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Denne akkrediteringsmeddelelse beskriver indførelse af DS/EN ISO 22000:2018 for de certificeringsorganer,
der er akkrediteret til certificering efter DS/EN ISO 22000:2005 samt for nye ansøgere.

Termin for indførelse
I forbindelse med udgivelsen af ISO 22000:2018, Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed –
Krav til organisationer i fødevarekæden - er det i IAF besluttet, at overgangsfristen for overensstemmelse
med den nye standard er 3 år efter publicering. Det betyder, at akkreditering til certificering af ledelsessystemer efter DS/EN ISO 22000:2005 skal ophøre senest den 18. juni 2021.
Standarden skal være fuldt implementeret for såvel nye som eksisterende certificeringer senest denne dato.
Ingen nye certifikater må udstedes til DS/EN ISO 22000:2005 med gyldighedsperiode længere end 18. juni
2021. Eksisterende certifikater efter DS/EN ISO 22000:2005 med udløb efter denne dato skal konverteres
inden 18. juni 2021eller tilbagekaldes.
Konvertering af certifikater til DS/EN ISO 22000:2018 skal baseres på gennemgang af virksomhedens systemdokumentation samt gennemførelse af audit.

Ansøgning om ændring af akkreditering
Udstedelse af certifikater til DS/EN ISO 22000:2018 under DANAK akkreditering er betinget af, at DANAK har fremsendt afgørelse om at akkrediteringsområdet omfatter den nye udgave af standarden. Dette
gøres på grundlag af følgende:
Senest den 18. januar 2021 fremsendes ansøgning sammen med følgende dokumentation:
•

Plan for indførelse af DS/EN ISO 22000:2018 med angivelse af gennemførte og eventuelt endnu ikke afsluttede aktiviteter hos certificeringsorganet.

•

Kopi af opdaterede værktøjer og/eller tjeklister (opdatering af øvrig dokumentation: procedurer, instruktioner, fremgangsmåder, certificeringsbestemmelser etc. skal vedlægges).

•

Kopi af gab-analyse mellem kravene i den nye standard og DS/EN ISO 22000:2005

•

Dokumentation for hvordan auditorernes kompetencer er eller vil blive opdateret med indholdet i
den nye standard, herunder hvordan opnået kompetence er demonstreret.

•

Kopi af (evt. udkast til) orientering til certifikatindehaverne om fremgangsmåde og betingelser for
implementering af den nye standard.

På baggrund af tilfredsstillende fremsendt dokumentation vil DANAK vurdere behov for kontor- og markbesøg, før der kan indstilles til ændring af akkrediteringen.
Verifikation af implementeringen af alle aktiviteter og beskrivelser vil ske ved førstkommende besøg på
akkrediteringen, ligesom der ved kommende overvågninger vil blive foretaget markbesøg, hvor den nye version af standarden anvendes.
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Ændringer i akkrediteringskravene
Certificeringsorganerne skal fortsat følge DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015 og ISO/TS 22003:2013.
ISO 22000:2018 er udarbejdet med en ny indholdsmæssig struktur, der svarer til fx ISO 9001:2015. Krydsreference mellem ISO 22000:2005 og ISO 22000:2018 findes som Annex B i ISO 22000:2018.
Der er væsentlige ændringer i ISO 22000:2018 fx nye krav til organisation og ledelse (punkt 4 og 5) og
håndtering af risiko (punkt 6.1 og 8.1). Herudover er der præciserede krav i en række punkter.
Der er p.t. ikke i IAF eller EA udarbejdet dokumenter til fortolkning af ISO 22000:2018.

DANAK, den 5. oktober 2018
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