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ÚČEL:
Tento dokument určuje politiku SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými
orgánmi na certifikáciu produktov v neakreditovanom režime.
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ÚVOD

SNAS posudzuje kompetentnosť certifikačných orgánov certifikujúcich produkty podľa
požiadaviek normy ISO/IEC 17065: 2012.
IAF prijalo dňa 31.10.2018 na svojom 32. valnom zhromaždení v Singapure IAF Rezolúciu
2018-13 Neakreditovaná certifikácia produktov v rozsahu, v ktorom sú CAB
akreditované, ktorá zakazuje vydávať neakreditované certifikáty certifikačnými orgánmi
certifikujúcimi produkty v rozsahoch, v ktorých sú akreditované. Na zavedenie účinnosti
rezolúcie IAF 2018-13 akreditačnými orgánmi - signatármi IAF - bolo stanovené trojročné
prechodné obdobie.
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POUŽITÉ SKRATKY

SNAS, v súlade s rezolúciou IAF 2018-13, nariaďuje od dátumu nadobudnutia účinnosti
tejto politiky certifikačným orgánom certifikujúcim produkty zákaz vydávať neakreditované
certifikáty v rozsahoch, ktoré sú pokryté akreditáciou SNAS. Pod pojmom neakreditovaný
certifikát sa rozumie certifikát, ktorý bol vydaný v neakreditovanom režime, t. j. neobsahuje
akreditačnú značku a/alebo odkaz na akreditáciu. Pod rozsahom, ktorý je pokrytý
akreditáciou, sa rozumie rozsah akreditácie uvedený v prílohe k osvedčeniu o akreditácii.
V prechodnom období musia certifikačné orgány certifikujúce produkty zmeniť (opätovne
vydať) certifikáty tak, aby v čase rozhodnutia o recertifikácii obsahovali akreditačnú značku
a/alebo odkaz na akreditáciu v súlade s MSA-02, najneskôr do 31.10.2021.
V prípade udelenia prvej akreditácie podľa normy ISO/IEC 17065: 2012 po 31.10.2018, bude
SNAS vyžadovať od certifikačných orgánov certifikujúcich produkty zmenu (opätovné
vydanie) certifikátov vydaných v neakreditovanom režime, do jedného roka od dátumu
rozhodnutia o udelení akreditácie.
Ak sa vyskytnú výnimky z tejto politiky, ktoré budú odôvodnené zo strany certifikačného
orgánu certifikujúceho produkty a následne akceptované zo strany SNAS, certifikácia môže
byť považovaná za akreditovanú.
Certifikačné orgány certifikujúce produkty sú povinné do 31.05.2019 písomne oznámiť
SNAS implementáciu uvedeného nariadenia do svojho systému manažérstva.
Porušenie tejto politiky sa bude považovať za nesplnenie povinností akreditovanej osoby v
súlade s § 6, ods. 2 písm. h) zákona 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SNAS odporúča certifikačným orgánom ďalej už neuzatvárať také zmluvy s klientmi na
certifikáciu, výsledkom ktorých by bolo potrebné vydať neakreditovaný certifikát v
akreditovanom rozsahu.
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SÚVISIACE DOKUMENTY

Resolutions IAF Thirty-second Annual General Assembly Singapore, 29 and 31 October 2018
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MSA-02 Logo a značky SNAS
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