Akreditácia certifikačných orgánov certifikujúcich produkty
v oblasti sektorovo špecifickej schémy ECM
Posudzovanie zhody podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM,
ktoré nahrádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov
zodpovedných za údržbu nákladných vozňov.
SNAS v rámci akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty podľa ISO/IEC
17065: 2012 poskytuje od januára 2020 akreditáciu orgánov posudzovania zhody pre procesy
súvisiace s údržbou železničných koľajových vozidiel v súlade s vykonávacím nariadením
Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM, ktoré s účinnosťou od 16.06.2020 nahrádza nariadenie
Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu
nákladných vozňov.
Vzhľadom na to, že do 16.06.2020 ešte prebieha prechodné obdobie, v ktorom platia súbežne
obidve citované nariadenia Komisie (EÚ), osvedčenia o akreditácii vydané v tomto období
budú obsahovať položky rozsahu akreditácie vztiahnuté k obom nariadeniam s tým, že po
skončení prechodného obdobia sa platnosť položiek odkazujúcich na nariadenie Komisie (EÚ)
č. 445/2011 automaticky skončí.
SNAS akredituje orgán posudzovania zhody v akreditačnej schéme ECM podľa normy
ISO/IEC 17065: 2012 a dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM certification - Sectoral
Accreditation Scheme, verzia 1.2 a aplikačnej metodickej smernice pre akreditáciu MSACP/06.
Akreditáciu je možné udeliť certifikačným orgánom vykonávajúcim certifikáciu podľa dvoch
certifikačných schém:
1. ERA-GUI-09-2011-SAF-ECM certification - ECM certification scheme, ver. 1.0:
Certifikácia ECM. Návod na používanie spolu s vysvetlivkami. Certifikačná schéma ECM.
Verzia 1.0 z 21.10.2011
2. ERA-GUI-11-2011-SAF- ECM certification - Maintenance workshop certification scheme,
ver. 1.0: Certifikácia ECM. Návod na používanie spolu s vysvetlivkami. Certifikačná schéma
údržbárskych dielní. Verzia 1.0 z 28.10.2011.
Vlastníkom akreditačnej schémy a oboch certifikačných schém je ERA (Európska železničná
agentúra / European Union Agency for Railways), a preto podliehajú časovému zneniu, ktorého
aktuálna verzia je zverejňovaná na oficiálnej stránke Európskej Komisie. SNAS posudzuje
žiadateľa vždy podľa aktuálnej verzie dokumentov oficiálne zverejnenej v čase podania žiadosti
o akreditáciu.
SNAS pri akreditácii posudzuje žiadateľa podľa normy ISO/IEC 17065: 2012 s aplikáciou
dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM a udelenú akreditáciu, aj s prílohou obsahujúcou
rozsah akreditácie, zverejní na webovom sídle SNAS. Akreditácia môže byť udelená buď na
celý rozsah podľa akreditačnej schémy ECM, alebo podľa výberu žiadateľa o akreditáciu.
Bližšie informácie nájdete v aktualizovaných metodických smerniciach na akreditáciu MSA04, MSA-CP/01, MSA-CP/03 a v novej MSA-CP/06.
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