Витяг НД № 037-15 «Процедури проведення оцінювання продукції»

Умови і процедури надавання, підтримування, призупинення чи скасування
сертифікату або розширювання сфери оцінки відповідності
Орган з оцінки відповідності визначає умови надавання, підтримування оцінки
відповідності, розширювання її області, а також умови, за яких чинність сертифікату
можна призупинити або скасувати.
Розширення чи скорочення області сертифікації.
Рішення про розширення/скорочення області сертифікації (Ф-ОВ-009-15, додаток
10) може приймати на підставі:
- інформації виробника про заплановані чи здійснені зміни в системі управління
якістю, системі контролю на виробництві, заплановані та/або здійснені модернізація,
модифікація продукції, про зміни в її складу, технології виготовлення, методах
випробувань та контролю, правилах приймання, інш.;
- заявки щодо зміни наданої сертифікації;
- випробувань продукції, щодо якої здійснені зміни та/або інформації отриманої в
результаті технічного нагляду;
Рішення про розширення області сертифікації може бути прийняте за наявності
заявки (листа) виробника з описом розширеної області сертифікації після аналізу комісією
ОС «МАСМА-СЕПРО» стосовно зміненої галузі сертифікації за наявності однієї
(декількох) таких умов:
- змінена продукція за своїми характеристиками та призначенням відповідає раніше
сертифікованій продукції;
- позитивні результати випробувань зміненої продукції;
- позитивні результати технічного нагляду.
В разі прийняття рішення про розширення/скорочення галузі сертифікації раніше
видані сертифікати підлягають скасуванню та видаються нові зі зміненою областю
сертифікації із збереженням терміну дії. Таке рішення надсилається всім зацікавленим
особам. Скасовані сертифікати підлягають поверненню до ОС в обмін на нові.
Рішення про скорочення галузі сертифікації може бути прийняте після аналізу
комісією ОС «МАСМА-СЕПРО» за наявності однієї (декількох) таких умов:
- на підприємстві більше ніж півроку припинений випуск продукції стосовно
скороченої галузі сертифікації;
- негативні результати випробувань продукції;
- негативні результати технічного нагляду стосовно скороченої галузі сертифікації.
В разі прийняття рішення про скорочення галузі сертифікації, таке рішення
надсилається утримувачу сертифікатів з одночасним призупиненням їх дії на термін до
одного місяця. Зазначеним рішенням утримувач сертифікатів попереджається, що:
- в разі надання в установлений термін до ОС інформації та доказів, що доводять
відсутність причин для скорочення сертифікації, дія призупиненого сертифікату
відновлюється;
- в разі не надання в установлений термін утримувачем сертифікату до ОС
інформації, яка доводить відсутність причин для скорочення сертифікації, дія
призупиненого сертифікату скасовується;
- призупинені сертифікати (які підлягають скасуванню) підлягають поверненню до
ОС;
- реєстрація сертифікатів зі зміненою областю сертифікації відбувається з моменту
скасування попередніх сертифікатів, а термін дії зареєстрованих сертифікатів
встановлюється до тієї ж дати, яка була вказана в скасованих сертифікатах.
Оплата робіт з розширення чи скорочення галузі сертифікації проводиться на
підставі договору (додатку до діючого договору).
6.3 Призупинення та скасовування

Рішення про призупинення сертифікації приймається після аналізу комісією ОС
«МАСМА-СЕПРО» на підставі :
- інформації про порушення умов надання сертифікації;
- інформації про невиконання постачальником умов договору;
- інформації про надходження скарг на сертифіковану продукцію;
- виявленних невідповідностей сертифікованої продукції;
- негативних результатів випробувань продукції;
- негативних результатів технічного нагляду.
В разі прийняття рішення про призупинення сертифікації, таке рішення
надсилається утримувачу сертифікатів з одночасним призупиненням їх дії на термін до
одного місяця. Зазначеним рішенням утримувач сертифікатів попереджається, що:
- протягом періоду призупинення дії, він не повинен робити ніяких заяв, які вводять
в оману, відносно стану сертифікації, та повинен припинити використовувати знак
сертифікації на продукції, яка виробляється, починаючи з дати повідомлення про
призупинення дії сертифікату. Якщо доречно, крім цього орган сертифікації вимагає: щоб
несертифікована продукція не розміщувалася на ринку, та щоб потенційно невідповідна
продукція піддавалася коригувальним діям, включаючи відкликання продукції, якщо це
застосовано;
- в разі надання в установлений термін утримувачем сертифікату до ОС інформації,
яка
доводить відсутність причин для призупинення сертифікації, дія призупиненого
сертифікату відновлюється;
- в разі не надання в установлений термін утримувачем сертифікату до ОС
інформації, яка доводить відсутність причин для призупинення сертифікації, дія
призупиненого сертифікату скасовується;
- призупинені сертифікати (які підлягають скасуванню) підлягають поверненню до
ОС.

