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Úloha akreditace
z pohledu
nové legislativy
Loni schválil Evropský parlament a Rada Evropských společenství
novou legislativu týkající se akreditace subjektů posuzování shody
(zkušební laboratoře, certifikační orgány apod.).

P

rincipy a pravidla akreditace jsou zakotveny v nezávazných, nicméně
mezinárodně akceptovaných a respektovaných technických normách.
Tak je akreditace nadále rozvíjena v rámci evropských a mezinárodních
organizací zabývajících se akreditací. Tyto mezinárodní organizace
zpracovávají a vydávají aplikační dokumenty a vyvíjejí další činnost směřující
ke sjednocování činnosti národních akreditačních orgánů jednotlivých zemí
i jednotlivých regionálních akreditačních uskupení.

AKREDITACE JE VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
Protože využívání akreditace jako prostředku posouzení odborné způsobilosti
subjektů posuzování shody se dostatečně osvědčilo, rozhodla se Evropská komise
posílit význam akreditace i na úrovni komunitárního práva. Tento záměr byl
realizován v roce 2008 přijetím tzv. Nového legislativního rámce pro oblast volného
pohybu zboží a uvádění výrobků na vnitřní trh ES (NLF). Zásadním předpisem pro
oblast akreditace je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008,
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění
výrobků na trh a kterým se ruší nařízení (EHS) č. 339/93 (dále jen „nařízení ES“).
Cílem tohoto nařízení ES je s využitím stávající evropské akreditační infrastruktury
zajistit jednotné provádění akreditace jako výsadního prostředku dokládajícího
odbornou způsobilost subjektů posuzování shody, a to ve všech zemích Evropské
unie. Akreditace je zde na rozdíl od předchozího období chápána jako činnost ve
veřejném zájmu a pod odpovědností státní autority s tím, že ji mohou využívat jak
státní orgány, tak nestátní podnikatelské subjekty. Nařízení ES se na akreditaci
dívá nejen jako na nepochybnou konkurenční výhodu, ale i jako na základ pro
vzájemné uznávání certifikátů a obdobných nálezů mezi členskými státy EU.
S ohledem na to, že ČIA dlouhodobě buduje akreditační systém ČR plně
v kontextu s evropským trendem, a to již 10 let jako nezávislá obecně prospěšná
společnost, je příjemné konstatovat, že tento systém plně odpovídá principům, ze
kterých vychází zmíněné nařízení ES.
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ČIA PROSAZUJE ZÁJMY ČR
V rámci evropského regionu je takovým uskupením Evropská spolupráce pro
akreditaci (EA). Členy této organizace se postupně stávají všechny země v regionu,
které se podrobily vzájemnému hodnocení, které EA organizuje. Vyvrcholením
tohoto sjednocovacího procesu je pak přistoupení jednotlivých členů EA
k Mnohostranné dohodě EA (MLA EA) o vzájemném uznávání výsledků akreditace.
Na základě této dohody se akreditační orgány jednotlivých zemí mimo jiné zavazují
uznávat na základě ekvivalence akreditační nálezy ostatních signatářů této dohody
za rovnocenné se svými vlastními nálezy.
Na tomto procesu se aktivně podílí i Český institut pro akreditaci, o. p. s., (ČIA), který
se již v průběhu druhé poloviny 90. let stal členem jak EA, tak hlavních mezinárodních
organizací zabývajících se akreditací. Postupně se pak stal signatářem jak MLA EA,
tak dalších mnohostranných dohod o vzájemném uznávání uzavřených na celosvětové
úrovni. V současné době se ČIA výrazným způsobem podílí na činnosti zmíněných
mezinárodních organizací, kde prosazuje zájmy České republiky včetně vzájemného
hodnocení jednotlivých národních akreditačních orgánů.

