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1 ÚVOD
1.1 Predhovor
Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri dozore nad činnosťou environmentálnych
overovateľov (ďalej len „EO“) organizácií, žiadajúcich o registráciu v schéme Spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (ďalej len „nariadenie“), ktoré je záväzné pre
pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov
pôsobiacich na území SR.
SNAS pri posudzovaní EO uplatňuje nediskriminačný prístup. Cenník za všetky činnosti
vykonané pre EO je zverejnený na web stránke SNAS v časti „Dokumenty SNAS“.
1.2 Súvisiace predpisy
Nariadenie (ES)
č. 1221/2009

Rozhodnutie Komisie
č. 2013/131/EÚ

Zákon NR SR
č. 351/2012 Z.z.
FALB-74-2010
ISO/IEC 17021: 2011
MSA  E/01
MSA – E/02
MSA  E/05
MSA  04
RR-2

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 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
(Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009)
rozhodnutie Komisie, ktorým sa zavádza 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)
zákon o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v
schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návod na oznamovanie a jeho vstupy do správy o dozore
akreditačného alebo licenčného orgánu
Posudzovanie zhody Požiadavky na orgány vykonávajúce audit
a certifikáciu systémov manažérstva
Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov
Požiadavky na environmentálnych overovateľov
Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov
Postup pri akreditácii
Cenník služieb SNAS

1.3 Definície
Definície v tejto MSA sú v zhode s definíciami uvedenými v súvisiacich predpisoch, pričom
termíny „dohľad“ a „dozor“ sa považujú za synonymá.
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Pod termínom „zahraničný environmentálny overovateľ“ sa rozumie environmentálny
overovateľ, ktorý vykonáva overovanie na území SR, pričom akreditáciu/licenciu mu udelil
akreditačný/licenčný orgán iného členského štátu EÚ.
1.4 Použité skratky
EMAS
EO
ES
EÚ
IEC
ISO
MSA
SNAS
Ú. v.
FALB

schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
environmentálny overovateľ
Európske spoločenstvo
Európska únia
Medzinárodná elektrotechnická komisia
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
Metodická smernica na akreditáciu
Slovenská národná akreditačná služba
Úradný vestník
Fórum akreditačných a licenčných orgánov

2 DOZOR NAD ČINNOSŤOU ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV
2.1 Dozor nad environmentálnymi overovateľmi akreditovanými SNAS
2.1.1 Dozor nad EO akreditovaným SNAS sa vykonáva podľa MSA – 04 na zabezpečenie
dôkazu plnenia akreditačných požiadaviek environmentálnym overovateľom. V rámci neho sa
sleduje kvalita overovaní vykonaných EO. Dozor 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 dozoru je úmerný činnostiam, ktoré vykonáva EO.
2.1.2 EO musí okamžite informovať SNAS o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na
akreditáciu alebo jej rozsah.
2.1.3 EO oznamuje SNAS aspoň štyri týždne pred konaním každého overovania miesto
a časové údaje overovania. SNAS vykonáva dozor nad činnosťou akreditovaného EO formou
svedeckého posudzovania (ako súčasť pravidelných dozorov) alebo preskúmaním
environmentálnych vyhlásení, ktoré validoval EO a preskúmaním správ o overovaní.
2.1.4 Organizácie musia SNAS umožniť vykonávanie dozoru nad činnosťami EO v priebehu
procesu overovania a validácie.
2.1.5 Rozhodnutie o pozastavení platnosti alebo zrušení akreditácie, o zúžení rozsahu
akreditácie sa prijíma až potom, ako EO dostal príležitosť na vypočutie.
2.1.6 Ak SNAS je toho názoru, že kvalita práce EO nespĺňa požiadavky nariadenia, zašle
písomnú správu o dozore príslušnému 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).
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2.2 Dozor nad činnosťami environmentálnych overovateľov, ktorí pôsobia v SR, ale
akreditáciu alebo licenciu získali v inom členskom štáte
2.2.1 EO akreditovaný v inom členskom štáte (zahraničný EO) musí najmenej štyri týždne pred
overovaním a validáciou v SR zaslať na SNAS vyplnené tlačivo „Oznámenie
environmentálneho overovateľa v zmysle článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES)“ č. TL 260/E SNAS (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie je zároveň žiadosťou
o vykonanie dozoru nad zahraničným environmentálnym overovateľom a je zverejnené na web
stránke SNAS.
2.2.2 Oznámenie musí zahraničný EO posielať na SNAS pred každým overovaním. SNAS
nesmie využívať svoje postupy pri vykonávaní dozoru, ktoré by spôsobili oneskorenie príchodu
EO. Ak SNAS nie je schopný splniť svoje úlohy spojené s oznámením pred dátumom
overovania alebo validácie, poskytne EO odôvodnenie.
2.2.3 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. SNAS
nevyužíva oznamovací postup na zdržiavanie príchodu zahraničného EO.
2.2.4 Kvalita overovaní vykonaných zahraničným EO sa posudzuje formou svedeckého
posudzovania na mieste overovania alebo preskúmaním dotazníkov environmentálnych
vyhlásení validovaných EO a správy o overovaní, prípadne ďalších vyžiadaných dokumentov.
O forme vykonania dozoru rozhoduje odborný garant po obdržaní oznámenia, pričom platí
zásada, že pri prvom oznámení sa vždy vykonáva svedecké posúdenie na mieste kompetentnou
posudzovacou skupinou.
2.2.5 O výsledku dozoru vedúci posudzovateľ vypracuje správu, 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.
2.2.6 Ak SNAS je toho názoru, že kvalita práce EO spĺňa požiadavky nariadenia po rozhodnutí
odborného garanta je táto informácia sprístupnená príslušnému národnému orgánu.
2.2.7 Ak SNAS je toho názoru, že kvalita práce EO nespĺňa požiadavky nariadenia, zašle
písomnú správu o výsledku dozoru príslušnému EO, akreditačnému orgánu, ktorý udelil
akreditáciu 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, fóru akreditačných orgánov (FALB).
***
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