SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA
Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

Politika
PL - 56

Politika EA na akreditáciu certifikačných orgánov
poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ*
(EA-3/02M: 2022)
* CHOP:

Chránené označenia pôvodu
CHZO: Chránené zemepisné označenia
ZTŠ: Zaručené tradičné špeciality

Schválil: Mgr. Martin Senčák
riaditeľ

Účinnosť od:
15.08.2022

Vydanie:
1
Aktualizácia:
0

Označenie RD:
PL-56

Politika EA pre akreditáciu certifikačných orgánov
poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ
(EA-3/02M: 2022)

2/8

Táto politika je prekladom dokumentu EA-3/02M: 2022 EA Policy for the accreditation of
Certification Bodies providing certification of PDO, PGI, and TSG.

Spracoval:

Ing. Pavol Kothaj
Ing. Jaroslav Remža, PhD.

Dátum spracovania:

01.08.2022

Preskúmal:

Ing. Gizela Pelechová

Účinnosť od:
15.08.2022

Vydanie:
1
Aktualizácia:
0

Označenie RD:
PL-56

Politika EA pre akreditáciu certifikačných orgánov
poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ
(EA-3/02M: 2022)

3/8

ÚČEL:
Tento dokument sa zaoberá politikou EA pre národné akreditačné orgány (NAB), ktoré
poskytujú akreditáciu certifikačných orgánov (CB) na:
- poľnohospodárske výrobky a potraviny (nariadenie (EÚ) č. 1151/2012),
- vinárske výrobky (nariadenie (EÚ) č. 1308/2013),
- liehoviny (nariadenie (EÚ) č. 787/2019),
- aromatizované vinárske výrobky (nariadenie (EÚ) č. 1151/2012, nariadenie (EÚ)
č. 251/2014).
Stanovuje sa ako používať kategórie pre rozsah pôsobnosti a pravidlá pre svedecké
posudzovania na účely akreditácie podľa ISO/IEC 17065.
Autorstvo
Tento dokument vypracovala pracovná skupina certifikačného výboru EA.
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 sekretariát EA.
Aktualizované informácie je možné nájsť na webovej stránke: http://www.europeanaccreditation.org.
Kategória:

Procedurálne dokumenty členov – záväzný dokument.

Dátum schválenia:

31. máj 2022

Dátum implementácie:

10. jún 2023

Prechodné obdobie:

Obdobie medzi dátumom schválenia a dátumom implementácie.

Účinnosť od:
15.08.2022

Vydanie:
1
Aktualizácia:
0

Označenie RD:
PL-56

Politika EA pre akreditáciu certifikačných orgánov
poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ
(EA-3/02M: 2022)

4/8

Obsah
Strana
1
ROZSAH............................................................................................................................. 5
2

ROZSAH AKREDITÁCIE ..................................................................................................... 5

2.1

FIXNÝ ROZSAH .................................................................................................................. 6

2.2

FLEXIBILNÝ ROZSAH ........................................................................................................ 7

3

POSTUP POSUDZOVANIA ................................................................................................... 7

3.1

UDELENIE AKREDITÁCIE .................................................................................................. 7

3.2

DOHĽAD ............................................................................................................................ 8

3.3

ROZŠÍRENIE ...................................................................................................................... 8

Účinnosť od:
15.08.2022

Vydanie:
1
Aktualizácia:
0

Označenie RD:
PL-56

Politika EA pre akreditáciu certifikačných orgánov
poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ
(EA-3/02M: 2022)

1

5/8

ROZSAH

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť a načrtnúť politiku vnútroštátnych akreditačných
orgánov vykonávajúcich posudzovania a akreditácie certifikačných orgánov, ktoré žiadajú o
certifikáciu CHOP,
CHZO a ZTŠ pokrývajúcich:
poľnohospodárske výrobky a potraviny (nariadenie (EÚ) č. 1151/2012);
liehoviny, aromatizované vína alebo vinárske výrobky.
Stanovuje usmernenia týkajúce sa formulácie rozsahu akreditácie výrobkov s
CHOP/CHZO/ZTŠ na základe kategórií a načrtáva podrobnosti o stratégii posudzovania, počte
a druhu posudzovaní, ktoré sa majú vykonať pred udelením akreditácie a minimálnej
frekvencii posudzovaní na udržiavanie akreditácie po jej udelení.

2

ROZSAH AKREDITÁCIE

Rozsah akreditácie sa vyjadruje odkazom minimálne na tieto kategórie:
Tabuľka 1 – Poľnohospodárske výrobky a potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ)
č. 1151/2012, so zreteľom na klasifikáciu prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 668/2014
Číslo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Kategória akreditácie
Čerstvé mäso a droby
Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)
Syry
Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem
masla atď.)
Oleje a tuky (maslo, margarín, olej atď.)
Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich
Iné výrobky prílohy I k Zmluve (koreniny atď.)
Triedy 2.1. až 2.8 a 2.21. až 2.27 ako je uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ)
č. 1151/2012 (potravinárske výrobky)
Triedy 2.9. až 2.20. ako je uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012
(nepotravinárske výrobky)

Tabuľka 2 – Destiláty, aromatizované vinárske výrobky alebo vinárske výrobky
2.1
2.2
2.3
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2.1 FIXNÝ ROZSAH
V prípade fixného rozsahu musí rozsah akreditácie obsahovať minimálne tieto informácie:
Produkt

Požiadavky na certifikáciu

Postup na certifikáciu

Poľnohospodárske výrobky a potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ)
1151/2012, berúc do úvahy klasifikáciu prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 668/2014
Kategória
výrobku
Názov
výrobku (výrobkov)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 a
následné zmeny
Jedinečný dokument s
vlastnosťami výrobku uvedenými
v zodpovedajúcom vykonávacom
nariadení

Odkaz na osobitný plán
kontroly a postup
certifikácie

Liehoviny, aromatizované vinárske produkty alebo vinárske produkty
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a
Vína
následné zmeny
Odkaz na osobitný plán
Jedinečný dokument s
kontroly a postup
Názov
vlastnosťami výrobku uvedenými certifikácie
výrobku (výrobkov)
v zodpovedajúcom vykonávacom
nariadení alebo technickej
špecifikácií
Nariadenie (EÚ) č. 787/2019 a
Liehoviny
následné zmeny
Odkaz na osobitný plán
Jedinečný dokument s
kontroly a postup
Názov
vlastnosťami výrobku uvedenými certifikácie
výrobku (výrobkov)
v zodpovedajúcom vykonávacom
nariadení alebo technickej
špecifikácií
Aromatizované
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012,
vínne
nariadenie (EÚ) č. 251/2014 a
produkty
následné zmeny
Odkaz na osobitný plán
Jedinečný dokument s
kontroly a postup
vlastnosťami výrobku uvedenými certifikácie
Názov
v zodpovedajúcom vykonávacom
výrobku (výrobkov)
nariadení alebo technickej
špecifikácií
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2.2 FLEXIBILNÝ ROZSAH
V prípade flexibilného rozsahu musí rozsah akreditácie obsahovať minimálne tieto informácie:
Poľnohospodárske výrobky a potraviny, na ktoré sa vzťahuje
nariadenie (EÚ) č. 1151/2012

1

Kategórie výrobkov

Požiadavky a postup certifikácie

Kategórie výrobkov podľa tabuľky

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 a následné zmeny
Plán kontroly a postup certifikácie

Liehoviny, aromatizované vínne produkty alebo vínne produkty
Kategórie výrobkov

Požiadavky a postup certifikácie

Vína

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a následné zmeny
Plán kontroly a postup certifikácie

Liehoviny
Aromatizované vínne produkty

Nariadenie (EÚ) č. 787/2019 a následné zmeny
Plán kontroly a postup certifikácie
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014 a následné zmeny
Plán kontroly a postup certifikácie

Pri poskytnutí flexibilného rozsahu pôsobnosti sa naviac uplatňuje EA-2/15.
Rozsah pôsobnosti musí byť identifikovaný ako flexibilný a musí sa uviesť spôsob získania
podrobného zoznamu akreditovaných činností (podľa vyššie uvedených tabuliek).

3
3.1

POSTUP POSUDZOVANIA
UDELENIE AKREDITÁCIE

Na udelenie akreditácie vykonáva NAB aspoň jedno posúdenie pracoviska a aspoň jedno
svedecké posúdenie podľa kategórie výrobkov (podľa tabuliek 1 a 2).
Vo výnimočných prípadoch možno svedecké posudzovanie ako podmienku pre akreditáciu
odložiť, ak sa obchodné aktivity nevyhnutne týkajú uznania príslušným národným orgánom
(CA).
Akreditované certifikáty pre tieto rozsahy však môžu byť vydané až po príslušnom svedeckom
posúdení, ktoré bolo ukončené priaznivo a kladné rozhodnutie prijíma NAB.
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Ak je výsledok odloženého svedeckého posúdenia negatívny, NAB zváži zúženie rozsahu
akreditácie.
Ak hodnotenie výrobku zahŕňa skúšanie (senzorické alebo iné) vykonané buď iným
certifikačným orgánom (CB) alebo subdodávateľsky iným orgánom, a ak sa nevykonáva na
základe akreditácie, NAB musia plánovať posúdenie tejto činnosti (svedeckým posúdením
a/alebo posúdením pracoviska) na účely udelenia akreditácie. Posudzovacia skupina na
posúdenie/svedecké posúdenie musí zahŕňať kompetentné zdroje na posúdenie skúšobných
činností.
3.2

DOHĽAD

Počas jedného akreditačného cyklu musia byť posúdené všetky kategórie výrobkov svedeckým
posúdením a preskúmaním zložky počas posúdenia na mieste.
Ak hodnotenie výrobku zahŕňa senzorické skúšanie vykonané iným CB alebo subdodávateľsky
iným orgánom a skúšanie sa nevykonáva v rámci akreditácie, NAB musia plánovať posúdenie
tejto činnosti minimálne raz počas akreditačného cyklu. Posudzovacia skupina na
posúdenie/svedecké posúdenie musí zahŕňať kompetentné zdroje na posúdenie skúšobných
činností.
3.3

ROZŠÍRENIE

3.3.1 Fixný rozsah
Rozšírenie o novú kategóriu výrobkov si vyžaduje úspešné vykonanie svedeckého posúdenia u
klienta. Po udelení akreditácie pre kategóriu výrobkov, zahrnutie iných výrobkov do rozsahu
akreditácie pre túto kategóriu môže, ak je to možné, udeliť prostredníctvom dokumentačného
preskúmania s cieľom posúdiť, či má certifikačný orgán potrebnú kompetentnosť na
certifikáciu nového (-ých) výrobku (-ov) a či má aspoň jedného klienta.
3.3.2 Flexibilný rozsah
Rozšírenie o novú kategóriu výrobkov si vyžaduje vykonať jedno svedecké posúdenie. Po
tom, čo bola udelené akreditácia pre kategóriu výrobkov, na zahrnutie iných výrobkov do
flexibilného rozsahu pôsobnosti sa uplatňuje EA-2/15.
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