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Predmet: Odporúčanie pre EA v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Vážená pani Logghe,
národné akreditačné orgány a orgány posudzovania zhody zriadené v členských štátoch EÚ musia
dodržiavať sankcie EÚ voči Rusku a Bielorusku (www.sanctionsmap.eu).
S uspokojením sme vzali na vedomie vyhlásenie EA zo 7. marca 2022, týkajúce sa krízy na Ukrajine
a podpory EA k opatreniam Európskej únie.
V tejto súvislosti, členovia EA so sídlom v členskom štáte EÚ, nemôžu ponúknuť akreditačné
služby orgánom posudzovania zhody zriadeným v Rusku a Bielorusku, ak sú tieto orgány uvedené
na sankčnom zozname EÚ.
Okrem toho odporúčame národným akreditačným orgánom so sídlom v EÚ, za aktuálnych
okolností ukončiť akreditačné služby orgánom posudzovania zhody zriadeným v Rusku a
Bielorusku.
Vyššie uvedené sa týka nielen nových akreditácií, ale aj obnovenia existujúcich akreditácií a
monitorovania orgánov posudzovania zhody.
Orgány posudzovania zhody nemôžu posudzovať a certifikovať výrobky prevádzkovateľov
so sídlom v Rusku a Bielorusku, ak:
a) títo prevádzkovatelia sú uvedení v sankčnom zozname EÚ;
b) sa na tieto výrobky vzťahuje zákaz dovozu do EÚ.
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Okrem toho odporúčame orgánom posudzovania zhody so sídlom v EÚ, aby za súčasných
okolností zvážili ukončenie svojich služieb posudzovania zhody pre výrobky prevádzkovateľov so
sídlom v Rusku a Bielorusku, aj keď tieto výrobky nepodliehajú zákazu dovozu do EÚ.

Vyššie uvedené sa týka nielen nových posudzovaní, ale aj prebiehajúcich. Rovnaké vysvetlenie
sme adresovali aj notifikovaným osobám.
Žiadame EA, aby kópiu tohto listu rozšírila v rámci komunity akreditácie a posudzovania zhody.

S pozdravom

(elektronicky podpísané)
Kerstin Jorna
Generálna riaditeľka
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