Важна информация за Сертификационните органи относно
преминаването към ISO 9001 и ISO 14001

Тъй като тригодишният преход за ISO 9001 и ISO 14001 навлиза в
последната си година, IAF (световната асоциация за развитие на
принципите и практиките за извършването на оценка на съответствията)
прие резолюция, че считано от 15 март 2018, органите за оценка на
съответствията трябва да провеждат всички сертификационни, контролни
и ресертификационни одити по ISO 9001 и ISO 14001 към новите версии
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
Тази резолюция е продължение на усилията на IAF, членовете на нейния
акредитационен орган, заинтересованите лица на IAF и акредитираните
органи за оценка на съответствията да насърчат тези, които е необходимо
да преминат към новите версии на водещите в света стандарти за
управленска система.
Всяка организация, която трябва да премине към новата версия на ISO
9001 и ISO 14001 е необходимо да се свърже с нейния орган за оценка на
съответствията възможно най‐рано и да уговори своя одит. Допълнителна
информация относно преминаването може да бъде открита за ISO 9001 тук
и за ISO 14001 тук.
Както е обърнато внимание в съвместното ISO/IAF комюнике на 15
септември 2017, което отбелязва една година до крайния срок на
преминаването, новите версии на ISO 9001 и ISO 14001 отбелязват логичен
прогрес от предходните версии, като предоставят стандарти, свързани с
ключови въпроси както за настоящето, така и за бъдещето. Новото ISO
9001 залага на засилено лидерско участие в управленската система,
представя мислене, базирано на рисковете и съгласува политиката и
целите на качествената управленска система със стратегията на
организацията. Промените в ISO 14001 се фокусират върху ключови
въпроси, като опазването и влиянието върху околната среда, както и
екологичното лидерство на организациите.
В случай, че не преминете към новата версия на стандарта до изтичане
на крайния срок, това означава, че Вашият сертификат е с изтекла
валидност, което може да се отрази на Вашата възможност за достъп до
всички пазари.

