KOMMISSORIUM

for
DANAK’s sektorudvalg for akkreditering til
miljøcertificering og EMAS-verifikation
Nedsættelse og formål
Udvalget er nedsat af bestyrelsen for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK med
det formål at yde DANAK rådgivning i sager af principiel betydning for akkreditering til
certificering af miljøledelsessystemer og for akkreditering til miljøverifikation (EMAS).
Udvalget kan inden for ovennævnte områder:
•
•
•
•
•
•

drøfte krav for akkreditering og forhold vedrørende driften af akkrediteringsordningen;
kommentere udkast til kravdokumenter, tekniske forskrifter, retningslinier og EA-dokumenter;
drøfte fortolkningen af specifikke krav;
drøfte særlige krav i forbindelse med myndighedskrav;
medvirke ved udbredelsen af kendskabet til akkreditering og DANAK;
inddrage forhold i relation til certificering af arbejdsmiljø- og energiledelsessystemer, hvor det
findes hensigtsmæssigt.

Udvalget skal årligt rapportere til bestyrelsen for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, og
udvalget kan indstille emner af principiel betydning for DANAK til behandling i bestyrelsen.
Udvalget kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til behandling af specifikke problemstillinger. En ad
hoc-arbejdsgruppe opløses, når den har løst sin opgave.
Medlemmer
Medlemmerne udpeges af nedennævnte interessenter for en periode på 3 år med mulighed for
genudpegning. Medlemskredsen skal være repræsentativ for brugerne af certificerings- og
verifikationsordningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøstyrelsen, registreringsmyndighed for EMAS
Miljøstyrelsen, miljøtilsyn
Energistyrelsen
Landsorganisationen i Danmark (LO)
Kommunernes Landsforening (KL)
Dansk Industri (DI)
Amtsrådsforeningen
Landbrugsrådet
De akkrediterede miljøcertificeringsorganer / miljøverifikatorer

Endvidere kan direktøren for DANAK udpege yderligere medlemmer med specielt kendskab til
sektorudvalgets område.

I tilfælde af et medlems forfald kan vedkommende lade sig repræsentere af en suppleant.
Repræsentanter for DANAK deltager i udvalgets møder.
Formand og sekretariat
Formanden udpeges af bestyrelsen for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. I tilfælde af
formandens forfald overtager sekretariatet formandens funktion.
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, er sekretariat for udvalget. Sekretariatet
deltager i udvalgets møder.
Forretningsorden
Der er udarbejdet en forretningsorden, som er forelagt udvalget.
Der finder ikke afstemninger sted i udvalget.
Konkrete akkrediteringssager kan ikke behandles af hverken ad hoc arbejdsgrupper eller udvalget.

DANAK, den 15. december 2003
Formand for DANAK
Ole Bjørn Jensen

Direktør for DANAK
Jesper Høy

