IEGUVUMI NO
LATAK IESTĀŠANĀS IAF
(STARPTAUTISKAIS AKREDITĀCIJAS
FORUMS)
KAS IR IAF?
IAF ir starptautiska akreditācijas organizācija, kas apvieno reģionālās
akreditācijas organizācijas un arī nacionālās akreditācijas iestādes no visas
pasaules, kuras veic pārvaldības sistēmu (ISO/IEC 17021-1), produktu,
procesu vai pakalpojumu (ISO/IEC 17065), personu sertificēšanas
institūciju (ISO/IEC 17024), kā arī validācijas un verificēšanas (IEC
14065) institūciju akreditāciju.
Pievienojoties IAF tiek apliecināts, ka tiek piemēroti vienoti principi, kritēriji
un prasības, lai nodrošinātu savstarpējo atzīšanu.
IAF dalībnieki paraksta daudzpusējās atzīšanas līgumu (MLA), kas nodrošina,
ka savstarpēji tiek atzīta dalībnieku akreditācijas sistēmu ekvivalence un
akreditēto iestāžu izsniegtie atbilstības novērtēšanas rezultāti.
Sertificēts vienreiz - atzīts visur!

IEGUVUMI NO DALĪBAS IAF
IAF biedru akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām ir priekšrocība
paaugstināt savu konkurētspēju ārpus Latvijas un Eiropas robežām,
kamēr viņu klientiem un sabiedrībai kopumā ir iespēja izvēlēties uzticamus
piegādātājus no visas pasaules pārliecībā, ka viņi saņems preces un
pakalpojumus, kas atzīti starptautiski un atbilst standartiem.

IEGUVUMI NO DALĪBAS IAF
Šāda veida apliecinājums mazina starptautiskās tirdzniecības barjeras,
samazina izdevumus, kuri varētu rasties, ja būtu nepieciešams veikt atbilstības
novērtēšanu citās valstīs. Tas nozīmē, ka, iegūstot LATAK akreditāciju,
atbilstības novērtēšanas institūcijas tiek atzītas starptautiski un tām nav
nepieciešams pierādīt atbilstību prasībām atkārtoti.

IEGUVUMI NO DALĪBAS IAF
Savukārt patērētājiem tas rada lielāku uzticamību produktiem un
pakalpojumiem, apliecinot atbilstību kvalitātes,drošuma un sociālās atbildības
standartiem.
Ražotājiem šāda veida apliecinājums palielina konkurences priekšrocības,
kā arī mazina risku, ka starptautiskie partneri var atteikt produktu vai
pakalpojumu iegādi, jo sertificēts vienreiz - atzīts visur!

IAF MISIJA
Veicināt tirdzniecību, atbalstīt regulatorus, aizsargāt patērētājus un vidi, kā arī
veicināt pasaules ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā vidi, ekoloģiju,
ekonomiku un sabiedrību kopumā. Turklāt nodrošināt akreditācijas institūciju,
atbilstības novērtēšanas institūciju un IAF biedru savstarpējo atzīšanu
globālā līmenī.

IAF MLA ZĪMES LIETOŠANA
Atbilstības novērtēšanas institūcija ir tiesīga izmantot šo zīmi uz sertifikātiem
un/vai ziņojumiem, nemaldinot patērētājus par akreditētās jomas atbilstību
prasībām, t.i., apvienotā zīme, tāpat kā nacionālā akreditācijas zīme, kuru
drīkst lietot, ja attiecīgā joma ir akreditēta. Zīmes lietošana ir ieteicama, jo
tādā veidā apliecina starptautisku atzīšanu un sniedz būtiskus ieguvumus
globālā tirgū.
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