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Vad är
ackreditering?
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ACKREDITERING
En tjänst för samhället
Ackreditering intygar att ackrediterade organ som erbjuder provning, kalibrering, certifiering, kontroll och verifiering har den tekniska kompetens och opartiskhet som krävs för
att kontrollera produkters och tjänsters överensstämmelse med tillämpliga nationella och
internationella standarder.
I EU utförs ackreditering av nationella ackrediteringsorgan som utses av medlemsstaten i
enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.
 På det reglerade området kräver EU:s lagstiftning via förordningar och direktiv ackreditering
av de organ som godkänner vissa typer av produkter och tjänster som endast kan släppas
ut på marknaden efter en bedömning av överensstämmelse med tillämpliga standarder.
Exempel på sådana produkter kan vara produkter med CE-märkning såsom leksaker, hissar,
livsmedelsprodukter. Detta är notifiering (anmälda organ).
 På det frivilliga området, där det saknas särskild lagstiftning, ansöker företagen om ackreditering
för att kunna tillhandahålla en opartiskt bekräftelse av sin kompetens för att garantera produkternas och tjänsternas kvalitet, säkerhet osv.
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I EU REGLERAS ACKREDITERING
AV FÖRORDNING (EG) NR 765/2008
I ALLA EU-MEDLEMSSTATER ÄR MYNDIGHETERNA
ANSVARIGA FÖR ACKREDITERING
ACKREDITERING AVSER BÅDE REGLERADE
OCH FRIVILLIGA OMRÅDEN
ACKREDITERING FRÄMJAR HANDELN OCH
GYNNAR MARKNADEN OCH SAMHÄLLET
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EU:s ackrediteringssystem
Förordning (EG) nr 765/2008 från 2008 är det första rättsliga ramverket för ackreditering som tagits
fram inom EU. I den fastställs kraven för ackreditering i samband med saluföring av produkter.
Genom förordningen sker ackreditering på ett harmoniserat och enhetligt sätt i samtliga
EU-medlemsstater – så att en enda ackreditering i en medlemsstat är tillräcklig för att styrka det
ackrediterade organets kompetens. Likaså ska rapporter/certifikat som utfärdats av det ackrediterade organet accepteras i alla medlemsstater.
Huvudprinciperna för ackreditering i förordningen – som kompletterar ISO/IEC 17011 och övriga
internationella standarder för organ för bedömning av överensstämmelse – är följande:
 Ett ackrediteringsorgan per medlemsstat.
 Ackreditering utförs som en myndighetsuppgift.
 Ingen konkurrens mellan nationella ackrediteringsorgan, eller mellan dem och organ för
bedömning av överensstämmelse.
 Icke vinstdrivande verksamhet.
 Deltagande av intressegrupper.
I enlighet med artikel 11 i förordningen ger ackreditering en presumtion om överensstämmelse:
ackrediteringsintyg och rapporter/certifikat som utfärdas av ackrediterat organ kan erkännas i
samtliga EU-medlemsstater.
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Vad är
bedömning av
överensstämmelse?
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BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
Öka förtroendet för marknaden
Den provning, kalibrering, kontroll, certifiering och verifiering som erbjuds av ackrediterade
organ kallas med en samlingsbeteckning ”bedömning av överensstämmelse”.
Det av medlemsstaten i varje EU-land utsedda nationella ackrediteringsorganet utvärderar
kompetensen hos laboratorier samt certifierings- och kontrollorgan.
De nationella ackrediteringsorganen garanterar att bedömningen av överensstämmelse är trovärdig
och att certifikat och rapporter är tillförlitliga.
Ackrediterade bedömningar av överensstämmelse bekräftar att produkter och tjänster överensstämmer med fastställda krav – standarder och andra tillämpliga specifikationer.
Systemet för bedömning av överensstämmelse är uppbyggt så att allmänheten kan lita på det och
att företagens konkurrenskraft främjas.
I Europa har systemet för bedömning av överensstämmelse förbättrats av Europeiska kommissionen för att öka lagstiftarnas, företagens och konsumenternas förtroende och garantera fri rörlighet
på EU:s marknad för varor och tjänster. Det ska samtidigt ge en hög skyddsnivå när det gäller
hälsa och säkerhet för konsumenterna och miljön.
Alla samhällsgrupper är beroende av förtroendet för produkterna och tjänsterna på marknaden:
myndigheter, företag, kunder och slutanvändare.
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Bättre reglering bygger på ett kompetent, opartiskt och effektivt system där lagstiftarna,
företagen och konsumenterna är beroende av förtroendet för varor och tjänster.

LAGSTIFTARNA
litar på

DE NATIONELLA ACKREDITERINGSORGANEN
som kontrollerar kompetensen hos
Laboratorier

Arrangörer av

Kalibrering

kompetens-

Provning

prövning för

Ledningssystem

Medicinska analyser

laboratorier

Personer

Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Verifieringsorgan

Produkter

som bedömer överensstämmelsen
med standarder/lagstadgade krav/områdeskriterier
Kalibrering

Kompetensprövning

Kontroll av

Certifiering av

Verifiering av

Provning

för laboratorier

anläggningar, processer,

produkter, system,

uttalanden om

tjänster och installation

personer

växthusgasutsläpp

Analys

eller dess konstruktion

till förmån för
Lagstiftare

Företagen

Konsumenterna

på marknaden för
Varor

Tjänster

10

Ackreditering är en kontinuerlig process som garanterar kompetensen hos de ackrediterade organ som utför bedömningar av överensstämmelse, t.ex. följande:

CERTIFIERING
AV LEDNINGSSYSTEM

kemiska, biologiska, fysiska, brand,

LABORATORIETESTER

för kvalitet, miljö, arbetsmiljö,

mekaniska, vatten, luft, livsmedel, elektriska och

energi, livsmedel,

elektroniska, DNA, fingeravtryck,

informationssäkerhet

anti-doping, djurskydd

MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR

CERTIFIERING AV PRODUKTER,
PROCESSER OCH TJÄNSTER

mikrobiologi, histologi, onkologi,
hematologi, genetik, immunbiologi,

elektriska apparater, personlig skyddsutrustning,

bakteriologi, virologi

byggprodukter, biobränslen, ekologiska livsmedel
och kvalitetsmärken

KALIBRERINGAR
vågar, spektrometrar, kronometrar,

CERTIFIERING AV PERSONER

strålningsmonitorer, gasflödesmätare,

revisorer, svetsare, kontrollanter,

elektriska räknare

besiktningsmän, sakkunniga,
tekniker inom oförstörande provning

VERIFIERINGAR

KONTROLLER

av Emas-registreringar och

anläggningar, tjänster, processer, konstruktioner,

uppgifter om utsläpp av växthusgaser

installationer, byggnader, vägar,

koldioxid

järnvägar, lastbilar och bilar
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Hur säkerställs
kompetens?
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SÄKERSTÄLLANDE AV KOMPETENS
Ger förtroende för rapporter och certifikat
Ackreditering bygger på att visa överensstämmelse med definierade krav på kompetens,
oberoende och opartiskhet.

KOMPETENS

Erfarenheten och den tekniska kompetensen hos personalen i det ackrediterade organet eller
den som ansöker om ackreditering verifieras av kvalificerade bedömare med relevant kompetens
och specialkunskap.

OBEROENDE

Ackrediterade certifieringsorgan ska vid certifiering agera oberoende i förhållande till den organisation som deras tjänster tillhandahålls/utförs.

OPARTISKHET

Ackrediterade organ ska avstå ifrån, eller hantera intressekonflikter på ett korrekt sätt med den
kund som deras tjänster är riktade till.
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Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett organ för bedömning av överensstämmelse har
den tekniska kompetens och rutiner som krävs för att utföra specificerade tjänster i enlighet med
standarder (ISO, IEC, osv.) eller tekniska föreskrifter som beskrivs i ackrediteringens omfattning.

PROVNINGS- OCH
KALIBRERINGSLABORATORIER
ISO/IEC 17025

KONTROLLORGAN
ISO/IEC 17020

VERIFIERINGSORGAN
ISO/IEC 14065
+ EMAS-FÖR. (EG)
NR 1221/2009

MEDICINSKA
LABORATORIER
ISO 15189

ARRANGÖRER
AV KOMPETENSPRÖVNING
ISO/IEC 17043

NATIONELLA
ACKREDITERINGSORGAN

PRODUKTCERTIFIERINGSORGAN

ISO/IEC 17011

ISO/IEC 17065

PERSONCERTIFIERINGSORGAN

CERTIFIERINGSORGAN FÖR
LEDNINGSSYSTEM

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17021-1
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Trovärdigheten på rapporter (provning, kontroll och verifiering) och certifikat är ett
resultat av en definierad och effektiv process av bedömning av kompetens i enlighet med
internationella krav.
Myndighetsföreträdare har möjlighet att delta som observatörer vid bedömningar. Syftet är
att de ska ha fortsatt förtroende för ackrediteringssystemet.

INLEDANDE BEDÖMNING

De nationella ackrediteringsorganens bedömare gör en grundlig utvärdering av sökandens
rutiner, personal och ledningssystem och kontrollerar överensstämmelsen med standarderna.
Ansökande organ som klarar bedömningen blir ackrediterade. De kan använda ackrediteringsmärket för det/de områden de har blivit ackrediterade för.

ACKREDITERINGSCYKELN VARAR 2–5 ÅR

De nationella ackrediteringsorganen utför regelbundna tillsyner för att försäkra sig om att de
ackrediterade organen upprätthåller sina rutiner och tekniska kompetens. Ackrediteringsorganen
kan vidta sanktioner om ackrediterade organ inte uppfyller alla skyldigheter och krav, varvid
ackrediteringens omfattning kan begränsas, tillfälligt avbrytas eller till och med återkallas.

UTVIDGNING AV ACKREDITERINGENS OMFATTNING

Under cykeln eller vid förnyelse kan ackrediteringens omfattning utökas med andra tjänster när
nya behov av ackreditering uppstår. Särskilda bedömningar utförs, t.ex. för att bedöma förmågan
att utföra provningar i enlighet med ny lagstiftning.

FÖRNYELSE AV ACKREDITERING

I slutet av cykeln görs en komplett bedömning, förnyad bedömning inför en ny cykel.
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EA, European
Co-operation for
Accreditation:
vad är det?
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EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION (EA)
Till stöd för EU och nationella tillsynsmyndigheter
De nationella ackrediteringsorganen i EU- och Efta-länderna är medlemmar i European
Co-operation for Accreditation (EA), en europeisk paraplyorganisation för ackrediteringsorgan som verkar för att ackrediterade intyg och rapporter godtas på de europeiska och
globala marknaderna.
European Co-operation for Accreditation har utsetts av Europeiska kommissionen som ”europeisk
ackrediteringsinfrastruktur” för att samordna ackreditering i EU-, Efta- och kandidatländer i enlighet
med artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008. EA har nära förbindelser med kommissionens olika
direktorat, som den bistår med regleringen. EA drivs utan vinstsyfte och består av nationellt erkända
ackrediteringsorgan, vars huvudmål är följande:
 Verka för att de nationella ackrediteringsorganen drivs i enlighet med kraven i förordning
(EG) nr 765/2008.
 Harmonisera och vidareutveckla ackreditering för att främja europeisk handel och industri
enligt dess behov och i enlighet med kraven i tillämplig europeisk lagstiftning.
 Fungera som nätverk för samarbete mellan medlemmarna för att främja ett sammanhängande
europeiskt ackrediteringssystem som drivs i unionens gemensamma intressen.
 Referentbedöma de nationella ackrediteringsorganens överensstämmelse med kraven i
tillämpliga harmoniserade standarder, europeisk lagstiftning och, där så är tillämpligt, andra
kriterier som samarbetsorganisationen har enats om.
 Övervaka och kontinuerligt förbättra sina tjänster inom alla verksamhetsområden genom ett
effektivt förfarande för hantering och beslut av klagomål och överklaganden mot nationella
ackrediteringsorgan.
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Vad innebär de
internationella
avtalen?
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INTERNATIONELLA AVTAL
Erkännandet av rapporter och intyg i EU och i resten av världen
De nationella europeiska ackrediteringsorganens verksamhet erkänns både i EU och i resten
av världen, eftersom de har undertecknat European Co-operation for Accreditation’s multilaterala avtal (EA Multilateral Agreement, EA MLA).
Avtalet avser provning, kalibrering, certifiering av ledningssystem, produkter och personer,
kontroll och verifiering.
Avtalet har ingåtts mellan de nationella ackrediteringsorganen i European Co-operation for
Accreditation för att erkänna och godta likvärdigheten hos deras ackrediteringssystem. Detta
gör att intygen och rapporterna från de organisationer som de nationella ackrediteringsorgnen i
samarbetsorganisationen ackrediterar är lika tillförlitliga.
Det innebär att leverantörerna av produkter eller tjänster inte måste anlita ackrediterade
leverantörer av provning/kontroll/certifiering/verifiering i varje europeiskt land där de säljer sina
varor eller tjänster.
Nationella ackrediteringsorgan beviljas status som part till det multilaterala avtalet först efter en
definierad referentbedömning av deras verksamhet för att kontrollera deras överensstämmelse
med den internationellt godtagna standarden för ackrediteringsorgan, ISO/IEC 17011, samt med
de särskilda kraven i förordning (EG) nr 765/2008. Referentbedömningar utförs regelbundet av
erfaren personal från andra nationella ackrediteringsorgan under ledning av EAs särskilda
kommitté för referentbedömningar (MAC). Processen observeras av företrädare för Europeiska
kommissionen, nationella myndigheter och andra intressegrupper inom verksamhetsområdet.
European Co-operation for Accreditation’s multilaterala avtal erkänns på internationell nivå av
International Accreditation Forum (IAF) och International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC). Det innebär att parterna till avtalet erkänns i hela världen genom IAF:s och ILAC:s ömsesidiga överenskommelser.
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Vilka är fördelarna
för de offentliga och
privata sektorerna?
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OFFENTLIGA OCH PRIVATA FÖRDELAR
Fördelar för lagstiftare och andra myndigheter
blir fördelar för konsumenter och företag
Syftet med ackreditering är att främja varors och tjänsters rörlighet på marknaden, där kraven på
kvalitet och säkerhet ökar. Ackreditering är en harmoniserad, öppen och repeterbar metod som
 möjliggör innovation,
 minskar myndigheternas behov att utnyttja sina egna resurser,
 ökar konsumenternas och företagens förtroende,
 gör att de rättsliga kraven kan uppfyllas till rimlig kostnad.
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För lagstiftare och andra myndigheter
Provning, verifiering, kontroll, kalibrering och certifiering kan användas för bättre kontroll och reglering.
De ackrediterade organens tjänster, som antingen används direkt av lagstiftare och andra myndigheter eller tas upp som hjälpmedel i regler och föreskrifter, är ett ändamålsenligt sätt att

 främja genomförandet av europeisk och nationell lagstiftning, eftersom de fungerar som en
sorts kvalitetsstämpel som bekräftar överensstämmelsen med standarder och allmänt godtagna krav,
 kvalificera leverantörer av varor och tjänster, särskilt på upphandlingsmarknaden,
 öka handeln och den ekonomiska tillväxten samt ge myndigheterna tillförlitliga uppgifter,
 minska byråkratin genom att avlägsna en rad administrativa skyldigheter,
 begränsa kostnaderna och resurserna genom att minska myndigheternas behov av att använda egen specialiserad bedömningspersonal och genom att undvika dubbelarbete,
 förenkla upphandlingsprocessen genom att bygga besluten på förtroende.
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För konsumenter
Skapar förtroende
Konsumenterna litar i allt högre grad på oberoende uppgifter, snarare än på leverantörernas
reklam. Konsumenternas förtroende på marknaden ökar när de vet att varorna och tjänsterna
regelbundet utvärderas och kontrolleras av en oberoende och kompetent tredje part. Konsumenter
som väljer produkter med kvalitetsmärke kan vara säkra på kvaliteten på den vara eller tjänst de
köper.
Skyddar, i allmänhetens intresse
I andra änden av leveranskedjan skyddas konsumenternas intressen av nationella ackrediterings
organ som ”kontrollerar kontrollörerna”.
För företag
Ökar effektiviteten
Noggrann kalibrering, mätning och provning i enlighet med bästa praxis begränsar misstagen
och produktfelen, förbättrar kontrollen av produktionskostnaderna och bidrar till en innovativ miljö.
När företagens ledningssystem, produkter eller tjänster certifieras av ett ackrediterat organ får de
bättre resultat genom att de använder ett erkänt hjälpmedel för beslutsfattande, riskhantering och
leverantörsval. Därigenom får de en konkurrensfördel när det gäller rykte och trovärdighet, både
på ”Business to Business” och på konsumentmarknaderna.
Minskar kontrollerna
Ackrediterad certifiering innebär presumtion om överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Det innebär att företagen inte måste tillhandahålla ytterligare dokumentation, och deras verksamhet förenklas genom att kontrollerna minskas eller slopas.
Främjar export
Det internationella erkännandet av bedömningar av överensstämmelse under ackreditering
främjar företagens expansion på utländska marknader, utan att det krävs ytterligare provningar
eller certifieringar.
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MARKNADSEFFEKTIVITET
Stöd åt lagstiftare och andra myndigheter inom alla sektorer
Tjänsterna för bedömning av överensstämmelse avser många olika varor och tjänster,
som lagstiftare och de andra myndigheterna måste säkerställa att allmänheten har
förtroende för
LIVSMEDELSKVALITET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

ENERGISPARANDE OCH MILJÖSKYDD

kontroll av ekologiska produkter och kvalitetsmärken
(skyddad geografisk beteckning – SGB, skyddad
ursprungsbeteckning – SUB, garanterad traditionell
specialitet – GTS) och laboratorietester av livsmedel

Ledningssystem för miljö och energi, verifiering av
koldioxidutsläpp, rening av avloppsvatten

KONSUMENTPRODUKTER

BYGGNADSVERKSAMHET

säkerhetskontroll och verifiering, särskilt av produkter
med CE-märkning, såsom produkter för barn och andra
potentiellt farliga produkter (t.ex. elektrisk och elektronisk
utrustning, maskiner, hissar, osv.)

styrning av projekt och byggnadsarbeten, byggprodukter,
funktionen hos mätinstrument såsom el- och gasmätare

HÄLSOSKYDD

BROTTSUTREDNINGAR

medicinska undersökningar och certifiering av
medicintekniska produkter

Kriminalteknisk analys, fingeravtrycksundersökning,
DNA-databasskydd, säkerhetssystem i överensstämmelse med sektorskrav

ARBETSMILJÖ

TRANSPORT OCH INFRASTRUKTUR

Systematiskt arbetsmiljöarbete, branddetektions- och
larmsystem

kontroll av material för motorvägar, certifiering av kompetensen hos personal som kontrollerar fordon, järnväg

På webbplatsen www.publicsectorassurance.org presenteras fallstudier och oberoende forskning som
visar hur ackrediterade bedömningar av överensstämmelse används till verklig fördel av staten, lokala myndigheter och tillsynsmyndigheter runtom i världen.
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MERVÄRDET MED ACKREDITERING
Ackrediterade bedömningar av överensstämmelse
Genom att använda ackrediterade provningar, kalibreringar, kontroller certifieringar och
verifieringar får lagstiftare och andra myndigheter en oberoende och kompetent utvärdering från tredje part med objektiva resultat som underlättar välgrundade beslut vid reglering, offentlig upphandling eller leverans av produkter och tjänster på marknaden.
Ackrediterade organ som utför sådana tjänster säkerställer att de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och sektorskriterier när det gäller:
 teknisk kompetens, professionalitet och integritet,
 riskhantering,
 lämplig personal och utrustning,
 rutiner för klagomål och överklaganden,
 förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European Co-operation for Accreditation’s multilaterala avtal.
Vid val av ackrediterat organ är det viktigt att fastställa vilket verksamhetsområde det
ackrediterade organet är ackrediterat för. Detta anges på ackrediteringsintyget.
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PROVNING OCH KALIBRERING
Ackrediterad provning och kalibrering garanterar noggranna och tillförlitliga resultat för en
bestämd provning, och ser till att kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent
och opartiskt sätt och med rätt noggrannhet.
Ackreditering av ett provningslaboratorium innebär att
 provningsmetoderna är giltiga och lämpliga,
 provningsutrustningen är ändamålsenlig och underhålls,
 provningsobjekt hämtas, hanteras och transporteras på lämpligt sätt,
 provningsdata kontrolleras och kvalitetssäkras.
Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att
 kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara,
 utförande och dokumentation är spårbara,
 mätningarna utförs enligt validerade procedurer,
 standarder och mätinstrument är tillförlitliga.
Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem
i ISO 9001.
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MEDICINSK UNDERSÖKNING
Ackrediterade medicinska undersökningar garanterar att de medicinska laboratorierna är inriktade på patientvård, vilket står i direkt samband med förbättrad patientsäkerhet, riskreducering
och effektivitet.
Ackreditering enligt ISO 15189 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem
i ISO 9001.

ARRANGÖRER AV KOMPETENSPRÖVNING
Ackrediterad arrangör av kompetensprövning ger säkra möjligheter att jämföra laboratoriernas
kompetens och göra en oberoende bedömning av laboratoriernas data jämfört med referens‑
värden (eller andra resultatkriterier) eller med resultaten från liknande laboratorier.

KONTROLL
Ackreditering säkerställer att den som kontrollerar är kompetent, att relevanta metoder används
för kontrollerna och att resultaten är opartiska.
På de frivilliga och reglerade områdena kan kontroll användas för att bedöma anläggningens, projektets, tjänstens, processens eller installationens överensstämmelse med tillämpliga krav baserat
på en professionell bedömning.
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CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM
Certifiering av ledningssystem säkerställer att produktionsprocesserna för en produkt eller tjänst
är styrda och systematiska, och att prestandan hela tiden förbättras och inriktas på att uppfylla
kundernas krav.
Ackrediterade certifieringar av ledningssystem säkerställer att bedömningen är opartisk, och att
revisorerna har kunskap om den verksamhet som ska certifieras och har relevant expertis.
En organisation certifieras endast för överensstämmelse med den standard för ledningssystem som anges på certifikatet för det avsedda området, dvs. certifieringens tillämpningsområde. De verksamhetsplatser i organisationen som omfattas av certifieringen
anges också på certifikatet.

CERTIFIERING AV PRODUKTER; PROCESSER ELLER TJÄNSTER
En produkt (t.ex. en lågenergilampa), en tjänst (t.ex. persontransport) eller en process (t.ex. ekologiskt jordbruk, spårbarhet av trävarors ursprung) kan certifieras.
Produktcertifieringen avser producentens försäkran att produkten (eller processen eller tjänsten)
överensstämmer med tillämpliga krav. Det är inte certifieringsorganets uppgift att utfärda en försäkran om överensstämmelse, utan att intyga påstående om överensstämmelse med tillämpliga
krav är sant.
En ackrediterad produktcertifiering visar att certifieringsorganet och tillverkaren är oberoende av
varandra och innebär presumtion om överensstämmelse med tillämpliga lagkrav.
Produktcertifikat utfärdat under ackreditering ska omfatta en detaljerad hänvisning till den
tekniska standard eller de tekniska specifikationer som produkten har certifierats mot.
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CERTIFIERING AV PERSONER
Ackreditering av organ som certifierar personer är antingen frivillig eller obligatorisk. Den kan
vara ett lagstadgat krav för vissa yrkeskategorier (t.ex. besiktningsmän för fordonsbesiktning,
kontrollansvarig, sakkunnig osv.).
Det ackrediterade certifikatet för personer avser kompetensen hos den person som det
ackrediterade organet har bedömt och certifierat, med korrekt hänvisning till det normerande
dokument som personens kompetens överensstämmer med.

VERIFIERING
Enligt förordning (EG) nr 600/2012 ska växthusgasutsläpp verifieras av ackrediterade verifierare,
som kan finnas i mer än en EU-medlemsstat.
Ackrediterade verifieringsrapporter kan godtas i hela Europa.
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PÅLITLIGA PARTNER
Nätverk av ackrediteringsorgan
Hitta en kompetent leverantör för bedömning av överensstämmelse
European Co-operation for Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF) och
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) offentliggör en förteckning över de
ackrediteringsorgan som har undertecknat EA:s och IAF:s multilaterala avtal (MLA) eller
ILAC:s överenskommelse om ömsesidigt erkännande (MRA), för att redovisa kompetenta
ackrediteringsorgan i världen.

www.european-accreditation.org

www.iaf.nu

www.ilac.org

www.swedac.se

Ackrediteringsorganen i de flesta länder offentliggör dessutom förteckningar över de organ och
laboratorier de har ackrediterat, tillsammans med kontaktuppgifter och beskrivningar av ackrediteringens omfattning.

31

EA Secretariat

75 avenue Parmentier
F-75544 PARIS Cedex 11
FRANCE
Email: secretariat@european-accreditation.org
Phone: +33 (0)1 40 21 24 62
www.european-accreditation.org
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