
Vispārīga informācija par TLA

Ko nozīmē TLA?

TLA ir FSC sertifikācijas shēmas licences līgums, kuru parasti dēvē par Preču zīmju licences līgumu 

(Trademark License Agreement –TLA).

Kas ir TLA?

TLA ir juridiskais dokuments (līgums), kas pārvalda attiecības starp FSC un organizāciju, kura ieguvusi 

FSC sertifikāciju vai pieteikusies tās iegūšanai. TLA ir vienošanās, kuras ietvaros FSC piešķir 

organizācijai tiesības izmantot FSC preču zīmes. TLA ietver arī tiesības un pienākumus, kas attiecas uz

FSC un organizāciju, kura ir ieguvusi FSC sertifikāciju vai piesakās tās iegūšanai. 

Kas ir FSC preču zīmes?

FSC preču zīmes ir trīs preču zīmes (burti FSC, nosaukums Forest Stewardship Council un FSC atzīmes 

un koka logotips) un divas zīmola zīmes (divas versijas zīmola zīmei Forest-For-All-Forever). Visas FSC 

preču zīmes pieder FSC, tās ir reģistrētas vairāk nekā 110 valstīs un ir ietvertas TLA. Vairāk 

informācijas par FSC preču zīmēm ir pieejama šeit. 

Kāpēc FSC publicē jaunu TLA (6. versiju)?

FSC regulāri pārskata TLA, lai tas atbilstu jaunākajām juridiskajām prasībām un lai tiktu pasargāta FSC

sertifikācijas shēmas integritāte un uzticamība. 

Vai jaunais TLA (6. versija) ir pieejams manā valodā?

Jaunais TLA ir pieejams 18 valodās: angļu, čehu, vācu, spāņu, franču, itāļu, japāņu, nīderlandiešu, 

poļu, portugāļu (Brazīlijas), portugāļu (Portugāles), krievu, ķīniešu, bulgāru, turku, rumāņu, korejiešu 

un horvātu valodā. TLA var iegūt divvalodu versijā (angļu un cita valoda), bet līgumu reglamentē 

angļu valodas versija.

Kas ir FSC Connect?

FSC Connect ir tā dēvētais centra portāls, kur jūsu organizācija var piekļūt vairākiem FSC portāliem, 
tostarp FSC Certification Portal. 

Kas ir FSC Certification Portal?

FSC Certification Portal nodrošina FSC un FSC sertifikāta turētāju (sauktu arī par licenciātiem) 
savstarpējo komunikāciju par sertifikācijas prasībām un TLA pārvaldīšanu, tostarp par elektronisko 
parakstu.

Ar ko es varu sazināties, ja man rodas grūtības piekļūt FSC Connect vai FSC 
Certification Portal?

Par visām ar FSC Connect vai FSC Certification Portal saistītajām problēmām varat rakstīt e-pasta 

ziņojumu uz šādu adresi: connect@fsc.org.

mailto:connect@fsc.org
https://connect.fsc.org/tla/home
https://connect.fsc.org/


TLA (6. versijas) saturs

Kas tiek ietverts FSC preču zīmju izmantošanas licencē?

TLA piešķir tiesības izmantot FSC preču zīmes (tā sauktās “piešķirtās tiesības”) gan preču marķējumā,

gan reklāmas nolūkos. Konkrēti noteikumi par to, kā sertifikātu turētāji izmanto FSC preču zīmes, ir 

aprakstīti FSC-STD-50-001.

Kas ir sertifikāta turētājs?

Sertifikāta turētājs ir organizācija, kurai ir FSC sertifikācija.

Kas ir piešķirtās tiesības?

Piešķirtās tiesības ir tiesības izmantot FSC preču zīmes gan preču marķējumā, gan reklāmas nolūkos.

Vai pēc TLA parakstīšanas mana organizācija varēs sākt izmantot FSC preču 
zīmes?

TLA parakstīšana neļauj jūsu organizācijai uzreiz izmantot FSC preču zīmes. Jebkāda FSC preču zīmju 

izmantošana vispirms jāapstiprina jūsu sertifikācijas struktūrai. FSC logotipa izmantošana bez 

iepriekšējas sertifikācijas struktūras atļaujas tiek uzskatīta par sertifikācijas prasību pārkāpumu. 

Turklāt FSC preču zīmju izmantošanai jāatbilst prasībām, kas noteiktas FSC-STD-50-001.

Kur es varu uzzināt TLA statusu?

TLA statusu (derīgs, apturēts vai izbeigts) var uzzināt, izmantojot FSC Public Search funkciju, kas 

pieejama FSC tīmekļa vietnē šeit.

Kādas jaunas funkcijas FSC ievieš jaunais TLA?

TLA ievieš daudz jaunu funkciju, kuras var plašāk kategorizēt, kā norādīts tālāk:

Modernizācija: 

Jaunais TLA tiks parakstīts elektroniski, izmantojot jauno FSC Certification Portal, un pakāpeniski tiks 
aizstāts fizisks paraksts uz izdrukātas kopijas. FSC arī izmantos FSC Certification Portal, lai informētu 
par sertifikācijas prasību izmaiņām. Tādējādi sertifikāta turētājs var saņemt sertifikācijas prasību 
atjauninājumus gan no sertifikācijas struktūras, gan tieši no FSC. Šīs modernizācijas dēļ vairs nebūs 
nepieciešami vairāki administratīvie pasākumi. Jaunais risinājums ļaus arī izmantot mazāk papīra.

Integritāte un uzticamība:

Jaunais TLA ietver jaunus noteikumus, kas uzlabo FSC spēju atklāt un bloķēt organizācijas, kas pārdod
nesertificētas preces, kurām pievienots nepatiess apgalvojums par to, ka tās ir FSC sertificētas. FSC 
arī noteiks naudassodu organizācijām, kas izplata nepatiesus apgalvojumus.

https://connect.fsc.org/tla/home
https://info.fsc.org/
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/225
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/225


Atbilstība:

Jaunais TLA iekļauj jaunas juridiskās prasības, tostarp tā saukto VDAR – Eiropas tiesību aktus par datu
aizsardzību.

Kur meklēt sertifikācijas prasības, kas minētas TLA?

Visas TLA minētās sertifikācijas prasības ir pieejamas šeit, FSC tīmekļa vietnē.

Kas ir piešķirto tiesību apturēšana?

Piešķirto tiesību apturēšana uz laiku aptur TLA parakstījušas organizācijas tiesības izmantot FSC 
preču zīmes. FSC pieņem lēmumu par piešķirto tiesību apturēšanu tad, ja organizācija neievēro TLA 
nosacījumus, piemēram, ja tā pārkāpj sertifikācijas prasības, izdara preču zīmju pārkāpumu, izplata 
nepatiesus apgalvojumus vai attiecībā uz to notiek izmeklēšana par FSC Sadarbības politikas 
pārkāpumu.

Kā izpaužas piešķirto tiesību apturēšana?

Piešķirto tiesību apturēšanas laikā organizācija nedrīkst izmantot FSC preču zīmes preču marķējumā 
un reklāmas nolūkos. Tātad tiesību apturēšanas laikā organizācija nevar izdot rēķinus ar FSC 
apgalvojumiem vai pārdot preces ar FSC preču zīmēm. Piešķirto tiesību apturēšana neietekmē citas 
TLA noteiktās tiesības un pienākumus.

Kas notiek, ja FSC bloķē organizāciju?

FSC pieņem lēmumu bloķēt organizāciju ar FSC sertifikāciju, reaģējot uz nepatiesiem apgalvojumiem,
un neļauj organizācijai veikt aktivitātes vai izpildīt procesus, kas ietverti sertifikācijas darbības jomā 
(piem., apstrāde, marķēšana, uzglabāšana vai transportēšana). Tā pati vai cita sertifikācijas struktūra 
noteiktu laika posmu nedrīkst no jauna sertificēt bloķētu organizāciju. Vairāk informācijas par 
bloķēšanu meklējiet ADVICE-40-004-18

Kā apturēšana atšķiras no bloķēšanas?

Apturēšana attiecas tikai uz piešķirtajām tiesībām un ietekmē TLA parakstījušas organizācijas tiesības
izmantot FSC preču zīmes.

FSC pieņem lēmumu bloķēt TLA parakstījušu organizāciju, reaģējot uz nepatiesiem apgalvojumiem, 
un neļauj organizācijai veikt aktivitātes vai procesus, kas ietverti sertifikācijas darbības jomā (piem., 
lasīšana, apstrāde, marķēšana, uzglabāšana vai transportēšana).

Kas ir nepatiesi apgalvojumi?

Nepatiesi apgalvojumi attiecas uz nesertificētām precēm, kuras tiek pārdotas, apgalvojot, ka tās ir 
sertificētas. Nepatiess apgalvojums var būt apgalvojums pārdošanas dokumentos (izdrukātos vai 
elektroniskos) vai FSC preču zīmju izmantošana precēm vai attiecībā uz projektiem, kurus nav 
tiesības nosaukt, marķēt un/vai reklamēt kā FSC sertificētus vai FSC kontrolētu koksni.

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/173


Kādi nepatiesi apgalvojumi var izraisīt manas organizācijas bloķēšanu?

Organizācijas tiks bloķēta, ja FSC uzzinās, ka ir tīši izteikti nepatiesi apgalvojumi, t.i., nepatiesi 
apgalvojumi ir tikuši izteikti, apzinoties to sekas. Organizācija tiks bloķēta arī tad, ja tā 5 gadu laikā 
nolaidības dēļ būs izteikusi vairāk nekā divus nepatiesus apgalvojumus. Reaģējot uz nepatiesiem 
apgalvojumiem, FSC un/vai sertifikācijas struktūras vienmēr izdod prasību veikt novēršanas 
pasākumus. Vairāk informācijas par nepatiesiem apgalvojumiem meklējiet ADVICE-40-004-18

Vai manai organizācijai var piespriest sodu par nolaidības dēļ izteiktiem 
nepatiesiem apgalvojumiem?

Ja FSC vai sertifikācijas struktūra uzzina, ka organizācija nolaidības dēļ ir izteikusi nepatiesus 
apgalvojumus, tiks izdota prasība veikt novēršanas pasākumus, un jūsu organizācijai būs jāveic 
pasākumi, lai atsauktu vai labotu šos nepatiesos apgalvojumus. Organizācijai tiks piemērots sods kā 
bloķēšana tikai tad, ja tā 5 gadu laikā nolaidības dēļ būs izteikusi vairāk nekā divus nepatiesus 
apgalvojumus. Vairāk informācijas par nepatiesiem apgalvojumiem meklējiet ADVICE-40-004-18

Kā var atcelt apturēšanu?

Piešķirto tiesību apturēšanu var atcelt, kad attiecīgā organizācija izpilda FSC sertifikācijas prasības un 
veic FSC un/vai sertifikācijas struktūras pieprasītos novēršanas pasākumus.

Kā var atcelt bloķēšanu?

Organizācijas bloķēšanu var atcelt, kad attiecīgā organizācija ir apmaksājusi naudassodu un veikusi 
FSC un/vai sertifikācijas struktūras pieprasītos novēršanas pasākumus.

Cik liels ir naudassods?

Naudassods tiek aprēķināts, ņemot vērā nepatiesa apgalvojuma izmantošanas ilgumu, nepatiesā 
apgalvojuma kritiskumu un nepatieso apgalvojumu izteikušās organizācijas finansiālās spējas. Tas 
nodrošina, ka naudassodam ir saprātīgs apmērs un ka tas atspoguļo FSC sertifikācijas shēmas ciestā 
kaitējuma apmēru. Naudassoda aprēķināšanai izmantoto metodi meklējiet FSC-PRO-10-003.

Ar ko es varu sazināties, ja manai organizācijai ir kādi jautājumi par TLA 
saturu?

Ja jums ir ar TLA saturu saistīti jautājumi, varat tos nosūtīt e-pasta ziņojumā uz šādu 

adresi: licensing@fsc.org.

TLA (6. versijas) paraksts

Kāpēc organizācijai jāparaksta TLA?

Organizācijai jāparaksta TLA, lai tā tiktu saistīta ar FSC un tās misijām. TLA ir nepieciešams arī, lai 
izmantotu FSC preču zīmes preču marķējumam vai sertificētu preču reklamēšanai.

mailto:licensing@fsc.org
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/431
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Kā organizācija var parakstīt jaunu TLA?

FSC ir mainījis TLA parakstīšanu, ieviešot FSC Certification Portal. Lai parakstītu jauno TLA, FSC vai 
sertifikācijas struktūra aicina organizāciju izveidot profilu FSC Connect. Ar FSC Connect kontu 
organizācija var piekļūt FSC Certification Portal, kur jānorāda noteikta informācija, piemēram, kā 
sauc juridisko pārstāvi, kurš parakstīs TLA.

Pēc organizācijas profila izveidošanas organizācija e-pastā saņems aicinājumu elektroniski parakstīt 
TLA, izmantojot DocuSign®.

Kas var parakstīt TLA?

TLA var parakstīt tikai attiecīgi pilnvarota persona. Tas var būt organizācijas juridiskais pārstāvis vai 

cita persona, kura ir pilnvarota parakstīt TLA. Pēc organizācijas veiktās parakstīšanas arī FSC ar 

parakstu apstiprinās TLA, izmantojot DocuSign®.

Kas ir DocuSign®?

DocuSign ir tiešsaistes platforma, kas ļauj saņēmējiem elektroniski pārskatīt un digitāli parakstīt 
dokumentus. Vairāk informācijas par DocuSign, lūdzu, meklējiet www.docusign.com.

Kas notiek ar TLA, kas jau ir ticis noslēgts starp sertifikāta turētāju un FSC?

Jaunais TLA aizvietos jebkuru jau noslēgtu TLA. Visām sertificētajām organizācijām jāizmanto viena 

sistēma un jaunākā TLA versija. Tādēļ vecās TLA versijas tiks izbeigtas līdz 2022. gadam.

Cik daudz laika man ir, lai parakstītu TLA?

Jūs varat parakstīt TLA pēc tam, kad esat saņēmis aicinājumu elektroniski parakstīt TLA. Aicinājuma 

saite (DocuSign®) ir derīga 90 dienas, bet to var atjaunot. 

Mana organizācija parakstīja jaunu TLA, kur to meklēt?

Parakstītais TLA atrodas organizācijas profilā FSC Certification Portal. Tā kā arī FSC apstiprina līgumu 

ar parakstu, TLA parādīšanās pēc parakstīšanas var aizņemt līdz 2 darba dienām. 

Ar ko es varu sazināties, ja rodas grūtības parakstīt TLA, izmantojot 
DocuSign®?

Par visām ar elektronisko parakstu saistītajām problēmām varat rakstīt e-pasta ziņojumu un nosūtīt 

uz šādu adresi: connect@fsc.org.

Vai pēc TLA parakstīšanas mana organizācija var ignorēt jaunās sertifikācijas 
prasības, kuras ieviesis FSC?

Organizācijas tiek sertificētas, ja tās izpilda FSC sertifikācijas prasības. Šīs prasības veidojās laika gaitā,

lai atspoguļotu tehniskās, vides vai juridiskās prasības. Kad FSC publicē jaunu sertifikācijas prasību, 

sertificētajām organizācijām tā jāizpilda. Ja organizācija nepiekrīt jaunajai sertifikācijas prasībai un 

neizpilda to, sertifikācija netiks saglabāta.

mailto:connect@fsc.org
https://connect.fsc.org/tla/home
http://www.docusign.com/
http://www.docusign.com/
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Vai FSC publicē manas organizācijas kontaktinformāciju?

FSC publicē sertificēto organizāciju kontaktinformāciju savā Public Search. Šī informācija tiek 

publicēta tādēļ, lai uzņēmumi, tirgotāji vai patērētāji varētu sazināties ar sertificētām organizācijām. 

Vai es varu parakstīt jaunu TLA, ja mans TLA tika izbeigts?

Ja jūsu organizācijas TLA tika izbeigts (ar jūsu organizācijas vai FSC lēmumu), jūsu organizācija var 

parakstīt jaunu līgumu tikai tad, ja tā netiek bloķēta. Savukārt, ja jūsu organizācija tiek bloķēta 

nepatiesu apgalvojumu izteikšanas dēļ, tā varēs parakstīt jaunu TLA tikai pēc bloķēšanas atcelšanas.

Vai ir iespējams fiziski parakstīt jaunā TLA izdrukāto versiju?

FSC Certification Portal tiek padarīts pieejams vienlaikus ar jauno TLA, jo FSC vēlas izveidot 

elektronisku vidi TLA pārvaldībai. 

https://connect.fsc.org/tla/home
https://info.fsc.org/certificate.php
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