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ATITIKTIES ĮVERTINIMO SCHEMŲ VERTINIMAS.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. TAIKYMO SRITIS
Šis akreditacijos dokumentas nustato atitikties įvertinimo schemų vertinimo, kurį atlieka
Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras), bendruosius reikalavimus,
procedūrą ir kriterijus.
Akreditacijos dokumentas skirtas atitikties įvertinimo įstaigoms, schemų savininkams ir
Biurui bei kitoms suinteresuotoms šalims.
2. NORMINĖS NUORODOS
Toliau nurodyti dokumentai yra būtini taikant šį akreditacijos dokumentą. Kai pateiktos
datuotos nuorodos, taikomi tik nurodyti jų leidimai. Kai nuorodos nedatuotos, taikomi naujausi
nurodytų dokumentų (įskaitant visus jo keitinius) leidimai.
2.1. LST EN ISO/IEC 17000 „Atitikties įvertinimas. Aiškinamasis žodynas ir bendrieji
principai“ (toliau – LST EN ISO/IEC 17000).
2.2. LST EN ISO/IEC 17011 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami
atitikties įvertinimo įstaigas akredituojančioms įstaigoms“ (tapatus ISO/IEC 17011) (toliau – LST
EN ISO/IEC 17011).
2.3. EA–1/22 EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment
Schemes by EA Accreditation Body Members (toliau – EA–1/22).
2.4. EA–1/06 EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedure for
development (toliau – EA–1/06).
2.5. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008,
nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir
panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008).
Šiame dokumente pateikiamos nuorodos į EA ir IAF arba ILAC privalomuosius
dokumentus, nurodytus EA–INF/01 „EA publikacijų ir tarptautinių dokumentų sąrašas“ ir teisinius
dokumentus, skelbiamus atskiru sąrašu interneto svetainėje http://www.nab.lt.
3. TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
3.1. Biuras – Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos.
3.2. NAB – (ang. NAB) nacionalinis akreditacijos biuras, Europos akreditacijos
organizacijos (toliau – EA) narys.
3.3. vAB – (angl. hAB) vietinis akreditacijos biuras, kuris vadovauja, vertinant AĮS,
veikiančią daugiau kaip vienoje EA narės šalyje. Parastai, bet nebūtinai, vAB yra NAB tos šalies,
kurioje schemos savininkas yra teisiškai įsteigtas. Tais atvejais, kai AĮS įgyvendinama keliose
šalyse, vAB turi būti EA MLA signatarė atitinkamoje AĮS1 veiklos srityje.
Vadovaujantis šiuo dokumentu, Biuras numatomas kaip vAB Lietuvoje.
3.4. AĮĮ – atitikties įvertinimo įstaiga.
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Nuoroda į EA MLA ir EA MLA signataro statusą taip pat taikoma EA Dvišaliams susitarimams ir jų signatarams.
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3.5. AĮS – (angl., CAS) atitikties įvertinimo schema šiame dokumente apibrėžiama, kaip
nurodyta LST EN ISO/IEC 17000, tai dokumentuotas ir viešai prieinamas reikalavimų rinkinys,
kuris nustato reikalavimus ir apima:
 atitikties įvertinimo objektą, kurio atitiktis bus vertinama, pvz., produktą, procesą,
paslaugą, sistemą ar asmenį;
 atitikties vertinimo reikalavimus;
 atitikties įvertinimo mechanizmą, kuriuo nustatoma atitiktis, pvz., tyrimai, kontrolė ar
audito atlikimas bei kitos pagalbinės veiklos, užtikrinančios atitiktį;
 schemos savininko nustatyti reikalavimai AĮĮ ir reikalavimų specifinis taikymas ar
interpretacijos, kur taikoma;
– LST EN ISO/IEC 17011 specifinis taikymas ar interpretacijos, kur taikoma.
Šiame dokumente pateikiamas NAB harmonizuotas požiūris į schemos savininką ir AĮĮ,
siekiant nustatyti tinkamiausią akreditavimo standartą toms atitikties įvertinimo įstaigoms, kurios
pageidauja veikti pagal tam tikrą AĮS.
Vadovaujantis šiuo dokumentu, tarptautinė AĮS yra tuo atveju, kai pagal AĮS veikia AĮĮ,
kurios juridiškai įsteigtos daugiau kaip vienoje EA narės šalyje.
Svarbu pažymėti, kad tarptautinė AĮS nepriklauso nuo atitikties įvertinimo objekto
naudojimo vietų.
3.6. Schemos savininkas – (angl. SO – Scheme owner) – tai organizacija, kuri įkūrė AĮS ir
atsakinga už AĮS projektą. Toliau pateikiami pavyzdžiai, kas gali būti schemos savininkais:
 standartizacijos įstaigos;
 AĮĮ;
 organizacijos, besinaudojančios AĮĮ teikiamomis paslaugomis;
 organizacijos, kurios perka ar parduoda produktus, priskiriamus atitikties įvertinimo
veiklos objektui;
 gamintojai ar jų asociacijos, kurios turi sukūrusios savo AĮS.
Biuras negali būti schemos savininku.
3.7.
Schemos savininko AĮĮ pripažinimas – schemos savininko pripažinimas reiškia,
kad jis pripažįsta AĮĮ parengtus sertifikatus ir ataskaitas, patvirtinančius tyrimo/bandymo ar
kalibravimo rezultato, produkto, proceso, paslaugos, sistemos ar asmens atitiktį atitinkamos AĮS
reikalavimams. Iš to seka, kad AĮĮ gali atlikti atitikties įvertinimo veiklą, apimančią AĮS arba gali
turėti teisę naudoti schemos savininko ženklą.
Pripažinimo būdas ir sritis gali skirtis priklausomai nuo AĮS ir schemos savininko. Taip pat
gali skirtis rinkos informavimo būdai.
3.8. Specialieji schemos reikalavimai, taikomi AĮĮ – schemos savininkas nustato
specialiuosius reikalavimus, taikomus AĮĮ.
3.9. Specialieji schemos reikalavimai, taikomi NAB – tai papildomų LST EN ISO/IEC
17011 reikalavimų, kuriuos nustatė schemos savininkas, taikymas tam tikrai AĮS, (pvz., specialieji
kriterijai ekspertų kompetencijai, įvertinimo kriterijai, vertinimo ataskaitų specialūs elementai ir t.t.)
3.10. AĮS pripažinimas, kurį atlieka EA narys – tai Biuro ar kito NAB patvirtinimas,
apie standarto, kurį numatyta taikyti akredituojant atitikties įvertinimo įstaigas dalyvaujančias AĮS,
tinkamumą, ir šio dokumento 5 skyriuje nurodytų reikalavimų įvykdymą.
Pastaba. Biuro, EA nario, tam tikros AĮS pripažinimas nereiškia sprendimo dėl jos vertės
rinkoje ar AĮS techninių reikalavimų naudingumo. Visiška atsakomybė už AĮS techninį patikimumą
ir pripažinimą rinkoje tenka schemos savininkui.
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3.11. AĮS pripažinimas, kurį atlieka EA – tai NAB įsipareigojimas akredituoti AĮĮ,
dalyvaujančias AĮS, pagal taikomo standarto ir vAB nustatytus reikalavimus.
Pastabos:
1. EA pripažinimas nereiškia sprendimo dėl jos vertės rinkoje ar AĮS techninių
reikalavimų naudingumo. Visiška atsakomybė už AĮS techninį patikimumą ir pripažinimą rinkoje
tenka schemos savininkui.
2. AĮS pripažinimas, kurį atlieka EA, nenustato prievolės Biurui (ar NAB) teikti
akreditavimo paslaugas pagal šias AĮS.
4. BENDROSIOS NUOSTATOS
4.1. Šis dokumentas yra privalomai taikomas AĮS vertinimui nereglamentuojamoje veiklos
srityje. Šiame dokumente nurodytos procedūros ir kriterijai taip pat gali būti taikomi privalomųjų
AĮS vertinimui reglamentuojamoje veiklos srityje.
Pastaba. Reglamentuojamoje veiklos srityje AĮS turi derintis su atitikties įvertinimo veikla,
tokia kaip kontrolė, produktų sertifikavimas, vadybos sistemų ar asmenų sertifikavimas; turi būti
taikomi atitinkami LST EN ISO/IEC 17020; LST EN ISO/IEC 17065, LST EN ISO/IEC 17021-1 ar
LST EN ISO/IEC 17024 standartai ir negali būti praleistas nė vienas pasirinkto standarto
reikalavimas.
4.2. AD 5.17 akreditacijos dokumentas, kuriuo perkeliamos EA–1/22 nuostatos, specialiai
parengtas tokioms AĮS, kuriose schemos savininkas yra juridinis asmuo, turintis sutartinius
įsipareigojimus su AĮĮ, veikiančiomis pagal AĮS.
4.3. Kitais atvejais, kai pvz., schemos savininkas neturi sutartinių įsipareigojimų su AĮĮ, kai
kurie reikalavimai gali būti netaikomi. Šiuo atveju Biuras sprendžia dėl reikalavimų taikymo.
4.4. Kai schemos savininkas yra AĮĮ, siekianti akreditacijos dėl AĮS, šio dokumento
nuostatos turėtų būti taikomos, tik tokiais atvejais, kai jų veikla apima atitikties įvertinimo
standartus. Tačiau vis tiek rekomenduojama, kad vertinimas būtų atliekamas laikantis procedūros,
nurodytos 1 priede.
5. SCHEMOS SAVININKO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Biuras bendradarbiauja su schemos savininku šiomis sąlygomis:
5.1.1. schemos savininkas turi būti juridinis asmuo.
5.1.2. schemos savininkas turi teisę nustatyti ir keisti AĮS reikalavimus.
5.1.3. schemos savininkas turi įgaliojimus bendradarbiauti su Biuru.
5.1.4. schemos savininkas turi įrodyti rinkos paramą AĮS. Tokia parama gali apimti
vyriausybės iniciatyvas ar reguliavimo poreikius. Schemos savininkas turi pateikti įrodymus apie
rinkos paramą AĮS iš atitinkamų suinteresuotų šalių. "Atitinkamų suinteresuotų šalių" skaičius ir
pobūdis gali būti skirtingas kiekvienai AĮS. Demonstruojant rinkos paramą ypač aktualus ir svarbus
yra suinteresuotųjų šalių, atstovaujančių AĮS galutinius vartotojus (pvz. vartotojus ar pramonę),
požiūris.
5.2. Schemos savininko aprašytas ar pasirinktas atitikties įvertinimo procesas turi patekti į
vieno iš standartų: LST EN ISO/IEC 17020; LST EN ISO/IEC 17065, LST EN ISO/IEC 17021-1
arba LST EN ISO/IEC 17024 taikymo sritį.
5.3. Schemos savininko atitikties įvertinimo įstaigoms keliami specialieji reikalavimai turi
neprieštarauti ir/ar nepanaikinti standartų, nurodytų 5.2 p., reikalavimų.
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5.4. Jei AĮS numato papildomus reikalavimus Biurui ar kitiems NAB - EA nariams,
reikalavimai turi neprieštarauti ar nepanaikinti bet kurių standarto LST EN ISO/IEC 17011,
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 ir, kur taikoma, EA privalomų dokumentų ir IAF arba ILAC
dokumentų, kuriuos patvirtinto EA kaip privalomus, reikalavimų. Standarto LST EN ISO/IEC
17011 papildomus reikalavimus, taikomus tarptautinėms AĮS, patvirtina EA Generalinė asamblėja
(GA), remiantis EA Horizontalaus harmonizavimo komiteto (HHC) rekomendacija. Jei ketinama
išplėsti nacionalinę AĮS, kad ji taptų tarptautine, tuomet bet koks susitarimas su Biuru dėl standarto
LST EN ISO/IEC 17011 papildomų reikalavimų nebus automatiškai privalomas kitiems NAB. Šie
reikalavimai pirmiausia turi būti priimti ir patvirtinti EA GA.
5.5. Nereglamentuojamoje veiklos srityje AĮS reikalavimai, taikomi atitikties įvertinimo
objektams, negali susilpninti taikomų teisinių reikalavimų ar jiems prieštarauti.
5.6. Schemos savininkas įsipareigoja pripažinti rezultatus gautus iš AĮĮ, akredituotų EA
MLA signatarų (atitinkamoje srityje), kurios laikosi schemos savininkams nustatytų reikalavimų.
5.7. Schemos savininkas turi pademonstruoti, kad AĮS buvo patvirtinta (angl. validated).
Patvirtinimas turi būti pagrįstas dokumentais ir apimti:
 AĮS tikslo aprašymą;
 AĮS reikalavimų aprašymą;
 nustatytų reikalavimų tinkamumo AĮS konkrečiam tikslui analizę;
 metodų aprašymus, kurie naudojami nustatytų reikalavimų įvykdymui;
 aprašytų metodų, kurie naudojami nustatytų reikalavimų įvykdymui, tinkamumo analizę;
 sprendimą dėl taikomos atitikties įvertinimo veiklos (nurodant taikomą atitikties
įvertinimo standartą);
 pasirinktos atitikties įvertinimo veiklos tinkamumo analizę.
5.8. Kai tarp schemos savininko ir AĮĮ sudarytas susitarimas dėl AĮS naudojimo, šis
susitarimas turi mažiausia užtikrinti, kad AĮĮ naudos AĮS tokią, kokia ji yra, be jokių apribojimų ir
be jokių papildymų.
5.9. Schemos savininkas turi būti atsakingas už informacijos pateikimą visiems NAB ir AĮĮ
dėl AĮS ir jos tobulinimo, visų pirma, apie reikalavimų pasikeitimus.
5.10. Schemos savininkas turi būti pasirengęs Biurui arba EA nariui apmokėti išlaidas,
susijusias su AĮS vertinimu.
6. ATITIKTIES ĮVERTINIMO SCHEMŲ VERTINIMAS
6.1. Bendrieji reikalavimai
6.1.1. AĮS pripažinimui, kurį atlieka Biuras, reikia:
- nustatyti tinkamiausią standartą, kuris turi būti taikomas, siekiant įvertinti AĮĮ,
dalyvaujančių AĮS, kompetenciją. Tai turi būti padaryta, įvertinus atitikties įvertinimo veiklos
pobūdį ir atitikties įvertinimo deklaracijos turinį. Nustatytas standartas bus taikomas akredituojant
AĮĮ.
Pastaba. Schemos savininkui gali reikėti pakeisti kai kuriuos AĮS elementus, kad AĮĮ
sugebėtų įvykdyti pasirinkto standarto reikalavimus.
- kad AĮS ir schemos savininkas atitiktų šiame dokumente nustatytus reikalavimus.
6.1.2. AĮS įvertinimą atlieka Biuro ekspertų grupė (vadovaujantysis ekspertas ir techninis
ekspertas). Biuras gali pasitelkti Biuro išorės techninius ekspertus ir ekspertus, kompetentingų
institucijų ar Standartizacijos departamento specialistus, Akreditacijos tarybos bei atitinkamų Šakos
akreditacijos komitetų narius, jei reikalinga. Įvertinant AĮS remiamasi informacija pateikta 1 priede.
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6.1.3. AĮS pripažinimas nereiškia Biuro sprendimo dėl jos vertės rinkai ar AĮS techninių
reikalavimų naudingumo. Visiška atsakomybė už AĮS techninį patikimumą ir pripažinimą rinkoje
tenka schemos savininkui.
6.1.4. Biuro atsakomybė yra užtikrinti, kad procesas, atliekamas užtikrinant schemos
savininko AĮS techninių reikalavimų patikimumą ir pripažinimą rinkoje, buvo tinkamas ir išsamus.
6.1.5. Biuras, kaip EA MLA signataras atitinkamoje srityje, kartą priėmęs sprendimą, kad
AĮS atitinka EA MLA 4 lygio atitikties įvertinimo schemą ir akredituoja AĮĮ pagal šią AĮS,
deklaruoja, kad AĮS patenka į MLA (Daugiašalį pripažinimo susitarimą) (žr. EA–1/06 7.2 sk.).
6.1.6. Nacionalines AĮS Biuras vertina pagal visus nurodytus 1 priede reikalavimus iki
AĮĮ įvertinimo ir akreditavimo.
6.2. Procesas
6.2.1. Biuras prieš atitikties įvertinimo schemos, skirtos AĮĮ akreditavimo tikslui, vertinimą,
turi įsitikinti, kad EA dar nėra paskelbusi vAB dėl tos AĮS vertinimo (informacija apie paskelbtąsias
vAB yra pateikiama EA intranete). Jeigu vAB jau yra paskelbta, tuomet Biurui nereikia atlikti jokio
vertinimo, bet turi laikytis nurodymų, kuriuos pateikia vAB.
6.2.2. Jei vAB nėra paskelbta, Biuras turi vadovautis procedūra, pateikta 1 priede.
Schemos savininkui, pateikiant paraišką, rekomenduojama vadovautis EA–1/22 2 priedo
nuostatomis. Biuras turi raštu informuoti schemos savininką apie numatomą AĮS vertinimo trukmę.
AĮS vertinimo trukmė priklauso nuo AĮS sudėtingumo ir gali trukti nuo 3 iki 6 mėnesių.
Papildomas laikas gali būti skiriamas, jeigu reikalinga kitų EA narių nuomonė ir EA generalinės
asamblėjos (GA) pritarimas. Įvertinimo įrašai turi būti saugomi, įskaitant sprendimo dėl AĮS
pripažinimo priėmimo pagrindą.
6.2.3. Prieš pradedant AĮS vertinimą, schemos savininkas turi raštu informuoti Biurą ar
numatoma, kad AĮS veiks kitoje EA šalyje (ar šalyse), ir, jei taip, tai sutinka laikytis vertinimo
procedūros, nustatytos šiame dokumente ir EA–1/22. Jei schemos savininkas, kurio AĮS veikia
keliose šalyse, nusprendžia nesilaikyti procedūros, nustatytos EA–1/22, Biuras raštu informuoja
schemos savininką, kad kitiems EA NAB Biuro sprendimai yra neprivalomi, ir kad jis kreiptųsi į
kiekvieną NAB atskirai bei pats prisiimtų dėl to galimą riziką.
6.2.4. Jei ketinama, kad AĮS veiktų nacionaliniu lygiu (tik Lietuvoje), Biuras informuoja
schemos savininką, kad AĮS bus vertinama tik nacionaliniu lygiu ir, jei situacija pasikeistų ateityje,
bei schemos savininkas pageidautų veikti visose EA šalyse, reikėtų taikyti vertinimo procedūrą,
nustatytą EA–1/22. Tokiu atveju Biuro priimti sprendimai dėl AĮS vertinimo gali būti peržiūrėti ir
pakeisti.
6.3. Tarptautinių schemų vertinimas
6.3.1. Prieš pradėdamas tarptautinės AĮS vertinimą, Biuras iš schemos savininko turi gauti
patvirtinimą raštu, kad:
- schemos savininkui yra žinoma, kad Biuras bus vAB šiai AĮS ir kad schemos savininkas
bendradarbiaus tik su Biuru ir neturės ryšių su kitomis NAB tol, kol šios AĮS vertinimas bus
užbaigtas;
- ar AĮS nustato papildomus reikalavimus pagal LST EN ISO/IEC 17011, Reglamentą
(EB) Nr. 765/2008 ir (arba), ir, kur taikoma, EA privalomuosius dokumentus ir IAF arba ILAC
dokumentus, kurie EA patvirtinti kaip privalomi. Jei papildomi reikalavimai nustatyti, schemos
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savininkas turi raštu patvirtinti, jog jam žinoma, kad dėl šių papildomų reikalavimų reikės EA GA
pritarimo prieš Biurui pradedant AĮS vertinimo procesą; taip pat, kad EA GA gali nepritarti; ir kad
pritarimo procesas gali turėti įtakos vertinimo proceso trukmei;
schemos savininkas sutinka laikytis vertinimo procedūros,
aprašytos šiame dokumente.
6.3.2. Biuras, bendradarbiaudamas su EA sekretoriatu ir atlikdamas AĮS pirminį vertinimą,
turi laikytis dokumento EA–1/22 nuostatų, kol Biuro išvada pripažinti AĮS tinkama akreditavimui
bus patvirtinta ir paskelbta EA intranete.
6.3.3. Biuro pripažinimas dėl AĮS nėra prievolė kitiems NAB taip pat siūlyti akredituoti
atitikties įvertinimo veiklas pagal AĮS. Tačiau, jei NAB pasirenka tai daryti, tuomet NAB privalo
laikytis Biuro priimtų sprendimų ir šio dokumento nuostatų, kilus konfliktinėms situacijoms.
Pastabos:
1. AĮS vertinimo procesas pavaizduotas struktūrinėje schemoje, pateiktoje dokumente EA–
1/22.
2. Rekomendacijos dėl atitikties įvertinimo schemų pateiktos dokumento EA–1/22 2 priede.
6.4. Atitikties įvertinimo schemos, kai schemos savininkas Europos Komisija
Kai Europos Komisija pateikia prašymą EA, kad būtų įvertinta AĮS, tai turi atlikti EA.
________________________
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1 priedas. INFORMACIJA, KURIĄ TURI PATEIKTI BIURUI SCHEMOS SAVININKAS

Nr.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Klausimas
Ar schemos savininkas pageidauja, kad Biuras būtų vienintelis kontaktinis
NAB, atliekant AĮS vertinimą?
Ar AĮS bus naudojama tik nacionaliniu lygiu? Jeigu ne, prašome nurodyti.
Ar ši AĮS jau yra naudojama AĮĮ, akredituotų kitų EA narių? Jeigu taip,
prašome nurodyti EA narį. Jei ne, bet anksčiau jau buvo vertinta kito NAB,
prašome pateikti daugiau informacijos ir vertinimo rezultatą.
Pateikite schemos savininko aprašymą, tai:
 pavadinimas ir trumpinys;
 juridinio asmens tipas;
 adresas ir interneto adresas;
 nariai ir narystės taisyklės, jei tinka;
 trumpa istorija;
 kita atliekama veikla, jei tinka;
 ryšys su kitomis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis,
abiejuose tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu;
 veiklos techninė sritis;
 atitikties įvertinimo procedūra, kurią siūlo schemos savininkas, pvz.,
produkto sertifikavimas, kontrolė ir t.t.;
 pripažinimas geografinėje vietovėje, pvz., kelios Europos šalys, visa
Europa ar visame pasaulyje;
Ar schemos savininkas atlieka kokius nors veiksmus, kad būtų patvirtintas
pripažinimas AĮĮ, kuri nori dirbti pagal schemą, be to, kad jie būtų
akredituoti pagal schemos reikalavimus? Jeigu taip, prašome pateikite
daugiau informacijos ir AĮS dokumentą (-us), kur tai nurodyta.
Pateikite įrodymus apie šios schemos palaikymą rinkoje.
Pagal kokias atitikties įvertinimo procedūras schema veikia? (pvz.,
produkto sertifikavimas, tyrimai ir t.t.). Nurodykite priežastį, kodėl tai
pasirinkote, ir AĮS dokumentą, kur tai aprašyta.
Ar schemos savininkas nustatė kokius nors specifinius reikalavimus AĮĮ,
pageidaujantiems veikti pagal AĮS? Jei TAIP, pateikite specifinius
reikalavimus ir nurodykite schemos dokumentus, kur tai aprašyta.
Nurodykite, kur tie reikalavimai yra viešai prieinami.
Ar schemos savininkas (pats ar per kitas organizacijas) atlieka kokius nors
AĮĮ vertinimus. Jeigu taip, aprašykite ir pateikite nuorodą į schemos
dokumentą, kur tai reikalaujama.
Jeigu atsakymas į 8 klausimą yra TAIP, ar schemos savininkas prašo NAB
tai pripažinti ar į jį atsižvelgti akreditavimo proceso metu?
Jeigu taip, prašome nurodykite schemos dokumentą, kur tai nurodyta ir
aprašyta.
Ar schema reikalauja, kad EA ar EA nariai bendradarbiautų su schemos
10
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Nr.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

AD 5.17:2016

Klausimas
savininku kitais klausimais nei AĮĮ akreditavimas?
Jeigu taip, nurodykite bendradarbiavimo sritis ir pateikite nuorodą į
schemos dokumentą, kur tai aprašyta.
Ar schemoje nustatyti specifiniai reikalavimai NAB veiklai?
Jeigu TAIP, prašome nurodykite schemos dokumentą, kur tai aprašyta.
Kas yra atitikties įvertinimo objektas? Prašome pateikite kaip galima
tiksliau.
(Atitikties įvertinimo objektai gali būti produktai, medžiagos, įrenginiai,
procesai, sistemos, asmenys ar įstaigos).
Kokie yra specialieji reikalavimai, susiję su objekto charakteristikų
atitikties įvertinimu? Prašome nurodykite AĮS dokumentą, kur tai aprašyta.
Pastabos:
1. Reikalavimai turi būti aprašyti aiškiai, tiesiogiai ir tiksliai, kad būtų
tikslus ir vieningas interpretavimas, kad šalys naudodamos norminius
dokumentus galėtų gauti iš norminio dokumento turinio bendrą supratimą
apie jo reikšmę ir paskirtį.
2. Reikalavimai turi būti parašyti rezultatų ir išvesties terminais, kartu
nurodant ribojamas vertes ir tolerancijas, kaip tinkama.
3. Reikalavimai turi būti nustatyti nedviprasmiškai, naudojant formuluotes,
kurios būtų objektyvios, logiškos, galiojančios ir tikslios.
Ar matavimo vertės reiškiamos SI (tarptautinės matavimo vienetų
sistemos) vienetais?
Jeigu schema apima atranką, kokios reikalaujamos atrankos procedūros?
(siekiant užtikrinti rezultatų kokybę, atrankos metodai turėtų apimti, kur
įmanoma, statistinius metodus, nurodytus tarptautiniuose standartuose).
Ar bandymų metodai ar kontrolės procedūros yra įtrauktos į AĮS?
Kur tai dokumentuota?
Ar schema apima tipinius atitikties įvertinimo schemos elementus:
 atranka, kuri apima veiklos planavimą ir parengimą, kad būtų galima
surinkti ir pateikti visą informaciją bei įvestinius duomenis, reikalingus
paskesnei nustatymo funkcijai;
 nustatymas, kuris gali apimti atitikties įvertinimo veiklą, tokią kaip
bandymas, kontrolė, auditas ir/ar egzaminas, kad būtų
suteikta
informacija, susijusi su objekto reikalavimais kaip įvesties duomenys,
skirti vertinamosios analizės ir atestavimo funkcijoms;
 vertinamoji analizė, ir atestavimas, kuri reiškia veiklos parinkimo ir
nustatymo bei šios veiklos rezultatų tinkamumo, pakankamumo ir
efektyvumo patikrinimą, siekiant atitikti nustatytus reikalavimus ir
atestavimas, kuris reiškia atitikties pareiškimą, pagrįstą sprendimu po
vertinamosios analizės, kad būtų įrodyta, jog nustatyti reikalavimai
įvykdyti;
 priežiūra (kai reikia), įskaitant periodiškumą ir priežiūros veiklų
išplėtimą bei pakartotinį akreditavimą, siekiant užtikrinti, kad atitikties
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Nr.

18.

19.

20.

21.
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Klausimas
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įvertinimo objektas atitinka nurodytus reikalavimus?
Ar AĮS numato atitikties ženklų naudojimą?
Šiuo atveju, schemos savininkas turi demonstruoti, kaip ženklas
apsaugomas ir turi būti numatytos taisyklės ženklų naudojimui.
Pateikti įrodymus, kad asmenys, parengę AĮS, yra kompetentingi šioje
srityje. Kompetencija turi apimti abu - techninę sritį ir naudojamas
atitikties įvertinimo procedūras.
Pateikti įrodymus, kad suinteresuotos šalys dėl AĮS buvo analizuotos ir
identifikuotos bei buvo su jomis konsultuojamasi, ir iš jų gautas palaikantis
grįžtamasis ryšys.
Pateikti įrodymus, kad AĮS patvirtinta (angl. validated), pateikiant
įrodymus, pagal AD 5.17 5.7 p. patvirtinimas mažiausiai turi
pademonstruoti, kad AĮS sėkmingai veikė bandomuoju laikotarpiu, ir yra
tinkama pagal paskirtį. Reikalinga atsakyti į šiuos klausimus:
 ar atitikties įvertinimas, kaip aprašyta, yra praktiškas?
 ar aprašyti nustatymo veiksmai, kai nurodyti kiekybiniai ar kiti
charakteristikų patvirtinimo būdai atitinka atitikties įvertinimo pagrindą?
 ar reikalavimai aprašyti tokiu būdu, kuris užtikrina rezultatų
atkuriamumą ir patikimumą?

Pastabos:
1. Kai kurie klausimai gali būti netaikomi tam tikroms schemoms.
2. Tuo atveju, kai schemas naudoja EA nariai, informacija turi būti pateikta lietuvių ir anglų
kalbomis.
________________________
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