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Kas ir RSPO piegādes ķēdes sertifikācija (SCC)? 

RSPO piegādes ķēdes sertifikācija ir būtiska daļa no Apaļā galda par ilgtspējīgu palmu eļļu (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) atbildīgi ražotu palmu eļļas produktu sertifikācijas un marķēšanas shēmas. Tās galvenais 

mērķis ir kontrolēt sertificēto produktu plūsmu visā piegādes ķēdē. Tāpēc jūsu auditors pievērsīs uzmanību 

sertificēta materiāla iepirkumam, pārstrādei, apjoma uzskaitei, pārdošanai un marķēšanai, lai nodrošinātu RSPO 

prasību un preču zīmes izmantošanas integritāti. 

 
Kādi ir galvenie uzdevumi un pienākumi RSPO sistēmā? 

Ilgtspējīgas palmu eļļas apaļais galds (RSPO) ir globāla daudzu ieinteresēto personu iniciatīva ilgtspējīgas palmu 

eļļas jomā. RSPO biedri un tās pasākumu dalībnieki nāk no dažādām valstīm un pārstāv dažādas vides. Tie ir 

plantāciju uzņēmumi, pārstrādātāji un tirgotāji, patēriņa preču ražotāji un palmu eļļas produktu mazumtirgotāji, 

finanšu iestādes, vides NVO un sociālās NVO. RSPO vīzija ir "pārveidot tirgus, padarot ilgtspējīgu palmu eļļu par 

normu". Preferred by Nature ir RSPO SCCS sertificētājs, ko akreditējusi RSPO sistēmas uzraudzības iestāde 

Assurance Services International (ASI). Mūsu akreditācijas numurs ir ASI-ACC- 066 (pārbaudiet mūsu progresu 

www.rspo.org). Visām RSPO sertifikācijas iestādēm ir jāievēro RSPO un ASI publicētie akreditācijas noteikumi. 

 

Kādi sertifikācijas standarti attiecas uz manu organizāciju? 

Galvenais RSPO SCC sertifikācijas standarts (RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas standarts, 

2020. gada 1. februāra versija) attiecas uz visiem piegādes ķēdes sertificētajiem 

uzņēmumiem un nosaka vispārīgas prasības materiālu apstrādei. Šajā galvenajā standartā 

atsevišķi kritēriji var attiekties vai neattiekties uz katru uzņēmumu atkarībā no katras 

sertificētās vietas veiktajām darbībām. Piemēram, sertificētā materiāla izsekošanai un 

prasību iesniegšanai ir pieejamas trīs iespējas. 

Uzņēmumi var uzturēt fizisku sertificēta materiāla nodalīšanu (Identify Preserved vai 

Segregated modelis) vai arī sajaukt sertificētu un nesertificētu materiālu (Mass Balance 

modelis). RSPO Noteikumi par tirgus komunikāciju un pretenzijām Standarta 2019. gada 

janvāra versija reglamentē RSPO preču zīmju izmantošanu, un tie ir obligāti, ja vēlaties 

izmantot RSPO preču zīmes. 
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Kuras preču zīmes mēs varam izmantot? 

RSPO logotipu un preču zīmes var izmantot sertificētiem produktiem un reklāmas nolūkos, ja esat SCC 

sertificēts un esat parakstījis RSPO preču zīmes licences līgumu. Tas tiks piešķirts, kad jūs tiksiet pieņemts par 

RSPO biedru. 

 

Kāda ir izmaksu struktūra? 

Kopējās sertifikācijas izmaksas veido izmaksas, kas saistītas ar revīzijas pakalpojumiem un RSPO programmas 

Preferred by Nature nodevu. Audita maksa ir atkarīga no uzņēmuma lieluma un sarežģītības un tā piegādes 

ķēdes sistēmas. Tas ir norādīts mūsu priekšlikumā.
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Kā ir ar konfidencialitāti? 

Lai pārbaudītu sertificēto apjomu pareizu uzskaiti, SCC revidentiem būs nepieciešama piekļuve konfidenciālai 

informācijai, piemēram, par jūsu piegādātājiem, pircējiem un pārrēķina koeficientiem. Visu datu 

konfidencialitāte ir nodrošināta, un mūsu darbiniekiem ir jāievēro stingras konfidencialitātes prasības. Tomēr 

visi RSPO piegādes ķēdes sertifikāti ir uzskaitīti publiskajā RSPO datu bāzē (www.rspo.org) kopā ar informāciju 

par jūsu sertifikāta darbības jomu, piemēram, produktu veidiem un vietām. 

 
 

Ko ietver sertifikācijas process? 

RSPO sertifikāti tiek izsniegti uz pieciem gadiem. Mēs veicam sākotnējo novērtējumu, kas ir pamats 

jūsu sertifikācijai. Pēc tam, lai saglabātu sertifikātu, jums ir jāveic ikgadējas revīzijas. 
 

Kad esat parakstījis sertifikācijas līgumu ar Preferred by Nature un kļuvis par RSPO biedru 
(http://www.rspo.org/members), jums ir jāsagatavojas sertifikācijai, nodrošinot atbilstību 

visām sertifikācijas prasībām. Tas ietver pienākumu sadali, uzraudzības ķēdes procedūru 

izstrādi un attiecīgo darbinieku apmācību. Preferred by Nature norīko kontaktpersonu, kas būs 

pieejama, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem visa revīzijas procesa laikā. 

 

Mēs iesakām iesniegt dokumentētās procedūras uzņēmumam Preferred by Nature pārskatīšanai 

pirms galvenās novērtēšanas. 

 
 

RSPO revīzijas parasti tiek veiktas uz vietas, un parasti tās ilgst līdz vienai darba dienai 

katrā objektā. Audita uz vietas laikā parasti tiek veiktas intervijas, dokumentu pārbaude, 

telpu apskate un apjoma uzskaites sistēmas pārbaude. 

 

Pēc revīzijas mēs sagatavojam rakstisku ziņojumu, kurā aprakstīti revīzijas rezultāti. Tiek 

aprakstītas arī visas konstatētās neatbilstības, un pirms sertifikāta izsniegšanas visas 

neatbilstības ir jānovērš, bet ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā, pretējā gadījumā būs nepieciešams 

jauns audits. Ziņojums tiek kvalitatīvi pārskatīts un iesniegts jums, lai sniegtu komentārus. 

Pēc pozitīva sertifikācijas lēmuma pieņemšanas mēs iesniegsim audita ziņojumu un sertifikāta 

projektu RSPO pārskatīšanai un apstiprināšanai. Pēc RSPO apstiprinājuma saņemšanas mēs 

nosūtīsim jums sertifikātu. RSPO publiskajā datubāzē tiks iekļauti jūsu jaunā sertifikāta dati 

(http://www.rspo.org/certification/supply-chain-certificate- 

 

Kā es varu saglabāt savu sertifikātu? 

Lai saglabātu sertifikātu, jums ir jāievēro sertifikācijas prasības. Tas tiek pārbaudīts 

ikgadējās revīzijās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikgadējās revīzijas nevar atlikt un tās jāveic 

pirms jūsu sertifikāta izsniegšanas gadadienas, pretējā gadījumā jūsu sertifikāts tiks 

automātiski apturēts. Starp auditiem mēs palīdzam jums sekot līdzi prasībām, regulāri 

sniedzot atjauninājumus par izmaiņām sistēmā. Ja audita laikā mēs jūsu sistēmā 

konstatējam neatbilstības, jums ir jāveic atbilstoši un efektīvi pasākumi, lai tās 

novērstu. 

 
Lai nodrošinātu RSPO sistēmas integritāti, neatbilstību novēršanai piemēro stingras 

prasības. Visām uzraudzības audita laikā konstatētajām neatbilstībām ir noteikts viena 

mēneša termiņš. Ja neatbilstības netiks novērstas, jūsu sertifikāta darbības apturēšana. 

Sertifikāta apturēšanu var atjaunot, ja nodrošināsiet sistēmas atbilstību, ko pārbauda 

audita laikā. 
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