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Угода про взаємне визнання сертифікатів відповідності персоналу між підписантами  

Багатосторонньої угоди ЄА та Національним агентством з акредитації України 

 

Преамбула 

 

Європейська кооперація з акредитації, що надалі іменується «ЄА», є інструментом 

співробітництва національно визнаних органів з акредитації в Європі. Кожен з цих органів 

разом з акредитованими ним органами та їх діяльністю являють собою Національно 

визнану cистему акредитації органів з оцінки відповідності. 

 

Офіційно визнана система акредитації України в сфері сертифікації персоналу складається 

з Національного агентства з акредитації України, що надалі іменується «НААУ», 

акредитованих ним органів з сертифікації персоналу та їх діяльності. 

 

На підставі триваючої програми співробітництва, деякі органи з акредитації – члени ЄА, 

діючи від імені системи акредитації в сфері сертифікації персоналу, за яку вони несуть 

відповідальність, уклали багатосторонню угоду про взаємнне визнання сертифікатів 

акредитованих органів з сертифікації, яка базується на взаємному визнанні технічної 

еквівалентності функціонування їх системи акредитації в сфері сертифікації персоналу. 

Дані органи-члени ЄА надалі іменуються «Підписанти ЄА в сфері сертифікації 

персоналу». 

 

В якості передумови для підписання цієї Угоди,  органи з акредитації – члени ЄА та 

НААУ уклали Контракт про співробітництво, з ціллю встановлення взаємної довіри. 

 

Основними компонентами програми встановлення взаємної довіри є: 

 

- обмін інформацією щодо розвитку та діяльності ЄА і Національно визнаних систем 

акредитації органів з акредитації – членів ЄА, з однієї сторони, та НААУ, з іншої 

сторони; 

 

- участь у засіданнях Генеральної Асамблеї ЄА; 

 

- участь у засіданнях технічних комітетів ЄА та робочих груп з метою обговорення 

питань, пов’язаних з сертифікацією персоналу в різних технічних сферах; 

 

- взаємні повторні оцінювання з інтервалами у 4 роки; 

 

- надання НААУ інформації щодо результатів проведеного в рамках 

Багатосторонньої Угоди ЄА оцінювання та повторного оцінювання органів з 

акредитації - членів ЄА. 

 

Підписанти ЄА в сфері сертифікації персоналу, від імені яких діє Голова Ради з питань 

Багатосторонньої угоди ЄА, 



 

та 

 

НААУ, від імені якого діє Голова, 

 

уклали нижчевказану Угоду на підставі Контракту про співробітництво, укладеним 

між Національно визнаними органами з акредитації, що є членами ЄА, та НААУ. 

 

Угода 

 

1. Підписанти ЄА в сфері сертифікації персоналу та НААУ беруть на себе наступні 

зобов’язання: 

 

(i) визнавати діяльність їх Національно визнаних систем акредитації, що 

кореспондує відповідним стандартам серії ISO/IEC 17000 та застосовуваним до 

цих стандартів документів ЄА, як еквівалентну; 

 

(ii) визнавати на рівній основі сертифікати, видані акредитованими ними органами 

з сертифікації; 

 

(iii) сприяти визнанню сертифікатів, виданих акредитованими ними органами з 

сертифікації, усіма користувачами в своїх країнах; 

 

(iv) розглядати усі скарги, що стосуються сертифікатів, виданих акредитованими 

ними органами з сертифікації; 

 

(v) в найкоротші терміни інформувати один одного щодо будь-яких важливих змін, 

що уже відбулись або відбудуться, в статусі та/або в оперативній діяльності їх 

власного органу з акредитації та системі.    

   

2. Охоплення Багатосторонньою угодою ЄА наступної Національно визнаної системи 

акредитації або анулювання статусу підписанта ЄА будь-кому з членів ЄА не 

змінить умов даної Угоди. 

 

3. Укладання подальшої домовленості між ЄА та Національно визнаною системою 

акредитації, що не приймає участі в ЄА, або між ЄА та іншим регіональним 

об’єднанням систем акредитації, не змінює умов даної Угоди. Також, така 

домовленість не тягне за собою будь-яких обов’язків чи необхідності визнання з 

боку НААУ сертифікатів, виданих органами з сертифікації, пов’язаних зі 

стороною, з якою така домовленість укладена, чи еквівалентності діяльності НААУ 

та національних систем акредитаціх, які є підписантами такої домовленості. 

 

4. Дана Угода буде визнана недійсною у випадку розірвання вказаного у Преамбулі 

Контракту про співробітництво. 

 

5. Зміни до даної Угоди можуть вчинятись письмово у будь-який час за погодженням 

сторін. 

 

6. У випадку виникнення суперечок, дане питання повинно бути передане для 

розгляду та винесення рішення до Генеральної асамблеї ЄА. 

 



7. Дана Угода набирає чинності негайно після її підписання Радою ЄА з питань 

Багатосторонньої угоди та НААУ. 

 

 

25 листопада 2009 року         25 листопада 2009 року        

 

Від імені підписантів ЄА     Від імені НААУ 

в сфері сертифікації персоналу    

  

 

Підпис Підпис 

 

Томас Факлам       Д. Зоргач 

Голова Ради з питань Багатосторонньої Угоди  Голова НААУ 

 


