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ÚČEL:
Tento dokument sa zaoberá politikou EA pre používanie normy ISO/IEC 17011 v procese
akreditácie na riadenie orgánov v oblasti ekologickej výroby v súlade s nariadením (EÚ)
č. 2018/848.
Autorstvo
Publikáciu vypracovala osobitná pracovná skupina Certifikačného výboru EA v spolupráci s
vlastníkom schémy, sekciou pre ekologické poľnohospodárstvo (Generálne riaditeľstvo pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.)
Oficiálny jazyk
Text je možné podľa potreby preložiť do iných jazykov. Konečnou verziou zostáva verzia v
anglickom jazyku.
Autorské práva
Držiteľom autorských práv tohto textu je EA. Z textu sa nesmú vyhotovovať kópie za účelom
ich ďalšieho predaja.
Ďalšie informácie
Pre ďalšie informácie o tejto publikácii kontaktujte svojich národných členov EA alebo
sekretariát EA na: secretariat@european-accreditation.org.
Aktualizované informácie je možné nájsť na webovej stránke: http://www.europeanaccreditation.org.
Kategória:

Procedurálne
dokumentom

Dátum schválenia:

3. marec 2022

Dátum implementácie:

9. marec 2023 (dátum zverejnenia + 1 rok)

Prechodné obdobie:

Obdobie medzi dátumom schválenia a dátumom
implementácie.
Certifikáty podľa nariadenia (ES) č. 834/2007 sú medzi obdobím
01/01/2022 až 01/01/2023 stále platné, až do vykonania ďalšej
kontroly v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2018/848.
Napriek tomu sa od 01/01/2022 všetky kontroly v EÚ vykonávajú
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2018/848. Z tohto dôvodu je akreditácia
voči nariadeniu (EÚ) č. 834/2007 stále platná pre certifikáty vydané
pred 01.01.2021 a platnosť sa skončí 31.12. 2022.
Pokiaľ ide o tretie krajiny, nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa pre účel
zhody nahrádza nariadeniami (EÚ) č. 2021/1697 a č. 2021/1698
a nariadením (EÚ) č. 2021/1342
na účely rovnocennosti
(pozri odstavec 4.9).
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DEFINÍCIE A SKRATKY

1.1

DEFINÍCIE

Platia termíny a definície uvedené v nariadení (EÚ) č. 2018/848 a v norme ISO/IEC 17011: 2017.
Kontrolný orgán:

Orgán definovaný v bode (56) článku 3 nariadenia (EÚ) č. 2018/848, ktorý
je zodpovedný za vykonávanie služieb posudzovania zhody a je predmetom
tejto akreditácie (certifikačný orgán podľa definície v normách ISO/IEC
17000 a ISO/IEC 17065).

Lokalita:

Miesto, kde akreditovaný kontrolný orgán prijíma rozhodnutie
o certifikácií (tak ako je definované v čl.7.6 ISO/IEC 17065).

Kritické zistenia:

Zistenia, ktoré kompromitujú spoľahlivosť výsledkov certifikácie alebo
schopnosť kontrolného orgánu udržať úroveň kvality certifikačných služieb.

Inšpekcia:

Určité úlohy úradných kontrol tak ako je uvedené v článku 14 písm. b)
nariadenia (EÚ) č. 2017/625 vykonávané v súlade s platnými požiadavkami
normy ISO/IEC 17020.

1.2

OF:
CB:
NAB:
CA:
COM:
EU:
TC:
WA:
ICS:
COI:
OFIS:
MS:

SKRATKY
Ekologické poľnohospodárstvo (vo všeobecnosti symbolizuje oblasť certifikácie
a je synonymom pre ekologickú výrobu)
Kontrolný orgán
Národný akreditačný orgán
Príslušný orgán
Európska Komisia zastúpená GR-AGRI
Európska únia
Tretia krajina mimo EÚ
Svedecké posudzovanie vykonávané NAB
Systém interného riadenia
Certifikát o inšpekcii
Informačný systém ekologickej výroby
Členský štát Európskej Únie
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POŽIADAVKY NA KVALIFIKÁCIU ODBORNÝCH POSUDZOVATEĽOV A

EXPERTOV

Táto kapitola špecifikuje osobitné kritériá na výber, školenie a formálne schvaľovanie
posudzovateľov a expertov potrebných pre rozsah „Ekologickej výroby“ v súlade s článkom
6.1.2 a tabuľkou A.1 normy ISO/IEC 17011.
Odborní posudzovatelia a experti NAB musia mať vysokoškolské vzdelanie v odbore, na ktorý
sa vzťahuje rozsah akreditácie (napr. agronóm, potravinársky odborník). Vyžaduje sa aspoň
dvojročná odborná prax v ekologickom sektore. Vo výnimočnom prípade posudzovateľa bez
vysokoškolského vzdelania sa vyžaduje profesionálna skúsenosť z potravinárskeho a
poľnohospodárskeho odvetvia a päťročná odborná prax v oblasti ekologického
poľnohospodárstva. Medzi tieto skúsenosti môžu patriť vedecká práca, poradenstvo, práca vo
výrobe/v prevádzke, vykonávanie certifikačných/inšpekčných činností a podobne.
Posudzovatelia a experti NAB musia preukázať adekvátne vedomosti o požiadavkách a
praktickom uplatňovaní Nariadenia EÚ pre ekologickú výrobu.
Pre účely svedeckého posudzovania musia posudzovatelia a experti preukázať vedomosti a/alebo
skúsenosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/848 a relevantných delegovaných aktov.
Pre účely posudzovania a činností vykonávaných mimo EÚ musia odborní posudzovatelia a
experti tiež preukázať primeranú znalosť usmernenia Codex Alimentarius CAC/GL 32 a
preukázať skúsenosti nadobudnuté v oblasti ekologického poľnohospodárstva v TC.
Obsahom úvodných a priebežných školení pre posudzovateľov a expertov musí byť, v súlade s
normou ISO/IEC 17065, špecifické uplatňovanie systémov manažérstva kvality v CB, ktorý
certifikuje výrobky z ekologickej výroby a zároveň sa musí umožniť vzájomná výmena
akreditačných praktík týkajúcich sa rozsahu ekologickej výroby, vrátane napríklad skupiny
prevádzkovateľov, hmotnostnej bilancie, sledovateľnosti a pod. pre rozsah ekologickej
produkcie.

3

POŽIADAVKY NA AKREDITAČNÝ PROCES PRE KONTROLNÉ ORGÁNY
PÔSOBIACE V EURÓPSKEJ ÚNII

3.1

ODKAZY
Pri posudzovaní kontrolných orgánov pôsobiacich v EÚ musí NAB zohľadniť tieto dokumenty:
− nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/848 z 30. 5. 2018 o ekologickej
výrobe a označovaní ekologických výrobkov a zrušenie nariadenia Rady (ES) č.
834/2007;
− jeho pridružené delegované a vykonávacie akty súvisiace s nariadením (EÚ)
č. 2018/848 v znení neskorších zmien;
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− nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a ďalších úradných činnostiach
uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť uplatňovanie potravinového a krmivového práva,
predpisov týkajúcich sa zdravia a starostlivosti o zvieratá, zdravia rastlín a prípravkov na
ochranu rastlín [spojené s nariadením (EÚ) č. 2018/848 vysvetlené v kapitole VI
nariadenia (EÚ) č. 2018/848];
− ďalšie platné dokumenty týkajúce sa nariadenia (EÚ) č. 2018/848 vydané Európskou
komisiou.

3.2

ŽIADOSŤ CB O AKREDITÁCIU
NAB musí od CB vyžadovať predložiť prinajmenšom nasledovné:
a)
popis organizačnej štruktúry CB;
b)
úplný zoznam lokalít, pričom sa pre každú lokalitu a krajinu, kde sa certifikácia
vykonáva uvedú vykonávané certifikačné činnosti;
c)
štandardné kontrolné postupy [pozri článok 40.1. písm. a.ii) nariadenia (EÚ) č.
2018/848] uplatňované na všetky činnosti, ktorých sa žiadosť týka];
d)
prehľad pracovníkov s uvedenými zodpovednosťami;
e)
zoznam kvalifikovaných inšpektorov pre jednotlivé kategórie výrobkov;
f)
zoznam revízorov a osôb s rozhodovacou právomocou pre jednotlivé kategórie
výrobkov.
Nasledujúce dokumenty musia byť k dispozícii v lokalite a musia byť NAB predložené na
požiadanie:
a)
kópia poslednej správy z interného auditu, program interného auditu CB a správa
z posledného preskúmania manažmentom;
b)
životopisy a podporné doklady všetkých odborných pracovníkov a inšpektorov;
c)
vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov týkajúce sa všetkých pracovníkov a
inšpektorov;
d)
zoznam priebežných školení, ktoré každý pracovník a inšpektor absolvoval,
s presne uvedeným druhom školenia vrátane dátumov, doby trvania a osvedčení
o ich úspešnom absolvovaní.

3.3

ROZSAH AKREDITÁCIE
Rozsah akreditácie sa musí definovať podľa kategórií výrobkov podľa článku 35 (7) nariadenia
(EÚ) č. 2018/848 (pozri príklad rozsahu akreditácie v tabuľke 1 prílohy k tomuto dokumentu).
Ak CA vyžaduje špecifický národný rozsah vrátane zoznamu činností prevádzkovateľov (pozri
bunku 4 prílohy VI nariadenia (EÚ) č. 2018/848), potom musí byť v rozsahu akreditácie jasne
uvedené prepojenie s kategóriami výrobkov uvedenými v článku 35.7 Nariadenia (EÚ) č.
2018/848.
Pokiaľ sa jedná o novo pridanú kategóriu výrobkov (odstavec g) článku 35.7 nariadenia (EÚ) č.
2018/848), musí rozsah akreditácie presne obsiahnuť jednotlivé výrobky uvedené v prílohe I, na
ktoré sa vzťahuje akreditácia alebo sa s nimi v súlade s dokumentom EA-2/15 zaobchádza ako
s flexibilným rozsahom.
V rozsahu akreditácie musí byť v prípade potreby výslovne a jednoznačne uvedená certifikácia
skupiny prevádzkovateľov.
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3.4

PROGRAM POSUDZOVANIA
V prípade prvej žiadosti o akreditáciu ekologického poľnohospodárstva (prvotná alebo
rozšírenie) nesmie NAB udeliť akreditáciu skôr, než vykoná nasledovné posúdenia:
a)
posúdenie registrovanej právnickej osoby CB na mieste (často ide o ústredie CB);
b)
v prípade potreby posúdenie na mieste v každej lokalite CB;
c)
aspoň jedno svedecké posudzovanie ako uvádza odstavec 3.7 nižšie.
Pred vykonaním posudzovania musí NAB dokumentačným preskúmaním preveriť súbor
dokumentov uvedených v odstavci 3.2.
Čo sa týka dohľadu, musí NAB v rámci akreditačného cyklu vykonávať každoročný dohľad,
vyhodnotiť vzorku lokalít a realizovať svedecké posudzovanie, ako je uvedené jednotlivo
v odstavcoch 3.5 a 3.7 nižšie.
Pre účely opätovného posúdenia (reakreditácie) nesmie NAB obnoviť akreditáciu skôr, ako
vykoná nasledovné:
a)
posúdenie registrovaného právneho subjektu na mieste (často sa jedná o sídlo CB);
b)
posudzovanie na mieste vo vzorkovaných lokalitách, ako je uvedené v odstavci 3.5;
c)
aspoň tie svedecké posudzovania, ako uvádza odstavec 3.7.

3.5

POSUDZOVANIE LOKALÍT
NAB musí vypočítať počet lokalít na posúdenie na základe analýzy rizík zvažujúc aspoň
nasledovné faktory:
a)
skúsenosti s certifikačnými činnosťami v rámci akreditácie, získané danou
lokalitou;
b)
predchádzajúce výkony lokality;
c)
počet krajín pokrytých lokalitou;
d)
nezrovnalosti zaznamenané v databáze OFIS a predložené príslušným orgánom;
e)
počet certifikátov spravovaných lokalitou.
Takáto vzorka lokalít sa musí rozšíriť v prípade, že NAB obdrží informácie týkajúce sa podozrení
o podvodných činnostiach zo strany CB.

3.6

DOBA TRVANIA POSUDZOVANIA NA MIESTE
V prípade prvého posudzovania OF (prvotné alebo rozšírenie) a opätovného posudzovania
registrovanej právnickej osoby CB pôsobiacej výhradne v MS, musí NAB tímu, ktorý vykoná
posúdenie na mieste (ústredie a ďalšie lokality podľa odstavcov 3.4 a 3.5), stanoviť minimálny
počet dní (d).
Tabuľka A uvedená nižšie umožňuje vypočítať rizikové skóre pre kontrolný orgán. Pomocou
tabuľky B uvedenej nižšie je potom možné na základe daného rizikového skóre (výsledku
z tabuľky A) a minimálneho počtu zložiek prevádzkovateľa určených na kontrolu vymedziť
minimálnu dobu trvania jednotlivých posudzovaní.
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Tabuľka A – Výpočet rizikového skóre pre posudzovanie na mieste (pre EU MS)

Prítomnosť kritických zistení
počas predošlého
posudzovania
Skupinová certifikácia
Počet lokalít
Počet kategórií produktov
Počet členských štátov,
v ktorých sa vykonávajú
činnosti
Počet certifikovaných
prevádzkovateľov

Nízke
(skóre = 1)

Stupeň rizika
Stredné
(skóre = 2)

Vysoké
(skóre = 3)

nie

/

áno

nie
1
1-2
1-2

/
2-5
3-4
3-4

áno
>5
>4
>4

<1000

1001-6000

>6000

Skóre

Celkové
rizikové
skóre

V súvislosti so skúsenosťami NAB v odvetví:
priemerný čas potrebný na kontrolu jednej zložky prevádzkovateľa je 0,25 dňa (d);
priemerný čas potrebný na kontrolu organizácie kontrolného orgánu, vzhľadom na
odstavce 4, 5, 6.2.2 a 8 normy ISO/IEC 17065 je 2 dní pre kontrolný orgán,
v ktorom sa posudzuje len OF.
Tabuľka B – Minimálna doba trvania posudzovania (pre EÚ MS)

Výpočet dní (d)
Celkové rizikové skóre, výsledok z tabuľky A vyššie
Počet zložiek prevádzkovateľov na kontrolu (A)
Celkové trvanie len pre schému ekologického poľnohospodárstva
= (A)x0,25 + 2d
Celkové trvanie pre ekologické poľnohospodárstvo, ak sa
uplatňujú iné schémy = (A)x0,25 + 1d

6-9
4

10-15
6

16-18
8

3

3,5

4

2

2,5

3

Čas na prípravu a podávanie správ sa musí prirátať k celkovej dobe trvania vypočítanej vyššie.
V prípade kombinácie s inou certifikačnou schémou sa výsledná doba trvania z tabuľky B
pripočíta k dobe trvania, ktoré sa vypočíta pre danú schému.
Minimálna doba trvania dohľadového posudzovania musí predstavovať aspoň 50% z minima
vypočítaného podľa tabuliek A a B.
Minimálna doba trvania posudzovania na mieste pre jednu lokalitu nesmie byť kratšia ako pol
dňa a tá sa pridá k dobe trvania posudzovania na mieste podľa tabuliek A a B.
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SVEDECKÉ POSUDZOVANIA

3.7.1 Počet svedeckých posudzovaní (WA)
V prípade prvej žiadosti o akreditáciu OF (prvotná alebo rozšírenie) musí NAB uskutočniť
aspoň,
a)
jedno WA pre každú kategóriu výrobkov (7 uvedených v článku 35(7) Nariadenia
EÚ č. 2018/848);
b)
jedno WA každej skupiny prevádzkovateľov, za predpokladu, že kontrolný orgán
takúto službu poskytuje.
Vo výnimočných prípadoch možno svedecké posudzovanie ako podmienku pre akreditáciu
preložiť, ak sa obchodné aktivity nevyhnutne týkajú uznania národným CA. Keď činnosti CB
pokrývajú viac ako jednu krajinu, potom sa musia tieto krajiny zahrnúť do plánu svedeckých
posudzovaní.
Jedno svedecké posudzovanie môže zahŕňať rôzne kategórie produktov vtedy, ak je to
zdôvodniteľné činnosťami svedecky posudzovaného prevádzkovateľa a CB.
WA musí pokryť celú činnosť, ktorá spadá do posudzovania.
NAB musí v priebehu 5 rokov posúdiť minimálne
a)
jedno WA pre každú kategóriu produktov (vymenovaných 7 v článku 35(7)
nariadenia EÚ č. 2018/848, pričom sa neberie do úvahy počet svedeckých
posudzovaní realizovaných v rámci prvej žiadosti, a
b)
jedno WA pre každú skupinu prevádzkovateľov, ak CB certifikuje skupiny
prevádzkovateľov, a
c)
dodatočný počet svedeckých posudzovaní určených analýzou rizík založenou
prinajmenšom na nižšie uvedených faktoroch:
o počet inšpektorov;
o počet kontrolovaných prevádzkovateľov;
o typ činností vykonávaných prevádzkovateľmi;
o počet svedeckých posudzovaní uskutočnených CA;
o nezrovnalosti týkajúce sa CB;
o počet certifikovaných skupín výrobcov a ich veľkosti;
o kritické zistenia týkajúce sa CB alebo konkrétnych inšpektorov;
o uplatňovanie uznania nového MS.
Postup na voľbu inšpekčných/kontrolných návštev na svedecké posudzovanie špecifikuje
odstavec 3.7.2 nižšie.
3.7.2 Kritériá na výber inšpektorov a prevádzkovateľov na ktorých sa vzťahuje svedecké
posudzovanie
NAB si musí sám zvoliť inšpektorov a prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje svedecké
posudzovanie, čím sa zabezpečí, že sa svedecké posudzovania vykonajú u prevádzkovateľov
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s vyšším rizikom výskytu odchýlok od požiadaviek na ekologickú výrobu. S cieľom zistiť, ktorí
prevádzkovatelia by mohli predstavovať vyššie riziko výskytu odchýlok, zohľadní národný
akreditačný orgán faktory uvedené nižšie:
a)
zložitosť činností vykonávaných prevádzkovateľom;
b)
najmä obchodníkov alebo sprostredkovateľov pre/na vývoz alebo dovoz;
c)
veľkosť skupiny prevádzkovateľov;
d)
zoznam vysoko rizikových výrobkov vybraných z databázy OFIS, alebo iných
informácií, ako sú napr. špekulatívne dodávateľské reťazce a pod;
e)
zoznam vysoko rizikových krajín (podľa čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 2021/1698);
f)
objem certifikovaných výrobkov daného prevádzkovateľa;
g)
výnimky udelené CB (napr. spätné uznanie konverzie);
h)
nezrovnalosti týkajúce sa CB;
i)
svedecké posudzovanie realizované CA;
j)
výsledky predchádzajúcich WA.
Je potrebné predchádzať opakovanému svedeckému posudzovaniu u toho istého
prevádzkovateľa/inšpektora, pokiaľ u tohto prevádzkovateľa alebo inšpektora neexistujú
významné riziká alebo špecifické indikácie.
V prípade opakovaných WA v dôsledku limitovaného počtu certifikovaných prevádzkovateľov
alebo obmedzenej dostupnosti inšpektorov, sa musí táto informácia zdokumentovať v správe
NAB.
Pri tvorbe stratégie svedeckých posudzovaní musí NAB vziať do úvahy výsledky
z predchádzajúcich svedeckých posudzovaní.

3.8

ROZŠÍRENIE AKREDITÁCIE
Ak CB požiada o akreditáciu novej kategórie výrobkov, musí NAB prinajmenšom preskúmať
dokumentáciu uvedenú v odstavci 3.2 a vykonať WA pre danú kategóriu.
Ak CB požiada o akreditáciu novej lokality, musí NAB preskúmať dokumentáciu s cieľom určiť,
či sa na túto lokalitu bude vzťahovať posudzovanie na mieste, a to na základe analýzy rizík
definovanej v odstavci 3.5 a v prípade potreby, aj svedeckého posudzovania so zreteľom na
odstavec 3.7

3.9

VÝMENA INFORMÁCIÍ MEDZI NAB, CA ČLENSKÉHO ŠTÁTU A COM

Služby COM ako vlastníka schémy a CA MS ako delegujúceho orgánu, môžu NAB poskytnúť
konkrétne vstupy na posudzovanie CB. NAB musí vziať do úvahy výsledky z dohľadov získané
od CA. V správe NAB musí byť uvedené, či boli nápravné opatrenia požadované počas
predchádzajúceho posudzovania CA prijaté načas.
Ak sa NAB rozhodne pozastaviť alebo odobrať akreditáciu CB, ktorý pôsobí v členskom štáte,
musí o tom včas informovať CA.
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4

AKREDITAČNÝ PROCES TÝKAJÚCI SA CB, KTORÉ PÔSOBIA V TRETÍCH
KRAJINÁCH (TC)

4.1

ODKAZY

Pri posudzovaní CB pôsobiacich v tretích krajinách musí NAB vziať do úvahy minimálne tieto
dokumenty:
a)
nariadenie (EÚ) č. 2018/848 Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej výrobe
a označovaní ekologických výrobkov z 30.5.2018 a zrušenie nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007;
b)
pridružené delegované akty a vykonávacie akty súvisiace s nariadením (EÚ)
č. 2018/848 v znení neskorších zmien a doplnení, najmä;
o nariadenie (EÚ) č. 2021/1967 a č. 2021/1698, ktorým sa dopĺňajú procedurálne
požiadavky na uznávanie príslušných orgánov a kontrolných orgánov spôsobilých
vykonávať
kontroly
certifikovaných
prevádzkovateľov
a
skupín
prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov
ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu
nad nimi a o kontroly
o nariadenie (EÚ) č. 2021/1342, ktorým sa dopĺňajú pravidlá týkajúce sa informácií,
ktoré majú zasielať tretie krajiny, príslušným orgánom a kontrolnými orgánmi na
účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej
výroby a opatrení.
c)
ďalšie platné dokumenty súvisiace s nariadením (EÚ) č. 2018/848 vydané
Európskou komisiou;
d)
usmernenie Codex Alimentarius CAC/GL 32 pre výrobu, spracovanie, označovanie
a uvádzanie ekologicky vyrábaných potravín na trh.
4.2

ŽIADOSŤ CB O AKREDITÁCIU

Okrem dokumentov uvedených v odstavci 3.2 musia CBs predložiť aspoň nasledovné:
a)
opis svojej ich kontrolných opatrení prispôsobených pre TC a štandardné kontrolné
postupy implementované pre všetky činnosti v relevantnej TC alebo dokumenty
požadované technickou dokumentáciou (článok 46.4 nariadenia (EÚ) č. 2018/848)
COM;
b)
aktualizovaný zoznam krajín, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, počet odhadovaných
prevádzkovateľov, vrátane skupín prevádzkovateľov, ak existujú podľa kategórie
a krajiny.

4.3

ROZSAH AKREDITÁCIE

Rozsah akreditácie musí byť definovaný podľa odstavca 3.3 vyššie (pozri príklad rozsahu
akreditácie v tabuľke 2 prílohy k tomuto dokumentu).
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PROGRAM POSUDZOVANIA

Program posudzovania pre akreditáciu v TC je založený na požiadavkách rovnakých ako uvádza
odstavec 3.4. Počet posudzovaných lokalít musia nahradiť požiadavky z odstavca 4.5 nižšie.
Počet WA musia nahradiť požiadavky uvedené v odstavci 4.7 nižšie.
Správy z posudzovania musia obsahovať aspoň tie témy, ktoré sú uvedené v príslušných
sekundárnych aktoch nariadenia (EÚ) č. 2018/848, najmä nariadenie č. 2021/1698 (Príloha 1).
Odstavec 3.8 platí aj v prípade akreditácie TC. Ak sa o akreditáciu OF v TC uchádza CB, ktorý
už bol akreditovaný pre OF v EÚ, musí NAB v súlade s odstavcom 4.5 a 4.7 preskúmať
dokumentáciu s cieľom určiť počet posudzovaní na mieste ako aj dodatočný počet potrebných
WA.
Odstavec 3.10 platí aj v prípade akreditácie TC.

4.5

POSUDZOVANIE LOKALÍT

Pri prvej žiadosti o uznanie sa každá kancelária, v ktorej sa prijímajú rozhodnutia o certifikácii,
posudzuje na mieste. Správa z posudzovania týchto kancelárií obsahuje informácie podrobne
opísané v časti A prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 2021/1698.
Pri dohľade nad CB sa každá kancelária, v ktorej sa prijímajú rozhodnutia o certifikácii,
posudzuje každoročne na mieste. Toto posúdenie sa vykonáva fyzicky a vzdialene sa môže
vykonať len ak o tom rozhodne COM.
Výročná správa kancelárií, v ktorých sa prijímajú rozhodnutia o certifikácii musí pokryť všetky
body uvedené v prílohe II nariadenia (EÚ) č. 2021/1698.
4.6

TRVANIE POSUDZOVANIA NA MIESTE

Na vypočítanie doby trvania posudzovania sa používa metóda uvedená v odstavci 3.6, avšak
namiesto tabuliek A a B sa používajú tabuľky C a D.
Tieto tabuľky sa používajú v prípadoch, keď kontrolný orgán pôsobí len v tretej krajine alebo
v tretej krajine, a aj v rámci EÚ.
Tabuľka C – Výpočet rizikového skóre pre posudzovanie na mieste TC

Prevádzkovatelia v TC a v EÚ
Skupinová certifikácia
Prítomnosť kritických zistení v
predchádzajúcom posudzovaní
Účinnosť od:
08.08.2022

Nízke
(skóre = 1)
nie
nie
nie
Vydanie:
3
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0

Stupeň rizika
Stredné
(skóre = 2)
/
/
/

Vysoké
(skóre = 3)
áno
áno
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žiadne
1
1-2

1-5
2-4
3-10

>5
>4
>10

<1000

1001-6000

>6000
Celkové
rizikové
skóre

V súvislosti so skúsenosťami NAB v odvetví:
- priemerný čas potrebný na kontrolu jedného súboru prevádzkovateľa je 0,5 dňa (d)
- priemerný čas potrebný na kontrolu organizácie CB podľa odstavcov 4, 5, 6.2.2 a 8 normy
ISO/IEC 17065 je v priemere 3 dní pre CB, v ktorom sa posudzuje len OF.
Tabuľka D – Minimálne trvanie posudzovania v TC

Výpočet dní (d)
Celkové rizikové skóre, výsledok z tabuľky C vyššie
Počet zložiek prevádzkovateľov na kontrolu (A)
Celková doba trvania len pre schému ekologického
poľnohospodárstva = (A)x0,5 + 3d
Celková doba trvania pre ekologické poľnohospodárstvo, ak sa
uplatňujú aj iné schémy = (A)x0,5 + 2d
4.7

7-9
4

10-13
6

14-21
8

5

6

7

4

5

6

SVEDECKÉ POSUDZOVANIA

4.7.1 Výpočet počtu svedeckých posúdení
V prípade prvej žiadosti o akreditáciu (prvotná alebo rozšírenie) NAB vykoná najmenej jedno
WA a doplní jedno ďalšie WA:
a)
pre každú kategóriu produktov, ako je stanovené v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ)
č. 2018/848 v prípade ktorej sa žiada o uznanie;
b)
pre každú kategóriu výrobkov v inej TC, ak CB požaduje alebo je už uznaný pre viac
ako jednu TC.
Ak CB certifikuje skupinu (skupiny) prevádzkovateľov, CB musí pokryť aspoň jedno z vyššie
uvedených WA so skupinou prevádzkovateľov.
Ak sú aktívne v oboch, v MS, ako aj v TC, musia pokryť aspoň jeden MS a jednu TC.
WA musí zahŕňať celú svedeckú činnosť, byť vykonaný fyzicky a môže sa vykonávať na diaľku,
len ak o tom rozhodne COM.
CB musí na účely výročnej správy zabezpečiť, aby sa svedecké posudzovania vykonávali v
súlade s časťou B oddielmi 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 2021/1698 a nasledovnými
pravidlami:
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perióda medzi dvoma (2) WA nesmie presiahnuť štyri (4) roky;
počet WA vykonaných na účely prvotnej žiadosti o uznanie, sa pri výpočte celkového
počtu WA, ktorý sa má vykonať počas štyroch rokov uvedených v písmene a)
nezohľadňuje,
vykoná sa jedno dodatočné WA:
i)
každé dva (2) roky v tých TC, v ktorých sa vyrábajú alebo spracúvajú
vysokorizikové výrobky, ako sa uvádza v článku 8;
ii) pre každú desiatu uznanú TC. Toto dodatočné WA sa vykoná do štyroch (4)
rokov;
na žiadosť COM alebo NAB sa musí vykonať viac WA, a to na základe analýzy
rizika a najmä týchto faktorov:
i)
počet inšpektorov;
ii) počet prevádzkovateľov;
iii) druh činností vykonávaných prevádzkovateľmi;
iv) počet WA, ktoré vykonal NAB;
v)
nezrovnalosti týkajúce sa CB;
vi) počet certifikovaných skupín prevádzkovateľov a ich veľkosť;
vii) kritické zistenia pre CB alebo konkrétneho inšpektora alebo inšpektorov;
viii) charakter výrobkov a riziko podvodu;
ix) spätná väzba COM založená na predchádzajúcej výročnej správe CB;
x)
podozrenia z podvodu zo strany prevádzkovateľov;
xi) objem výrobkov dovezených z TC do EÚ a činnosť CB v uznanej TC.

Postup na výber inšpekcií/kontrolných návštev na svedecké posudzovanie uvádza čl. 4.7.2 nižšie.
Pre informáciu uvádza COM niekoľko príkladov:
Ak nový CB žiada o uznanie dvoch (2) kategórií výrobkov v šiestich (6) TC, najmenej dve (2)
WA sa vykonajú v dvoch (2) rôznych TC, vrátane skupiny prevádzkovateľov (ak je to
uplatniteľné).
Ak je CB už uznaný pre účely rovnocennosti, uplatňuje sa „light dossier“ (zjednodušená
dokumentácia)“, pokiaľ ide o WA [príloha I oddiel 3 - časť B k nariadeniu (EÚ) č. 2021/1698 za
týchto podmienok:
o
WA sú vykonané pred menej ako 2 rokmi
o
2 WA (jedno pre každú kategóriu), ale nie je povinnosť ich mať v 2 rôznych TC
o
všetky zistenia sú vyriešené.
Ak CB, už uznaný na účely rovnocennosti, žiada o uznanie pre 7 kategórií v 80 krajinách so
skupinami prevádzkovateľov, a kde sa v 3 TC vyrábajú vysokorizikové výrobky:
•
ak sa jedná o 7 kategórií, sa vyžaduje 7 WA v 7 rôznych TC v priebehu 4 rokov,
•
prednostne v skupine prevádzkovateľov,
•
vtedy, ak 8 x 10 TC sa vzťahuje na kontrolný orgán, do 4 rokov sa má doplniť 8
WA,
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•

vtedy, ak 3 TC s vysokorizikovými výrobkami sa vzťahujú na CB, každé 2 roky sa
majú doplniť 3 WA.
Za 4 roky je celková suma WA je 21 (= 7+ 8 + 3x2) v priebehu 4 rokov.
4.7.2 Kritéria výberu inšpektorov a prevádzkovateľov na svedecké posudzovanie
NAB musí sám vybrať inšpektorov a prevádzkovateľov, ktorí sú objektom posudzovania
a zabezpečiť pri tom, že sa svedecké posudzovanie uskutoční u prevádzkovateľov s vyšším
rizikom výskytu odchýlok od požiadaviek ekologickej výroby. Pri určovaní toho, ktorí
prevádzkovatelia by mohli predstavovať vyššie riziko odchýlok, musí NAB zohľadniť nižšie
uvedené faktory:
a)
zložitosť činností vykonávaných prevádzkovateľom;
b)
najmä obchodníkov alebo sprostredkovatelia pre export;
c)
veľkosť skupiny prevádzkovateľov;
d)
zoznam vysoko rizikových výrobkov získaných z databázy OFIS alebo z
usmernení COM;
e)
zoznam vysoko rizikových krajín získaných z databázy OFIS alebo z webových
stránok zaoberajúcimi sa korupciou (napr. Transparency International);
f)
objem certifikovaných výrobkov daného prevádzkovateľa;
g)
výnimky udelené CB (napr. pre spätné uznanie konverzie);
h)
nezrovnalosti týkajúce sa CB;
i)
spätná väzba COM k výročnej správe CB;
j)
výsledky posledného WA, atď.
Malo by sa predchádzať opakovanému svedeckému posudzovaniu u rovnakého prevádzkovateľa
/ inšpektora, pokiaľ u tohto prevádzkovateľa alebo inšpektora neexistujú významné riziká alebo
špecifické indikácie.
V prípade opakovaného WA v dôsledku limitovaného počtu certifikovaných prevádzkovateľov
alebo obmedzenej dostupnosti inšpektorov sa musí táto informácia zdokumentovať v správe
NAB.
Pri tvorbe svojej stratégie svedeckého posudzovania musí NAB zohľadniť predchádzajúce
výsledky WA.
4.8

ROZŠÍRENIE AKREDITÁCIE NA URČENÉ OBLASTI ČINNOSTI

Na rozšírenie rozsahu akreditácie s vyššie pridanými špecifikáciami pre akreditáciu TC sa na
účely kapitoly 4 uplatňuje odstavec 3.8.
Okrem toho sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/848 (články 45 ods. 1 písm. b a 57) vyžaduje
akreditácia podľa 4 možností uznávania kontrolných orgánov, ktoré poskytujú certifikáciu
ekologických produktov dovážaných z tretích krajín do EÚ, ktorými sú tie čo:
a)
vyhovujú nariadeniu EÚ (zhoda) (vidˇ články 45 ods. 1 písm. b) bod i a 46
nariadenia (EÚ) č. 2018/848);
b) boli uznané na základe obchodnej dohody (Dohoda o obchode) (pozri články 45
ods. 1 písm. b) bod ii a 47 nariadenia (EÚ) č. 2018/848);
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boli uznané a uvedené v prílohe III nariadenia (ES) č. 1235/2008 (pozri články 45
ods. 1 písm. b) bod iii a 48 nariadenia (EÚ) č. 2018/848;
preverované kontrolným orgánom uznaným na účely rovnocennosti, uvedenej v
prílohe IV nariadenia (ES) č. 1235/2008 (Rovnocennosť) (pozri článok 57
nariadenia (EÚ) č. 2018/848).

4.8.1 Možnosť č. 1 (Zhoda)
Posudzovanie na mieste je základom pre rozšírenie akreditácie, ako uvádza čl. 4.
V súlade s nariadením (EÚ) č. 2021/1698 (príloha I, časť B ods. 3) v prípade CB uznaného podľa
článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007(1) a zaradeného do zoznamu stanoveného v súlade
s článkom 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 2018/848 sa v technickej dokumentácii o uznaní môžu
zohľadniť tieto druhy vykonaných WA:
•
počas posledných dvoch rokov ich NAB na účely uznania podľa nariadenia (ES) č.
834/2007 pre každú kategóriu výrobkov, pre ktorú CB žiada o uznanie v súlade s
článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 2018/848; a
•
v TC, pre ktorú je CB uznaný podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007.
V prípade každého z týchto svedeckých posúdení však NAB musí potvrdiť, že CB v plnej miere
vyriešil všetky zistenia.
4.8.2 Možnosť č.2 (Dohoda o obchode)
O akreditáciu môže požiadať miestny CA tretej krajiny, ktorú uznala EÚ na základe Dohody
o obchode. NAB musí kontaktovať COM s cieľom určiť súbor požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje
Dohoda o obchode a určiť kontakt na miestnom CA. Miestny CA môže vyžadovať špecifické
akreditačné programy. V prípade potreby sa štandardne uplatňuje kapitola 4.
4.8.3 Možnosť č. 3 (Uznaná TC)
Podľa článku 48 nariadenia (EÚ) č. 2018/848 skončí platnosť tohto uznania dňa 31.12.2026.
O akreditáciu môže požiadať miestny CA TC, ktorú uznala EÚ na základe nariadenia (ES) č.
1235/2008. NAB musí kontaktovať COM s cieľom určiť súbor požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje
toto uznanie a určiť kontakt na miestnom CA. Miestny CA môže vyžadovať špecifické
akreditačné programy. V prípade potreby sa štandardne uplatňuje kapitola 4.
4.8.4

Možnosť č. 4 (Rovnocennosť)

Podľa článku 57 nariadenia (EÚ) č. 2018/848 skončí platnosť uznania CB dňa 31.12.2024. Počas
prechodného obdobia, ktoré začalo dňa 01.01.2022 sa pre tento prípad uplatňuje kapitola 4 tohto
dokumentu.
Okrem požiadaviek uvedených v čl. 4.2, nesmie NAB udeliť akreditáciu skôr, než posúdi
rovnocennosť noriem uplatňovaných v TC. CB musí NAB predložiť podrobný popis
ekvivalentnej normy uplatňovanej v TC. CB musí zabezpečiť, že budú tieto dokumenty aktuálne,
a že sa budú vzťahovať na všetky kategórie výrobkov, pre ktoré požaduje akreditáciu.
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Posudzovanie rovnocennosti vykonané NAB sa musí zakladať na súbežnom posudzovaní, ktoré
pripravil CB a overil NAB, ktoré týmto preukáže rovnocennosť výrobnej normy s nariadením
(ES) č. 1235/2008 a súvisiacimi aktmi pre každú kategóriu výrobkov. Posudzovanie musí riešiť
významné rozdiely medzi výrobnou normou a kontrolnými opatreniami CB a nariadením (EÚ)
č. 848/2018 a súvisiacimi zákonmi, a zároveň sa musí poskytnúť popis prípadných riešení
rozdielov, pričom sa musia zohľadniť usmernenia usmernenie Codex Alimentarius CAC/GL 32.
Súčasťou posudzovania musí byť potvrdenie NAB o rovnocennosti výrobnej normy
a kontrolných opatrení.
Tabuľka rovnocennosti by sa mala použiť na súbežné posúdenie výrobnej normy a kontrolných
opatrení s nariadením (ES) č. 1235/2008 a súvisiacou legislatívou platnou v TC.
4.9

VÝMENA INFORMÁCIÍ MEDZI NAB A COM

Okrem požiadaviek uvedených v bode 4.1 môžu služby COM poskytnúť NAB špecifický vstup
o nezrovnalostiach zaznamenaných v systéme OFIS na posúdenie CB pôsobiacich v TC. NAB
zváži výsledky dohľadu poskytnuté COM alebo CA v TC a iných NAB, ak sú k dispozícii.
V prípade, že sa CB pôsobiaceho v TC pozastaví alebo odoberie akreditácia, musí NAB o tom
a dôvodoch pozastavenia alebo odobratia včas informovať COM.
4.10

POZASTAVENIE, ODOBRATIE ALEBO ZÚŽENIE AKREDITÁCIE

Ak CB nemá klienta pre danú kategóriu výrobkov počas 48 po sebe nasledujúcich mesiacov, mal
by NAB príslušnú kategóriu dočasne vyňať z rozsahu akreditácie. Dôvody týkajúce sa
nepozastavenia časti rozsahu akreditácie musí odôvodniť a zdokumentovať. Medzi tieto dôvody
môžu patriť pozitívne obchodné vyhliadky (získanie nových klientov v správnom čase) alebo
konkrétne dôkazy o preukázaní spôsobilosti napriek nedostatku klientov. Pozastavenie možno
zrušiť po úspešnom vykonaní WA danej kategórie.
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PRÍLOHA (INFORMATÍVNA) – PRÍKLAD ROZSAHU AKREDITÁCIE
Tieto tabuľky sú príkladmi šablón. Forma a prezentácia sú bezplatné, ak sú všetky informácie
uvedené nižšie pre verejnosť explicitné a jednoznačné.
TABUĽKA 1 - Rozsah týkajúci sa ekologickej certifikácie v Európskej únií

Produkty (nariadenie (EÚ) č.
2018/848, čl. 35 (7))

Akreditačná schéma vs. certifikačná schéma
-

a)

nespracované rastliny a rastlinné
produkty vrátane osiva a iného
rastlinného množiteľského
materiálu;
b) hospodárske zvieratá a
nespracované produkty živočíšnej
výroby;
c) riasy a nespracované produkty
akvakultúry;
d) spracované poľnohospodárske
produkty vrátane produktov
akvakultúry, ktoré sú určené na
použitie ako potraviny;
e) krmivá;
f) víno;
g) ďalšie produkty uvedené v
prílohe I nariadenia č. 2018/848
alebo nepatriace do
predchádzajúcich kategórií
[možný flexibilný rozsah v súlade
s dokumentom EA-2/15
a politikou NAB]
Možnosť: Skupina prevádzkovateľov

-

-

nariadenie (EÚ) č. 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej
výrobe a označovaní produktov a jeho pridružené delegované
a vykonávacie akty
nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných
úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie
uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel
pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre
zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín
ďalšie platné dokumenty týkajúce sa nariadenia (EÚ) č.
2018/848 vydané Európskou komisiou.

+ platná špecifická národná legislatíva
+ štandardné kontrolné postupy CB

-

-

nariadenie (EÚ) č. 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej
výrobe a označovaní produktov
nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných
úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie
uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel
pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre
zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín
ďalšie platné dokumenty týkajúce sa nariadenia (EÚ) č.
2018/848 vydané Európskou komisiou.

+ platná špecifická národná legislatíva
+ štandardné kontrolné postupy CB
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TABUĽKA 2 - Rozsah týkajúci sa ekologickej certifikácie v tretích krajinách
Produkty (nariadenie (EÚ) č.
2018/848, čl. 35 (7))
a)

nespracované rastliny a rastlinné
produkty vrátane osiva a iného
rastlinného množiteľského materiálu;
b) hospodárske zvieratá a nespracované
produkty živočíšnej výroby;
c) riasy a nespracované produkty
akvakultúry;
d) spracované poľnohospodárske
produkty vrátane produktov
akvakultúry, ktoré sú určené na
použitie ako potraviny;
e) krmivá;
f) víno;
g) ďalšie produkty uvedené v prílohe I
nariadenia č. 2018/848 alebo
nepatriace do predchádzajúcich
kategórií
[možný
flexibilný rozsah v súlade
s dokumentom EA-2/15 a politikou
NAB]
Možnosť: Skupina prevádzkovateľov
a)

nespracované rastliny a rastlinné
produkty vrátane osiva a iného
rastlinného množiteľského materiálu;
b) hospodárske zvieratá a nespracované
produkty živočíšnej výroby;
c) riasy a nespracované produkty
akvakultúry;
d) spracované poľnohospodárske
produkty vrátane produktov
akvakultúry, ktoré sú určené na
použitie ako potraviny;
e) krmivá;
f) víno;
g) ďalšie produkty uvedené v prílohe I
nariadenia č. 2018/848 alebo
nepatriace do predchádzajúcich
kategórií
[možný
flexibilný rozsah v súlade
s dokumentom EA-2/15 a politikou
NAB]
Možnosť: Skupina prevádzkovateľov

Účinnosť od:
08.08.2022

Akreditačná schéma vs. certifikačná schéma
nariadenie (EÚ) č. 2018/848 o ekologickej
poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov a jeho
delegované akty, uznanie v súlade s čl.46 a jeho pridružené
delegované a vykonávacie akty
nariadenie (EÚ) č.2021/1698, ktorým sa dopĺňajú
procedurálne požiadavky na uznávanie príslušných orgánov
a kontrolných orgánov spôsobilých vykonávať kontroly
certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov
ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov
ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o
pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly iné akcie, ktoré majú
vykonávať tieto príslušné orgány a kontrolné orgány
ďalšie platné dokumenty týkajúce sa nariadenia (EÚ) č.
2018/848 vydané Európskou komisiou
usmernenie Codex Alimentarius CAG/GL 32 pre výrobu,
spracovanie, označovanie a uvádzanie ekologicky vyrábaných
na trh

-

-

-

+ štandardné kontrolné postupy CB
Zoznam krajín [zahrnuté krajiny môžu mať flexibilný rozsah v
súlade s politikou EA-2/15 a NAB]
-

-

-

nariadenie (EÚ) č. 2018/848 o ekologickej
poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov a jeho
delegované akty, uznanie v súlade s čl.47 a jeho
pridružené delegované a vykonávacie akty
nariadenie (EÚ) č. 2021/1698, ktorým sa dopĺňajú
procedurálne požiadavky na uznávanie príslušných
orgánov a kontrolných orgánov spôsobilých vykonávať
kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín
prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby
a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v
tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a
o kontroly iné akcie, ktoré majú vykonávať tieto príslušné
orgány a kontrolné orgány
ďalšie platné dokumenty týkajúce sa nariadenia (EÚ) č.
2018/848 vydané Európskou komisiou
usmernenie Codex Alimentarius CAG/GL 32 pre výrobu,
spracovanie, označovanie a uvádzanie ekologicky
vyrábaných na trh
platná národná legislatíva

+ štandardné kontrolné postupy CB
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