FSC® un PEFC
Koksnes piegādes ķēdes
Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija apliecina, ka ražošanā izmantota koksne no
atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un šis materiāls ir izsekojams visos ražošanas
un tirdzniecības procesos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam.
• BM TRADA piedāvā veikt sertifikāciju 
šādām shēmām:
• FSC® (Forest Stewardship Council®)
• PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification)
• BM TRADA Meža produkti

Kas ir Koksnes piegādes ķēde?
Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija
paredzēta uzņēmumiem, kas ražo vai
tirgo koksnes produktus, tai skaitā papīra
ražotājiem, tirgotājiem un tipogrāfijām.
Piegādes ķēdes sertifikācija ļauj
uzņēmumiem apliecināt, ka ražošanā
izmantotā koksne iegūta no ilgtspējīgi
apsaimniekotiem mežiem, ievērojot
ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos
aspektus.
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Sertifikācija darbojas visos piegādes
ķēdes posmos, un nodrošina materiāla
izsekojamību līdz labi apsaimniekotiem
mežiem, kontrolētiem vai otrreizējo
izejvielu avotiem.
Lai produktu varētu uzskatīt par
FSC vai PEFC sertificētu, visiem
uzņēmumiem, kas iesaistīti konkrētā
produkta ražošanā, pārstrādē,
pārpakošanā un tirdzniecībā jābūt
sertificētiem saskaņā ar koksnes
piegādes ķēdes standartiem. Tikai šādā
gadījumā uzņēmumi ir tiesīgi lietot
sertifikācijas paziņojumus, marķēt
produktus ar FSC vai PEFC preču
zīmēm, kā arī izmantot tās mārketinga
nolūkos, tādējādi identificējot
materiālus, kas iegūti no atbildīgiem
avotiem.

Ieguvumi no Koksnes piegādes ķēdes
sertifikācijas
Sertificējoties saskaņā ar kādu no
akreditētajām piegādes ķēdes sistēmām,
Jūs saviem sadarbības partneriem ne
tikai demonstrējat apņemšanos būt
atbildīgam par piegādes ķēdes veiksmīgu
pārvaldīšanu un uzturēšanu, bet arī
nodrošināt:
• Papildus pievienoto vērtību Jūsu
produktiem;
• Paaugstinātu konkurētspēju un
piekļuvi jauniem tirgiem;
• Ilgtspējīgu saimniekošanu;
• Atbilstību likumdošanai;
• Pierādāmu izsekojamību materiālu
izcelsmes avotiem;
• Iespēju lietot FSC vai PEFC preču zīmes,
kas ir plaši atzītas un pieprasītas visā
pasaulē;
. . . W H E N E X P E R I E N C E M AT T E R S

• Garantiju, ka Jūsu piedāvātie
sertificētie produkti ir cēlušies no
videi draudzīgi, sociāli taisnīgi un
ekonomiski izdevīgi apsaimniekota
meža, kas būs ekoloģiski funkcionējošs
un dzīvotspējīgs arī nākotnē;
• Iespēju saviem klientiem dot
ieguldījumu vides saglabāšanā un
ekonomiskās stabilitātes veicināšanā.

BM TRADA Meža Produkti
Lai atbalstītu apsaimniekošanas
shēmas un meža pārvaldības iniciatīvas
tajās pasaules daļās, kur nav pie
ejamas neatkarīgas piegādes ķēdes
pārbaudes, BM TRADA piedāvā arī
sertifikāciju neakreditētās shēmās.
Daļa no šīm sertifikācijām ir izgājušas
neatkarīgu atbilstības novērtēšanu.
Pilns pašreizējais sertificēšanas un
verifikācijas shēmu saraksts, kas ir
iekļauts BM TRADA Meža Produktu
shēmā, ir pieejams pēc pieprasījuma.

Kā tiek veikta sertifikācija?
 Pieteikums un pārskatīšana
Pretendents aizpilda sertifikācijas
pieteikuma formu. Pamatojoties uz
tajā sniegto informāciju, tiek izraudzīta
kompetenta auditoru komanda 5 gadu
sertifikācijas periodam.

Kāpēc tieši BM
TRADA?
Sadarbība ar BM TRADA Jums nozīmē
sadarbību ar vadošu starptautisku
sertifikācijas organizāciju, kura piedāvā
ASI un visplašāko UKAS akreditēto
sertifikācijas shēmu klāstu, kā arī
reputāciju attiecībā uz atbildīgu un
ilgtspējīgu piegādes ķēžu sertifikāciju.

 Sertifikācijas audits – sastāv no
2 posmiem
Audita laikā klienta atrašanās vietā tiek
izvērtēts:
• Klienta piegādes ķēdes sistēma;
• Ar piegādes ķēdi saistītie procesi un
procedūras;
• Kritisko kontroles punktu
identifikācija un riska, ka sertificētais
produkts tiek sajaukts ar nesertificēto,
apzināšana un samazināšana;
• Pierakstu uzglabāšanas process;
• Procesi, kuru veikšanai tiek piesaistīti
ārpakalpojumu sniedzēji;
• Sertificētās piegādes ķēdes preču
zīmes atbilstoša izmantošana uz
produktiem, etiķetēm un mārketinga
nolūkos (reklāmas materiālos, inter
neta mājas lapā).

Pēc audita sertifikācijas iestāde:
• Sagatavo rakstisku ziņojumu par
veiktā audita rezultātiem, informē
klientu un iesniedz uzņēmumam
konstatētās neatbilstības to
noslēgšanai;
• BM TRADA galvenais birojs izvērtē
iesniegto ziņojumu un noslēgtās
neatbilstības;
• Pēc pozitīva audita slēdziena tiek
izdots sertifikāts.

BM TRADA Jums nodrošinās savai nozarei
izraudzītu kompetentu auditoru, kas
izprot tieši Jūsu biznesa vajadzības.

Citi BM TRADA piedāvātie
sertifikācijas pakalpojumi
• Kvalitāte - ISO 9001
• Vide - ISO 14001
• Enerģētika - ISO 50001
• Veselība un drošība - OHSAS
18001
• Informācijas drošība - ISO 27001
• Pārtikas drošība - ISO 22000
• Piegādes ķēde palmu eļļai - RSPO
• PEFC mežu apsaimniekošana
• Produktu sertifikācija CE marķējums, ETA, BM TRADA
Q-Mark shēmas
• Koksnes termiskā apstrāde
Apmācības un informatīvie
semināri
• Skaidrojošie semināri par
aktualitātēm un izmaiņām FSC un
PEFC piegādes ķēdes standartos
• FSC un PEFC mežu
apsaimniekošanas sertifikācija
• Zāģmateriālu vizuālā šķirošana
pēc stiprības
• Koksnes iepakojamā materiāla
termiskās apstrādes (HT) procesa
sertifikācija

bmtrada@bmtrada.lv

Zvaniet mums!
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par BM
TRADA pakalpojumiem un apspriestu
Jūsu sertifikācijas vajadzības!

Pateicoties mūsu plašajām zināšanām
un uzkrātajai pieredzei, esam izdevuši
jau vairāk nekā 14000 sertifikātu 70
pasaules valstīs.
Mēs lepojamies ar to, ka esam
sasniedzami un atsaucīgi, kā arī varam
sniegt saviem klientiem atbilstošu
individuālu piedāvājumu.

 Ikgadējie uzraudzības auditi un
pārsertifikācija
Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts
tiek izdots uz 5 gadiem. Lai uzturētu
sertificēto sistēmu, piecu gadu periodā
ir jāveic 4 ikgadējie uzraudzības auditi,
kam seko pārsertifikācijas audits.

www.bmtrada.lv
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