IAF és ILAC Közgyűlés
2017. októberi főbb
határozatai

2017. November 7.

IAF Resolution 2017-05
Adatbázis Kezelési Bizottság Jelentése - Database Management
Committee Report
A Közgyűlés elismeréssel fogadta az akkreditált irányítási rendszerek
tanúsítványaira vonatkozó adatbázis fejlesztéséről szóló jelentést, és
jóváhagyta az erre vonatkozó eljárást, valamint az adatbázis kezelésére
egy korlátolt felelősségű társaság (LLC) létrehozását

IAF Resolution 2017-13
Átmeneti rendelkezések az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015
kapcsolatban –
Az átmeneti időszak lejártakor 2018. szeptember 15-én minden ISO
9001: 2008 és ISO 14001: 2004 minősítés lejár, vagy visszavonásra
kerül.

IAF Resolution 2017-14
Az ISO 50001: 2011 felülvizsgálatára vonatkozó átmeneti rendelkezések –
Az átmeneti időszak a felülvizsgált szabvány közzétételének időpontjától
számított 3 év. Az átmeneti időszak végén valamennyi ISO 50001: 2011
tanúsítás lejár, vagy visszavonásra kerül.
• A felülvizsgált szabvány közzétételétől számított 6 hónapon belül az
akkreditáló szervezeteknek már felkészültnek kell lenniük az ISO
50001:2018 szerinti auditok lefolytatására.
• Megfelelőségértékelő szervezetek a felülvizsgált szabvány közzétételének
időpontjától számított 18 hónapon belül teljesítik az ISO 50001: 2018
átmeneti követelményeit
• Megfelelőségértékelő szervezetek ISO 50001:2011 szabványverzió alapján
nem végezhetnek tanúsításokat, felügyeleteket, valamint újra-tanúsításokat
18 hónappal a felülvizsgált szabvány megjelenése után.

Transition timeline (from the date of publication)
6 months: AB ready to carry out transition assessment

18 months: CAB complete transition with AB

18 months: Conducting audit to the new standard only

36 months: All old certification will be expired or withdrawn

IAF Resolution 2017-15
ISO 14064-1:2006 és 14064-2:2006 felülvizsgálatára vonatkozó átmeneti
rendelkezések –
ISO 14064-1: 2006 „üvegházhatású -1. rész: Előírások és útmutatás
üvegházhatású gázok kibocsátására és kivonására irányuló, szervezési szintű
számszerűsítésre és jelentéstételre” és az ISO 14064-2: 2006 „Üvegházhatású
gázok. 2. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátásainak
csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló, projektszintű
számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéskészítésre vonatkozó”
szabványok átmeneti időszaka a felülvizsgált szabványok közzétételétől
számított 3 év .
• A felülvizsgált szabványok közzétételétől számított 6 hónapon belül az
akkreditáló szervezeteknek már felkészültnek kell lenniük az ISO14064-1:2018
és ISO14064-2:2018 szerinti auditok lefolytatására. Megjegyzés: Bármely a
szabály alóli eltérést megfelelő okokkal alátámasztva indokolni kell.
• Megfelelőségértékelő szervezetek a felülvizsgált szabványok közzétételének
időpontjától számított 3 éven belül teljesítik az ISO 14064-1:2018 és
ISO14064-2:2018 átmeneti követelményeit

IAF Resolution 2017-16
ISO 22000:2005 felülvizsgálatára vonatkozó átmeneti rendelkezés –
Az akkreditált tanúsítások az ISO 22000: 2005 „Élelmiszer-Biztonsági
Irányítási Rendszer (EBIR) - az élelmiszerlánc valamennyi résztvevőjére
vonatkozó követelmények” felülvizsgált verziójára való átállási ideje a
közzétételt követő 3 év.

IAF Resolution 2017-17
ISO/IEC TS 17021-3:2013  ISO/IEC 17021-3:2017 felülvizsgálatára
vonatkozó átmeneti rendelkezés –
Az átmeneti időszak az „ISO/IEC 17021-3:2017 Megfelelőségértékelés.
Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó
követelmények.— 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási
rendszerek auditálásához és tanúsításához” szabványhoz a közzétételtől
számított 2 év (2019. március 31.)

IAF Resolution 2017-18
Az ISO / IEC 20000-6: 2017 és az ISO / IEC 20000-1: 2011 normatív
dokumentumkénti jóváhagyása és az átmeneti rendelkezésA Közgyűlés szavazata alapján az ISO / IEC 20000-6: 2017 IT Szolgáltatásmenedzsment - 6. rész: A szolgáltatás irányítási rendszerek és az
ISO / IEC 20000- 1: 2011 IT - Szolgáltatásmenedzsment - 1. rész: A
szolgáltatásmenedzsment rendszer követelményei normatív dokumentumok.
A ISO/IEC 20000-6:2017 átmeneti időszaka 2 év a közzétételtől számítva
(2017. június 06.)
A 2 év leteltével az IAF MD18:2015 az „ISO / IEC 17021: 2011 alkalmazása a
Szolgáltatásmenedzsment szektorban (ISO / IEC 20000-1)” dokumentum
visszavonásra kerül

IAF Resolution 2017-19
•

•
•

•

•

Nem akkreditált személytanúsítás olyan területen, melyen a CAB akkreditált
státusszal rendelkezik, ezzel kapcsolatos átmeneti rendelkezések
Az IAF tag Akkreditáló szervezetek (AB) jogi megállapodásokat kötnek a személy
tanúsítás területén akkreditált megfelelőség értékelő szervezeteikkel (CAB), amely
értelmében a megfelelőség értékelő szervezetek nem adhatnak ki nem akkreditált
tanúsítást olyan területen, melyen akkreditált státusszal rendelkeznek.
A rendelkezés 2017. október 30-ától számított 3 éven belül teljes körű
végrehajtást igényel.
Az újra-tanúsítási határozattal egyidőben, legkésőbb 2020. október 30-ig: a
tanúsítási dokumentációnak tartalmaznia kell az akkreditálási jelet és / vagy utalnia
kell a CAB akkreditációs státuszára, beleértve az akkreditáló szervezet azonosítását
is.
Új tanúsítások (ISO/IEC 17024) kiadása esetén 2017. október 30. után, a CAB a
korábbi, nem-akkreditált tanúsítási dokumentumokat újra kiadja és / vagy hivatkozik
az akkreditálási státuszra, beleértve az AB azonosítását is - az akkreditált státuszról
szóló határozattól számított egy éven belül.
Megjegyzés: Fentiek alóli kivétel esetén, a CAB-nak igazolnia kell azt az akkreditáló
szervezet felé, és ha az elfogadja, akkor a tanúsítást továbbra is akkreditáltnak
tekintik.

IAF Resolution 2017-20
•
•

•

•

ISO 31000: 2009 szerinti tanúsítás, Kockázatkezelés - Alapelvek és
iránymutatások
nem lesz akkreditált „ISO 31000: 2009, Kockázatkezelés - Elvek és
iránymutatások” szerinti tanúsítás (közzététel dátuma: 2009. november
13.).
Az ISO 31000 kifejezetten hangsúlyozza, hogy nem alkalmas a tanúsításra,
nem is arra szánták, és minden tanúsítás a szabvány helytelen használatát
jelenti.
Ezért a megfelelőségértékelő szervezetek nem adhatnak ki ISO 31000
szerinti tanúsítást, valamint az IAF felszólítja őket az akkreditáló
szervezetekkel együtt, hogy jelentsék a fenti helytelen használatot, valamint
a tanúsításra vonatkozó igényeket az ISO Titkárságának.

IAF Resolution 2017-28
Az irányítási rendszer alterületeinek (subscope) kiterjesztése Az IAF / ILAC A1: 03/2017 és az IAF / ILAC A2: 03/2017 hatályon kívül helyezi
az IAF 2016-24.

ILAC Resolution GA 21.18
Az ILAC P13:10/2010 az ISO / IEC 17011 alkalmazásáról a Jártassági vizsgáló
szervezet akkreditálása területén dokumentumot visszavonják az ISO / IEC
17011: 2017 teljes körű bevezetésével egyidejűleg

Joint General Assembly Vancouver Resolution 2
Az ISO / IEC 17011: 2017-re történő átállás végrehajtása A Közös Közgyűlés (JGA) támogatja a Közös Végrehajtó Bizottság ajánlását,
amely biztosítja a JGA Delhi 1. határozat - ISO / IEC 17011: 2017 átállás teljes
körű végrehajtását - Az átállási idő 3 év az új szabvány közzétételétől számítva
2018. július 1-jétől elvégzett összes szakértői értékelés (peer evaluation)
az ISO / IEC 17011 : 2017 alapján zajlik.

