iesniedzēja vārdu un kontaktinformāciju, skaidru problēmas aprakstu un pierādījumus 

katram sūdzības elementam vai aspektam. 

 

Komponents: Atsevišķa un nošķirama salikta produkta daļa. 

 

Kopienas ražotājs: Meža apsaimniekošanas vienība (MAV), kas atbilst šādiem valdījuma un 

pārvaldības kritērijiem: 
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Valdījums: Juridiskas tiesības apsaimniekot MAV (piem., tiesības, ilgtermiņa noma, koncesija) 

pieder kopienas līmeni un 

i. kopienas locekļi ir pamatiedzīvotāji2 vai tradicionālo tautu locekļi3 vai 

ii. MAV atbilst mazu un zemas apsaimniekošanas intensitātes mežu atbilstības kritērijiem4 

 

Apsaimniekošana: Kopiena aktīvi kopīgi apsaimnieko MAV (piem., saskaņā ar kopienas meža 

apsaimniekošanas plānu) vai kopiena pilnvaro meža apsaimniekošanu citiem (piem., resursu 

vadītājam, apakšuzņēmējiem, meža produktu uzņēmumam). 

 

Ja kopiena pilnvaro meža apsaimniekošanu citiem, jānodrošina atbilstība 1. un 2. vai 3. kritērijam: 

 

iii. Kopienas pārstāvniecības institūcija5 uzņemas juridisku atbildību par mežizstrādes 

operācijām un 

iv. Kopiena veic mežizstrādes operācijas vai 

v. Kopienas pārstāvniecības institūcija ir atbildīga par meža apsaimniekošanas lēmumiem un 

seko un uzrauga operācijas. 

 

PIEZĪME: Mežs var atrasties kopienas mežā un/vai individuāli piešķirtos gabalos, ja vien meža 

izmantošanas tiesības pieder kopienai (piem., Meksikas ejidos, Brazīlijas ilgtspējīgās attīstības 

rezerves). 

 

Līgumslēdzēja organizācija: Indivīds, uzņēmums vai cita juridiska persona, kas izmanto 

apakšuzņēmēju jebkādām aktivitātēm FSC PĶ sertifikāta ietvaros. 

 

Apakšuzņēmējs: Indivīds, uzņēmums vai cita juridiska persona, ar kuru uzņēmums noslēdzis 

līgumu par jebkādām aktivitātēm FSC PĶ sertifikāta ietvaros. 

 

Kontrolēts materiāls: Izejmateriāls, kas tiek piegādāts bez FSC apliecinājuma, kura atbilstība 

FSC-STD-40-005 Kontrolētas koksnes ieguves prasībām ir tikusi izvērtēta. 

 

Konvertēšanas faktors: Materiāla daudzuma, kas nonāk un kas tiek iegūts, proporcija noteiktā 

organizācijas izmantotā transformācijas procesā. Konvertēšanas faktors tiek aprēķinot gala 

produkcijas daudzumu ar izejmateriāla daudzumu un tiek piemērots visam produktam vai katram 

produkta atsevišķajam komponentam. 

 

Blakus produkts: Cita (pamata) produkta primārās ražošanas procesa laikā radušies galaprodukti, 

kas ražoti no tā paša izejmateriāla (piem., zāģu skaidas, šķelda, kas tiek ražota baļķu apstrādes 

laikā). 

                                                 
2 Pamatiedzīvotāju tautas definīcija dokumentā FSC Meža apsaimniekošanas principi un kritēriji (5. versija, 5. projekts): “Tautas un tautu 

grupas, kam raksturīgas šādas īpašības: Galvenā īpašība ir pašidentifikācija kā pamatiedzīvotājiem individuālā līmenī, kas tiek pieņemta 

kopienā; pirms-koloniālo un/vai pirms-kolonistu sabiedrību vēsturiskā nepārtrauktība; spēcīga saikne ar teritorijām un apkārtējiem dabas 

resursiem; skaidri noteiktas sociālās, ekonomiskās vai politiskās sistēmas; skaidri nošķirama valoda, kultūra un uzskati; neveido dominējošu 

sabiedrības grupu; apņemas saglabāt un uzturēt senču vidi un sistēmas kā atsevišķas tautas un kopienas. (Avots: Pielāgots no United Nations 

Permanent Forum on Indigenous, Factsheet ‘Who are indigenous peoples’ October 2007; United Nations Development Group, ‘Guidelines 

on Indigenous Peoples’ Issues’ United Nations 2009, Unite Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007) 
3 Tradicionālās tautas definīcija, kas ierosināta dokumentā FSC Meža apsaimniekošanas principi un kritēriji (5. versija, 5. projekts): 

Tradicionālās tautas ir tautas, kas nepašidentificiējas kā pamatiedzīvotāji un kas apstiprina tiesības uz savu zemi, mežiem un citiem 

resursiem, balstoties uz ilgstoši nostiprinātām parašām vai tradicionāliem amatiem un lietošanas veidiem. [Avots: Forest Peoples Programme 

(Marcus Colchester, 07 October 2009)] 
4 Skat. SLIMF atbilstības kritēriji (FSC-STD-01-003) 
5 ANO Deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām 19. pants: Valstis apspriežas un labā ticībā sadarbojas ar attiecīgajiem pamatiedzīvotājiem 

ar viņu pārstāvības iestāžu starpniecību, lai iegūtu brīvprātīgu, iepriekšēju un informētu piekrišanu pirms tādu tiesību vai administratīvo aktu 

pieņemšanas un īstenošanas, kas var ietekmēt šos pamatiedzīvotājus. 
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Kredīta konts: Reģistrs, kuru ved organizācija, kura izmanto kreditēšanas sistēmu, kurā norādīts 

pieskaitītais un atskaitītais apjoma kredīts ar nolūku kontrolēt produktu, kas var tikt pārdoti ar FSC 

Mix kredīta, FSC Recycled Credit vai FSC kontrolētas koksnes apliecinājumu. 

 

Kreditēšanas sistēma: FSC kontroles sistēma, ka ļauj pārdot proporcionālu produktu grupas 

galaproduktu daļu ar kredīta apliecinājumu, kas atbilst izejmateriālu daudzumam, uz kuru attiecas 

apliecinājums, un atbilstošajam konvertēšanas faktoram. 

 

Piegādes dokumenti: Produkta piegādes pavaddokumenti papīra vai elektroniskā formātā, kuros 

norādīts piegādāto produktu apraksts, klase un daudzums. Piegādes dokumentu piemēri ir 

pavadzīmes, piegādes dokumenti, transportēšanas dokumenti, iepakojumu saraksti. 

 

Ekonomiska un monetāra savienība: Tirdzniecības bloka veids, kuru veido ekonomiska savienība 

(vienots tirgus un muita) un monetāra savienība. 

 

Spēkā stāšanās datums: Datums, kurā publicētais FSC normatīva dokuments kļūst piemērojams 

lietošanā.  

 

Derīgs izejmateriāls: Jauni un reģenerēti izejmateriāli, kas ir derīgi iekļaušanai konkrētā FSC 

produktu grupā, atkarībā no materiāla kategorijas. 

 

Gala lietotājs (gala patērētājs): Persona vai organizācija, kas iegādājas un lieto produktu, nevis 

ražo vai pārdod to. 

 

Eiro zona: Ģeogrāfisks un ekonomisks reģionus, kuru veido visas Eiropas Savienības dalībvalstis, 

kuras ir pieņēmušas eiro (EUR) kā savu valsts valūtu. 

 

Gatavais produkts: Produkts, kam vairs netiks veiktas izmaiņas, piemēram, apstrāde, marķēšana 

vai iesaiņošana, pirms tā paredzētās gala lietošanas vai pārdošanas gala lietotājam. Gatavo produktu 

uzstādīšana, iesaiņojuma piepildīšana un piegriešana netiek uzskatīta par produkta izmaiņām, ja 

vien šīs aktivitātes neietver atkārtotu iesaiņošanu, FSC produkta sastāva maiņu vai atkārtotu 

marķēšanu. 

 

PIEZĪME: Daži produkti var tikt vai netikt klasificēti kā gatavie produkti, atkarībā no paredzētā 

lietošanas veida. Piemēram, baļķi vai papīrs netiek klasificēts kā gatavais produkts, ja tas tiek 

pārdots ražotājam, kas šos materiālus tālāk pārveidos citos produktos. 

 

Mežsaimniecības sertifikācijas shēma: Shēma, kas balstīta uz meža apsaimniekošanas un/vai 

meža produktu sertifikācijas piegādes ķēdes standartu izstrādi. 

 

Meža produkti: Organiski materiāli un produkti, kas ražoti no mežā iegūtām izejvielām, tostarp 

koks un meža produkti, kas nav kokmateriāli. 

 

FSC sertificēts materiāls: Izejmateriāls, kas tiek piegādāts ar FSC 100%, FSC Mix vai FSC 

Recycled apliecinājumu no FSC sertificēta piegādātāja. 

 

FSC sertificēts produkts: Produkts, kas atbilst visām piemērojamām sertifikācijas prasībām un to 

ir atļauts marķēt ar FSC marķējumu un virzīt tirgū, izmantojot FSC preču zīmes. FSC kontrolēta 

koksne netiek uzskatīta par FSC sertificētu produktu. 
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FSC apliecinājums: Apliecinājums, kas ir norādīts FSC sertificētu vai FSC kontrolētas koksnes 

gala produktu pārdošanas dokumentos. FSC apliecinājumi ir: FSC 100%, FSC Mix X%, FSC 

Recycled X%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit un FSC Kontrolēta koksne. 

 

FSC kontroles sistēma: Sistēma, kas tiek izmantota, lai kontrolētu produktu daudzumu produktu 

grupā, kas var tikt pārdoti ar FSC apliecinājumiem. FSC kontroles sistēmas ir: pārneses, procentuālā 

un kreditēšanas sistēma. 

 

FSC kontrolēta koksne: Materiāls vai produkts ar FSC kontrolētas koksnes apliecinājumu. 

 

FSC kredīts: Produkta daudzums (pēc apjoma vai svara), ko atļauts pārdot no kredīta konta ar FSC 

Mix Credit vai FSC Recycled apliecinājumu. 

 

FSC 100%: FSC apliecinājums produktiem, kas balstīti tikai uz izejmateriāliem no FSC 

sertificētiem dabiskiem mežiem vai plantācijām. 

 

FSC Mix: FSC apliecinājums produktiem, kas balstīti uz izejmateriāliem no vienas vai vairākām 

materiālu kategorijām: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, kontrolēts materiāls, FSC kontrolēta 

koksne, no patērētāja reģenerēts materiāls un/vai no ražotāja reģenerēts materiāls. 

 

PIEZĪME: Produktu grupas, kas izgatavotas tikai no kontrolēta materiāla, FSC kontrolētas koksnes 

un/vai reģenerēta materiāla nevar tikt pārdotas ar FSC Mix apliecinājumu. 

 

FSC procentuālais apjoms: Produktu grupas izejmateriāla daudzums, uz kuru attiecas procentuālā 

vērtība noteiktā apliecinājuma periodā vai pasūtījuma ietvaros saskaņā ar procentuālo sistēmu. 

 

FSC Recycled: FSC apliecinājums otrreizēji pārstrādātiem produktiem, kas balstīti uz 

izejmateriāliem tikai no reģenerācijas avotiem. 

 

FSC darījums: Produktu ar FSC apliecinājumu pārdošanas dokumentos pirkums vai pārdošana. 

 

Izejmateriāli: Izejvielas, nepabeigti produkti vai gatavi produkti, kas tiek iegūti vai radīti 

organizācijā un tiek fiziski ietverti ražošanas procesā vai tiek tirgoti FSC sertifikāta ietvaros. 

 

Integrēta pārvaldes sistēma: Uzņēmējdarbības procesu vadības sistēma, kas ļauj organizācijai 

izmantot integrētu pieeju uzņēmējdarbības un visu ar FSC sertificētu iepirkumu, krājumu, ražošanas 

un pārdošanas datu pārvaldību un dod iespēju sertifikācijas iestādēm attālināti auditēt šo ar 

vairākām darbības vietām saistīto informāciju. 

 

Materiāla kategorija: Jauns vai reģenerēts materiāla, kas var tikt izmantots FSC produktu grupās, 

klase. Materiālu kategorijas var būt: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC kontrolēta koksne, 

kontrolēts materiāls, no patērētāja reģenerēts materiāls un no ražotāja reģenerēts materiāls. 

 

Neitrāls materiāls: Materiāls, kas iegūts ārpus meža (t.i., ne meža materiāls). Piemēram, augu, kas 

nav koki, šķiedras vai pārkoksnēti materiāli (piem., lini, kas tiek izmantoti dēļu ražošanā, kas tiek 

klasificēti kā koka paneļi vai kompozītmateriāli) un sintētiski vai neorganiski materiāli (piem., 

stikls, metāls, plastmasa, pildvielas, spilgtinātāji). Neitrāli materiāli neietver meža produktus, kas 

nav kokmateriāli, vai ievāktu koku. PĶ kontroles prasības neattiecas uz FSC produktu grupās 

izmantotajiem neitrālajiem materiāliem. 

 

Neatbilstošs produkts: Produkts vai materiāls, kura atbilstību piemērojamām FSC prasībām un 
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FSC apliecinājumu atbilstības prasībām organizācija nevar pierādīt. 

 

Meža produkts, kas nav kokmateriāli: Jebkurš meža produkts, izņemot koku (baļķus), ieskaitot 

citus materiālus, kas tiek iegūti no kokiem, piemēram, sveķus un lapas, kā arī citus augu un 

dzīvnieku izcelsmes produktus. Piemēram, bet ne tikai, bambuss, sēklas, augļi, rieksti, medus, 

palmas, gumija, korķis, dekoratīvi augi un citi meža izcelsmes produkti. 

 

Tiešsaistes apliecinājumu platforma (OCP): FSC digitālā platforma, kurā FSC sertifikātu turētāji 

reģistrē darījumus ar mērķi apstiprināt šos darījumus. 

 

Produkta marķējums: Šis termins attiecas uz jebkuru ar FSC sertifikāciju saistītu zīmi vai 

marķējumu, kas ir piestiprināts vai izvietots uz produkta vai tā iesaiņojuma. Produkta marķējuma 

piemēri ir produkta etiķetes, uzlīmes, iededzinājumi, informācija uz sīku atsevišķu produktu (piem., 

zīmuļu) mazumtirdzniecības iepakojuma, aizsargiepakojums un plastmasas plēve. 

 

Organizācija: Persona vai juridiska persona, kas ir sertifikāta turētāja vai piesakās sertifikātam, un 

tādējādi ir atbildīga par atbilstību spēkā esošajām prasībām, uz kurām balstīta FSC sertifikācija. 

 

Galaprodukti: Materiāli, nepabeigti produkti vai gatavi produkti, kas tiek ražoti un/vai ko piegādā 

FSC sertificēta organizācija ar FSC apliecinājumu. 

 

Ārpakalpojumi: Prakse, kuras ietvaros iekšējs uzņēmējdarbības process (piem., aktivitātes vai 

uzdevumi, kuru rezultātā tiek radīts noteikts pakalpojums vai produkts) tiek ar līgumu uzdots citai 

organizācijai. Ārpakalpojumi parasti tiek sniegti ārpus organizācijas telpām. Taču organizācija var 

noslēgt ārpakalpojuma līgumus ar citiem uzņēmumiem, kas darbojas tās telpās, ja organizācija 

nekontrolē vai neuzrauga ārpakalpojuma sniedzēja veiktās aktivitātes. 

 

Dalībnieks: Darbības vieta, kas iekļauta vairāku darbības vietu vai grupu sertifikāta darbības jomā. 

Apakšuzņēmēji, kas tiek izmantoti saskaņā ar ārpakalpojuma līgumiem netiek uzskatīti par 

dalībniekiem. 

 

Procentuālā sistēma: FSC kontroles sistēma, kas ļauj pārdot galaproduktus ar FSC 

apliecinājumiem atbilstoši izejmateriālu, uz kuriem attiecas apliecinājums, proporcijai konkrētam 

pasūtījumam vai konkrētā apliecinājuma periodā. 

 

Fiziskais valdījums: Fiziska FSC sertificētu materiālu un produktu pārvietošana organizācijā 

(piem., cirte, uzglabāšana, ražošana, izplatīšana). Transportēšana nav uzskatāma par fizisku 

valdījumu šī standarta kontekstā. 

 

No patērētāja reģenerēti materiāli: Meža izcelsmes materiāli, kas tiek reģenerēti no patērētāja vai 

komerciāla produkta, ko indivīds vai saimniecība, vai komerciāla vai ražošanas iestāde vai 

institūcija ir izmantojusi paredzētajam mērķim kā produkta gala lietotājs. 

 

No ražotāja reģenerēti materiāli: Meža izcelsmes materiāli, kas reģenerēti no sekundāras 

ražošanas vai lejupejošas ražotnes procesiem, kur materiāls nav ticis ražots mērķtiecīgi, nav 

piemērots gala lietošanai, to nav iespējams atkārtoti izmantot darbības vietā tajā pašā ražošanas 

procesā, kurā tas radīts. 

 

Primārā ražošana: Jebkāda apstrāde, kas pārveido jaunus apaļkokus vai šķeldas materiālus citos 

produktos. Šķeldas un šķiedru produktu gadījumā primārā ražošana ietver celulozes un papīra 

ražošanu no jauna apaļkoka vai šķeldas. 
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Procedūra: Speciāls veids, kādā tiek veikta aktivitāte vai process. 

 

Produktu grupa: Produkts vai produktu grupa, ko norādījusi organizācija, kuriem ir vienādas 

pamata izejmateriālu un galaproduktu īpašības un kas tādējādi var tikt apvienoti, lai kontrolētu FSC 

galaproduktu apliecinājumus un marķējumu. 

 

Produkta veids: Vispārīgs galaproduktu apraksts, balstoties uz klasifikācijas sistēmu, kas norādīta 

dokumentā FSC-STD-40-004a FSC Produktu klasifikācija. 

 

Publicēšanas datums: Datums, kurā apstiprināts FSC normatīvais dokuments tiek izziņots un 

publicēts FSC mājas lapā (parasti vismaz 90 dienas pirms spēkā stāšanās datuma). 

 

Reģenerēts materiāls: Materiāls, kas acīmredzami citādi būtu utilizēts kā atkritumi, taču tā vietā 

tiek savākts un reģenerēts kā izejmateriāls jauna materiāla vietā atkārtotai izmantošanai, otrreizējai 

pārstrādei vai otrreizējai apstrādei ražošanas procesa vai cita komerciāla pielietojuma ietvaros. Šādu 

materiālu kategoriju izejmateriāli tiek klasificēti kā reģenerēts materiāls: FSC Recycled, reģenerēts 

materiāls no patērētāja, reģenerēts materiāls no ražotāja. Šajā kategorijā neietilpst jaunu meža 

izcelsmes atlikumu atkārtota izmantošana, piemēram, cirtēs iegūts koks un citi organiskie materiāli, 

kas nav cēlušies no meža (piem., lauksaimniecības atlikumi). 

 

Mazumtirgotājs: Organizācija, kas pārdot gatavus produktus sabiedrībai lietošanai vai patēriņam, 

nevis atkārtotai pārdošanai. 

 

Slīdošā vidējā procentuālā vērtība: FSC procentuālā vērtība, kas tiek aprēķināta apliecinājuma 

periodam noteiktai produkta grupai, kas ir balstīta uz vidējo aprēķināto vērtību no noteikta skaita 

iepriekšējo apliecinājuma periodu, kas nepārsniedz 12 mēnešus. 

 

Pārdošanas dokuments: Juridisks komerciāls instruments, kas apliecina produkta pārdošanu 

(piem., rēķins, pārdošanas rēķins, pārdošanas līgums, kredītzīme). Tas var būt papīra vai 

elektroniskā formā un tajā tiek identificētas abas iesaistītās puses, pārdotie produkti, daudzumi, 

pārdošanas datumi, cenas un pārdošanas nosacījumi. 

 

Atrasts koks: Koks, kas: 

• ticis dabiski nogāzts (piem., vētrā vai sniega dēļ); 

• ticis nogāzts un pēc tam ticis pazaudēts vai atstāts (piem., baļķi, kas nogrimuši upes vai 

ezera dibenā transportēšanas laikā, nogāzti koki, kas netiek savākti, krastā izskaloti baļķi); 

• ticis nogāzts citiem mērķiem, izņemot ražošanu (piem., koks, kas radies retinot augļu 

dārzus, attīrot ceļus, iegūts pilsētās); 

• ticis ūdens appludināts un pamests mākslīgo rezervuāru un aizsprostu celtniecības rezultātā. 

 

FSC PĶ kontroles un marķēšanas nolūkiem atrasts koks tiek uzskatīts par jaunu materiālu un tiek 

novērtēts kā kontrolēts materiāls vai pārdots kā FSC kontrolēta koksne. 

 

Darbības joma: Organizācijas produktu grupas, darbības vietas un aktivitātes, kas iekļautas FSC 

akreditētas sertifikācijas iestādes novērtējumā, kopā ar sertifikācijas standartiem, pēc kuriem tās 

tikušas auditētas. 

 

Darbības vieta: Viena organizācijas funkcionālā vienība, kas atrodas vienā fiziskā atrašanās vietā, 

kura ir ģeogrāfiski atšķirīga no citām tās pašas organizācijas vienībām. Organizācijas vienības ar 

atsevišķām fiziskām atrašanās vietām var tikt uzskatīts par darbības vietas daļām, ja tās ir darbības 
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vietu paplašinājumi bez savām iegādes, apstrādes vai pārdošanas funkcijām (piem., attālināta 

glabāšana). Apakšuzņēmēji, kuri tiek izmantoti saskaņā ar ārpakalpojuma līgumiem (piem., 

ārpakalpojuma līgumi par noliktavu pakalpojumiem) nav uzskatāmi par darbības vietām. Tipiski 

darbības vietu piemēri ir apstrādes vai tirdzniecības vietas, piemēram, ražotnes, tirdzniecības biroji 

vai organizācijai piederošas noliktavas. 

 

Neliels ražotājs: Meža apsaimniekošanas vienība (MAV) vai MAV grupa, kas atbilst SLIMF 

atbilstības kritērijiem (FSC-STD-01-003a) un pielikumiem. MA grupas sertifikātu turētāju, kas 

ietver MAV, kas neatbilst SLIMF kritērijiem, gadījumā atbilst tikai MAV, kas kategorizēti kā 

SLIMF. 

 

Masīvkoka produkts: Produkts, kuru veido masīvs koka gabals (piem., baļķis, sija, dēlis). 

 

Piegādātājs: Indivīds, uzņēmums vai cita juridiska persona, kas nodrošina organizācijai meža 

izcelsmes materiālus. 

 

Piegādes ķēde: Piegādes ķēde ir uzņēmumu, kas ražo, pārvieto un/vai izplata noteiktu produktu, 

tīkls, kurā ietilpst arī posmi, kas nepieciešami, lai pārvērstu produktu no izejmateriāla(-iem) par 

gala produktu un tā izplatīšanu gala klientam. 

 

Kokmateriālu likumības likumdošana: Nacionālā vai starptautiskā likumdošana, kas izveidota, 

lai aizliegtu nelikumīgu meža izcelsmes produktu tirdzniecību (piem., ES kokmateriālu regula 

(EUTR), ASV Leisija likums, Austrālijas Nelikumīgas mežizstrādes aizlieguma likums). 

 

Tirgotājs: Persona vai juridiska persona, kas iegādājas un pārdot koksnes un/vai ar koksni 

nesaistītus produktus un kurš pārņem produktus likumīgā valdījumā. Tirgotāji nepārveido šos 

produktus nedz tiešā veidā, nedz iegādājoties ārpakalpojumu. 

 

PIEZĪME: Gatavo produktu uzstādīšana, koka žāvēšana, iepakojumu uzpildīšana un piegriešana 

netiek uzskatīta par materiāla pārveidošanu. 

 

Tirdzniecības partneri: Organizācijas piegādātāji un klienti, kas piegādā un/vai iegādājas 

produktus ar FSC apliecinājumiem. 

 

Darījuma apstiprinājums: Sertifikācijas iestādes apstiprinājums, ka sertifikāta turētāju 

galaproduktu FSC apliecinājumi ir pareizi un atbilst to tirdzniecības partneru izejmateriālu FSC 

apliecinājumiem. 

 

Pārejas periods: Laika periods (parasti viens gads) pēc spēkā stāšanās datuma, kurā jaunā FSC 

normatīvā dokumenta versija darbojas paralēli vecajai versijai (kur tāda pastāv). Lai nodrošinātu 

pakāpenisku ieviešanu, abas versijas ir derīgas vienā laika posmā. Sešus mēnešus pēc pārejas 

perioda beigām, saskaņā ar veco versiju izdotie sertifikāti tiek uzskatīti par nederīgiem. 

Jauns materiāls: Primārais materiāls, kas iegūts dabiskos mežos vai plantācijās. Šajā kategorijā 

neietilpst reģenerēti materiāli. 
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