
AKKREDITERINGSMEDDELELSE for miljøverifikatorer  

    

Akkreditering til miljøverifikation (EMAS)  Nr. : AMC 27 

Implementering af Kommissionens forordning (EU) 2017/1505 Dato : 2018.01.29 

 Side : 1/2 

    

 

 

 
 DANAK 

 Den Danske Akkrediteringsfond 

 Dyregårdsvej 5 B 

 2740 Skovlunde 

 Tlf: +45  77 33 95 00 

 CVR-nr. 26 89 93 89 

 Bank: Reg. nr. 2191 

 Kontonr: 8967 583627 

 danak@danak.dk 

 www.danak.dk 

  

Denne akkrediteringsmeddelelse gælder for miljøverifikatorer, der er akkrediteret til verifikation 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) samt for nye ansøgere.  

 

Akkrediteringsmeddelelsen beskriver implementering af Kommissionens forordning (EU) 2017/1505 af 28. 

august 2017 om ændring af bilag I, II og III til forordning (EF) nr. 1221/2009.   

 

Ændringerne i bilag I, II og III er foretaget for at tilpasse til EN/ISO 14001:2015.   

  

 

Termin for indførelse 

 

Forordning (EU) 2017/1505 trådte i kraft den 18. september 2017.  Miljøverifikator skal kontrollere overholdel-

se af kravene, som beskrevet i bilag I, II og III til forordning (EU) 2017/1505 i forbindelse med verifikation af 

organisationen i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 1221/2009.  

 

En del organisationer ønsker at opnå eller opretholde EMAS-registrering og ISO 14001 certificering som en 

integreret verifikations- og certificeringsproces. For at fastholde sammenhængen mellem de to kravdokumenter 

– EMAS og ISO 14001 – er der fastsat følgende overgangsordninger: 

 

1. Hvis EMAS-registreringen skal fornyes, og den næste verifikation skal foretages inden den 14. marts 

2018, kan organisationen aftale med Miljøstyrelsen og miljøverifikator at datoen for denne verifikation 

udskydes med seks måneder. 

 

2. Indtil den 14. september 2018 kan organisationen aftale med miljøverifikator at verifikationen udføres i 

overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1221/2009. I så fald er miljøverifikators redegø-

relse såvel som registreringsbeviset kun gyldig indtil den 14. september 2018. 

 

For punkt 2 skal der tages hensyn til IAF resolution 2017-13 med beslutning om, at per 15. marts 2018 skal 

certificeringsorganer foretage alle ISO 14001-audit (certificerings- overvågnings- og fornyelsesaudit) til den nye 

version (ISO 14001: 2015), se også DANAK’s akkrediteringsmeddelelse AMC 25. 

 

Hvis verifikationen foretages sammen med eller efter certificering af miljøledelsessystem efter EN/ISO 

14001:2015, skal verifikationen vedrørende bilag I, II og III baseres på  forordning (EU) nr. 2017/1505.  

 

 

Ansøgning om ændring af akkreditering 

 

Senest den 1. marts 2018 skal miljøverifikator søge om udvidelse af eksisterende akkreditering med forordning 

(EU) 2017/1505. 

 

DANAK’s sagsbehandling ved udvidelse af akkreditering foretages administrativt på baggrund af fremsendt 

ansøgning jf. nedenstående.   

 

Ved ansøgning om ændring skal følgende fremsendes til DANAK: 

 

• Plan for implementering af nye krav, herunder identifikation af ændrede/nye krav 
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• Kopi af opdaterede værktøjer og/eller tjeklister (opdatering af øvrig dokumentation: procedurer, instruk-

tioner, udkast til verifikationserklæring etc. skal vedlægges)  

 

• Dokumentation for hvordan auditorernes kompetencer er eller vil blive opdateret med indholdet i de nye 

bilag,  

 

• Dokumentation vedrørende information om nye krav til certifikatindehavere og internt i certificering-

sorganet 

 

På baggrund af tilfredsstillende fremsendt dokumentation vil akkrediteringsområdet blive udvidet til at omfatte 

forordning (EU) 2017/1505. Verifikation af implementeringen af alle aktiviteter og beskrivelser vil ske ved 

førstkommende besøg på akkrediteringen.  

 

 

DANAK, den 29. januar 2018 

 

 

 


