
Vážení členovia IAF, 

v nadväznosti na predchádzajúce vyhlásenia IAF o situácii na Ukrajine Rada IAF vydala nasledovné:  

 

Dodatočné vyhlásenie o sankciách týkajúcich sa situácie na Ukrajine 

 

Člen IAF musí konať v súlade s  platnými zákonmi a inými právnymi predpismi tak vnútroštátnymi, ako 

aj medzinárodnými a všetci členovia IAF musia  konať čestne, v dobrej viere a v najlepšom záujme IAF, 

nezapájať sa do konania, ktoré by mohlo priniesť diskreditáciu IAF (Zásady správania IAF – IAF PL 

1:2009, 2. vydanie). 

IAF preto nesmie spolupracovať so žiadnym subjektom ani jednotlivcom, na ktorého sa vzťahujú 

vnútroštátne, medzinárodné alebo americké sankcie [1]  (t.j. SDN uvedených v zozname - Zoznam 

osobitne určených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb), vrátane subjektov alebo osôb 

označených ako subjekty, na ktoré sa tieto sankcie vzťahujú (ďalej len „sankciovaný subjekt“), alebo sú 

s nimi prepojené.  

Rada IAF preto požiadala IAF, aby informovala všetkých členov, že IAF alebo členovia IAF nesmú 

porušovať vnútroštátne, medzinárodné a americké sankcie.   

Ak sa člen IAF identifikuje ako sankcionovaný subjekt, alebo ak sú sankcie porušené členom IAF                        

(napr. člen naďalej ponúka akreditačné služby sankcionovanému subjektu, alebo certifikačný orgán 

CAB akreditovaný akreditačným orgánom, ktorý je členom  IAF, ponúka (nové alebo existujúce) 

akreditované služby sankcionovanému subjektu alebo subjektu s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje zákaz 

dovozu, IAF je povinná prijať opatrenia vrátane pozastavenia alebo zrušenia členstva IAF. 

Ak je členstvo IAF pozastavené, člen sa nebude môcť zúčastňovať na žiadnych zasadnutiach IAF, 

hlasovať alebo pripomienkovať dokumenty IAF, ani mať prístup do vyhradenej oblasti webovej stránky 

IAF. Všetky žiadosti člena v procese podľa MLA budú podržané počas trvania pozastavenia.  

Týmto oznámením Rada IAF zmierňuje riziko zapojenia, alebo diskreditácie IAF. Nielenže existujú vážne 

dôsledky za porušenie týchto zákonov, ale Rada IAF nechce, aby sa IAF dostala do sporu, alebo                            

aby sa jej povesť a integrita spochybňovali.  

Toto vyhlásenie nadobudne účinnosť 13. mája 2022.  

Zasadnutia  IAF 

Vzhľadom na dôležitú úlohu IAF pri dosahovaní  Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs) je povolená 

pokračujúca účasť na medzinárodných činnostiach, zahŕňajúc účastníkov z ktorejkoľvek krajiny, ak 



proces zostáva otvorený a zdieľané nie sú informácie vlastnícke alebo kontrolované (pozri aj vyhlásenie 

ISO Covid-873500747 – 150549), s výnimkou subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie.  

Zasadnutia IAF možno považovať za mnohostranné zasadnutia  a účasť na technickej práci je povolená 

s technickými zástupcami prítomnými z ktorejkoľvek krajiny, s výnimkou subjektov, na ktoré sa 

vzťahujú sankcie.  

[1] IAF je subjekt začlenený v USA. 

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedeného, alebo čo to znamená pre vás ako člena IAF, 

neváhajte sa opýtať – zavádza sa proces FAQ na podporu vybavovania ďalších otázok.  

 

S pozdravom 

Sekretariát IAF 


