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1 ЗАГАЛЬНІ РЕЗОЛЮЦІЇ 

Резолюція ЕА 2019 (44) 11 

Генеральна Асамблея затверджує наступні резолюції IAF, прийняті на 33-й щорічній 

Генеральній Асамблеї у Франкфурті 28-30 жовтня 2019 року, які стосуються ЕА і її членів: 

Резолюція IAF 2019-15 - (Пункт 9 порядку денного) Сертифікація, охоплена акредитацією, 

видана лише відповідно до нормативних документів, які містять вимоги - Генеральна 

Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, прийняла рішення, що сертифікація, 

охоплена акредитацією, повинна видаватися лише відповідно до документів/стандартів, які 

містять вимоги. 

Резолюція EA 2018 (42) 18  

Генеральна Асамблея затверджує наступні резолюції IAF, прийняті на 32-й щорічній 

Генеральній Асамблеї IAF в Сінгапурі 31 жовтня 2018 року, які стосуються EА та її членів:  

Резолюція IAF 2018-17 - (Пункт 9 порядку денного): Дата переходу для публікацій ISO та 

IEC - Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, прийняла рішення 

схвалити дату початку та дату закінчення всіх майбутніх перехідних періодів IAF - останній 

день місяця публікації, як зазначено у ISO та IEC стандарті. 

Резолюція EA 2017 (40) 13  

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Комітету з горизонтальної гармонізації (HHC), 

погоджується з позицією документа HHC щодо CERTIF 2015-02 ред.03 (документ EAGA (17) 

67 Документ про позицію HHC щодо CERTIF 2015-02 ред.03) і схвалює наступну позицію 

щодо консультативної діяльності, яку надають нотифіковані органи: "Враховуючи, що стаття 

R17(4) Рішення 768/2008 стосується діяльності, для якої органу надано нотифікацію, це 

означає, що нотифікований орган не може надавати консультаційні послуги (наприклад, 

технічну допомогу або поради щодо того, як пройти процедури оцінки відповідності) будь-

яким виробникам того виду продукції, який він оцінює, як описано в сфері акредитації. Інакше, 

положення про незалежність у відповідних гармонізованих стандартах, що використовуються 

при акредитації національних органів, не будуть виконані або будуть суперечливими. 

Резолюція ЕА 2017 (40) 15 

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Виконавчого комітету за порадою Комітету з 

горизонтальної гармонізації, погоджується, що:  

- питання, пов'язані з нетехнічним впровадженням та тлумаченням EA-1/22: Процедури та 

критерії ЕА для оцінювання схем оцінки відповідності органами з акредитації-членами ЕА 

повинні обговоритися комітетом HHC; - технічні питання щодо схем вирішуються 

відповідними технічними комітетами;  

- власники схем повинні мати лише одного координатора для надсилання запитань до ЕА. 

Місцевий ОА виконує роль такого координатора. 

Резолюція EA 2015 (35) 22  

Генеральна Асамблея визнає, що варіант B включено у стандарти щодо ООВ (серії 17000), 

щоб дозволити ООВ, який управляє системою менеджменту відповідно до ISO 9001, 

використовувати цю ж систему менеджменту для досягнення того ж результату, якби вони 

впровадили систему менеджменту за ISO 17xxx. Національний  ОА повинен перевірити це під 

час своїх оцінок. 
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Резолюція EA 2012 (29) 16 

Генеральна Асамблея підтверджує, що офіційні позиції ЕА узгоджуються через рішення, 

прийняті на Генеральній Асамблеї, як правило, за рекомендацією комітету ЕА. У випадку, 

коли питання обговорювалися в комітеті та не були подані у вигляді резолюції для погодження 

на Генеральній Асамблеї, органи з акредитації можуть самостійно приймати рішення, будучи 

відповідним чином проінформованими під час обговорення технічних або загальних питань у 

рамках комітету.  

 

2 РЕЗОЛЮЦІЇ ЩОДО EN ISO/IEC 17011 

Резолюція EA 2017 (40) 24 

Генеральна Асамблея затверджує наступну резолюцію, прийняту на 17-й спільній Генеральній 

Асамблеї IAF-ILAC у Ванкувері, Канада у жовтні 2017 року, що стосується ЕА та її членів: 

Резолюція 2 JGA Vancouver - Здійснення переходу на ISO/IEC 17011:2017 - Спільна 

Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного Виконавчого Комітету щодо 

забезпечення Резолюції 1 JGA Delhi  - Перехід на ISO/IEC 17011:2017 повністю впроваджено. 

Уся діяльність з паритетного оцінювання, яка проводиться з 1 липня 2018 року, буде 

проводитися з використанням ISO/IEC 17011:2017. Деталі цього перехідного плану описані в 

документі під назвою "ISO/IEC 17011:2017 План переходу" від 29 жовтня 2017 року. 

Резолюція ЕА 2016 (38) 24  

Генеральна Асамблея затверджує наступну резолюцію, прийняту на 16-й спільній Генеральній 

Асамблеї IAF-ILAC в Нью-Делі, Індія в листопаді 2016 року, що стосується ЕА та її членів: 

Резолюція 1 JGA Delhi - Перехід на ISO/IEC 17011:2017 Спільна Генеральна Асамблея 

схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету щодо перехідного періоду для 

переглянутого ISO/IEC 17011:2004 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з акредитації, що 

акредитують органи з оцінки відповідності», який буде опубліковано у серпні 2017 року, 

становить три роки з дати публікації переглянутого стандарту. 

3 РЕЗОЛЮЦІЇ ЩОДО КАЛІБРУВАННЯ 

Відсутні 

4 РЕЗОЛЮЦІЇ ЩОДО ВИПРОБУВАНЬ (ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНІ 

ВИПРОБУВАННЯ) 

Резолюція EA 2019 (43) 25  

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Лабораторного комітету, погоджує скасування 

CEN/ TS 15675 "Якість повітря. Вимірювання викидів стаціонарних джерел. Застосування EN 

ISO/IEC 17025: 2005 до періодичних вимірювань" як стандарту рівня 4 з перехідним періодом 

до кінця перехідного періоду ISO/IEC 17025:2017. Як наслідок, Генеральна Асамблея приймає 

рішення внести відповідні зміни до EA-1/06 «Багатостороння угода EA. Критерії підписання. 

Політика та процедури розвитку». 

Резолюція ЕА 2016 (38) 23  

Генеральна Асамблея затверджує наступну резолюцію ILAC, прийняту на 20-й Генеральній 

Асамблеї ILAC в Нью-Делі, Індія в листопаді 2016 року, що стосується EА та її членів: 

Резолюція ILAC GA 20.15  

Оскільки переглянута версія ISO/IEC 17025 має бути опублікована у 2017 році, Генеральна 

Асамблея схвалює рекомендацію AIC щодо прийняття перехідного періоду терміном 3 роки з 
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дати публікації. Наприкінці перехідного періоду акредитація лабораторії відповідно до 

ISO/IEC 17025:2005 не буде визнаватися згідно з угодою ILAC. 

Резолюція EA 2016 (37) 47  

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендаціями Лабораторного комітету, схвалила 

обов'язкове застосування: 

 ISO 22870:2006 Дослідження за місцем лікування (ДМЛ). Вимоги до якості та 

компетентності; 

 ISO 15195:2003 Лабораторна медицина. Вимоги до референтних вимірювальних 

лабораторій 

 ISO CEN/TS 15675:2007 Якість повітря. Вимірювання викидів стаціонарних джерел. 

Застосування EN ISO/IEC 17025: 2005 до періодичних вимірювань як стандартів рівня 

4 для всіх членів ЕА. 

Резолюція ЕА 2015 (35) 20 

Генеральна Асамблея EA, беручи до уваги, що ISO/IEC 17000 A1.1, A2.1 та A2.2 визначає 

відбір (який включає відбір зразків) як одну з трьох ключових функцій оцінки відповідності, 

визначає, що акредитація відбору зразків, як самостійна діяльність, є доцільною і входить до 

компетентності органів з акредитації. Генеральна Асамблея ЕА визначає, що ISO/IEC 17025 

та ISO/IEC 17020 є відповідними стандартами акредитації  для відбору зразків як самостійної 

діяльності. Той факт, що ISO/IEC 17025 містить конкретний розділ щодо відбору проб, робить 

його придатним для оцінки відбору зразків як самостійної діяльності. Критерії, що входять до 

нього, повинні формувати основу для акредитації відбору проб. Отже, якщо вирішено, що 

ISO/IEC 17020 є найбільш підходящим стандартом, то в такому випадку вимоги до відбору 

зразків, які містяться в ISO/IEC 17025, повинні бути включені до оцінки. 

Резолюція EA 2014 (33) 31  

Переоформлення звітів про випробування, у разі зміни торгового найменування/товарного 

знаку випробуваного продукту (п. 5.10.9 ISO/IEC 17025). Звіти про випробування повинні бути 

повторно видані лише для виправлення помилок та включення пропущених даних, доступних 

на момент випробування. Зразку повинна бути надана унікальна ідентифікація, а будь-яке 

брендування або маркування виробників можуть також бути зображені та марковані як такі. 

Практика, яка полягає в тому, щоб акредитована лабораторія повторно видала звіт про 

випробування в рамках акредитації у разі зміни торгового найменування/товарного знаку 

випробуваного продукту (без повторного його випробування) не дозволяється, навіть з чітким 

посиланням на первинний звіт, який він замінює.  Продукт, що пройшов випробування, чітко 

ідентифікується як при аналізі договору, так і у звіті про випробування. Лабораторія не 

повинна нести відповідальність за декларування того, що продукт з новою торговою 

назвою/торговою маркою точно ідентичний випробовуваному; це - відповідальність клієнта. 

Для повноцінного застосування резолюції визначено перехідний період в один рік для того, 

щоб ринок міг адаптуватися до змін. 

Резолюція EA 2010 (25) 24 

Генеральна Асамблея прийняла рішення, що під час акредитації лабораторій для проведення 

досліджень за місцем лікування (ДМЛ), орган з акредитації повинен використовувати ISO 

22870 у поєднанні з ISO 15189 у якості критеріїв акредитації. Акредитація ДМЛ на 

відповідність ISO 22870 у поєднанні з ISO 15189 підпадає під EA-MLA для випробувань. 

Це скасовує Резолюцію 2009 (23)26. 
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5 РЕЗОЛЮЦІЇ ЩОДО ІНСПЕКТУВАННЯ 

 

Резолюція EA 2015 (35) 20 

Генеральна Асамблея EA, беручи до уваги, що ISO/IEC 17000 A1.1, A2.1 та A2.2 визначає 

відбір (який включає відбір зразків) як одну з трьох ключових функцій оцінки відповідності, 

визначає, що акредитація відбору зразків як самостійної діяльності є доцільною і входить до 

компетентності органів з акредитації. Генеральна Асамблея ЕА визначає, що ISO/IEC 17025 

та ISO/IEC 17020 є відповідними стандартами акредитації  для відбору зразків як самостійної 

діяльності. Той факт, що ISO/IEC 17025 містить конкретний розділ щодо відбору проб, робить 

його підходящим для оцінки відбору зразків як самостійної діяльності. Критерії, що входять 

до нього, повинні формувати основу для всієї акредитації відбору проб. Отже, якщо вирішено, 

що ISO/IEC 17020 є найбільш підходящим стандартом, то в такому випадку вимоги до відбору 

зразків, які містяться в ISO/IEC 17025, повинні бути включені в оцінку. 

6 РЕЗОЛЮЦІЇ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

Резолюція ЕА 2019 (43) 27  

ЕА не згодна з відповіддю ISO CASCO на запит про роз'яснення CASCO (від 7 грудня 2018 

року) стосовно пункту 4.2.6 ISO/IEC 17065:2012, який стосується вимог щодо 

неупередженості. EA та її члени не приймають до уваги відповідь CASCO на запит. 

 

Резолюція EА 2017 (40) 16  

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Комітету з горизонтальної гармонізації, 

схвалює обов'язкове застосування Технічного документа ERA (MNB - Схема оцінки 

000MRA1044 ред.1.1) Вимоги до ООВ, які хочуть отримати нотифікацію, як документ рівня 4 

для всіх членів ЕА. Перехідний період для переведення акредитації існуючих ООВ, 

акредитованих на відповідність до схеми IOD/2008 закінчується 1 липня 2020 року. До 1 липня 

2020 року всі акредитації повинні бути надані відповідно до схеми. Заявки, отримані з 1 січня 

2018 року, повинні опрацьовуватися відповідно до Технічного документа ERA. 23 листопада 

2017  3/6 

 

Резолюція ЕА 2018 (42) 18  

Генеральна Асамблея затверджує наступні резолюції IAF, прийняті на 32-й щорічній 

Генеральній Асамблеї IAF в Сінгапурі 31 жовтня 2018 року, що стосується ЕА та її членів: 

Резолюція IAF 2018-13 - (Пункт 9 Порядку денного) Неакредитована сертифікація продукції, 

у випадку коли ООВ акредитований на ту саму сферу - Генеральна Асамблея, діючи за 

рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що органи з акредитації - члени IAF повинні 

мати законодавчо закріплені домовленості зі своїми акредитованими ООВ (органами з 

сертифікації продукції), що не дозволяють ООВ надавати неакредитовану сертифікацію на 

продукцію, у сферах, щодо яких надано акредитацію. Юридичні домовленості повинні 

вимагати повне впровадження протягом трьох років починаючи з 31 жовтня 2018 року. Крім 

того, органи з сертифікації продукції повинні перевести свою документацію з сертифікації з 

метою включення знаку акредитації та/або посилання на акредитований статус ООВ, 

включаючи ідентифікацію ОА, не пізніше 31 жовтня 2021 року. 

 

Примітка: Якщо є виняток із вищезазначеного, ООВ повинен обґрунтувати виняток ОА, і якщо 

ОА приймає обґрунтування, сертифікація все ще вважається акредитованою. 
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Резолюція EA 2014 (34) 22  

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Комітету з сертифікації, приймає Рекомендації 

ETSI/EA щодо підготовки до аудиту відповідно до Регламенту ЄС (ЄС) № 910/2014, стаття 

20.1, як викладено в Документі EAGA (14) 31. 

 

Резолюція EA 2012 (29) 01 

Генеральна Асамблея ратифікує рішення Виконавчого комітету EA про те, що схема 

сертифікації ECM (організація, відповідальна за технічне обслуговування), що належить ERA 

(Європейське залізничне агентство) приймається як така, що підпадає під EA MLA згідно EN 

45011.  

 

 

7 РЕЗОЛЮЦІЇ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СЕРТИФІКАЦІЄЮ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Резолюція EA 2019 (44) 11 

Генеральна Асамблея затверджує наступні резолюції IAF, прийняті на 33-й щорічній 

Генеральній Асамблеї у Франкфурті 28-30 жовтня 2019 року, які стосуються ЕА і її членів: 

Резолюція IAF 2019-17 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідний період для ISO 22301:2019 

- Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, прийняла рішення, що 

перехідний період для переглянутого стандарту ISO 22301 «Соціальна безпека. Системи 

управління безперервністю бізнесу. Вимоги» становитиме три роки  з останнього дня місяця 

публікації переглянутого стандарту. Усі сертифікати, охоплені акредитацією за стандартом 

22301:2012, повинні втратити чинність або бути скасованими наприкінці перехідного періоду. 

Протягом цього перехідного періоду: 

• ОА повинні бути готовими провести оцінювання щодо переходу на стандарт ISO 22301:2019 

протягом шести місяців з останнього дня місяця публікації переглянутого стандарту. 

• ООВ повинні завершити перехід на ISO 22301:2019 протягом 18 місяців з останнього дня 

місяця публікації переглянутого стандарту. 

• ООВ повинні припинити проведення первинних аудитів та аудитів повторної сертифікації за 

стандартом ISO 22301:2012 протягом 18 місяців з останнього дня місяця публікації 

переглянутого стандарту. 

 

Резолюція IAF 2019-18 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідний період для ISO 14064-

3:2019 - Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, прийняла 

рішення, що перехідний період щодо переглянутого стандарту ISO 14064-3 становитиме 4 

роки починаючи з 30 квітня 2019 року. Будь-яка діяльність з валідації та верифікації 

парникових газів розпочата після 30 квітня 2023 року повинна проводитися відповідно до ISO 

14064-3:2019. 

Протягом цього перехідного періоду: 

• ОА повинні бути готовими проводити оцінювання на відповідність ISO 14065, 

використовуючи 14064-3: 2019 для схем оцінки відповідності, які посилаються на  ISO 14064-

3 протягом 18 місяців починаючи з 30 квітня 2019 року. 

• Якщо місцеве законодавство/регламент вимагає, щоб акредитована валідація/верифікація 

посилалась на ISO 14064-3:2006 та не була змінена на ISO 14064-3:2019, використання ISO 

14064-3:2006 в акредитованій валідації/верифікації може бути продовжено. 
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Резолюція IAF 2019-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідний період для ISO 

ISO14065:202x - Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, 

прийняла рішення, що перехідний період щодо переглянутого стандарту ISO 14065 повинен 

становити три роки з дати публікації ISO 14065:202x. 

Протягом цього перехідного періоду: 

• ОА повинні бути готовими проводити оцінювання щодо переходу на нову редакцію ISO 

14065 протягом 12 місяців з дати публікації. 

• Акредитація на відповідність нової редакції  ISO 14065 потребує акредитацію на 

відповідність ISO/IEC 17029. 

• Якщо місцеве законодавство/регламент вимагає, щоб акредитована валідація/верифікація 

посилалась на ISO 14065:2013 та не була змінена на нову версію ISO 14065, використання ISO 

14065:2013 в акредитованій валідації/верифікації може бути продовжено. 

 

Резолюція EA 2018 (42) 18 

Генеральна Асамблея схвалює наступні резолюції IAF, прийняті під час 32-го засідання 

Генеральної Асамблеї IAF в Сінгапурі 31 жовтня 2018 року, як такі, що застосовуються по 

відношенню до EA та його членів:  

Резолюція IAF 2018-14 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідний період для стандарту 

ISO/IEC 20000-1:2018. Відповідно до рекомендацій Технічного комітету, Генеральна 

Асамблея прийняла рішення, що перехідний період для перегляду стандарту ISO/IEC 20000-1 

«Інформаційні технології – Керування послугами – Частина 1: Вимоги до системи керування 

послугами» становитиме 3 роки, починаючи з 30 вересня 2018 року (дата початку перехідного 

періоду). 

Усі сертифікати, охоплені акредитацією за стандартом ISO/IEC 20000-1:2011, втратять свою 

чинність або будуть скасовані не пізніше 29 вересня 2021 року (завершення перехідного 

періоду). 

Протягом цього перехідного періоду: 

• ОА повинні бути готовими провести оцінювання щодо переходу на стандарт ISO/IEC 20000-

1:2018 протягом 8 місяців, починаючи з 30 вересня 2018 року. 

• ООВ, які прагнуть отримати акредитацію за новим стандартом, повинні завершити перехід 

на ISO/IEC 20000-1:2018 разом з ОА протягом 18 місяців, починаючи з 30 вересня 2018 року 

(дата початку перехідного періоду). 

• ООВ повинні припинити проведення первинних аудитів та аудитів повторної сертифікації за 

стандартом ISO/IEC 20000-1:2011 протягом 18 місяців, починаючи з 30 вересня 2018 року 

(дата початку перехідного періоду).  

 

Резолюція IAF 2018-15 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідний період для стандарту ISO 

22000:2018. Відповідно до рекомендацій Технічного комітету, Генеральна Асамблея прийняла 

рішення, що період переходу для сертифікатів, охоплених акредитацією, на стандарт ISO 

22000:2018 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-якої 

організації у харчовому ланцюгу» становитиме три роки із кінцевим терміном переходу не 

пізніше 29 червня 2021 року. 

Сертифікати, охоплені акредитацією за стандартом ISO 22000:2005, після дати публікації 

стандарту ISO 22000:2018 повинні містити інформацію про те, що вони втратять свою 

чинність 29 червня 2021 року. Ця резолюція прийнята на заміну Резолюції IAF 2017-16. 

 

Резолюція EA 2016 (38) 21 
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Генеральна Асамблея схвалює наступні резолюції IAF, прийняті під час 20-го засідання 

Генеральної Асамблеї IAF в Нью-Делі, Індія, в листопаді 2016 року як такі, що застосовуються 

по відношенню до EA та його членів: 

Резолюція IAF 2016-13 – (Пункт 9 Порядку денного) Сфера акредитації для систем 

енергетичного менеджменту (СEМ) - Відповідно до рекомендацій Технічного комітету, 

Генеральна Асамблея прийняла рішення затвердити Таблицю 2 «Технічні галузі» зі стандарту 

ISO 50003: 2014 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, що здійснюють 

аудит та сертифікацію систем енергетичного менеджменту» в якості нормативного посилання 

щодо сфери акредитації та групування секторів для спостереження за системами 

енергетичного менеджменту.  

 

Резолюція IAF 2016-17 - (Пункт 9 Порядку денного) Документ щодо сертифікації систем 

менеджменту, охоплених акредитацією. На додаток до Резолюції 2015-14, відповідно до 

рекомендацій Технічного комітету, Генеральна Асамблея прийняла рішення, що для того, що 

документ, виданий щодо  акредитованої сертифікації систем менеджменту, повинен 

відображати знак акредитації та /або посилання на статус акредитації ОС, включаючи 

ідентифікацію ОА.  

Далі Генеральна Асамблея погодилася з тим, що органи з сертифікації систем менеджменту:  

1) повинні перевидати документи щодо сертифікації, щоб вони містили знак акредитації, та / 

або посилання на акредитований статус ОС, включаючи ідентифікацію ОА, під час прийняття 

рішення про повторну сертифікацію, не пізніше 06 листопада 2019 року;  

2) після отримання первинної акредитації (на відповідність стандарту або сфери) станом на 06 

листопада 2016 року, ОС повинен перевидати попередньо видані документи щодо 

сертифікації, які не посилались на акредитацію, протягом одного року після прийняття 

рішення про акредитацію;  

3) повинен застосовувати цю резолюцію до всіх стандартів щодо систем менеджменту. 

Примітка: у разі виникнення винятків із вищенаведеного, клієнт повинен надати 

обґрунтування до ОС та ОА, і у разі, якщо ОС та ОА приймає таке обґрунтування, сертифікація 

буде продовжувати вважатися охопленою акредитацією.   

Резолюція IAF 2016-24 - (Пункт 10 Порядку денного) Загальна політика щодо розширення 

сфер MLA в рамках сертифікації систем менеджменту. Відповідно до змінених вимог, які 

містяться в пп. 3.1.5 та 3.1.6 документу IAF ML4: 2016, згідно з рекомендаціями Комітету 

MLA, Генеральна Асамблея прийняла рішення про застосування наступного принципу щодо 

розширення всіх підсфер сертифікації систем менеджменту: 

Для окремих ОА:  

Для підписанта IAF MLA із основною сферою за стандартом ISO/IEC 17021 (-1): надати власну 

заяву про те, що підсфера була запроваджена і відповідні вимоги, визначені IAF (пп. 3.1.5.ii та 

3.1.6.i документа IAF ML4: 2016) були виконані. 

Для підписанта IAF MLA не для основної сфери за стандартом ISO/IEC 17021 (-1): повне 

оцінювання відповідно до вимог документа IAF/ILAC A2 (п. 3.1.5.i документа IAF ML4: 2016) 

Для регіональних груп з акредитації: 

Для підписанта IAF MLA із основною сферою за стандартом ISO/IEC 17021 (-1):  

• щонайменше 1 підписант MLA 

• аналіз документів 

Для підписанта IAF MLA не для основної сфери за стандартом ISO/IEC 17021 (-1): повне 

оцінювання відповідно до вимог документа IAF/ILAC A1. Ця резолюція замінює пункт 3.1.5 

Примітки 2 документа IAF ML4: 2016. 
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Резолюція IAF 2015-14 - (Пункт 10 Порядку денного) Сертифікація, не охоплена 

акредитацією, коли система менеджменту ОС акредитована за тією ж сферою - відповідно до 

рекомендацій Технічного комітету, Генеральна Асамблея прийняла рішення, що органи з 

акредитації - члени IAF повинні мати юридичні домовленості з акредитованими ООВ. Вони 

повинні перешкоджати видачі з боку ООВ сертифікатів відповідності на системи 

менеджменту без посилання на акредитацію у сферах, щодо яких такі ООВ мають 

акредитацію. Крім того, Генеральна Асамблея погодилася, що перехідний період становитиме 

один рік, починаючи з дати затвердження. 

 

Резолюція EA 2015 (35) 30 

Відповідно до рекомендацій Технічного комітету, Генеральна Асамблея прийняла рішення, 

що документ IAF MD2: 2007 - Передача сертифікації систем менеджменту, отриманої від 

акредитованих органів з сертифікації застосовуватиметься до всіх систем менеджменту в 

межах EA MLA, а не лише до СМЯ та СМНС (які наразі є підсферами IAF MLA). 

 

Резолюція EA 2013 (31) 30 

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Комітету з сертифікації, прийняла рішення, що 

при акредитації органів з сертифікації на "Регламенти щодо перероблення відходів" 

відповідно до ISO/IEC 17021, сертифікація систем менеджменту виробників повинна 

проводитися органами з сертифікації відповідно до  ISO 9001 та вимог застосовних 

"Регламентів щодо перероблення відходів" – це вимагає забезпечення відповідності з усіма 

вимогами  ISO/IEC 17021, включаючи щорічні наглядові аудити та повторну сертифікацію на 

третій рік. Атестат з акредитації повинен додатково посилатися на «Регламенти щодо 

перероблення відходів», деталізуючи охоплені типи продукції. Сертифікати, видані 

акредитованими органами з сертифікації виробникам, повинні посилатися на відповідний 

(відповідні) регламент(-и) щодо переробки відходів та визначати тип продукції, охопленої 

системою менеджменту. Крім того, за вимогою та згодою національних органів влади, органи 

з сертифікації можуть бути акредитовані на відповідність EN 45011 або ISO/IEC 17065 для 

сертифікації процесу переробки відходів, використовуючи відповідні вимоги системи 

менеджменту та застосовні вимоги регламентів щодо переробки відходів. 

 

Резолюція EA 2013 (31) 31 

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Комітету з сертифікації, прийняла рішення, що 

акредитація органів з сертифікації, що здійснюють сертифікацію на відповідність  EN 15224, 

може надаватися як самостійна діяльність. Якщо під час аудиту на відповідність EN 15224 

надається два сертифікати (ISO 9001 та EN 15224), ОС повинен підтвердити це належним 

переглядом договорів та зазначивши цілі та план аудиту; ОС має бути акредитованим як на 

відповідність ISO 9001, так і на EN 15224 та враховувати відповідні обов'язкові документи EA 

та IAF. 

 

Резолюція EA 2011 (27) 35 

Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Комітету з сертифікації, прийняла рішення, що 

ISO 22005 не є стандартом, який слід використовувати для акредитації. 

 

8  РЕЗОЛЮЦІЇ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СЕРТИФІКАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ 

 

Резолюція EA 2017 (40) 23 
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Генеральна Асамблея схвалює наступні резолюції IAF, прийняті під час 31-ї щорічної сесії 

Генеральної Асамблеї IAF у Ванкувері, Канада, у жовтні 2017 року, як такі, що застосовуються 

по відношенню до EA та її членів:  

Резолюція IAF 2017-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Сертифікація персоналу, не охоплена 

акредитацією, якщо ООВ акредитовано на таку ж сферу та перехідні положення.  

Відповідно до рекомендацій Технічного комітету, Генеральна Асамблея прийняла рішення, 

що органи з акредитації - члени IAF повинні мати юридичні домовленості з акредитованими 

ООВ, які провадять сертифікацію персоналу, які будуть перешкоджати ООВ у виданні 

сертифікатів персоналу без посилання на акредитацію у сферах, щодо яких такі ООВ мають 

акредитацію. Такі домовленості повинні бути повністю впроваджені протягом трьох років 

починаючи з 30 жовтня 2017 року. Додатково, ООВ з сертифікації персоналу повинні 

перевидати сертифікати з метою включення знаку акредитації та/або посилання на свій 

акредитований статус, включаючи ідентифікацію органу акредитації під час прийняття 

рішення про повторну сертифікацію, не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року. При отриманні 

первинної акредитації (на відповідність ISO/IEC 17024) після 30 жовтня 2017 року, ООВ має 

перевидати попередні сертифікати без посилання на акредитацію та/або зробити посилання на 

свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію органу з акредитації, протягом одного 

року з дати прийняття рішення про акредитацію. Примітка: у разі виникнення винятків із 

вищенаведеного, ООВ повинен надати обґрунтування до ОА, і у разі, якщо ОА приймає таке 

обґрунтування, сертифікація буде вважатися охопленою акредитацією.  

 

9 РЕЗОЛЮЦІЇ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВАЛІДАЦІЄЮ ТА ВЕРИФІКАЦІЄЮ 

 

Резолюція EA 2017 (40) 23 

Генеральна Асамблея схвалює наступні резолюції IAF, прийняті під час 31-го щорічного 

засідання Генеральної Асамблеї IAF у Ванкувері, Канада, у жовтні 2017 року, як такі, що 

застосовуються по відношенню до EA та його членів: 

Резолюція IAF 2017-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Заходи щодо переходу з метою 

перегляду ISO 14064-1: 2006 та 14064-2: 2006 - Відповідно до рекомендацій Технічного 

комітету, Генеральна Асамблея прийняла рішення, що заходи щодо переходу з метою 

перегляду ISO 14064-1:2006 Парникові гази - Частина 1: Вимоги та настанови щодо 

кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні 

організації та ISO 14064-2:2006 Парникові гази - Частина 2: Вимоги та настанови щодо 

кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення 

видалення парникових газів на рівні проекту мають бути запроваджені протягом трьох років з 

дня опублікування переглянутого стандарту.  

У межах цього перехідного періоду:  

• ОА повинні бути готові провести оцінку переходу із стандартів ISO 14064-1: 2018 та ISO 

14064-2: 2018 протягом 6 місяців з дня опублікування переглянутого стандарту. Примітка: у 

разі виникнення винятків із вищенаведеного, ОА повинен надати обґрунтування цих винятків 

на основі поважних причин. 

• ООB повинні завершити перехід з ОА із ISO 14064-1: 2018 та ISO 14064-2: 2018 протягом 3 

років з дня опублікування переглянутого стандарту. 

  

10 РЕЗОЛЮЦІЇ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОВАЙДЕРАМИ ПЕРЕВІРКИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Відсутні 
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11 РЕЗОЛЮЦІЇ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИРОБНИКАМИ СТАНДАРТНИХ 

ЗРАЗКІВ 

Резолюція EA 2016 (38) 23 

Генеральна Асамблея схвалює наступні резолюції IAF, прийняті під час 20-го засідання 

Генеральної Асамблеї IAF в Нью-Делі, Індія, в листопаді 2016 року як такі, що застосовуються 

по відношенню до EA та його членів: 

Резолюція 20.14 Генеральної асамблеї ILAC  У результаті публікації стандарту ISO 17034 у 

листопаді 2016 року, який замінив Настанови ISO 34:2009, Генеральна Асамблея схвалює 

рекомендацію АІС про те, що акредитація виробників стандартних зразків проводиться 

відповідно до стандарту ISO 17034, а термін впровадження становитиме 3 роки. 

 

12   РЕЗОЛЮЦІЇ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З БІОБАНКІНГОМ 

Резолюція EA 2018 (42) 19 

Генеральна Асамблея схвалює наступні резолюції, прийняті під час 22-ї щорічного засідання 

Генеральної Асамблеї ILAC в Сінгапурі 31 жовтня 2018 року, як такі, що застосовуються по 

відношенню до EA та його членів:  

 

Резолюція 22.19 Генеральної асамблеї ILAC   

Генеральна Асамблея приймає рішення про те, що стандарт ISO 20387 Біобанкінг - Загальні 

вимоги до біобанкінгу буде застосовуватись по відношенню до біобанків з метою акредитації 

та використовуватиметься як окремий стандарт.  

 


