POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Komunikat nr 241 z dnia 4.12.2017 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o obszar weryfikacji
emisji CO2 z transportu morskiego
oraz nowelizacji dokumentu DAVG-01
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że z dniem opublikowania niniejszego
komunikatu rozpoczyna prowadzenie działalności akredytacyjnej w zakresie weryfikatorów
GHG w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla
z transportu morskiego.
Warunkiem udzielenia akredytacji w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie wymagań:
 normy akredytacyjnej PN-EN ISO 14065:2013 Gazy cieplarniane -- Wymagania dla
jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do
wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania;
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu
morskiego;
 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie czynności weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/75.
Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu
FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAVG-01 wraz z wymaganymi
dokumentami.
Szczegółowe warunki akredytacji zostały zawarte w znowelizowanym wydaniu 7. dokumentu
DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów
cieplarnianych
Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r. PCA
informuje, że wprowadzony zostaje nowy okres ważności akredytacji (5 lat) dla weryfikatorów
GHG. W związku z powyższym w wyniku pozytywnej oceny przeprowadzonej dla celów
przedłużenia akredytacji wszystkim dotychczas akredytowanym weryfikatorom GHG zostanie
wydany certyfikat akredytacji z terminem ważności na kolejne 5 lat.
Wydanie 7. dokumentu DAVG-01 zastępuje wydanie 6. z 17.03.2017 r i wchodzi w życie
z dniem 4.02.2018 r. Zmiany w nim wprowadzone zostały oznaczone kolorem czerwonym.
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