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Mezinárodní uznávání certifikátů ITC



Úvod:
Klienti ITC mají někdy problém s uznáváním certifikátů a zkušebních protokolů ITC v zahraničí. Podle průzkumu mezi klienty ITC cca 80 % zahraničních partnerů akceptuje certifikáty ITC, cca ve 20 % vznášejí dotazy na mezinárodní kompetenci ITC a platnost certifikátů v Evropské unii, popřípadě chtějí certifikát od jiného evropského certifikačního orgánu.


V případě problémů s uznáváním certifikátů doporučujeme našim klientům a partnerům použít následující vysvětlení:

1. Důkazem kompetence na EU úrovni jsou platná osvědčení o akreditaci a informace o notifikaci ITC.
Platná osvědčení o akreditaci v českém a anglickém jazyce se nacházejí na na příslušných stránkách www.itczlin.cz i na stránkách českého národního akreditačního orgánu ČIA www.cai.cz. Informace o notifikaci se nacházejí na evropském serveru ve formě databáze notifikovaných osob NANDO (viz http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/" http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/).

2. Principy vzájemného uznávání akreditovaných certifikátů a dalších dokumentů vycházejí z následujících aspektů:
Akreditace je potvrzení národním akreditačním orgánem, že organizace má technické vybavení a dostatečně kvalifikovaný personál, aby mohla vydávat věrohodné a mezinárodně uznatelné Zkušební protokoly (Test Reports), Certifikáty a další dokumenty. 
Český Národní akreditační orgán ČIA (www.cai.cz" www.cai.cz), který ITC akreditoval a vydal příslušná osvědčení o akreditaci, je členem asociace EA (European co-operation for accreditation) a signatářem mnohostranné smlouvy těchto členů o vzájemném uznávání – Multilateral Agreement MLA (stránky EA jsou na adrese http://www.european-accreditation.org/" http://www.european-accreditation.org/, při kliknutí na “Members”  se zobrazí seznam členů, kde je institut ČIA veden pod zkratkou CAI – Czech Accreditation Institute. Kliknutím na tlačítko MLA se vyvolá zobrazení seznamů signatářských organizací, kde ČIA figuruje rovněž pod zkratkou CAI.
Dohodou MLA o vzájemném uznávání se dostávají všechny akreditované instituce na stejnou úroveň a jejich dokumenty jsou tedy rovnocenné. Certifikát ITC má z tohoto hlediska stejnou právní platnost, jako certifikát TÜV, BAM nebo OFI.

3. Notifikace v EU
Kromě akreditace je ITC notifikován v Bruselu u Evropské komise jako Notified Body No. 1023. Přestože je notifikace platná jen pro harmonizovanou sféru, může být i v neharmonizované oblasti existence notifikace důkazem o kompetentnosti ITC. 
Informaci o notifikaci lze zjistit a potvrdit na serveru Evropské unie v databázi notifikovaných osob. Notifikované osoby pro stavební výrobky jsou v databázi NANDO-CPD, adresa je	
	http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/" http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/. 	
Po otevření stránky a kliknutí na Country nebo Notified Bodies může klient najít v seznamu i Institut pro testování a certifikaci, a.s. jako NB číslo 1023. 
Dokumenty vydané různými notifikovanými osobami (Notified Bodies NB) jsou podle evropského práva rovnocenné a všechny státy EU a Evropského sdružení volného obchodu ESVO jsou povinny tyto dokumenty uznávat.
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