AB “Linas Agro” “Ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių GRUPĖS” NUOSTATAI
I.

Paskirtis ir taikymo sritis

Šie nuostatai yra sukurti atsižvelgiant į ISCC EU procedūros ISCC EU „Grupės sertifikavimas“ (ISCC EU 256 Group
Certification) nuostatas ir yra taikomi AB „Linas Agro“ sukurtos ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių GRUPĖS nariams.
Grupė yra suformuota siekiant vykdyti Europos direktyvos 2009/28/EC nuostatas dėl CO2 išmetimų mažinimo, atsinaujinančių
resursų naudojimo bei su tvarumo reikalavimais biodegalų gamybai naudojamoms žaliavoms (rapsams, kviečiams ar kitoms
kultūroms). Europos direktyvos 2009/28/EC nuostatų vykdymas yra užtikrinamas sertifikuota ISCC EU sistema įmonėje.
II.

Centrinis biuras

Šios Grupės centriniu biuru (Central Office) yra AB „Linas Agro“ būstinė, esanti adresu Smėlynės g. 2c, LT-35143, Panevėžys.
II.1 Centrinio biuro pareigos:
1)
Sudaryti ir nuolat atnaujinti Grupės narių registrą;
2)
Planuoti, organizuoti ir vykdyti Grupei priklausančių narių vidaus auditus
3)
Rengtis metines Grupės veiklos ataskaitas
4)
Rengti reikiamus Grupės veiklai dokumentus (pvz., sutartis su Grupės nariais, vidaus audito ataskaitas, koregavimo ir
prevencijos veiksmų registrą ir kt.)
5)
Informuoti Grupės narius apie grupės veiklą ir naujų dokumentų reikalavimus
6)
Atlikti metines Grupės narių ir susijusių dokumentų analizę, privalomai į ją įtraukiant vidaus ir išorės auditų rezultatus
ir kitą svarbią informaciją
II.2 Centrinio biuro teisės:
1)
Registruoti naujus Grupės narius ir išbraukti narius, neatitinkančius šių Grupės nuostatų ar kitų ISCC reikalavimų.
2)
Atlikus vidaus auditus inicijuoti prevencijos ir koregavimo veiksmus bei tikrinti jų vykdymą
III.

Grupės nariai

Grupės nariais gali būti visi Lietuvoje registruoti ūkiai, nes laikoma, kad auginimo sąlygos yra panašios ir gali būti priskiriamos
vienam regionui
III.1 Grupės narių pareigos:
1)
Laikytis AB „Linas Agro“ GRUPĖS nariams taikomų šių nuostatų ir ISCC aprašo reikalavimų;
2)
Centriniam ofisui teikti teisingą ir tikslią informaciją apie savo veiklą susijusią su biomasės auginimu, transportavimu ir
pardavimu
3)
Priimti ISCC sistemos vidaus ir sertifikacinių auditų auditoriams bei suteikti jiems suteikti visą reikalingą informaciją,
4)
Taisyti auditų metu nustatytas neatitiktis ir vykdyti šių neatitikčių taisymui parengtus koregavimo ir prevencijos
veiksmus
III.2 Grupės narių teisės:
1)
Gauti visą informaciją apie AB „Linas Agro“ suformuotai Grupei taikomus reikalavimus bei jų atnaujinimus
2)
Esant būtinybei, siūlyti ir iniciuoti Grupės vykdomos veiklos koregavimo ir prevencijos veiksmus
3)
Kiekvienas narys gali pareikalauti išduoti jam ISCC EU sertifikato nuorašą pagal ISCC 256 procedūros 4.8 punktą.
IV.

Grupės narių priėmimas

Naujas narys į Grupę gali būti įtraukiamas, jei įvykdo šias sąlygas:
1)
Su ūkininku ar žemės ūkio bendrove yra pasirašoma sutartis, kurioje yra įsipareigojama laikytis šių Grupės nuostatų
reikalavimų bei pateikiami ISCC aprašo 2.1 p. reikalaujami dokumentai:

Ūkininko pažymėjimas,

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiška,

PVM mokėtojo registracijos pažymėjimas.
2)
Pagal centrinio biuro patvirtintą klausimyną atliekamas vidaus auditas ir nustatoma, kad laikomasi biomasei taikomų
tvarumo ir kitų reikalavimų
3)
Ūkininkas ar žemės ūkio bendrovė pateikia užpildytą ISCC EU deklaraciją ir užtikrina visų deklaruojamų teiginių
pagrindimą
Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus ir surinkus reikiamus dokumentus, Centrinis biuras įtraukia naują narį į Grupę,
jam yra suteikiamas unikalus registracijos numeris Grupėje.
Narių skaičius Grupėje nėra ribojamas.
Į Grupę gali būti priimami ir anksčiau iš jos pašalinti nariai (žr. narių pašalinimas iš Grupės), tačiau prieš priėmimą
turi būti pilnai įgyvendinamos šio skyriaus naujo nario priėmimo sąlygos bei pašalintos išbraukimo iš Grupės
priežastys.
V.

Narių pašalinimas iš Grupės

AB “Linas Agro“ įregistruotas Grupės narys Centrinio ofiso vadovo atsakingo už ISCC sistemą sprendimu gali būti šalinamas iš
Grupės, jei:
1)
Nesilaiko šiuose nuostatuose aprašomų Grupės nario pareigų;
2)
Nevykdo vidaus ar išorinių audito metu nustatytų neatitikčių šalinimo ir suplanuotų koregavimo ar prevencijos
veiksmų;
3)
Nepasirašo ar nepateikia kasmet reikalaujamų tvarios biomasės pardavimo dokumentų, t.y. Paramos už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos bei ISCC EU deklaracijos dėl tvarios biomasės auginimo.
4)
Nusprendus pašalinti Grupės narį, centrinio biuro darbuotojas Grupės narių registre nurodo, kad narys yra
išbraukiamas iš Grupės nuo tam tikros datos. Buvusio nario informacija registre lieka, tačiau ūkininkas ar žemės ūkio
bendrovė nebedalyvauja Grupės veikloje.
5)
Išbrauktojo Grupės nario unikalus registracijos numeris kitiems naujai priimamiems nariams nenaudojamas.

