POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Komunikat nr 260 z dnia 22.05.2018 r.
w sprawie nowelizacji dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów
środowiskowych EMAS

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 2 dokumentu
DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS.
Nowelizacja dokumentu spowodowana była zmianami wymagań akredytacyjnych dla
jednostek oceniających zgodność działających w obszarze systemu EMAS oraz
uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DAVE-01 dotyczą:
 dostosowania dokumentu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09,
dodania aktualnych wymagań prawnych:
- decyzji Komisji (UE) 2016/1621 z dnia 7 września 2016 r. dot. powiadamiania jednostek
akredytujących i licencjonujących przez „zagranicznych weryfikatorów”,
- decyzji Komisji (UE) 2017/2285 z dnia 6 grudnia 2017 r. dot. przewodnik użytkownika.
 ujednolicenia podejścia do wykazywania spełnienia wymagań kompetencyjnych
zawartych w DAVE-01,




zdefiniowania działalności kluczowej oraz sposobu formułowania zakresów akredytacji
w przypadku jej realizowania w kilku lokalizacjach,




usunięcia polityki DA-06 jako wymagania dla weryfikatorów środowiskowych EMAS,
uszczegółowienia warunków zawieszenia i cofnięcia akredytacji.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 1. dokumentu DAVE-01 z dnia 01.10.2012 r.
i wchodzi w życie z dniem 22.07.2018 r.
Jednocześnie informujemy, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Komisji (UE)
2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału
organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), akredytowani przez
PCA weryfikatorzy środowiskowi EMAS są zobowiązani do uwzględnienia jego wymagań
w swojej działalności.
Szczegółowa ocena kompetencji do realizacji weryfikacji EMAS z uwzględnieniem ww.
rozporządzenia, będzie prowadzona przez PCA w trakcie ocen w procesie planowego nadzoru
i obejmować będzie co najmniej:


uwzględnienie zmian wynikających z wdrożenia rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505
w systemie zarządzania weryfikatora,



przeprowadzoną przez weryfikatora ocenę kompetencji personelu w odniesieniu do
nowego dokumentu,




zasady wprowadzenia zmian i poinformowania o nich Klientów,
zasady prowadzenia weryfikacji według nowych wymagań.

Komunikat nr 260 z dnia 22.05.2018 r.

str. 1/2

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie wydania 2 dokumentu DAVE-01, programy
szkoleń opracowane przez jednostki i zatwierdzone przez Ministra Środowiska w oparciu
o zapisy dokumentu DAVE 01 wydanie 1 z 1.10.2012 r., tracą status „zatwierdzonego
programu szkolenia”.

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Lucyna Olborska
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