SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU

DOHĽAD NAD ČINNOSŤOU
ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV

MSA–E/04

Vydanie: 2
Aktualizácia: 0

BRATISLAVA
Júl 2018

MSA–E/04

Spracoval:

Ing. Renáta Kuťková

Preskúmal:

Ing. Gizela Pelechová

Schválil:

Mgr. Martin Senčák – riaditeľ

Účinnosť od:

31. júla 2018

2/7

Nadobudnutím účinnosti tejto MSA končí účinnosť MSA-E/04 zo dňa 07.05.2014.

Táto MSA neprešla jazykovou úpravou.
Metodické smernice na akreditáciu sa nesmú rozmnožovať a kopírovať na účely predaja.

Dostupnosť MSA: http:// www.snas.sk
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ÚVOD

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri dozore nad činnosťou
environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“),
zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505. Táto metodická smernica je záväzná pre
pracovníkov
akreditačného
orgánu, žiadateľov
o akreditáciu
a environmentálnych
overovateľov pôsobiacich na území SR.
SNAS pri posudzovaní EO uplatňuje nediskriminačný prístup. Cenník za všetky služby
vykonané pre EO je zverejnený na webovej stránke SNAS (www.snas.sk).
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POUŽITÉ SKRATKY

EMAS
EO, E
EP
ES
EÚ
FALB
IEC
ISO
MSA
R
SNAS
SR
Z. z.
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schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
environmentálny overovateľ
Európsky parlament
Európske spoločenstvo
Európska únia
Fórum akreditačných a licenčných orgánov
Medzinárodná elektrotechnická komisia
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
Metodická smernica na akreditáciu
Rada
Slovenská národná akreditačná služba
Slovenská republika
Zbierka zákonov

SÚVISIACE DOKUMENTY

ISO/IEC 17021-1: 2015

Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány vykonávajúce audit
a certifikáciu systémov manažérstva
Nariadenie EP a R (ES)
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009
č. 1221/2009
o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje
naradenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES
a 2006/193/ES
Nariadenie Komisie (EÚ) nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505, ktorým sa menia prílohy I, II
2017/1505
a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Rozhodnutie Komisie
týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii
2011/832/EÚ
organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa
nariadenia (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady o
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Rozhodnutie Komisie
rozhodnutie Komisie, ktorým sa zavádza príručka pre používateľov
2013/131/EÚ
s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej
účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne
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Rozhodnutie Komisie
(EÚ) 2017/2285

Rozhodnutie Komisie
(EÚ) 2016/1621

Zákon č. 351/2012 Z. z.
MSA-04
MSA-06
MSA-E/01
MSA-E/02
MSA-E/05
RR-2
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manažérstvo a audit (EMAS)
ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok
účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia,
ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte
inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú
akreditačným a licenčným orgánom
zákon o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v
schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Postup pri akreditácii
Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody
Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov
Požiadavky na environmentálnych overovateľov
Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov
Cenník služieb SNAS

TERMINOLÓGIA

V tejto MSA sa používa terminológia zavedená v súvisiacich dokumentoch, pričom termíny
„dohľad“ a „dozor“ sa považujú za synonymá.
Pod termínom „zahraničný environmentálny overovateľ“ sa rozumie environmentálny
overovateľ, ktorý vykonáva overovanie na území SR, pričom akreditáciu alebo licenciu mu
udelil akreditačný alebo licenčný orgán iného členského štátu EÚ.
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DOHĽAD / DOZOR NAD ČINNOSŤOU ENVIRONMENTÁLNYCH
OVEROVATEĽOV

5.1

DOHĽAD / DOZOR NAD ENVIRONMENTÁLNYMI OVEROVATEĽMI AKREDITOVANÝMI
SNAS

5.1.1 Dohľad nad EO akreditovaným SNAS sa vykonáva podľa MSA-04, na zabezpečenie
dôkazu plnenia akreditačných požiadaviek environmentálnym overovateľom. V rámci neho sa
sleduje kvalita činností vykonaných EO súvisiacich s overovaním a validáciou. Dohľad sa
vykonáva v pravidelných intervaloch nepresahujúcich 24 mesiacov a pozostáva z
posudzovania na mieste (kancelársky audit), zo svedeckého posudzovania v organizáciách, z
preskúmania
dotazníkov,
environmentálnych
vyhlásení
alebo
aktualizovaných
environmentálnych vyhlásení, ktoré validoval EO a preskúmania správ o overovaní. Rozsah
dohľadu je úmerný činnostiam, ktoré vykonáva EO.
5.1.2 EO musí okamžite informovať SNAS o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na
akreditáciu alebo jej rozsah v súlade s MSA-06.
5.1.3 Rozhodnutie o pozastavení platnosti alebo zrušení akreditácie, alebo o zúžení rozsahu
akreditácie sa prijíma až potom, ako EO dostal príležitosť na vypočutie.
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5.1.4 EO oznamuje SNAS aspoň štyri týždne pred konaním každého overovania miesto a
časové údaje konania overovania. SNAS vykonáva dozor nad činnosťou akreditovaného EO
formou svedeckého posudzovania (ako súčasť pravidelných dohľadov) alebo preskúmaním
environmentálnych vyhlásení, ktoré validoval EO a preskúmaním správ o overovaní.
5.1.5 Organizácie musia SNAS umožniť vykonávanie dozoru nad činnosťami EO v priebehu
procesu overovania a validácie. SNAS odporúča svojim akreditovaným EO, aby informovali
svoje klientske organizácie, že sú v súlade s článkom 23 ods. 6 nariadenia povinné umožniť
vykonávanie dozoru a že odmietnutie vykonania takéhoto dozoru môže znemožniť
zaregistrovanie organizácie.
5.1.6 Ak je SNAS toho názoru, že kvalita práce vykonanej EO nespĺňa požiadavky
nariadenia, zašle písomnú správu o výsledku dozoru EO a príslušnému orgánu, ktorému
dotknutá organizácia plánuje podať žiadosť o zápis do registra, alebo ktorý dotknutú
organizáciu zapísal do registra, a v prípade akéhokoľvek ďalšieho sporu, fóru akreditačných a
licenčných orgánov (FALB).
5.2

DOZOR NAD ČINNOSŤAMI ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV, KTORÍ PÔSOBIA
V SR, ALE AKREDITÁCIU ALEBO LICENCIU ZÍSKALI V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

5.2.1 EO akreditovaný alebo licencovaný v inom členskom štáte (zahraničný EO), musí
najmenej štyri týždne pred overovaním a validáciou v SR, zaslať na SNAS vyplnené tlačivo
TL 260/E „Oznámenie environmentálneho overovateľa v zmysle článku 24 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009“ (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie je
zároveň žiadosťou o vykonanie dozoru nad zahraničným environmentálnym overovateľom a
je zverejnené na webovej stránke SNAS (www.snas.sk).
5.2.2 Oznámenie musí zahraničný EO posielať na SNAS pred každým overovaním. SNAS
nevyužíva postupy pri vykonávaní dozoru, ktoré by spôsobili oneskorenie príchodu EO.
Postupy na oznamovanie určené zahraničným EO sú verejne dostupné a ľahko prístupné na
webovej stránke SNAS v anglickom jazyku vrátane cenníka. Ak SNAS nie je schopný splniť
svoje úlohy spojené s oznámením pred dátumom overovania alebo validácie, poskytne EO
odôvodnenie.
5.2.3 SNAS nekladie iné podmienky, ktorých plnením by bolo dotknuté právo EO poskytovať
služby v SR, než sú v tom členskom štáte, v ktorom mu bola udelená akreditácia.
5.2.4 Ak nie sú informácie uvedené v oznámení úplné, alebo neboli poskytnuté včas,
zahraničný EO je informovaný o tom, že tieto informácie chýbajú a že nebola dodržaná lehota
na oznámenie. Ak sa SNAS domnieva, že informácie, ktoré chýbajú, nebránia vykonaniu
uspokojivého dozoru nad zahraničným EO, SNAS považuje dané oznámenie z hľadiska
vykonávania dozoru za vyhovujúce a požiada zahraničného EO, aby poskytol informácie
neskôr a informuje ho o svojom rozhodnutí včas a pred začatím overovania a validácie. Ak sa
SNAS domnieva, že informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie uspokojivého dozoru nad
overovaním a validáciou (napr. čas a miesto overovania alebo validácie, adresa a kontaktné
údaje o organizácii, podrobnosti o akreditácii alebo licencii EO, zloženie tímu alebo jeho
spôsobilosť, najmä znalosť právnych požiadaviek a znalosť úradného jazyka členského štátu,
v ktorom by sa overovanie a validácia mali vykonať), neboli prijaté, SNAS informuje
zahraničného EO, že považuje oznámenie za neuspokojivé, a preto nie je možné vykonanie
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uspokojivého dozoru a že ak sa vykoná overovanie alebo validácia pred doplnením
chýbajúcich informácií, odporučí príslušnému orgánu danú organizáciu nezaregistrovať. Ak
sa SNAS rozhodne odporučiť príslušnému orgánu danú organizáciu nezaregistrovať, oznámi
to zahraničnému EO, akreditačnému alebo licenčnému orgánu, ktorý udelil akreditáciu alebo
licenciu, organizácii, pokiaľ je to možné, a príslušnému orgánu.
5.2.5 Kvalita činností vykonaných zahraničným EO súvisiacich s overovaním a validáciou sa
v rámci dozoru posudzuje formou svedeckého posudzovania na mieste overovania, alebo
formou komplexného preskúmania dokumentácie z overovania (preskúmania dotazníkov,
environmentálnych vyhlásení validovaných EO a správy o overovaní, prípadne ďalších
vyžiadaných dokumentov), alebo formou preskúmania úplnosti dokumentácie z overovania. V
prípade prvého overovania na území SR sa dozor vždy vykonáva formou svedeckého
posudzovania. O forme vykonania dozoru rozhoduje SNAS.
5.2.6 O výsledku dozoru sa vypracováva správa, ktorá obsahuje najmä:
- informácie o oznámení;
- vyjadrenie k obsahu oznámenia;
- informácie o plnení ďalších požiadaviek v súvislosti s oznámením;
- priebeh a výsledky svedeckého posudzovania overovania;
- informácie z preskúmania dokumentov z overovania alebo validácie;
- zistenia, ktoré musia byť oznámené akreditačnému orgánu, ktorý akreditoval overovateľa;
- zistenia, ktoré musia byť oznámené príslušnému národnému orgánu;
- zistenia, ktoré musia byť oznámené FALB.
5.2.7 Ak je SNAS toho názoru, že kvalita práce vykonanej EO spĺňa požiadavky nariadenia,
táto informácia je sprístupnená príslušnému národnému orgánu.
5.2.8 Ak je SNAS toho názoru, že kvalita práce vykonanej EO nespĺňa požiadavky
nariadenia, zašle písomnú správu o výsledku dozoru EO, akreditačnému alebo licenčnému
orgánu, ktorý udelil akreditáciu alebo licenciu, a príslušnému orgánu, ktorému dotknutá
organizácia plánuje podať žiadosť o zápis do registra, alebo ktorý túto organizáciu už
zaregistroval, a v prípade akéhokoľvek ďalšieho sporu, FALB.
***
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