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3.7 Анулювання, призупинення, скорочування сфери дії сертифікації
Якщо  за  результатами  наглядання  або  іншим  чином  була  виявлена

невідповідність  до  сертифікаційних  вимог,  ОС  приймає  рішення  щодо
відповідних  дій,  якщо вони охоплюють  оцінювання,  аналізування  даних або
прийняття рішення щодо сертифікації, ОС виконує процедури, які викладені в
пунктах 3.3.-3.5 цього документу.

3.7.1 Анулювання сертифікату відповідності
3.7.1.1 Якщо виникає необхідність анулювати сертифікат з різних причин,

про  це,  в  разі  необхідності,  сповіщається  власник  сертифікату.  У  разі
анулювання  сертифікату  відповідності,  виданого  в  Державній  системі
сертифікації,  оформлюється  рішення  по  про  анулювання  сертифікату  з
зазначенням причини анулювання, номеру сертифіката, серій та номерів бланків
документів  Державної  системи  сертифікації,  що  підлягають  анулюванню.
Рішення оформлюється на бланку листа ДП "УНДІРТ" та має містити підпис
керівника  ОС  (або  його  заступника)  і  номер  реєстрації  в  журналі  вихідної
кореспонденції ДП "УНДІРТ". Лист надсилається факсом до Реєстру Державної
системи  сертифікації,  а  оригінал  листа  надсилається  поштою.  У  разі
анулювання  сертифікату  відповідності,  виданого  в  системі  ОС  УНДІРТ,
оформлюється  рішення  по  про  анулювання  сертифікату  за  формою,  яка
наведена  у  додатку  Ж.  Рішенню  про  анулювання  сертифікату  відповідності
присвоюється  номер  ХХХХ-А,  де  ХХХХ  -  номер  заявки,  за  якою  було
оформлено сертифікат, що підлягає анулюванню, А — ідентифікатор, скан-копії
листів  від  Заявника  про  необхідність  анулювання  сертифікатів,  рішень  про
анулювання  зберігаються  на  сервері  ОС  УНДІРТ  в  розділі
"Анулювання/переоформлення сертифікатів". Оригінал рішення зберігається в
окремій папці у відповідального виконавця.

В  разі  необхідності  видачі  нового  сертифікату  замість  анульованого,  в
Реєстрі  Державної  системи  сертифікації  реєструється  новий  сертифікат  з
необхідними  виправленнями,  при  цьому  термін  закінчення  залишається
незмінним.  Анульований  сертифікат  та  всі  його  копії  повертаються  до  ОС.
Порядок знищення анульованих сертифікатів та їх копій наведений в РІ-06.04 та
РІ-06.05.

3.7.1.2 В разі допущення граматичної помилки, пошкодження бланку під
час друку,  виникнення змін в тексті  сертифікату (за  обґрунтованою вимогою
Заявника)  ОС  повинен  анулювати  сертифікат  відповідності  разом  з  усіма
додатками.  Замість  анульованого  через  такі  причини  сертифікату,  ОС  видає
новий з виправленими помилками.

3.7.2 Призупинення  дії сертифіката відповідності
Рішення  органу  з  сертифікації  щодо  призупинення  дії  сертифіката

відповідності приймаються у разі:



- встановлення умов, що можуть привести до випуску продукції, яка не
відповідає вимогам нормативних документів;

- порушення термінів виконання коригувальних заходів;
- порушення виконання умов ліцензійної угоди;
-  відсутності  тривалий  час  (більше  6  місяців)  випуску  сертифікованої

продукції.
В  разі  призупинення  дії  сертифікату  відповідності  ОС  здійснює  такі

заходи:
-  призначає  компетентну  комісію  або  відповідального  виконавця  із

співробітників,  які  входять  до  складу  ОС,  для  проведення  робіт  в  разі
призупинення;

- інформує про зупинку та відновлення сертифікату зацікавлені організації
(НКРЗІ, митна служба, споживачі);

- інформує заявника про дії, які необхідні для закінчення призупинення і
поновлення сертифікації;

- встановлює терміни виконання коригувальних заходів та контролює їх
виконання.

Якщо  для  виконання  заходів  стосовно  призупинення  сертифікації  ОС
приймає  рішення  щодо  відповідних  дій,  які  охоплюють  оцінювання,
аналізування  даних  або  прийняття  рішення  щодо  сертифікації,  ОС  виконує
процедури, які викладені в пунктах 3.3.-3.5 цього документу.

Заявник  повинен  провести  коригувальні  заходи  для  усунення
невідповідностей, визначити причини виникнення невідповідностей, провести
їх аналіз та розробити запобіжні заходи.

Сертифікат відповідності призупиняється не більше, ніж на 6 місяців.
3.7.3 Поновлення дії сертифіката відповідності
3.7.3.1  ОС приймає  рішення про  поновлення  сертифікації  в  разі,  якщо

Заявник  усунув  причини,  які  призвели  до  призупинення  сертифікації
(відповідно до п. 3.7.2.1), в установлені терміни.

3.7.3.2  В  разі  поновлення  призупиненої  сертифікації  ОС  вносить  всі
необхідні  зміни  до  офіційних  документів  щодо  сертифікації,  публічної
інформації,  дозволів  щодо  використання  знаків  тощо,  щоб  забезпечити
наявність  усіх  відповідних  посилань  на  те,  що  продукція  продовжує  бути
сертифікованою. 

3.7.3.3  Якщо  рішення  скоротити  сферу  сертифікації  було  прийнято  як
умова  поновлення,  орган  з  сертифікації  вносить  всі  необхідні  зміни  до
офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо
використання  знаків  тощо  для  забезпечення  того,  що  про  скорочену  сферу
сертифікації  явним  чином  було  повідомлено  клієнту  та  чітко  визначено  у
офіційних документів щодо сертифікації та в публічній інформації.


