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Certifikácia a prehlásenie zhody v colnej únii 
Bieloruska, Kazachstanu a Ruskej federácie 

 
SGS Vostok Ltd., ruský člen skupiny SGS od 
27.marca 2013, rozšíril svoj rozsah akreditácie, 
ktorej výsledkom je schopnosť SGS Vostok Ltd. 
vykonať posúdenie zhody výrobkov s požiadavkami 
nasledujúcich štyroch technických predpisov colnej 
únie (CU TR) Bieloruska – Kazachstanu a Ruskej 
federácie: 

 CU TR 004/2011 O bezpečnosti 
zariadení nízkeho napätia 

 CU TR 010/2011 V oblasti bezpečnosti 
strojov a zariadení 

 CU TR 016/2011 O bezpečnosti 
zariadení pracujúcich na plynné palivo 

 CU TR 020/2011 Elektromagnetická 
kompatibilita technických zariadení 

Príslušná zmena bola zaevidovaná do registra 
certifikačných orgánov colnej únie 17.apríla 2013. 
 

    

          

Nové osvedčenie o akreditácií POCC RU.0001.11 AИ01 bolo vydané, na základe úspešného overenia činností 
SGS Vostok Ltd., komisiou expertov, ktorá zahŕňala technických odborníkov a zástupcov Ruskej federálnej 
agentúry pre akreditáciu.  

Pripomíname, že rozsah akreditácie SGS Vostok Ltd. už doteraz  zahŕňal tri technické predpisy colnej únie:  

 CU TR 005/2011 O bezpečnosti obalových materiálov 

 CU TR 007/2011 O bezpečnosti výrobkov určených pre deti a mládež 

 CU TR 008/2011 O bezpečnosti hračiek 

Pozoruhodné je, že len šesť certifikačných orgánov na celom území Bieloruska, Kazachstanu a Ruska má tak 
široký rozsah akreditácie v oblasti povinného posudzovania zhody výrobkov voči technickým predpisom colnej 
únie. SGS Vostok Ltd. je jediným z týchto certifikačných orgánov, ktorý je členom medzinárodnej organizácie. 
Vďaka tomu, SGS je jedinečným partnerom pre výrobcov a dodávateľov, ktorí sa budú podieľať na výrobkoch 
z celého sveta, ktoré majú obchodné záujmy na trhu colnej únie. 

“Stále viac a viac kategórií výrobkov, uvádzaných na trh v Rusku, sú upravené technickými predpismi colnej únie“, 
komentoval Vladimir Ovcharov, vedúci produktovej certifikácie a overovacích služieb v SGS Vostok Ltd. 

SGS je oprávnená vydávať osvedčenia o zhode a registrovať vyhlásenia o zhode voči siedmim technickým 
predpisom colnej únie, a tým  môže podporiť svojho klienta pri vstupe na trh do všetkých troch členských krajín 
colnej únie. 

 

Skupina SGS je svetovým lídrom a inovátorom v oblasti inšpekcií, overovania, testovania a certifikačných služieb. 
SGS bola založená v roku 1878 a je uznávaná ako svetová značka kvality a integrity. 

So 75 000 zamestnancami, SGS prevádzkuje sieť viac ako 1500 pobočiek a laboratórií po celom svete. 

 

 

 

 

Kontakt: 
František Behanovský 
Sales representative 
SGS Slovakia spol. s r. o. 
Kysucká 14 
04011 Košice 
Tel.:  +421 55 7836 124 
Mobil:  +421 918 508 321 
e-mail: frantisek.behanovsky@sgs.com 
www.sgs.com/gost  
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