НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Посилання на сертифікацію та використання знаків
1 Сертифікат відповідності видається виключно органом з сертифікації з занесенням його в Реєстр Системи
УкрСЕПРО. Право застосування сертифіката відповідності та маркування знаком відповідності кожної одиниці
продукції протягом визначеного терміну обумовлюється ліцензійною угодою.
Знак відповідності застосовується в тому випадку, якщо сертифікат відповідності виданий на продукцію, яка
відповідає всім вимогам НД, що поширюються на цю продукцію або всім обов’язковим вимогам НД та вимогам, що
передбачені законодавчими актами України.
2 Не повинно бути неоднозначності в знаку або в супутньому тексті щодо предмету сертифікації, стосовно
якого ОС видав сертифікат.
3 Знак відповідності для сертифікованої продукції наносять на нез`ємну частину виробу або на тару,
паковання, експлуатаційну та товаросупровідну документацію. Місце нанесення знаку відповідності встановлює
підприємство, що одержало право на його застосування.
При неможливості нанесення знаку відповідності безпосередньо на продукцію, його наносять на найменше
споживче паковання, в якому ця продукція реалізовується, або зазначають в супутній інформації.
4 Виконання знаку відповідності повинно бути одноколірним та контрастним на основному фоні.
Зображення знаку відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом, що забезпечує
чіткість та розбірливість зображення протягом усього терміну використання продукції.
5 У разі, якщо дію сертифіката відповідності та ліцензійної угоди тимчасово призупинено, на цей період
забороняється маркувати продукцію, тару, паковання, супровідну документацію, рекламні матеріали знаком
відповідності.
При анулюванні сертифіката відповідності та ліцензійної угоди Заявник втрачає право використовувати знак
відповідності.
6 Застосування знаку відповідності без одержання на це права, або використання знаків, символів, які
імітують знак відповідності, не допускається.
7 При сертифікації системи управління якістю знак відповідності не дозволяється використовувати для
нанесення на продукцію чи упаковку, яку видно споживачеві, або в будь-який інший спосіб, який можна зрозуміти як
позначення відповідності продукції.
8 ОС здійснює належне контролювання власності (документів щодо сертифікації, знаків, звітів про аудит) та у
випадках неналежного використання знаків відповідності, виявлених у рекламних матеріалах, каталогах тощо,
повинен вжити відповідних заходів. До таких заходів відносяться:
– вимагання від Заявника проведення коригувальних заходів;
– призупинення дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди;
– сповіщення ОС сторін, уповноважених і відповідальних за повернення продукції, коли, на думку ОС, таке
повернення необхідне для захисту інтересів споживачів, і проведення відповідних заходів;
– зняття знаку відповідності з виробу (ця процедура проводиться зазвичай на підприємстві-виробнику або в
іншому місці концентрації продукції і дозволяє вилучити продукцію зі складу, ринку збуту, оптових баз або у
споживача). З виробу також може бути знятий знак відповідності на місці виробництва (за рішенням ОС);
– бракування або відповідна заміна поверненого виробу, коли зняття знаку відповідності чи модифікація
виробу, що відповідає вимогам специфікації, не є можливими;
– сповіщення громадськості про небезпечність експлуатації виробу тощо;
– сповіщення громадськості про недостовірність рекламної інформації.

