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1. Anvendelsesområde
1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK’s akkreditering i henhold til
Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).
1.2 Akkrediteringsbestemmelsen finder endvidere anvendelse for miljøverifikatorer, som foretager
verifikation og validering i tredjelande, dvs. i lande uden for EU-medlemsstaterne.
1.3 Hertil kommer bestemmelser, der retter sig mod miljøverifikatorer, der er akkrediteret (eller har
licens) i udlandet, og som vil foretage miljøverifikation af anlægsområder i Danmark.
2. Angivelse af akkrediteringsområde
2.1 En akkrediteret miljøverifikator må kun erklære at være akkrediteret med hensyn til de aktiviteter,
der er dækket af akkrediteringsområdet.
2.2 Et akkrediteringsområde fastlægges individuelt og afgrænses ved angivelse af erhvervssektorer/NACE-koder, som anført i Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006
om oprettelse af Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter, NACE rev. 2, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder.
2.3 Såfremt andet ikke er anført, vil akkrediteringsområdet for en miljøverifikator være geografisk
afgrænset til EU-medlemsstaterne. Hvis en akkrediteret miljøverifikator vil foretage verifikation og
validering i tredjelande, vil der skulle ansøges specifikt om udvidelse af akkrediteringen, hvorefter
de(t) pågældende land(e) vil fremgå af akkrediteringsområdet.
3. Udførelse af verifikation
3.1 Udførelse af en akkrediteret ydelse inden for en af akkrediteringsområdets erhvervssektorer betinger speciel teknisk, faglig kompetence inden for sektoren og til den konkrete opgave.
3.2. Miljøverifikatorens ledelse skal være kompetent til at fastlægge og bedømme den faglige kompetence, der kræves for at gennemføre verifikation inden for hver af de erhvervssektorer, akkrediteringsområdet omfatter. Ledelsen skal være fagligt kompetent til at vurdere, om miljøverifikatoren råder
over faglige ressourcer, der er tilstrækkelige til at udføre en konkret opgave, omfattet af akkrediteringsområdet, og skal kunne sammensætte det til opgaven nødvendige bedømmelseshold.
3.3 Den akkrediterede miljøverifikator må ikke påtage sig en opgave, hvortil miljøverifikatoren ikke
har den fornødne faglige kompetence.
3.4 Procedurerne for tilbudsgivning og kontraktgennemgang skal omfatte analyse af den konkrete
opgaves faglige kompleksitet og faglige niveau af kapabilitet for opgavens opfyldelse og for sammensætning af bedømmelseshold, anvendelse af eksperter og for særlig instruktion af bedømmelsesholdet.
3.5 Det skal dokumenteres, at den faglige kompetence vedligeholdes og ajourføres med udviklingen
inden for området.
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3.6 Miljøverifikator skal opretholde og løbende ajourføre dokumentation over bedømmelsespersonalets kvalifikationer, uddannelse og erfaring, herunder hvilke verifikationer og eventuelle certificeringer, de enkelte medarbejdere har deltaget i.
3.7 Miljøverifikator skal mindst fire uger forud for hver verifikation meddele tid og sted for enhver
verifikation i Danmark til DANAK. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009,
art. 23, stk. 2)
3.8 Miljøverifikatoren skal iagttage de til Rådets Forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009
supplerende regler og retningslinjer og henstillinger fra Kommissionen og offentliggjort på Kommissionens hjemmeside (EMAS helpdesk).
4. Miljøredegørelse og verifikationsrapport
4.1 Attestation af miljøredegørelsen foretages på miljøverifikatorens attestationsdokument for vedføjelse til miljøredegørelsen.
4.2 Attestationsdokumentet skal forsynes med miljøverifikatorens navn, adresse, evt. logo, samt akkrediteringsmærke med registreringsnummer.
4.3 Attestationsdokumentet skal enten vedføjes miljøredegørelsens originaludgave, således at disse
ikke kan adskilles, uden at det kan ses, eller have en så entydig identifikation af den originale udgave
af miljøredegørelsen, at attestationsdokumentet ikke kan misbruges som attestation for en anden udgave af miljøredegørelsen.
4.4 Det skal i attestationsdokumentet anføres, hvilket sprog attestationen af miljøredegørelsen gælder
for.
4.5 Attestationsdokumentet skal indeholde en note om, at miljøverifikatorens attestation ikke gælder
oversættelse af miljøredegørelsen til andre sprog eller mangfoldiggørelse af originaludgaven.
4.6 Miljøverifikatorens rapport til organisationen skal identificere den dokumentation, besøgt anlægsområde og samtaler med medarbejdere, som miljøverifikationen har omfattet.
5. Miljøverifikatorer akkrediteret af DANAK som vil foretage verifikation i en anden EU medlemsstat
(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 24, stk. 1)
5.1 En miljøverifikator, som vil foretage verifikation i en anden medlemsstat, skal opfylde bestemmelserne i den medlemsstat, som verifikationen foretages i.
5.2 En miljøverifikator skal mindst 4 uger før hver miljøverifikation i en organisation i en anden medlemsstat anmelde verifikationen til det lokale akkrediteringsorgan.
6. Miljøverifikatorer akkrediteret af DANAK som vil foretage verifikation i tredjelande
(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 27, stk.)
Miljøverifikatoren skal mindst 6 uger før hver miljøverifikation i en organisation i tredjelande informere DANAK om:
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organisationens navn og adresse,
anlægsområdets adresse
organisationens, herunder specifikt anlægsområdets, aktiviteter,
dato og plan for besøg,
omfang af miljøverifikationen.

Ovenstående oplysninger samt kopi af det originale akkrediteringsdokument, skal desuden sendes til
akkrediterings- eller licensudstedelsesorganet i den medlemsstat, hvor den pågældende organisation
agter at ansøge om registrering eller er registreret.
7. Miljøverifikatorer akkrediteret (eller som har licens) i en anden medlemsstat som vil foretage
verifikation i Danmark
(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 24, stk. 1)
7.1 En udenlandsk miljøverifikator, som vil foretage verifikation i Danmark, skal opfylde kravene i
afsnit 3, 4 og 7 (dog med undtagelse af 3.7) i denne akkrediteringsbestemmelse.
7.2 En udenlandsk miljøverifikator skal mindst 4 uger forud for hver verifikations- eller valideringsaktivitet i en organisation i Danmark informere DANAK om:
a. organisationens navn og adresse,
b. anlægsområdets adresse,
c. organisationens aktiviteter
d. dato og plan for besøg,
e. omfang af miljøverifikationen.
Sammen med ovenstående information vedlægges:
a. Kopi af akkrediteringsdokument og
b. beskrivelse af, hvorledes krav om kompetence inden for dansk miljølovgivning og miljøretningslinjer m.v. imødekommes.
7.3 DANAK giver miljøverifikatoren meddelelse om omfanget af DANAK’s tilsyn med gennemførelsen af miljøverifikationen, herunder om det vil omfatte overvågning af verifikation eller validering i
organisationen.
8. Offentliggørelse
8.1 DANAK sender oplysninger til Kommissionen, når der er ændringer i registeret over miljøverifikatorer med henblik på udgivelse af en samlet EU-liste i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
8.2 Tilbagetrækning eller ophør af en akkreditering som miljøverifikator indebærer slettelse i listen
over verifikatorer, jf. punkt 7.1.
Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den 22. marts 2010.
DANAK, den 15. marts 2010
Jesper Høy
Direktør

Allan Munck
Kvalitetschef

