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TAIKYMO SRITIS

Šiame dokumente pateikiama atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo politika, suderinta tarp
EA nacionalinių akreditacijos įstaigų, kurios pagrindu notifikuojančiosios institucijos praneša
apie notifikuotąsias įstaigas, kurios dirba pagal Sąjungos derinimo teisės aktus 1 ir kitus
susijusius teisės aktus, kurie ne visiškai atitinka naujos teisėkūros sistemos nuostatas tiek,
kiek šiuose teisės aktuose akreditavimas numatytas kaip pakankama priemonė notifikuotųjų
įstaigų techninei kompetencijai įrodyti. Šis dokumentas taip pat taikomas įstaigoms,
atliekančioms eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą pagal Statybos produktų
reglamentą. Dokumente nurodomi reikalavimai, kuriuos turi taikyti nacionalinės akreditacijos
įstaigos, vertindamos ir akredituodamos atitikties vertinimo įstaigas, siekiančias notifikavimo.
Šis dokumentas yra „narių procedūrinis dokumentas“, turintis privalomo dokumento statusą.
Jis skirtas taikyti visoms nacionalinėms akreditacijos įstaigoms (NAB), vertinančioms ir
akredituojančioms atitikties vertinimo įstaigas (AVĮ) notifikavimo tikslais, nebent
notifikuojančioji ir (arba) reguliuojančioji institucija savo nuožiūra oficialiai nustatė ir paskelbė
skirtingus reikalavimus, žr. 4.2 skyriuje.
1 pastaba: Jokia šio dokumento nuostata nėra privaloma notifikuojančiosioms institucijoms.
Visų pirma, jame nenustatomi jokie reikalavimai, susiję su notifikuojančiųjų institucijų
procedūromis, nurodytomis Sprendimo (EB) 768/2008 R14.1 straipsnyje.
2 pastaba: Statybos produktų reglamento srityje yra didelių skirtumų su kitais teisės aktais,
kurie yra vadinamosios naujos teisėkūros sistemos dalis. Kad šį dokumentą būtų galima taikyti
ir Statybos produktų reglamento srityje, prie dokumento buvo pridėtas specialus E priedas,
kuriame paaiškinti konkretūs šios srities aspektai. Kur reikia, dokumento tekste daroma
nuoroda į šį priedą.

APIBRĖŽTYS

2
2.1

Apibrėžtys

Šiame dokumente terminas „notifikuotoji įstaiga“ (NB) vartojamas visoms atitikties vertinimo
įstaigoms (AVĮ), kurios siekia notifikavimo arba jau yra notifikuotos.
Terminas „notifikuotoji įstaiga“ taip pat vartojamas įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą pagal Statybos produktų reglamentą.
Sąvoka „suderinta“ šiame dokumente vartojama siekiant identifikuoti teisės aktus, kuriuose
taikomi Sprendime (EB) 768/2008 apibrėžti moduliai.

Žr.: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
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Santrumpos

Šiame dokumente naudojami šios santrumpos:
AVĮ

Atitikties vertinimo įstaiga, kuri siekia notifikavimo arba jau yra notifikuota

NB

Notifikuotoji įstaiga

NAB

Nacionalinė akreditacijos įstaiga

NA

Notifikuojančioji institucija

UHL

derinamieji Sąjungos teisės aktai

HS

Darnusis standartas su reikalavimais, taikomais atitikties įvertinimo įstaigų
akreditavimui

NLF

Naujoji teisės aktų sistema

CPR

Statybos produktų reglamentas

NANDO Naujojo požiūrio notifikuotųjų ir paskirtųjų organizacijų informacinė sistema
AVCP

3

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas (išsamesnę informaciją
žr. E priede)

BENDROJI POLITIKA
3.1

Akreditavimo notifikavimo tikslais paskirtis

Pagrindinis tikslas, kai akreditavimas taikomas kaip priemonė pagrįsti AVĮ notifikavimą pagal
derinamuosius Sąjungos teisės aktus, parengtus pagal Sprendimo (EB) 768/2008 nuostatas,
yra suteikti NA pasitikėjimą:
1) AVĮ kompetencija, nešališkumu, nepriklausomumu ir nuoseklia veikla vykdant užduotis, dėl
kurių ji notifikuojama;
2) AVĮ akreditavimo srityje nurodyto kiekvieno UHL reikalavimo įvykdymu.

3.2

Darniųjų standartų (HS) taikymas akreditavimui

Akreditavimas Reglamente (EB) 765/2008 apibrėžiamas kaip „nacionalinės akreditacijos
įstaigos patvirtinimas, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka reikalavimus, apibrėžtus
darniuosiuose standartuose, ir, jei būtina, kitus papildomus reikalavimus, įskaitant pagal
atitinkamų sektorių schemas taikomus reikalavimus, atlikti konkrečią atitikties vertinimo veiklą“.
Todėl NAB, akreditavimo vertinimuose turi taikyti darniuosius standartus (HS).
Tačiau atitikties vertinimo veikla, aprašyta Sprendime (EB) 768/2008 apibrėžtuose moduliuose
arba atitikties vertinimo procedūrose, apibrėžtose kituose UHL, nėra aprašyta taip, kad tiksliai
atitiktų (HS) aprašą
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(t. y., bandymų, kontrolės ir sertifikavimo), o kiekviename modulyje nenurodyti darnieji
standartai, kurie bus naudojami atliekant atitikties vertinimo veiklą. Tai reiškia, kad NB
akreditavimui gali būti svarstomi skirtingi kiekvieno modulio HS, tačiau juos gali tekti papildyti
aukščiau nurodytais „papildomais reikalavimais“.
Siekdama nuoseklaus ir palyginamo akreditavimo notifikavimo tikslais įgyvendinimo, EA
išvystė prioritetinių darniųjų standartų požiūrį. Šio dokumento A priedo lentelėse kiekvienam
moduliui ir reglamentui nurodyti prioritetiniai darnieji standartai, o B priedo lentelėje pateikti
papildomi reikalavimai, paimti iš kitų darniųjų standartų, taikomi norint įvertinti kompetenciją ir
veiksmingumą kiekviename modulyje.

3.3

Atsakomybė

Akreditavimas ir notifikavimas yra dvi skirtingos veiklos, kurias atlieka atitinkamai NAB ir
atitinkamai Notifikuojanti institucija.
Kai NAB prašoma atlikti akreditavimą notifikavimui pagrįsti, NAB yra atsakinga už
tinkamiausios akreditavimo procedūros taikymą, taip pasirinkdama HS, kuris bus naudojamas
su visais papildomais UHL reikalavimais, kurie turi būti įvertinti kartu, kad būtų užtikrintas visų
atitinkamų UHL reikalavimų įvykdymas.

3.4

Teisės aktų taikymas

Specialūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti NB, yra nustatyti kiekviename UHL.
Tam, kad būtų akredituota, notifikuota įstaiga turi būti įvertinta NAB pagal:
1) vieną HS ir papildomus reikalavimus, aprašytus šio dokumento 3.2 skirsnyje, taikomus
moduliui, atitikties vertinimo procedūrai ar reikalaujamai eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimo ir tikrinimo sistemai; ir
2) atitinkamuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose notifikuotoms įstaigoms
nustatytus reikalavimus.
Šis dokumentas taikomas ES direktyvoms ir reglamentams, kuriuose vadovaujamasi
Naujosios teisės aktų sistema, suderinta su Sprendimu Nr. 768/2008/EB. Jis taip pat turi būti
taikomas kitoms direktyvoms ir reglamentams (pvz., Eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimui ir tikrinimui pagal Statybos produktų reglamentą - išsamesnę informaciją žr. E
priede) arba direktyvos (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje
moduliams, kurie nėra suderinti su Sprendimu (EB) Nr. 768/2008/EB. Tokiais atvejais gali
prireikti papildomų A priedo lentelių taikymo nurodymų, panašių į pateiktus B priede.

3.5

Notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės dokumentų naudojimas

Sprendimo Nr. 768/2008/EB R17 straipsnio 11 dalyje įtvirtintas principas, kad NB dalyvauja
atitinkamos notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, įsteigtos pagal atitinkamus UHL, veikloje
arba informuoja savo vertinimuose dalyvaujantį personalą apie šios grupės veiklą ir taiko jos
administracinius sprendimus ir dokumentus kaip bendrąsias gaires.
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Todėl NAB vertintojai, atliekantys atitikties vertinimo įstaigų vertinimus kaip NA notifikavimo
pagrindą, turėtų būti susipažinę ir informuoti apie atitinkamus Notifikuotųjų įstaigų
koordinavimo grupių sprendimus ir dokumentus. Atitinkamo NAB atsakomybė yra užtikrint
savo vertintojų kompetenciją, įskaitant šių dokumentų žinojimą.
Jei atitinkamos Notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės sprendimai ir dokumentai nėra
lengvai prieinami NAB vertintojams, NAB turėtų apie tai pranešti EA sekretoriatui, kuris turėtų
padėti šiuo atveju.

4

PRIORITETINIAI DARNIEJI STANDARTAI
4.1

Prioritetinio HS požiūrio apibūdinimas

Kiekvienam moduliui EA nustatė prioritetinius standartus, taikomus AVĮ akreditavimui (žr.
A priedo lenteles). Šis sąrašas buvo parengtas parenkant kiekvienam moduliui tinkamiausią
standartą, atsižvelgiant į modulio techninius ir procesinius reikalavimus.
Akredituojant notifikavimo tikslais, prioritetinis standartas turi būti naudojamas kaip
akreditavimo pagrindas ir atspindėti sutarimo principą.
Be to, B priedo lentelėje kiekvienam HS nurodomi papildomi reikalavimai ir procedūros, taikomi
AVĮ kompetencijai įvertinti.
Pastaba: Kuriant šią lentelę, EA atsižvelgė į Europos Komisijos rekomendacijas, tokias kaip
„Mėlynasis vadovas“ ir SOGS dokumentą N612 EN, taip pat į CEN / CENELEC TC1 pateiktą
palyginimą N460 dokumente.
Visais atvejais turi būti taikomas visas HS, t. y., AVĮ turi atitikti visus HS reikalavimus, kurie yra
AVĮ vertinimo pagrindas. Negalima sumažinti pasirinkto standarto reikalavimų; tačiau dėl
atitikties vertinimo veiklos pobūdžio reikalavimas gali būti laikomas netaikytinu, jei HS leidžia
tokią išimtį.
Kai taikyti HS reikalauja UHL ir kai HS ir UHL nuostatos skiriasi, pirmenybė teikiama
griežčiausioms nuostatoms.

4.2

Įgyvendinimas

NAB turi taikyti prioritetinį standartą kaip akreditavimo notifikavimo tikslais pagrindą. Bet koks
akreditavimas notifikavimo tikslais, netaikant prioritetinio standarto, turi būti pagrįstas
notifikuojančios arba reguliuojančios institucijos viešu reikalavimu (pvz., įstatymu, dekretu,
potvarkiu, paskelbtu notifikuojančios institucijos procedūriniu dokumentu) taikomu AVĮ, vietoje
prioritetinio standarto taikyti kitą.

Šį pagrindimą NAB turi užregistruoti ir, EA paprašius, pateikti tarpusavio vertinimui.
Darniojo požiūrio direktyvų / reglamentų ir CPR (eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo
ir tikrinimo sistema, žr. E priedą) atveju, būtinai turi būti įvykdyti atitinkami papildomi
reikalavimai, nurodyti B priede, net jei taikomas kitas, ne prioritetinis standartas. Direktyvoms
/ reglamentams, kuriems netaikomas darnusis požiūris, taikomi papildomi esminiai B priedo
reikalavimai.
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Teisės aktų, kuriuose naudojami B priede pateikti moduliai, atveju laikoma, kad modulių ir HS
derinys, neįtrauktas į B priedą, nėra tinkamas notifikavimui akredituoti.

5

AKREDITAVIMO SRITYS

Akreditavimo informacijoje, kurią NAB teikia notifikavimo tikslais, turi būti nurodomas darnusis

standartas, taikomas tam tikrai sričiai, derinamasis Sąjungos teisės aktas ir laikomasi šių
nuostatų.

5.1

Esminiai aspektai

Nustatant akreditavimo notifikavimo tikslais sritis turi būti atsižvelgiama į šiuos aspektus:
1) atitinkamus EN ISO / IEC 17011 reikalavimus ir taikomą HS, taip pat kitus reikalavimus,
keliamus notifikavimo siekiančioms AVĮ,
2) duomenų, kuriuos reikia įvesti į NANDO duomenų bazę, tipas,
3) notifikuojančiųjų institucijų poreikius,
4) informaciją naudojančių asmenų poreikius (pirmiausia notifikuotų įstaigų klientų).

5.2

Pagrindiniai elementai, kurie turi būti įtraukti į akreditavimo sritį

Į akreditavimo sritį turi būti įtraukti šie pagrindiniai elementai:
a) HS, kuris naudojamas kaip nuoroda ir visas taikomas akredituojant AVĮ;
b) teisės aktai (papildomai galima nurodyti nacionalinius teisės aktus);
c) naudojama atitikties vertinimo procedūra (modulis, sistema, konkrečios direktyvos/
reglamento straipsnis ar priedas) arba AVCP sistema;
d) produktai / produktų kategorija - šeima - vienarūšės produktų grupės (pagal NANDO
klasifikaciją, jei galima);
e) produkto charakteristikos (kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose) arba produkto
specifikacija (darnusis gaminio standartas, darniosios techninės specifikacijos (išsamią
informaciją žr. E priede), kitus sektorinius ar techninius dokumentus pagal atitinkamos
direktyvos / reglamento reikalavimus).
Kur galima, akreditavimo srityje turėtų būti naudojama ta pati formuluotė, kurią naudoja
NANDO. Be to, į akreditavimo sritį gali būti įtraukta ir kita informacija, jei to reikalauja NA,
taikomi teisės aktai arba privalomi dokumentai, jei manoma, kad tai būtina dėl kitų aplinkybių.
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Pavyzdžiai

Šie pavyzdžiai pateikia gaires, kaip gali būti apibrėžtos akreditavimo sritys.

Produktų kategorijos
arba
pavieniai produktai

AVCP sistemos atitikties
įvertinimas

Esminiai reikalavimai
arba darniosios techninės
specifikacijos:
produktų specifikacijos /
savybės / standartai

Statybos produktai pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Cementas, statybinės kalkės ir kiti hidrauliniai rišikliai
mūro cementai:
reglamentas
betono paruošimas,
(ES) Nr. 305/2011
skiedinys, glaistas ir kt
1+ sistema
mišiniai statyboms ir
gaminti
statybos produktai
(Sprendimas (ES) 97/555 /
EB
3 priedas su pakeitimais,
padarytais
Sprendimas 2010/683 / ES)

EN 413-1:2011

Asmeninės apsaugos priemonės pagal reglamentą (ES) 2016/425
kvėpavimo takų apsaugos
reglamentas (ES) 2016/425 reglamentas (ES) 2016/425
priemonės
Modulis B
II priedas
- išskyrus savipagalbos
Modulis C2
ir gelbėjimo įrangą
Modulis D
- išskyrus įrangą
su aukšto slėgio oru
tiekimo sistema
- įranga, užtikrinanti krūtinės
ir kirkšnies apsaugą
- įranga, užtikrinanti akių
apsaugą
Geležinkelių sistemos sąveika Bendrijoje pagal reglamentą (ES) 2016/797
1. Transeuropinė -

ES Sprendimas 2010/713/ES Reglamentas (ES)

Greitųjų geležinkelių sistema Modulis CA1
- 1.1 Infrastruktūra
Modulis CA2
Modulis CD
Modulis CH1
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Elektromagnetinis suderinamumas pagal direktyvą 2014/30/ES
Elektriniai ir elektroniniai
prietaisai (aparatai su
elektrinėmis ir (arba)
elektroninėmis dalimis,
galintys sukelti
elektromagnetinius
trikdžius arba galintys būti
paveikti tokių trikdžių)

ES direktyva 2014/30/ES

ES Reglamentas

Modulis B

III priedas

Trijuose lentelės stulpeliuose pateikiama informacija, kuri turi būti paskelbta NANDO duomenų
bazėje. Gali būti pridėta kita papildoma informacija, ypač jei to reikalauja NA.
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A PRIEDAS. PRIORITETINIAI STANDARTAI (HS) TAIKOMI SU ATSKIRAIS TEISĖS
AKTAIS (PRIVALOMASIS)
Pastaba: 1 lentelės stulpelyje „Kitos nuorodos, lygiavertės šiam moduliui“ nurodytos
nesuderintos direktyvos, atitinka konkrečius naujojo požiūrio modulius.
2 lentelėje nurodytos nesuderintos direktyvos, kurios neatitinka naujojo požiūrio modulių.
Kai nustatomos išimtys, jos grindžiamos ekspertų nuomone, kad konkretus modulis taikomas
kiek kitaip, nei kitos NLF direktyvos.
1 lentelė: Prioritetiniai standartai, taikomi su suderintosiomis
reglamentais ir atitinkamomis atitikties vertinimo veiklomis:
Modulis
A1

Gamybos vidaus
kontrolė ir prižiūrimi
gaminių bandymai

A2

Gamybos vidaus
kontrolė ir prižiūrimas
gaminių tikrinimas
atsitiktiniais intervalais

B

EB tipo tyrimas

Kitos nuorodos, lygiavertės
šiam moduliui

Mašinų direktyva Nr.
2006/42 EB- IX priedas;

direktyvomis/

Prioritetinis
standartas
ISO/IEC 17020

Išimtys

ISO/IEC 17020

Matavimo
priemonių
direktyva Nr.
2014/32/ES:
ISO/IEC 17065

ISO/IEC 17065

In vitro diagnostikos
medicinos prietaisų
(IVDMD) direktyva
Nr. 98/79/ES V priedas;
Aktyvūs implantuojami
medicinos prietaisai (AIMD)
Direktyvos Nr. 90/385 / EEB
III priedas;
C

Gamybos vidaus
kontrole pagrįsta EB
tipo atitiktis

ISO/IEC 17020
(SPV)
ISO/IEC 17065
(HWB)
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Modulis

Kitos nuorodos, lygiavertės
šiam moduliui

Prioritetinis
standartas
ISO/IEC 17065

C1

Gamybos vidaus
kontrole pagrįsta EB
tipo atitiktis ir prižiūrimi
gaminių bandymai

C2

Gamybos vidaus
kontrole pagrįsta EB
tipo atitiktis ir
prižiūrimas gaminių
tikrinimas atsitiktiniais
intervalais

ISO/IEC 17065

D

Gamybos proceso
kokybės užtikrinimu
pagrįsta EB tipo atitiktis

ISO/IEC 17065

D1

Gamybos proceso
kokybės užtikrinimas

ISO/IEC 17065

E

EB Tipo atitiktis,
pagrįsta gaminio
kokybės užtikrinimu

ISO/IEC 17065

E1

Gatavo gaminio
patikros ir bandymų
kokybės užtikrinimas

ISO/IEC 17065

F

Gaminio patikra
grindžiama EB tipo
atitiktis

ISO/IEC 17065
Keltuvai ir liftų saugos įtaisai
Direktyva Nr .:
2014/33 / EB V priedas
galutinis patikrinimas

F1

Gaminio patikra
grindžiama atitiktis

ISO/IEC 17065

G

Vieneto patikra
grindžiama atitiktis

Lauko sąlygomis naudojamos ISO/IEC 17065
įrangos į aplinką skleidžiamas
triukšmas Direktyva Nr.
2000/14 / EB VII priedas
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Išimtys
Pramoginių ir
asmeninių
vandens
transporto
priemonių (RCD)
direktyva Nr.
2013/53 / ES:
ISO/IEC 17020

Keltuvai ir liftų
saugos įtaisai
Direktyva Nr .:
2014/33 / EB
V priedas
galutinis
patikrinimas
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Modulis
H

Visišku kokybės
užtikrinimu grindžiama
atitiktis

Kitos nuorodos, lygiavertės
šiam moduliui
Mašinų direktyva Nr.
2006/42 / EB X priedas

Prioritetinis
standartas
ISO/IEC 17021-1

Išimtys

Lauko sąlygomis naudojamos
įrangos į aplinką skleidžiamas
triukšmas Direktyva Nr.
2000/14 / EB VIII priedas
In vitro diagnostikos
medicinos prietaisų
(IVDMD) direktyva Nr.
98/79/ES IV priedas;
Aktyvūs implantuojami
medicinos prietaisai (AIMD)
Direktyvos Nr. 90/385 / EEB
II priedas;
H1

Visišku kokybės
užtikrinimu grindžiama
atitiktis ir projekto
tyrimas
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2 lentelė. Prioritetiniai standartai, taikomi su nesuderintosiomis direktyvomis/
reglamentais ir atitinkamomis atitikties vertinimo veiklomis, tiesiogiai
neatitinkančiomis naujojo požiūrio modulių:

Direktyva

Atitikties vertinimo
procedūra

Prioritetinis standartas

2014/68/ES
Slėginė įranga (PED)

NDT personalo patvirtinimas

ISO/IEC 17024

Slėginės įrangos
neišardomai
sujungiamų detalių jungimo
procedūras atliekančių
specialistų
kvalifikacijos patvirtinimas

ISO/IEC 17024

Slėginių įrenginių
neišardomai
sujungiamų detalių jungimo
procedūrų patvirtinimas

ISO/IEC 17020

Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 305/2011 (CPR)

Europos medžiagų
patvirtinimas

ISO/IEC 17065

1 sistema

ISO/IEC 17065

(daugiau informacijos E priede)

Direktyva 98/79/EB
Dėl in vitro diagnostikos
medicinos prietaisų (IVDMD)

1+ sistema

ISO/IEC 17065

2+ sistema

ISO/IEC 17065

3 sistema

ISO/IEC 17025

III priedas

ISO/IEC 17065

EB atitikties deklaracija
VI priedas EB patikra

VII priedas EC EB atitikties
deklaracija
(Gamybos kokybės
užtikrinimas)
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90/385/EEB Aktyvieji
IV priedas EB patikra
implantuojami medicinos
prietaisai (AIMD), modifikuota
direktyvomis Nr. 93/42/EEB,
93/68/EEB ir 2007/47/EB
V priedas EB tipo atitikties
deklaracija (gamybos
kokybės užtikrinimas)

93/42/EEB Tarybos direktyva
dėl medicinos prietaisų
IV priedas EB patikra
V priedas EB tipo atitikties
deklaracija (gamybos
kokybės užtikrinimas)

ISO/IEC 17065

ISO/IEC 17065

ISO/IEC 17065
ISO/IEC 17065

VI priedas EB atitikties
ISO/IEC 17065
deklaracija – gaminio kokybės
užtikrinimas

2000/14/EB direktyva
dėl valstybių narių
įstatymų, reglamentuojančių
lauko sąlygomis naudojamos
įrangos į aplinką skleidžiamą
triukšmą, suderinimo

2010/35/ES Gabenamieji
slėginiai įrenginiai (TPED)
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VI priedas Vidaus gamybos
kontrolė su techninės
dokumentacijos įvertinimu ir
periodine patikra

ISO/IEC 17065

Tipo patvirtinimas

ISO/IEC 17020:2012
(išskyrus 8.1.3 punktą)

Gamybos, tarpinės
kontrolės ir bandymų
priežiūra

ISO/IEC 17020:2012
(išskyrus 8.1.3 punktą)

Periodinė kontrolė,
tarpinė kontrolė ir
neeilinė kontrolė

ISO/IEC 17020:2012
(išskyrus 8.1.3 punktą)

Vidaus kontrolės
tarnybos priežiūra

ISO/IEC 17020:2012
(išskyrus 8.1.3 punktą)

Atitikties pakartotinis
vertinimas

ISO/IEC 17020:2012
(išskyrus 8.1.3 punktą)
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2013/53/EU Pramoginiai
laivai ir asmeniniai laivai
(RCD)

PCA – įvertinimas po
statybos

Geležinkelių sąveikos
direktyva (ES) 2016/797

Visi moduliai pagal
ISO/IEC 17065
Sprendimą
2010/713/ES kartu su ERA
privalomuoju techniniu
dokumentu 000MRA1044.

(IOD)
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B PRIEDAS. (HS) STANDARTŲ TAIKYMAS (PRIVALOMASIS)
3 lentelė. Atitikties vertinimo standartai, taikomi akreditavimui notifikavimo tikslais, ir
papildomi reikalavimai:
Modulis

Apibrėžimas

EN ISO/IEC
17065

EN ISO/
IEC 17020

EN
ISO/IEC
17021-1

EN ISO
/IEC 17025

A

Gamybos vidaus
kontrolė

N/A

N/A

N/A

N/A

A1

Gamybos vidaus
kontrolė ir
prižiūrimi gaminių
bandymai

1+t

* 1 + t + cd

1 + cd

A2

Gamybos vidaus
1+t
kontrolė ir
prižiūrimas gaminių
tikrinimas atsitiktiniais
intervalais

* 1 + t + cd

1 + cd

B

EB tipo tyrimas

* 1 + t + pk

1 + t + cd

C

Gamybos vidaus
kontrole pagrįsta
tipo atitiktis

N/A

N/A

C1

Gamybos vidaus
kontrole pagrįsta
tipo atitiktis ir
prižiūrimi gaminių
bandymai

* 1 + t + pk

1 + t + cd

1 + cd + pk

C2

* 1 + t + pk
Gamybos vidaus
kontrole pagrįsta
tipo atitiktis ir
prižiūrimas gaminių
tikrinimas atsitiktiniais
intervalais

1 + t + cd

1 + cd + pk

D

Gamybos proceso
kokybės užtikrinimu
pagrįsta tipo
atitiktis

* 1 + qa

1 + qa

1 + pk

D1

Gamybos proceso
kokybės
užtikrinimas

* 1 + qa

1 + qa

1 + pk
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Modulis

Apibrėžimas

EN ISO/IEC
17065

EN ISO/
IEC 17020

EN
ISO/IEC
17021-1

E

Tipo atitiktis,
pagrįsta gaminio
kokybės užtikrinimu

* 1 + qa

1 + qa

1 + pk

E1

Gatavo gaminio
patikros ir bandymų
kokybės
užtikrinimas

* 1+ qa

1 + qa

1 + pk

F

Gaminio patikra
grindžiama tipo
atitiktis

* 1 + t + pk

1 + t + cd

F1

Gaminio patikra
grindžiama atitiktis

* 1 + t + pk

1 + t + cd

G

Vieneto patikra
grindžiama atitiktis

* 1 + t + pk

1 + t + cd

H

Visišku kokybės
užtikrinimu
grindžiama atitiktis

1 + qa

1 + qa

* 1 + pk

H1

Visišku kokybės
užtikrinimu
grindžiama atitiktis
ir projekto tyrimas

* 1 + qa

1 + qa

1 + pk

EN ISO
/IEC 17025

4 lentelė. Atitikties vertinimo standartai, taikomi akreditavimui notifikavimo tikslais
statybos produktų reglamento srityje, ir papildomi reikalavimai
AVCP sistema
(žr. E priedą)

Pavadinimas

EN ISO/IEC
17065

1+

produkto tipo nustatymas,
pirminis gamyklos gamybos kontrolės,
patikrinimas, nuolatinė gamyklos
gamybos kontrolės priežiūra,
Nuolatinė gamyklos gamybos kontrolės
priežiūra, ėminių bandymai-

* 1 + t + pk

1

gaminio tipo nustatymas,
gamyklos gamybos kontrolės pirminė
patikra, nuolatinė gamyklos gamybos
kontrolės priežiūra

* 1 + t + pk
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Pavadinimas

2+

pirminė gamyklos gamybos kontrolės
patikra, nuolatinė gamyklos gamybos
kontrolės priežiūra

3

produkto tipo nustatymas

EN ISO/IEC
17065

EN ISO/ IEC
17025

* 1 + pk

1

Paaiškinimai
Nurodo atitinkamo modulio prioritetinį standartą, kuris turi būti naudojamas, kai tik
įmanoma (išsamesnės informacijos apie konkrečius teisės aktus ieškoti A priede).

*

1

Galimi darnieji standartai, naudojami akreditavimui.

+

Papildomai taikomi kitų susijusių darniųjų standartų, naudojamų vertinant NB,
reikalavimai, atsižvelgiant į situaciją.

t

Papildomi taikomi EN ISO / IEC 17025 reikalavimai, jei reikia atlikti bandymus. Šiuo
tikslu turi būti pademonstruota atitiktis taikomiems ISO/IEC 17025: 2017 6 ir 7 punktų
(išskyrus 7.9) reikalavimams.

cd

Gebėjimai ir procedūros, leidžiančios įvertinti bandymų/ kontrolės rezultatus ir jais remtis
priimant sprendimus, jei įvykdyti esminiai reikalavimai ir/arba, jei būtina, buvo taikyti
darnieji standartai. Šiuo tikslu turi būti pademonstruota atitiktis EN ISO / IEC 17065:2012
4.1.2, 4.1.3, 7.5 ir 7.6 punktams.

pk

Gebėjimas, pagrįsti žiniomis apie produktą, priimti profesionalius sprendimus, susijusius
su reikalavimais produktui, jei būtina. Tam turi būti pademonstruota atitiktis EN ISO/IEC
17020:2012 6.1.2, 6.1.3 ir 6.1.6–6.1.10 punktams.

qa

Gebėjimas įvertinti ir patvirtinti gamintojo kokybės sistemas, kai to reikia. Šiuo tikslu turi
būti pademonstruota atitiktis EN ISO / IEC 17021-1: 2015 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8,
7.2.10 ir 9.1–9.4 bei 9.6 punktams.

Pastabos
1. Pažymima, kad išsamūs reikalavimai, paimti iš „+“ standartų, skirsis atsižvelgiant į to
reikalavimo aprėpties lygį taikant pradinį standartą. Tais atvejais, kai pagrindinio standarto
reikalavimai griežtesni už reikalavimus, paimtus iš „+“ standarto, visada turi būti laikomasi
pagrindinio standarto reikalavimų.

2. EN ISO/IEC 17020 atveju, notifikuota gali būti tik A tipo kontrolės įstaiga, nebent teisės aktai
nustatytų kitaip (pvz., vartotojų kontrolė pagal PED). EN ISO/IEC 17025 atveju, atitinkami
teisės aktai nustato reikalavimą būti nepriklausoma trečiąja šalimi, neturinčia interesų konfliktų.
EN ISO/IEC 17020 ir EN ISO/IEC 17025 atveju, atitinkamuose teisės aktuose nustatyti
reikalavimai dėl tolesnių veiksmų ir priežiūros.
2020 balandžio 17_rev04
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3. Specifikacijos „t“, „cd“, „pk“, „qa“ buvo įvestos, siekiant suderinti supratimą ir paaiškinti
vertinimo turinį akreditavimo notifikavimui kontekste, net jei atitinkamas standartas jau minimas
standarte, kuris taikomas visas. Tai taikoma net ir tada, kai pasirinktas standartas yra
prioritetinis.
Buvo išsaugota galimybė nurodyti techninę kompetenciją, kuri kiekvienam moduliui turi būti
patikrinta greta pilnai taikomo standarto, nepaisant to, kad EN ISO/IEC 17065 pateikia
atitinkamą nuorodą į EN ISO/IEC 17020, 17021-1 ir 17025. Ši parinktis suteikia galimybę
patikslinti, kurie papildomo standarto punktai turi būti įvertinti vertinant notifikuotą įstaigą, greta
akreditavimo standarte pateiktų reikalavimų, pvz., EN ISO/IEC 17065 6.2.1 punktas.
4. Visas formalių radinių nuorodas NAB pirmiausia pateikia į pagrindiniu pasirinktą standartą
1). Nuorodos į „+“ standartus gali būti pateiktos tekste.
5. Pažymėtina, kad be to, kas buvo pateikta lentelėje, EN ISO/IEC 17024 turi būti taikomas
tam tikrais konkrečiais atvejais (pvz., Slėginių įrenginių neišardomai sujungiamų detalių
jungimo procedūras atliekančių specialistų kvalifikacijos patvirtinimas PED atitikčiai).
6. Notifikuotosios įstaigos vertindamos kokybės vadybos sistema paremtus modulius, pvz., D,
E modulius ir jų darinius, turėtų atsižvelgti į atitinkamus IAF MD dokumentus, nes jų atžvilgiu
nėra jokių specialių notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės reikalavimų. H modulį ir jo
darinius vertinančios notifikuotosios įstaigos turi atitikti atitinkamus IAF MD dokumentus.
7. AVĮ gali turėti kitą akreditaciją greta akreditacijos pagal pagrindinį standartą (1), kad galėtų
įrodyti savo gebėjimą vykdyti tam tikrą (papildomą) akredituotą veiklą. Tokiais atvejais atitiktis
„+“ standarto reikalavimams gali padengti papildomą sritį (pvz., AVĮ, turinti akreditaciją pagal
EN ISO/IEC 17065, atlikdama veiklą pagal B modulį taip pat gali pateikti „t“ elemento
reikalavimų įvykdymo įrodymus per atskirą akreditaciją pagal EN ISO/IEC 17025).
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C PRIEDAS. STEBĖJIMO PASIRINKIMO KRITERIJAI (PRIVALOMASIS)
ISO/IEC 17011:2017 7.4.7 punkte nustatyta, kad „akreditacijos įstaiga parengia vertinimo
planą, apimantį vertinamas veiklas, vietas, kuriose bus vertinamos veiklos, personalą, kuris
bus vertinamas, jeigu taikoma, ir naudojamus vertinimo metodus įskaitant stebėjimą, kai
tinkama arba taikytina“.
Šiame priede aprašoma, kaip naudoti stebėjimą kaip vieną vertinimo metodikų akreditacijoje
notifikavimo tikslais.
Planuojant ir priimant sprendimą dėl būtino stebėjimo vertinimo, turi būti atsižvelgiama į šiuos
principus:
1) Stebėjimas paprastai naudojamas kaip vertinimo metodas, siekiant nustatyti
kompetentingą visos AVĮ atitikties vertinimo veiklos vietoje atlikimą.
2) Kiti vertinimo metodai, kuriuos galima naudoti, yra bylų peržiūra ir (arba) apklausa
techniniais klausimais (ypač pageidautini vertinant B modulį, tačiau taip pat turėtų būti
naudojami papildant stebėjimu gautą informaciją ir padidinant atranką).
3) Vienos atitikties vertinimo veiklos arba atitikties vertinimo veiklos derinio stebėjimo
rezultatai gali parodyti ir patvirtinti AVĮ procesų gebėjimą ir veiksmingumą, kad būtų
galima atlikti kompetentingą panašios atitikties vertinimo veiklos įvertinimą.
Taikydama šiuos principus visapusiškam vertinimui (pvz., pradiniam vertinimui arba srities
išplėtimui naujose veiklose), NAB turėtų užtikrinti, kad jis apimtų visas vertintinas sritis, t. y.
visas direktyvas ar reglamentus, su reikiamu stebėjimu (1 principas).
Suteikiant akreditaciją, plečiant sritį ir akreditavimo ciklo metu remiamasi stebėjimu arba bylų
vertinamąja analize visų direktyvų / reglamentų, kuriems taikoma akreditacija (2 principas),
visų modulių (arba AVCP sistemų, žr. E priedą). Jei kurie nors reglamento/direktyvos moduliai
yra labai panašūs, vertinimas gali apsiriboti vienu ar kai kuriais iš jų (3 principas, žr. 5 ir 6
lenteles toliau), tokiu atveju reikėtų rinktis sudėtingesnį.
Tas pats principas taikomas moduliams / veiklai, kuriai reikalingas vertintojo dalyvavimas
vietoje (3 principas): Jei kai kurie vienos direktyvos / reglamento moduliai yra labai panašūs
(pvz., D ir E moduliai), stebėjimas gali būti apribotas vienu iš jų (t.y. modulių grupavimą, žr. 5
lentelę), tokiu atveju reikėtų pasirinkti sudėtingesnį.
Manoma, kad labai mažai tikėtina, kad veiklos pagal skirtingas direktyvas/reglamentus
stebėjimas gali būti veiksmingai sujungtas į vieną stebėjimą. Atsižvelgdama į tai, NAB
dokumentuoja tokio požiūrio priežastis ir pagrindimą.
Stebėjimas paprastai turi būti atliekamas prieš suteikiant akreditaciją arba plečiant naujai
atitikties vertinimo veiklai. Vis dėlto pripažįstama, kad akreditavimo notifikavimo tikslais srityje
galimybės turėti klientų yra labai ribotos, nes atitinkamą atitikties vertinimo veiklą paprastai
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galės atlikti tik notifikuotosios įstaigos, kurioms prieš gaunant notifikavimą reikalinga
akreditacija.
Todėl manoma, kad pirmą kartą akredituojant AVĮ / atitikties vertinimo veiklą, NAB būtų
tikslinga taikyti alternatyvius stebėjimo būdus, pvz. su panašiais atvejais arba imituotais
pavyzdžiais, kurių pakanka, kad būtų nustatyta AVĮ kompetencija vykdyti veiklą, nurodytą jos
akreditavimo srityje.
Pirmą kartą akredituojant AVĮ / atitikties vertinimo veiklą, taip pat priimtina akredituoti su
sąlyga, kad AVĮ, gavusi notifikavimą, informuoja NAB, kai tik gauna paraiškas iš savo pirmų
klientų. AVĮ bendradarbiauja su NAB savo klientams organizuodama pirmąją veiklą, kad būtų
užtikrintas tos veiklos stebėjimas. NAB turi imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog akredituoti
sertifikatai nebūtų išduoti tol, kol nebus tinkamai atliktas atitinkamas stebėjimas.
Jeigu alternatyvių stebėjimo būdų nėra arba jų nepakanka, kad būtų galima nustatyti AVĮ
kompetenciją vykdyti veiklą, nurodytą jos akreditavimo srityje, jeigu NB prašo NAB pateikti
informaciją, kad galėtų apsvarstyti laikiną notifikavimą, NAB gali pateikti informacija apie AVĮ
kompetenciją, įgytą jau remiantis NAB peržiūrėtais dokumentais ir vertinimu vietoje. Tokiais
atvejais, NAB turėtų informuoti NB, kad ji gali persvarstyti savo pranešimą ir jį atšaukti, nebent
akreditacija patvirtinama per tam tikrą laikotarpį.
Stebėjimo veiklų pasirinkimas ir skaičius per akreditavimo ciklą priklauso nuo įvairių kitų
parametrų, įskaitant:
• techninių darbuotojų, dalyvaujančių konkrečioje atitikties vertinimo veikloje, skaičius;
• Personalo pasikeitimai,
• Srities išplėtimas,
• Atitinkamos įrangos, bandymo metodų arba darniojo gaminio standarto (ypač susijusio
su EN ISO/IEC 17025 akreditacija), naudojamų atitikties vertinimui, pakeitimai;

•

Esama įrodyta kompetencija gaminių tipams ir panašių teisės aktų srityje.

NAB akreditavimo ciklo metu stebėjimais ir bylų vertinamoji analize turėtų apimti įvairias
atitinkamų reglamentų / direktyvų atitikties vertinimo procedūras (modulius / AVCP sistemas)
ir skirtingų kategorijų gaminius / produktų sritis, įtrauktus į akreditavimo sritį.
Šios lentelės turi būti naudojamos kaip gairės modulių grupavimui, o NAB turėtų pagrįsti
nukrypimus:
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EA akreditacijos dokumentas notifikavimo tikslais

5 lentelė. Sprendimo 768/2008/EB moduliai, kurie, atlikus stebėjimą, gali užtikrinti
kompetenciją kitų, akreditacijai reikalingų, modulių:
Modulis,
Modulio aprašymas
kuris turi
būti įtrauktas
į sritį
Gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimi gaminių
A1
bandymai
Gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimas gaminių
A2
tikrinimas atsitiktiniais intervalais
Tipo tyrimas
B
Gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis
C

C1
C2

D
D1
E
E1
F
F1
G
H
H1

Gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis ir
prižiūrimi gaminių bandymai
Gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis
ir prižiūrimas gaminių tikrinimas
atsitiktiniais intervalais
Gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta
tipo atitiktis
Gamybos proceso kokybės užtikrinimas
Tipo atitiktis, pagrįsta gaminio kokybės
užtikrinimu
Gatavo gaminio patikros ir bandymų
kokybės užtikrinimas
Gaminio patikra grindžiama tipo atitiktis
Gaminio patikra grindžiama atitiktis
Vieneto patikra grindžiama atitiktis
Visišku kokybės užtikrinimu grindžiama atitiktis
Visišku kokybės užtikrinimu grindžiama atitiktis
ir projekto tyrimas
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Reikalingi
stebėjimai

A1 arba A2 arba C1
arba C2 arba B arba F
arba G
B
C arba D arba E arba H
arba A1 arba A2 arba
C1 arba C2 arba D1
arba E1 arba H1
C1 arba C2 arba A1
arba A2 arba B arba F
arba G

D arba D1 arba H or
H1 arba E arba E1
D1 arba H1 arba E1
E arba E1 arba D or
D1 arba H arba H1
E1 arba D1 arba H1
F arba F1 o arba r G
F1 arba G arba B
G arba F1 arba B
H arba H1
H1
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6 lentelė. Reglamento (ES) Nr. 305/2011 AVCP sistemos, kurios, kai atlikti stebėjimai,
gali užtikrinti kitų AVCP akreditacijai reikalingų sistemų, kompetenciją:
ACVP-sistema (žr. E priedą),

Reikalingi stebėjimai

kuri turi būti įtraukta į sritį
1+
1
2+
3
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1+
1 arba 1+
2+ arba 1 arba 1+
Taikoma ISO/IEC 17025/bandymai, todėl stebėjimai
ar bylų peržiūros yra įtraukta į įstaigos vertinimą
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D PRIEDAS. HS REIKALAVIMŲ SCHEMA PAGRĮSTA SPRENDIMU 768/2008
(INFORMACINIS)
KRITERIJAI, NUSTATYTI DARNIUOSIUOSE STANDARTUOSE, NAUDOJAMUOSE KAIP
AKREDITAVIMO PAGRINDAS KARTU SU ATITINKAMOMIS NUOSTATOMIS,
NUSTATYTOMIS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMU (EB) 768/2008
DĖL BENDROSIOS GAMINIŲ PARDAVIMO SISTEMOS
Preambulė
2008 m. Liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo (EB) 768/2008 dėl bendrosios
gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio Tarybos sprendimą 93/465 / EEB (Sprendimas)
R18 straipsnyje nustatytas šis principas:
Jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad ji atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose
darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka [notifikuotosioms įstaigoms] keliamus
reikalavimus tiek, kiek taikomi darnieji standartai apima tuos reikalavimus.
AVĮ taikomi specifiniai reikalavimai, keliami direktyvose ir reglamentuose, dėl kurių jos yra arba
nori būti notifikuotos.
Šio dokumento lentelėje nurodoma, kurie darniųjų standartų reikalavimai, naudojami kaip
akreditavimo pagrindas atitinka principus, nustatytus Sprendime (EB) 768/2008 ir perimtus
atitinkamu UHL.
Kai kuriais atvejais konkretus principas jau yra įtrauktas į akreditavimo standartą, kitais atvejais
konkreti nuostata atitikime cituojamoje pastraipoje netaikoma arba taikoma tik iš dalies.
Reikėtų pažymėti, kad tai, kad konkrečiame standarto punkte ar skirsnyje kalbama apie
specifinę Sprendimo (EB) 768/2008 nuostatą, nereiškia, kad nurodytas standarto punktas ar
skirsnis apima jį visą. Akredituojant notifikavimo tikslais, turi būti įvykdytas ir konkretaus
standarto, ir kiekviename SDS nustatytas reikalavimas, įgyvendinant Sprendimo (EB)
768/2008 (direktyvos ar reglamento) principus, o NAB turi tų reikalavimų įvykdymą patikrinti.
Pavyzdžiui (ir yra kitų pavyzdžių) EN ISO/IEC 17025 kriterijai, susiję su nešališkumu ir
nepriklausomumu, yra nepakankami, kad būtų galima daryti prielaidą apie atitikimą R17.3 ir
R17.4 išdėstytiems principams. Todėl vertinimas turėtų akcentuoti UHL R17.3 ir R17.4 punktų
reikalavimus.
Bet kokie oficialūs NAB radiniai pirmiausia turi būti susiję su atitinkamu darniojo akreditavimo
standarto skyriumi (žr. ryšio lentelę). Tekste turėtų būti daroma nuoroda į UHL.
Atkreiptinas dėmesys, kad galioja ir kiti reikalavimai. Reikalavimai, susiję su konkrečiais
moduliais, straipsniais ir priedais, grindžiamais Sprendimu (EB) 768/2008, yra nurodyti
atitinkamame UHL. Jei UHL (direktyva ar reglamentas) neįgyvendina Sprendimo (EB)
768/2008 principų, turi būti naudojama atitinkama direktyva/reglamentas.
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6 lentelė: HS reikalavimų ryšio lentelė

Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Teisiniai ir sutartiniai dalykai
R17. 2: Notifikuotoji įstaiga turi įsteigta vadovaujantis nacionaliniais
teisės aktais ir turėti legalų (teisėtą) personalą.
Vadovybės nešališkumas

4.1.1

5.1

5.1.1

5.1.1

4.1

R17.3: Notifikuotoji įstaiga turi būti nepriklausoma nuo
organizacijos ar vertinamų gaminių trečiųjų šalių atžvilgiu.
Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai,
atstovaujanti įmones, susijusias su jos vertinamų gaminių
projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra,
gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir
nėra jokio interesų konflikto.

4.2

4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6a)
5.2.1
6.1.12

5.2
6.2
4.2.4

4.3.2
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
5.2.3
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos
(1)
R17.4: Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir
už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti
vertinamų gaminių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai,
pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių
įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo vertinamų gaminių, kurie būtini
atitikties vertinimo įstaigos veiksmams, naudojimui arba tokių
gaminių naudojimui asmeniniais tikslais.
Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už
atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant,
montuojant, naudojant šiuos gaminius ar atliekant techninę jų
priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms
šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo,
susijusio su atitikties vertinimo veikla, kuriai jie notifikuoti,
nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai ypač taikoma konsultavimo
paslaugoms.
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EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(2)
4.2

(3)
4.1.1 iki
4.1.4
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(4)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6a)
5.2.1
6.1.12

(5)
5.2
4.2.4

(6)
4.3.2
4.3.5
4.3.6
5.2.1
5.2.3
6.2.1

EA-2/17

 EA dokumentas. Akreditavimas notifikavimo tikslais

Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(1)
R17.4: Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių
įstaigų ar subrangovų veikla nepakenktų jų atitikties vertinimo
veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

(2)
4.2.3
4.2.6
4.2.7
4.2.8
6.2.2

(3)
6.6.2

(4)
6.3.1
6.1.12
6.1.13

R17.5: Atitikties vertinimo veiklą vykdančios atitikties vertinimo
įstaigos ir jų darbuotojai pasižymi didžiausiu profesiniu
sąžiningumu, turi tinkamą techninę kompetenciją konkrečioje
srityje ir nepasiduoda bet kokiam spaudimui bei paskatinimams,
visų pirma finansiniams, kurie galėtų paveikti jų sprendimą arba
atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir
paskatinimus siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys
arba asmenų grupės.

4.2.2
4.2.3
4.2.5
4.2.12
6.1.1.2
6.1.2
6.1.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.2
4.1.3
4.1.6 a)
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.11

5.2.2
7.1
7.2

4.3.5
6.1.3
6.1.6
6.1.7
6.2.1
6.2.2

R17.8: Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio
vadovų ir vertinimą atliekančių darbuotojų nešališkumas.
Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio lygio vadovų ir vertinimo
darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo atliktų įvertinimų skaičiaus
arba nuo tų vertinimų rezultatų.

4.2.3
4.2.4
5.2

4.1.3

4.1.2
4.1.5
4.1.6a)
6.1.11

5.2.1
5.2.2
5.2.12

4.3.1
4.3.6
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(5)
4.6
5.2.3
5.2.5
5.2.6 ?
5.2.7 ?
5.2.11
5.2.12
7.5.1
7.5.3b),c)
8.4

(6)
4.3.6
4.3.7
5.1.1
5.2.3
6.3
7.3.5
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Atsakomybė ir finansavimas
R17.9: Atitikties vertinimo įstaigos įformina atsakomybės draudimą,
išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinius teisės aktus
prisiima valstybė arba pati valstybė narė tiesiogiai atsako už
atitikties vertinimą.

4.3

Šis
5.1.4
standartas
nereikalauja
atsakomybės
draudimo

5.3.1

4.4

Notifikuotųjų įstaigų identifikavimo numeris
R12.3: Po „CE“ ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos
identifikavimo numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos
kontrolę. Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerį pritvirtina
pati įstaiga arba jos pavedimu tai daro gamintojas ar jo įgaliotasis
atstovas.
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Šis skyrius atspindi specialius „CE“ ženklo reikalavimus
notifikuotosioms įstaigoms pagal atitinkamus Bendrijos darniųjų
teisės aktų reikalavimus. Todėl tai turės turi būti įgyvendinta
atsižvelgiant į konkrečius teisės aktus, dėl kurių atitikties
vertinimo įstaiga nori būti notifikuota
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos
(1)
STRUKTŪROS REIKALAVIMAI

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Notifikuotosios įstaigos vaidmuo
R17.6(b): Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir
kiekvienai gaminių rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo
įstaiga yra notifikuota, atitikties vertinimo įstaiga turi reikiamų
procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla,
aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę šias procedūras
atkurti. Ji turi parengusi tinkamą politiką ir procedūras, pagal kurias
užtikrinamas užduočių, jos atliekamų kaip notifikuotosios įstaigos, ir
kitų užduočių atskyrimas.

4.6a)
5.1.2
6.2.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

7.2

5.2.4
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

8.1.1
8.5.1

8.2
8.3
9.2.1
9.2.2
9.2.3

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis
R17.11: Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje
standartizacijos veikloje ir notifikuotosios įstaigos koordinavimo
grupės, sudarytos pagal atitinkamus darniuosius Bendrijos teisės
aktus, veikloje arba užtikrina, kad vertinimą atliekantys jų
darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti, taip pat ji šios grupės
priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus
taiko kaip bendrąsias gaires.
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Paprastai atitikties vertinimo įstaigos kompetencijos kriterijų
standartai nereikalauja bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis.
Šis reikalavimas yra skirtas tik notifikuotosioms įstaigoms ir turi
būti įvertintas remiantis suderintų Bendrijos teisės aktų
reikalavimais tiek, kiek to reikalauja tokie teisės aktai.
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos
(1)

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

REIKALAVIMAI IŠTEKLIAMS
Darbuotojai
R17.6(a): Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir 6.1.1.1
kiekvienai gaminių rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo 6.1.1.2
įstaiga yra notifikuota, atitikties vertinimo įstaiga turi reikiamų 6.2.1
darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių atitikties
vertinimo užduotims atlikti.

6.2.2
6.2.3

6.1.2
6.1.3

7.1
7.2

6.1.2

R17.7: Už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingi darbuotojai: 6.1.1.2
a) turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą 6.1.2
atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo 6.2.1
įstaiga yra notifikuota;
b) pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi
reikiamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;
c) turi reikiamų žinių ir išmano pagrindinius reikalavimus, taikomus
darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Bendrijos teisės
aktų nuostatas ir jų įgyvendinimo reglamentus;
d) turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas,
patvirtinančias vertinimo atlikimo faktą.

6.2.2
6.2.3
6.2.6

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.8
6.1.9

7.1
7.2

6.1.3
6.2.2.1
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos
(1)

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Įranga
R17.6: Įstaiga turi priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla 4.3.2
susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai 6.2
atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.
7.3.1

6.3.1 à 4 6.2.1
6.4.1. ir
6.2.2
6.4.2.

6.1.3
7.1.1
7.1.4
9.1.2

6.4

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3

6.6.2.c) ir
d)

6.3.1

7.5.1
7.5.3 b)
7.5.4

6.3.1
6.3.2

6.2.2.4a)

7.8.2.1p
7.8.2.2

6.3.3

6.3.3

6.3.1 6.3.2

6.2.2.4f)

7.1.1.c)

6.3.2

7.5.1

5.4 6.6.2

6.3.4

7.5.4

Šis
standartas
nereikalauja
kliento
sutikimo
6.3.2

Užsakomosios paslaugos. Subranga
R20.1: Jeigu notifikuotoji įstaiga užsako subrangos būdu atlikti
konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu arba
naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad
subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų R17 straipsnyje
(Sprendimo (EB) 768/2008) nustatytus reikalavimus ir atitinkamai
praneša notifikuojančiajai institucijai.
R20.2: Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už
subrangovų
ar
pavaldžių
įstaigų
atliekamas
užduotis,
neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsisteigę.
R20.3: Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiai įstaigai galima tik
gavus kliento sutikimą.

R20.4: Notifikuotosios įstaigos sudaro sąlygas notifikuojančiajai 6.2.2.1
institucijai susipažinti su atitinkamais dokumentais, susijusiais su 6.2.2.4c)
subrangovo ar pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir pagal Bendrijos d)
darniuosius teisės aktus jų atlikto darbo įvertinimu.
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos
(1)
INFORMACIJOS REIKALAVIMAI IR KONFIDENCIALUMAS
Informacijos reikalavimai
R28.1: Notifikuotosios įstaigos praneša notifikuojančiajai institucijai
apie:
1. kiekvieną atsisakymą išduoti pažymėjimą, pažymėjimo galiojimo
apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;
2. bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos notifikavimo sričiai ir
sąlygoms;
3. bet kokius prašymus dėl informacijos apie atitikties vertinimo
veiklą, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų;
4. esant pageidavimui, atitikties vertinimo veiklą, vykdomą jų
notifikavimo srityje, ir visą kitą vykdomą veiklą, pvz.,
tarpvalstybinę veiklą ir subrangos sutarčių sudarymą
R28.2: Notifikuotosios įstaigos kitoms notifikuotoms pagal tuos
pačius Bendrijos derinamuosius teisės aktus įstaigoms, kurios
vykdo panašią atitikties vertinimo veiklą, kurios metu vertinami tie
patys gaminiai, teikia atitinkamą informaciją apie klausimus,
susijusius su neigiamais ir, esant pageidavimui, teigiamais atitikties
vertinimo rezultatais.
Konfidencialumas

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(2)

(4)

(5)

(6)

Apskritai atitikties vertinimo įstaigos kompetencijos kriterijų
standartai
„nereikalauja“ informacijos apie notifikuojančiąją valdžios ar kitas
įstaigas.
Šis reikalavimas yra specifinis notifikuotosioms įstaigoms ir turi
būti vertinamas remiantis darniaisiais bendrijos teisės aktų
reikalavimais
šių teisės aktų reikalaujamu laipsniu.
Kai standarte yra toks reikalavimas: „Kai pagal įstatymus
reikalaujama atitikties vertinimo įstaigos arba ji yra įgaliota pagal
sutartinius susitarimus, kad būtų paskelbta konfidenciali
informacija, klientui ar asmeniui apie pateiktą informaciją
pranešama, nebent tai draudžia įstatymai“.
Šis reikalavimas turi būti įvertintas atsižvelgiant į direktyvų ir
reglamentų informacijos reikalavimus.

R17.10: Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio 4.5
slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna 6.1.1.3
atlikdami savo užduotis pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus
arba bet kurią su profesiniu slaptumu susijusią nacionalinių teisės
aktų nuostatą, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės,
kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis.
Nuosavybės teisės turi būti saugomos.
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos
(1)

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(2)

(3)

R17.6: Atitikties vertinimo įstaiga yra pajėgi atlikti visas atitikties
vertinimo užduotis, kurios jai yra numatytos ir kurioms atlikti ji yra
notifikuota, neatsižvelgiant į tai, ar šias užduotis atlieka pati atitikties
vertinimo įstaiga arba jos yra atliekamos įstaigos vardu ir jai
prisiimant atsakomybę.
R17.6c): Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir
kiekvienai gaminių rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo
įstaiga yra notifikuota, atitikties vertinimo įstaiga turi reikiamų
procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai
atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir jos struktūrą,
atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumo mastą ir į tai, ar
gamybos procesas masinis, ar serijinis.
Notifikuotųjų įstaigų veiklos įsipareigojimai

6.1.2
6.2.2
7.1.1
7.3.2
7.4.4
4.4
7.1.1
7.3
7.4.4
7.10.1
7.10.2

7.2.1.1

R27.1: Notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimą atlieka pagal
atitikties vertinimo procedūras, nustatytas atitinkamuose Bendrijos
darniųjų teisės aktuose.
R27.2: Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo
principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės
veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos atlieka savo veiklą
tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir jos
struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumo mastą ir į
tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis.

7.1.2
7.4.3
7.4.4
4.4
7.1.
7.4.4

(4)

(5)

(6)

REIKALAVIMAI PROCESUI
Bendrieji reikalavimai
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6.1.3
6.3
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7.1.

5.3

7.1.
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Sprendime (EB) 768/2008 nustatytos nuostatos

EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC EN ISO/IEC
17065:2012 17025:2017 17020:2012 17021-1:2015 17024:2012

(1)
(2)
R27.3: Jeigu notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė 7.4.6
Bendrijos darniųjų teisės aktų reikalavimų, atitinkamuose 7.4.7
darniuosiuose standartuose ar techninėse specifikacijose nustatytų 7.11.1
reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi atitinkamų
korekcinių priemonių ir neišduoda atitikties pažymėjimo.

R27.4: Jeigu atliekant atitikties stebėseną po pažymėjimo išdavimo
notifikuotoji įstaiga nustato, kad gaminys nebeatitinka reikalavimų, ji
reikalauja, kad gamintojas imtųsi atitinkamų korekcinių priemonių ir
prireikus laikinai sustabdo arba panaikina pažymėjimo galiojimą.
R27.5: Jeigu korekcinių priemonių nesiimama arba jos neturi
reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai
sustabdo ar panaikina pažymėjimų galiojimą.
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7.4.6
7.4.7
7.6.6
7.11
7.11

(3)
7.8.6

(4)
Tai nėra
kontrolės
įstaigos
darbo dalis.
Tai gali būti
atliekama,
jei to
reikalaujam
a
konkrečioje
direktyvoje
Atitikties stebėjimas
atlikus bandymus ar
kontrolę ir išdavus
ataskaitą nėra
laboratorijos ar
kontrolės įstaigos darbo
dalis. Tai gali būti
daroma, jei to
reikalaujama
konkrečioje direktyvoje.
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E PRIEDAS - SPECIFINIAI STATYBOS PRODUKTŲ
REGLAMENTO ASPEKTAI (INFORMACINIS)
Statybos produktų reglamento (SPR) - Reglamento (ES) Nr. 305/2011 - srityje keli NTS
aspektai netaikomi. Kai kuriais atvejais šie skirtumai yra akivaizdūs ir šio dokumento tekste jau
yra nuoroda į juos (kaip ir į naudojamas AVCP sistemas), kitais atvejais skirtumai nėra tokie
akivaizdūs, tačiau į juos vis dėlto turi būti atidžiai atsižvelgiama. Kadangi šis dokumentas taip
pat taikomas SPR srityje, šis E priedas paaiškina NTS ir SPR skirtumus ir bando paaiškinti,
kaip dokumentas turi būti naudojamas konkrečioje SPR aplinkoje. Pagrindiniame dokumento
tekste, kai manoma, kad tai būtina, daroma nuoroda į šį priedą.

1. Bendras techninės kalbos požiūris
SPR vartojama išraiška „eksploatacinių savybių pastovumas“ turi kitą prasmę nei atitiktis, ir jis
turi būti suprantamas taip: pagal SPR vertinamas konkretus/apibrėžtas produkto veikimas. Kai
kuriais atvejais taikoma tik dalis standarto reikalavimų, o atitiktis standartui reiškia viso
standarto laikymąsi.
Pagal SPR eksploatacinių savybių pastovumas vertinamas remiantis darniosiomis
techninėmis specifikacijomis. Tai yra darnieji standartai arba Europos vertinimo dokumentai
(EVD). EVD yra techninės specifikacijos, išduodamos gamintojo prašymu, kai jo produktui
netaikomas arba ne visiškai taikomas darnusis standartas.
Pagal SPR NĮ turi atsižvelgti į notifikuotųjų įstaigų grupės išduotus/patvirtintus dokumentus
(pozicijos dokumentus)

2. Privalomas darniųjų techninių specifikacijų naudojimas
SPR reikalauja darniųjų techninių specifikacijų (DTS) privalomojo taikymo norint įvertinti
produkto eksploatacinių savybių pastovumą, žr. SPR IV skyrių. NĮ neįmanoma dirbti
vadovaujantis tik esminiais reikalavimais (kaip įmanoma kituose SDS). NĮ HTS pradeda taikyti
tik tada, kai jie yra paskelbti oficialiajame ES leidinyje.
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3. Eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemos
SPR vietoj modulių naudojamos AVCP sistemos. Akreditavimo tikslais taikomos tik 4 AVCP
sistemos, kurios apibendrintos taip:
AVCP 1+: Produkto sertifikavimas su įprastais papildomais auditiniais bandymais
(įskaitant bandymus žr. AVCP3), pagrįstas HTS reikalavimais
AVCP 1:

Produkto sertifikavimas be auditinių bandymų (Įskaitant bandymus žr.
AVCP3), pagrįstas HTS reikalavimais

AVCP 2+: Gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimas pagal HTS reikalavimus
AVCP 3:

Produkto įvertinimas pagal HTS (ir HTS nurodytą bandymo standartą)

4. Eksploatacinių savybių deklaracija
Gamintojo išduotoje eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodomos tik tos eksploatacinės
savybės, dėl kurių produktas buvo įvertintas, ir kad gamintojas deklaruoja, kad produktas išliks
toks pats. Todėl HTS reikalavimų dalis gali būti susijusi tik su HTS atitikties deklaracija.

5. Statybos produktų CE ženklinimas
„CE“ ženklinimas yra tam tikro tipo produkto deklaracija ir ženklas, kad gamintojas užtikrina
deklaruotų eksploatacinių savybių pastovumą. Tai eksploatacinių savybių deklaracijoje
pateiktos informacijos santrauka. Be to, CPR 9.2 straipsnyje reikalaujama, kad prie CE ženklo
būtų pritvirtinta papildoma informacija.
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