Переклад спільної заяви Міжнародного форуму із акредитації (IAF) та Міжнародної
організації зі стандартизації (ISO)
Кінцевий термін переходу на нові редакції ISO 9001 та ISO 14001 збігає через один рік
З 15 вересня 2017 року залишається один рік до того моменту, коли всі організації,
сертифіковані відповідно до стандарту ISO 9001 редакції 2008 року для систем
менеджменту якістю та стандарту ISO 14001 редакції 2004 року для систем менеджменту
навколишнього середовища повинні пройти сертифікацію відповідно до цих стандартів
2015 року.
Ці два провідні стандарти щодо якості та навколишнього середовища надають переваги
організаціям вже 30 років, і на даний час видано понад 1,3 мільйона сертифікатів у майже
200 країнах.
Обидві нові редакції ISO 9001 та ISO 14001 логічно розвивають попередні версії,
представляючи стандарти, які вирішують ключові питання як сьогодення, так і
майбутнього.
Новий ISO 9001 сприяє посиленню впровадження лідерства в системи менеджменту,
вводить мислення, засноване на ризиках, і узгоджує політику і цілі системи менеджменту
якості зі стратегією організації.
Зміни у ISO 14001 зосереджуються на таких ключових питаннях як захист навколишнього
середовища, підвищуючи екологічні показники, мислення категоріями життєвого циклу та
екологічне керівництво організацій.
Розуміння переваг нових редакцій забезпечить покращені показники. Сертифікація згідно
нових стандартів сприятиме великим та позитивним змінам для замовників – як існуючих,
так і потенційних, постачальників та інших ключових зацікавлених сторін щодо орієнтації
на менеджмент якості та навколишнього середовища.
Доступ до ринків, як внутрішніх, так і міжнародних, допомога у виконанні нормативних
вимог і ряд інших позитивних результатів, в свою чергу, будуть здійснюватися шляхом
постійної сертифікації відповідно до цих стандартів.
Зауважуємо, що неспроможність переходу до нових редакцій стандартів 2015 року до
кінцевого терміну означитиме, що ваша сертифікація не буде більше чинною, і це може
вплинути на вашу здатність поставок на всі ринки.
Якщо ви плануєте отримати сертифікат відповідно до нових стандартів, першим кроком
буде звернення до свого органу з сертифікації, щоб провести відповідні заходи та почати
отримувати переваги двох провідних світових стандартів систем менеджменту.
Додаткова інформація про перехід щодо ISO 9001 та ISO 14001.
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