Bendroji informacija apie TLA
Ką reiškia TLA?
TLA – tai FSC sertifikavimo schemos licencijos sutartis, paprastai dar žinoma kaip prekių ženklo
licencijos sutartis (angl. „Trademark Licence Agreement“, TLA).

Kas yra TLA?
TLA – tai teisinis dokumentas (sutartis), kuriuo reglamentuojami FSC ir organizacijos, kuriai išduotas
FSC sertifikatas arba kuri yra pateikusi paraišką gauti sertifikatą, santykiai. TLA – tai sutartis, pagal
kurią FSC suteikia organizacijai teisę naudoti FSC prekių ženklus. TLA taip pat numatytos teisės ir
pareigos, tenkančios FSC ir organizacijai, kuriai yra išduotas FSC sertifikatas arba kuri yra pateikusi
paraišką jį gauti.

Kokie yra FSC prekių ženklai?
FSC prekių ženklai – tai trys prekių ženklai (FSC inicialai, pavadinimas „Forest Stewardship Council“ ir
FSC žymimosios varnelės ir medžio logotipas) ir du prekių ženklai (dvi „Forest-For-All-Forever“ prekių
ženklų versijos). Visi FSC prekių ženklai priklauso FSC, yra registruoti daugiau nei 110 šalių ir įtraukti į
TLA. Daugiau informacijos apie FSC prekių ženklus galima rasti čia.

Kodėl FSC skelbia naują TLA (6-ąją versiją)?
FSC reguliariai peržiūri savo TLA, kad joje išdėstytos nuostatos atitiktų naujausius teisinius
reikalavimus ir užtikrintų FSC sertifikavimo sistemos vientisumą ir patikimumą.

Ar yra naujos TLA (6-osios versijos) variantas mano gimtąja kalba?
Nauja TLA prieinama 18 kalbų: anglų, čekų, vokiečių, ispanų, prancūzų, italų, japonų, nyderlandų,
lenkų, portugalų (Brazilijos), portugalų (Portugalijos), rusų, kinų, bulgarų, turkų, rumunų, korėjiečių ir
kroatų. TLA galima gauti dvikalbe versija (anglų ir kita kalba), tačiau pati sutartis sudaroma tik anglų
kalba.

Kas yra „FSC Connect“?
„FSC Connect“ – tai vadinamasis centrinis portalas, iš kurio jūsų organizacija gali pasiekti įvairius FSC
portalus, įskaitant „FSC Certification Portal“.

Kas yra „FSC Certification Portal“?
„FSC Certification Portal“ suteikia galimybę FSC ir FSC sertifikatų turėtojams (licencijų turėtojams)
bendrauti tokiais klausimais kaip sertifikavimo reikalavimai ir TLA administravimas, taip pat
elektroninis parašas.

Į ką kreiptis, jei kyla sunkumų jungiantis prie „FSC Connect“ arba „FSC
Certification Portal“?
Jei kyla problemų, susijusių su „FSC Connect“ arba „FSC Certification Portal“, galite rašyti el. paštu
connect@fsc.org.

TLA turinys (6-oji versija)
Kokiems dalykams taikoma FSC prekių ženklų naudojimo licencija?
TLA suteikia teisę naudoti FSC prekių ženklus (vadinamosiomis suteiktomis teisėmis) tiek ženklinant
gaminį, tiek reklamos tikslais. Konkrečios taisyklės, reglamentuojančios, kokiomis sąlygomis
sertifikatų turėtojai gali naudoti FSC prekių ženklus, pateiktos FSC-STD-50-001.

Ką reiškia sertifikato turėtojas?
Sertifikato turėtojas – tai organizacija, kuriai išduotas FSC sertifikatas.

Kokios teisės suteikiamos?
Suteiktos teisės – tai teisės naudoti FSC prekių ženklus ženklinant gaminį ir reklamos tikslais.

Ar gali mano organizacija, pasirašiusi TLA, pradėti naudoti FSC prekių
ženklus?
Pats TLA sutarties pasirašymo faktas savaime nesuteikia jūsų organizacijai teisės iš karto naudoti FSC
prekių ženklų. Bet kokį FSC prekių ženklų naudojimą pirmiausia turėtų patvirtinti jūsų sertifikavimo
įstaiga. FSC logotipo naudojimas be išankstinio sertifikavimo įstaigos patvirtinimo laikomas
sertifikavimo reikalavimų pažeidimu. Be to, bet koks FSC prekių ženklų naudojimas turi tenkinti
reikalavimus, išdėstytus FSC-STD-50-001.

Kur galiu patikrinti TLA statusą?
TLA statusą (galiojanti, pristabdyta ar nutraukta) galima sužinoti naudojantis FSC viešosios paieškos
funkcija, kurią galima rasti FSC žiniatinklio svetainėje čia.

Kokias naujoves FSC pristatė naujoje TLA?
TLA pristatyta daug naujų funkcijų, kurias galima suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas:
Modernizavimas:
Nauja TLA bus pasirašoma elektroniniu būdu naudojantis naujuoju „FSC Certification Portal“, o fizinių
spausdintinių kopijų pasirašymo praktika bus palaipsniui panaikinta. „FSC Certification Portal“ taip
pat bus naudojamas norint informuoti apie bet kokius sertifikavimo reikalavimų pakeitimus. Taip
sertifikato turėtojas galės sužinoti apie vėliausius sertifikavimo reikalavimus tiek iš savo sertifikavimo

įstaigos, tiek tiesiogiai iš FSC. Dėl šio modernizavimo nebereikės atlikti tam tikrų administracinių
procedūrų. Šis naujas sprendimas taip pat padės sumažinti popieriaus sąnaudas.
Sąžiningumas ir patikimumas:
Naujoje TLA pateikiamos naujos taisyklės, kurios suteikia FSC daugiau galimybių išaiškinti ir blokuoti
organizacijas, parduodančias nesertifikuotus gaminius ir melagingai tvirtinančias esą FSC yra joms
išdavusi sertifikatą. FSC taip pat skirs finansines baudas organizacijoms, pateikusioms melagingus
pareiškimus.
Atitiktis:
Į naują TLA įtraukti nauji teisiniai reikalavimai, įskaitant vadinamąjį BDAR – Europos teisės aktą,
kuriuo reglamentuojama duomenų apsauga.

Kur galima rasti TLA nuostatose paminėtus sertifikavimo reikalavimus?
Su visais TLA nuostatose paminėtais sertifikavimo reikalavimais galima susipažinti čia FSC žiniatinklio
svetainėje.

Ką reiškia suteiktų teisių galiojimo pristabdymas?
Pristabdžius suteiktų teisių galiojimą, pristabdomos organizacijos, su kuria pasirašyta TLA, teisės
naudoti FSC prekių ženklus. Sprendimą, ar pristabdyti suteiktų teisių galiojimą, priima FSC, jei
organizacija nesilaiko TLA nuostatų, pavyzdžiui, jei pažeidžia sertifikavimo reikalavimus, neteisėtai
naudoja prekių ženklą, platina melagingus pareiškimus arba jos atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl
asociacijos su FSC politikos pažeidimo.

Kokias pasekmes turi suteiktų teisių pristabdymas?
Suteiktų teisių galiojimo pristabdymo laikotarpiu organizacija neturi teisės naudoti FSC prekių ženklų
produktams ženklinti ir naudoti reklamos tikslais. Vadinasi, suteiktų teisių pristabdymo laikotarpiu
organizacija negali išrašyti sąskaitų faktūrų, ant kurių būtų FSC pareiškimų, arba prekiauti produktais,
pažymėtais FSC prekių ženklais. Suteiktų teisių pristabdymas neriboja jokių kitų teisių ir pareigų pagal
TLA.

Kas nutinka, kai FSC užblokuoja organizaciją?
FSC priima sprendimą, ar blokuoti FSC sertifikatą turinčią organizaciją, reaguodama į platinamus
melagingus pareiškimus, ir neleidžia šiai organizacijai vykdyti veiklos ar procesų, kuriems taikomas
sertifikavimas (pavyzdžiui, apdorojimo, ženklinimo, sandėliavimo ar gabenimo). Užblokuotos
organizacijos neturi teisės pakartotinai sertifikuoti ta pati arba kita sertifikavimo įstaiga tam tikrą
laikotarpį. Daugiau informacijos apie užblokavimą galite rasti ADVICE-40-004-18

Kuo skiriasi pristabdymas ir užblokavimas?
Pristabdymo sankcija taikoma tik suteiktoms teisėms ir riboja organizacijos, su kuria pasirašyta TLA,
teises naudoti FSC prekių ženklus.

FSC priima sprendimą, ar blokuoti organizaciją, su kuria pasirašyta TLA, reaguodama į platinamus
melagingus pareiškimus, ir neleidžia šiai organizacijai vykdyti veiklos ar procesų, kuriems taikomas
sertifikavimas (pavyzdžiui, skaitymo, apdorojimo, ženklinimo, sandėliavimo ar gabenimo).

Ką reiškia melagingi pareiškimai?
Melagingi pareiškimai – tai nesertifikuotų produktų pardavimas melagingai nurodant, kad jie yra
sertifikuoti. Tarkim, melagingo pareiškimo pavyzdys gali būti pareiškimas pardavimo dokumentuose
(fiziniuose ar elektroniniuose) arba FSC prekių ženklų naudojimas ant produktų arba vykdant tam
tikrus projektus, kurie neatitinka reikalavimų, taikomų norint gauti teisę ženklinti ir (arba) reklamuoti
kaip FSC sertifikuotą ar FSC kontroliuojamą medieną.

Dėl kokių melagingų pareiškimų gali būti užblokuota mano organizacija?
Organizacija bus užblokuota, jei FSC nustatys, kad ši organizacija sąmoningai pateikė melagingus
pareiškimus, t. y. melagingus pareiškimus, žinodama to pasekmes. Organizacija taip pat bus
užblokuota, jei per penkerius metus dėl aplaidumo bus pateikusi daugiau nei du melagingus
pareiškimus. FSC ir (arba) sertifikavimo įstaigos, reaguodamos į melagingus pareiškimus, visada
pateikia prašymą imtis taisomųjų veiksmų. Daugiau informacijos apie melagingus pareiškimus galite
rasti ADVICE-40-004-18

Ar mano organizacijai gali būti taikomos sankcijos už melagingus pareiškimus,
paskelbtus tik dėl aplaidumo?
Jei FSC arba sertifikavimo įstaiga nustatys, kad organizacija dėl aplaidumo pateikė melagingus
pareiškimus, organizacijai bus pateiktas prašymas imtis taisomųjų veiksmų, o pastaroji turės imtis
veiksmų, kad pašalintų arba ištaisytų melagingus pareiškimus. Organizacijai bus taikoma blokavimo
sankcija tik tuo atveju, jei ji per 5 (penkerius) metus dėl aplaidumo paskelbė daugiau nei du
melagingus pareiškimus. Daugiau informacijos apie melagingus pareiškimus galite rasti ADVICE-40004-18

Kaip galima panaikinti pristabdymo sankciją?
Suteiktų teisių pristabdymo sankcija gali būti panaikinta tada, kai organizacija, kuriai suteiktos teisės
yra pristabdytos, atitinka FSC sertifikavimo reikalavimus ir įgyvendina taisomuosius veiksmus, kurių
reikalauja FSC ir (arba) jos sertifikavimo įstaiga.

Kaip galima panaikinti užblokavimo sankciją?
Organizacijos užblokavimo sankcija gali būti panaikinta tada, kai organizacija sumoka finansinę baudą
ir įgyvendina taisomuosius veiksmus, kurių reikalauja FSC ir (arba) sertifikavimo įstaiga.

Kokio dydžio yra finansinė bauda?
Finansinė bauda apskaičiuojama atsižvelgiant į laikotarpį, kaip ilgai buvo platinamas melagingas
pareiškimas, melagingo pareiškimo rimtumą ir melagingą pareiškimą pateikusios organizacijos
finansines galimybes. Taip užtikrinama, kad finansinė bauda būtų pagrįsta ir atspindėtų FSC
sertifikavimo sistemai padarytos žalos rimtumą ir dydį. Finansinės baudos apskaičiavimo metodiką
galima rasti FSC-PRO-10-003.

Į ką kreiptis, jei mano organizacijai kiltų klausimų dėl TLA turinio?
Jei turite klausimų dėl TLA turinio, galite rašyti el. pašto adresu licensing@fsc.org.

TLA (6-osios versijos) pasirašymas
Kodėl organizacija turi pasirašyti TLA?
Organizacija turi pasirašyti TLA, jeigu pageidauja, kad būtų siejama su FSC ir jos misijomis. TLA taip
pat būtina pasirašyti, jei organizacija pageidauja naudoti FSC prekių ženklus ženklinti gaminius arba
reklamuoti sertifikuotus gaminius.

Kaip organizacija gali pasirašyti naują TLA?
FSC pakeitė TLA pasirašymo metodą – pradėjo naudoti „FSC Certification Portal“. Norint pasirašyti
naują TLA, FSC arba jos sertifikavimo įstaiga kviečia organizaciją susikurti profilį žiniatinklio svetainėje
„FSC Connect“. „FSC Connect“ paskyroje organizacija gali gauti prieigą prie „FSC Certification Portal“.
Čia reikia pateikti konkrečią informaciją, pavyzdžiui, teisinio atstovo, kuris pasirašys TLA, vardą ir
pavardę.
Sukūrusi organizacijos profilį, organizacija elektroniniu paštu gaus kvietimą pasirašyti TLA
elektroniniu būdu naudojant „DocuSign®“.

Kas gali pasirašyti TLA?
TLA gali pasirašyti tik tinkamai įgaliotas asmuo. Tai gali būti organizacijos teisinis atstovas arba kitas
asmuo, įgaliotas pasirašyti TLA. Organizacijai pasirašius sutartį, FSC pasirašys TLA naudojant
platformą „DocuSign®“.

Kas yra „DocuSign®“?
„DocuSign“ – tai internetinė platforma, kurioje gavėjai gali elektroniniu būdu peržiūrėti ir
skaitmeniniu parašu pasirašyti dokumentus. Daugiau informacijos apie „DocuSign“ galite rasti
www.docusign.com.

Kas nutinka su galiojančiomis sutartimis tarp sertifikato turėtojo ir FSC?
Nauja TLA pakeis visas esamas TLA. Kiekviena sertifikuota organizacija turi vykdyti veiklą pagal tą patį
mechanizmą ir turėti naujausią TLA versiją. Todėl senosios TLA versijos nustos galioti 2022 m.

Iki kada reikia pasirašyti TLA?
TLA galite pasirašyti gavę kvietimą elektroniniu būdu pasirašyti TLA. Šis kvietimo saitas („DocuSign®“)
galioja 90 dienų, tačiau jį galima inicijuoti pakartotinai.

Mūsų organizacija pasirašė naują TLA. Kur ją galima rasti?
Pasirašytą TLA galima rasti organizacijos profilyje žiniatinklio svetainėje „FSC Certification Portal“.
Pasirašytą TLA galėsite pamatyti per 2 darbo dienas, nes sutartį dar turi pasirašyti FSC.

Į ką kreiptis, jei kyla sunkumų pasirašant TLA platformoje „DocuSign®“?
Jei kyla problemų dėl elektroninio parašo, galite rašyti el. pašto adresu connect@fsc.org.

Ar mano organizacija, pasirašiusi TLA, gali nepaisyti naujų FSC įdiegtų
sertifikavimo reikalavimų?
Organizacijos sertifikuojamos tik tuo atveju, jei jos atitinka FSC sertifikavimo reikalavimus. Ilgainiui
šie reikalavimai keičiasi, atsižvelgiant į techninius, aplinkosaugos ar teisinius reikalavimus. Kai FSC
paskelbia naują sertifikavimo reikalavimą, sertifikuotos organizacijos turi jį vykdyti. Jei organizacija
nesutinka su nauju sertifikavimo reikalavimu ir jo nevykdo, jų sertifikato galiojimas nebus pratęstas.

Ar FSC viešai skelbia mūsų organizacijos kontaktinę informaciją?
FSC skelbia sertifikuotų organizacijų kontaktinę informaciją savo žiniatinklio svetainėje „Public
Search“. Ši informacija skelbiama tam, kad įmonės, prekybininkai ir (arba) vartotojai galėtų susisiekti
su sertifikuotomis organizacijomis.

Ar galima pasirašyti naują TLA, jei mūsų TLA buvo nutraukta?
Jei jūsų organizacijos TLA nutraukiama (jūsų organizacijos sprendimu arba FSC sprendimu), jūsų
organizacija gali pasirašyti naują TLA tik tuo atveju, jei ji neužblokuota. Tačiau jei jūsų organizacija
užblokuota dėl to, kad pateikė melagingus pareiškimus, naują TLA ji galės pasirašyti tik tada, kai bus
panaikinta jos užblokavimo sankcija.

Ar yra galimybė pasirašyti fizinę (popierinę) naujos TLA kopiją?
Žiniatinklio svetainė „FSC Certification Portal“ buvo pristatyta kartu su naująja TLA būtent todėl, kad
FSC siekia sukurti skaitmeninę TLA valdymo aplinką, kad išvengtų popierizmo.

