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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2278
af 4. september 2017
om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet
for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold
i landbruget i Den Europæiske Union
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 af 30. november 2009 om oprettelse af et informationsnet
for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den
Europæiske Union (1), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1217/2009 indeholder en liste over områder i informationsnettet for
landøkonomisk bogføring (»INLB-områder«) pr. medlemsstat.

(2)

I henhold til dette bilag er Tyskland opdelt i 16 områder. I henhold til forordning (EF) nr. 1217/2009 har
Tyskland anmodet om at slå INLB-områderne Schleswig-Holstein og Hamburg sammen til ét INLB-område:
Schleswig-Holstein/Hamburg

(3)

Forordning (EF) nr. 1217/2009 bør derfor ændres.

(4)

Den ajourførte liste over INLB-områder i denne forordning bør finde anvendelse fra regnskabsåret 2018 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1217/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra regnskabsåret 2018.
(1) EUT L 328 af 15.12.2009, s. 27.
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Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 1217/2009 affattes listen over INLB-områder i Tyskland således:
»Tyskland
1. Schleswig-Holstein/Hamburg
2. Niedersachsen
3. Bremen
4. Nordrhein-Westfalen
5. Hessen
6. Rheinland-Pfalz
7. Baden-Württemberg
8. Bayern
9. Saarland
10. Berlin
11. Brandenburg
12. Mecklenburg-Vorpommern
13. Sachsen
14. Sachsen-Anhalt
15. Thüringen«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279
af 11. december 2017
om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og
anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets
direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF,
93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 20, stk. 2, og artikel 27, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

For at give mulighed for en meningsfuld mærkning er specifikke betegnelser for foder til selskabsdyr tilladt på
visse EU-sprog. Nye udviklinger i sektoren for foder til selskabsdyr i to af medlemsstaterne tyder på, at det også
er hensigtsmæssigt med specifikke betegnelser for foder til selskabsdyr i disse medlemsstater.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(3)

Tolerancerne for analytiske bestanddele og fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger bør revideres
under hensyntagen til den teknologiske udvikling inden for analytik og erfaringerne med god laboratoriepraksis.
Bilag IV til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(4)

I et stigende antal godkendelser af fodertilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1831/2003 (2) fastsættes der maksimumsindhold af tilsætningsstoffer i foderblandinger og fodermidler,
for hvilke der ikke tidligere har været fastsat sådanne værdier, mens begrebet anbefalet maksimumsindhold af et
tilsætningsstof i fuldfoder indføres som noget nyt i andre godkendelser. Dertil kommer, at foderfremstillingstek
nologien kan føre til reduktion af den tilsatte mængde tilsætningsstoffer, som f.eks. vitaminer, der også kan
forekomme naturligt i slutproduktet. Dette kan medføre uklarheder i praksis, hvis virksomhedslederen
i mærkningen skal angive den tilsatte mængde, mens kontrolmyndigheden kun kan analysere og verificere
mængden i slutproduktet. For at tage højde for disse udviklinger og for at sikre en afbalanceret, relevant og
meningsfuld mærkning af fodermidler og foderblandinger bør bilag VI og VII til forordning (EF) nr. 767/2009
ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Den teknologiske udvikling giver mulighed for en øget anvendelse som foder af fødevarer, som ikke længere er
bestemt til konsum. I Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (3) er sådanne »tidligere fødevarer« opført som
fodermidler. Da kvaliteten af sådanne tidligere fødevarer i nogle tilfælde måske ikke opfylder kravene til foder, bør
det i mærkningen af sådanne tidligere fødevarer angives, at de kun må anvendes som foder, efter at de er blevet
forarbejdet. Bilag VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor ændres.

(6)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af bilagene, bør der, for at
undgå unødig forstyrrelse af handelspraksis og for ikke at skabe en unødvendig administrativ byrde for
virksomhedslederne, fastsættes overgangsforanstaltninger, der muliggør en blid overgang for mærkningen.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

(1) EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af
18.10.2003, s. 29).
(3) Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II, IV, VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
1.
Fodermidler og foderblandinger, der er mærket før den 1. januar 2019 i overensstemmelse med de regler, der
finder anvendelse før den 1. januar 2018, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt,
hvis de er bestemt til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen.
2.
Fodermidler og foderblandinger, der er mærket før den 1. januar 2020 i overensstemmelse med de regler, der
finder anvendelse før den 1. januar 2018, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt,
hvis de er bestemt til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

1) Bilag II ændres således:
Punkt 3, litra b), affattes således:
»b) Følgende udtryk er tilladt som betegnelse for foder til selskabsdyr: på bulgarsk »храна«, på spansk »alimento«, på
tjekkisk kan betegnelsen »kompletní krmná směs« erstattes af »kompletní krmivo«, og »doplňková krmná směs«
kan erstattes af »doplňkové krmivo«, på engelsk »pet food«, på italiensk »alimento«, på ungarsk »állateledel«, på
nederlandsk »samengesteld voeder«, på polsk »karma«, på slovensk »hrana za hišne živali«, på finsk
»lemmikkieläinten ruoka«, på estisk »lemmikloomatoit«, på kroatisk »hrana za kućne ljubimce«.«
2) Bilag IV ændres således:
Del A affattes således:
»Del A: Tolerancerne for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII
1. Tolerancerne i denne del omfatter tekniske og analytiske afvigelser. Når der er fastsat analytiske tolerancer på EUplan, som dækker måleusikkerhed og variationer i de anvendte procedurer, tilpasses værdierne i punkt 2
i overensstemmelse hermed, så de kun omfatter tekniske tolerancer.
2. Hvis det konstateres, at sammensætningen af et fodermiddel eller en foderblanding afviger fra den angivne værdi
af de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII, gælder følgende tolerancer:
Bestanddel

råfedt

råfedt, foder til dyr, der ikke
anvendes i fødevareproduktionen

råprotein

råprotein, foder til dyr, der ikke
anvendes i fødevareproduktionen

råaske

Deklareret indhold af
bestanddelen

Tolerance (1)

[%]

Under den angivne værdi

Over den angivne værdi

<8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

< 16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

<8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

< 16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

<8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

> 32

8
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Bestanddel

træstof

sukker

stivelse

calcium

magnesium

natrium

samlet indhold af fosfor

aske, der er uopløselig i saltsyre

12.12.2017

Deklareret indhold af
bestanddelen

Tolerance (1)

[%]

Under den angivne værdi

Over den angivne værdi

< 10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

< 10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

< 10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

> 20

7

7

<1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

>5

1,5

3

<1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

>5

1,5

3

<1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

>5

1,5

3

<1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

>5

1,5

1,5

<1
1-< 5

0,3
ingen fastsatte grænser

>5
kalium

vandindhold

30 %
1,5

<1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

>5

1

2

<2

0,4

2-< 5

20 %
ingen fastsatte grænser

5-12,5

1

> 12,5

8%
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Deklareret indhold af
bestanddelen

Bestanddel

[%]

Tolerance (1)
Under den angivne værdi

Over den angivne værdi

energiværdi (2)

5%

10 %

proteinværdi (2)

10 %

20 %

(1) Tolerancerne er angivet enten som en absolut procentværdi (denne værdi skal trækkes fra/lægges til det deklarerede indhold)
eller som en relativ værdi markeret med »%« efter værdien (denne procentsats skal anvendes på det deklarerede indhold til at
beregne den acceptable afvigelse).
(2) Tolerancerne finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat nogen tolerance i overensstemmelse med en EU-metode eller i over
ensstemmelse med en officiel national metode i den medlemsstat, hvor foderet markedsføres, eller i overensstemmelse med
en metode, som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=
204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).«

3) Bilag VI affattes således:
»BILAG VI
Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevarepro
duktionen
Kapitel I: Obligatorisk og frivillig mærkning af fodertilsætningsstoffer, jf. artikel 15, litra f), og
artikel 22, stk. 1
1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives med deres specifikke navn, identifikationsnummer, tilsat mængde og
navnet på den funktionelle gruppe, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller den kategori, der er omtalt
i artikel 6, stk. 1, i samme forordning:
a) tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold for mindst én dyreart eller -kategori, der
anvendes i fødevareproduktionen
b) tilsætningsstoffer, der
histomonostatika«

tilhører

kategorierne

»zootekniske

tilsætningsstoffer«

og

»coccidiostatika

og

c) tilsætningsstoffer, for hvilke de anbefalede maksimumsindhold, der er fastsat i den retsakt, hvorved fodertilsæt
ningsstoffet er godkendt, er overskredet.
Mærkningsoplysningerne skal angives i overensstemmelse med den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsæt
ningsstof er godkendt.
Den tilsatte mængde, der er omhandlet i første afsnit, skal udtrykkes som mængden af fodertilsætningsstoffet,
medmindre der i den retsakt, hvorved det respektive fodertilsætningsstof er godkendt, er angivet et stof i kolonnen
»Minimumsindhold/Maksimumsindhold«. I så fald skal den tilsatte mængde udtrykkes som mængden af det
pågældende stof.
2. For fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med
tilsvarende virkning«, der skal være angivet i henhold til punkt 1, kan den samlede garanterede mængde i hele
holdbarhedsperioden angives i mærkningen under overskriften »Analytiske bestanddele« i stedet for at den tilsatte
mængde angives under overskriften »Tilsætningsstoffer«.
3. Navnet på den funktionelle gruppe som omhandlet i punkt 1, 4 og 6 kan erstattes af følgende kortformer, hvis en
sådan kortform ikke er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003:
Funktionel
gruppe

Navn og beskrivelse

Forkortet navn

1h

Stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering: stoffer, der Radionukleidkontrolstoffer
dæmper absorption af radionukleider eller fremmer udskil
lelse af dem

1m

Stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder: Mykotoksinreducerende stoffer
stoffer, der kan undertrykke eller reducere absorptionen af
mykotoksiner, fremme udskillelsen af mykotoksiner eller
ændre deres virkemåde
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Funktionel
gruppe
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Navn og beskrivelse

Forkortet navn

1n

Hygiejneforbedrende midler: stoffer eller, hvor det er rele Hygiejneforbedrende midler
vant, mikroorganismer, der påvirker foderets hygiejniske
kendetegn positivt ved at mindske en specifik mikrobiolo
gisk kontaminering

2b

Aromastoffer: stoffer, som forbedrer lugten eller smagen af Aromastoffer
de foderstoffer, de tilsættes

3a

Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer Vitaminer
med tilsvarende virkning

3b

Forbindelser af sporstoffer

Sporstoffer

3c

Aminosyrer, deres salte og analoger

Aminosyrer

3d

Urinstof og derivater heraf

Urinstof

4c

Stoffer, der har en gavnlig indvirkning på miljøet

Miljøforbedrende stoffer

4. Fodertilsætningsstoffer, der er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik, angives i overensstemmelse
med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant.
5. Den mærkningsansvarlige oplyser efter anmodning fra køberen navn, identifikationsnummer og funktionel
gruppe for de fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, til køberen. Denne bestemmelse finder
ikke anvendelse på aromastoffer.
6. Fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, kan frivilligt angives som minimum med deres navn
eller, i tilfælde af aromastoffer, som minimum med deres funktionelle gruppe.
7. Hvis et sensorisk tilsætningsstof eller et fodertilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber angives frivilligt
i mærkningen, skal den tilsatte mængde heraf oplyses i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der
er relevant, jf. dog punkt 6.
8. Tilhører et tilsætningsstof flere funktionelle grupper, angives den funktionelle gruppe eller kategori, der svarer til
tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet.
9. Mærkningsoplysninger, som vedrører den korrekte anvendelse af fodermidler og foderblandinger, og som er
fastlagt i den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt, skal angives.
Kapitel II: Mærkning af analytiske bestanddele, jf. artikel 17, stk. 1, litra f), og artikel 22, stk. 1
1. Følgende analytiske bestanddele i foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, skal angives på
etiketten under overskriften »Analytiske bestanddele« (1):
Foderblanding

Fuldfoder

Arter inden for målgruppen

Analytiske bestanddele og indhold

Alle arter

— Råprotein

Alle arter

— Træstof

Alle arter

— Råfedt

Alle arter

— Råaske

Alle arter

— Calcium

Alle arter

— Natrium

Alle arter

— Fosfor

Svin og fjerkræ

— Lysin

Svin og fjerkræ

— Methionin

(1) På tysk kan »analytische Bestandteile« erstattes af »Inhaltsstoffe«. På svensk kan »Analytiska beståndsdelar« erstattes af »Analyserat
innehåll«.

12.12.2017

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Foderblanding

Tilskudsfoder — mineralsk
foder

Andet tilskudsfoder

Arter inden for målgruppen
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Analytiske bestanddele og indhold

Alle arter

— Calcium

Alle arter

— Natrium

Alle arter

— Fosfor

Svin og fjerkræ

— Lysin

Svin og fjerkræ

— Methionin

Drøvtyggere

— Magnesium

Alle arter

— Råprotein

Alle arter

— Træstof

Alle arter

— Råfedt

Alle arter

— Råaske

Alle arter

— Calcium ≥ 5 %

Alle arter

— Natrium

Alle arter

— Fosfor ≥ 2 %

Svin og fjerkræ

— Lysin

Svin og fjerkræ

— Methionin

Drøvtyggere

— Magnesium ≥ 0,5 %

2. Stoffer, der angives under denne overskrift, og som også er sensoriske tilsætningsstoffer eller tilsætningsstoffer
med ernæringsmæssige egenskaber, angives med den totale mængde.
3. Hvis energiværdien og/eller proteinværdien angives, skal det ske i overensstemmelse med artikel 11 forordning
(EF) nr. 882/2004.«
4) Bilag VII affattes således:
»BILAG VII
Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevare
produktionen
Kapitel I: Obligatorisk og frivillig mærkning af fodertilsætningsstoffer, jf. artikel 15, litra f), og
artikel 22, stk. 1
1.

Følgende tilsætningsstoffer skal angives med deres specifikke navn og/eller identifikationsnummer samt tilsat
mængde og navnet på den funktionelle gruppe, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller den kategori,
der er omtalt i artikel 6, stk. 1, i samme forordning:
a) tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold for mindst én dyreart eller -kategori, der ikke
anvendes i fødevareproduktionen
b) tilsætningsstoffer, der tilhører kategorierne »zootekniske tilsætningsstoffer« og »coccidiostatika og
histomonostatika«
c) tilsætningsstoffer, for hvilke de anbefalede maksimumsindhold, der er fastsat i den retsakt, hvorved fodertil
sætningsstoffet er godkendt, er overskredet.
Mærkningsoplysningerne skal angives i overensstemmelse med den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsæt
ningsstof er godkendt.
Den tilsatte mængde, der er omhandlet i første afsnit, udtrykkes som mængden af fodertilsætningsstoffet,
medmindre der i den retsakt, hvorved det respektive fodertilsætningsstof er godkendt, er angivet et stof
i kolonnen »Minimumsindhold/Maksimumsindhold«. I så fald skal den tilsatte mængde udtrykkes som mængden
af det pågældende stof.

2.

For fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer
med tilsvarende virkning«, der skal være angivet i henhold til punkt 1, kan den samlede garanterede mængde
i hele holdbarhedsperioden angives i mærkningen under overskriften »Analytiske bestanddele«, i stedet for at den
tilsatte mængde angives under overskriften »Tilsætningsstoffer«.
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3.

Navnet på den funktionelle gruppe som omhandlet i punkt 1, 5 og 7 kan erstattes af kortformen, jf. tabellen
i bilag VI, punkt 3, hvis en sådan kortform ikke er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.

4.

Fodertilsætningsstoffer, der er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik, angives i overensstemmelse
med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant.

5.

For tilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »konserveringsmidler«, »antioxidanter«, »farvestoffer« og
»aromastoffer« er det uanset punkt 1 kun nødvendigt at anføre den pågældende funktionelle gruppe. I så tilfælde
giver den mærkningsansvarlige efter anmodning fra køberen denne de i punkt 1 og 2 omhandlede oplysninger.

6.

Den mærkningsansvarlige oplyser efter anmodning fra køberen navn, identifikationsnummer og funktionel
gruppe for de fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, til køberen. Denne bestemmelse finder
ikke anvendelse på aromastoffer.

7.

Fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, kan frivilligt angives som minimum med deres navn
eller, i tilfælde af aromastoffer, som minimum med deres funktionelle gruppe.

8.

Den tilsatte mængde af et sensorisk fodertilsætningsstof eller et fodertilsætningsstof med ernæringsmæssige
egenskaber angives i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant, hvis det oplyses
i mærkningen på frivillig basis.

9.

Tilhører et tilsætningsstof flere funktionelle grupper, angives den funktionelle gruppe eller kategori, der svarer til
tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet.

10. Mærkningsoplysninger, som vedrører den korrekte anvendelse af fodermidler og foderblandinger, og som er
fastlagt i den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkend, skal angives.
Kapitel II: Mærkning af analytiske bestanddele, jf. artikel 17, stk. 1, litra f), og artikel 22, stk. 1
1. Følgende analytiske bestanddele i foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, angives under
overskriften »Analytiske bestanddele« (1):
Foderblanding

Fuldfoder

Tilskudsfoder — mineralsk
foder

Andet tilskudsfoder

Arter inden for målgruppen

Analytiske bestanddele

Hunde, katte og pelsdyr

— Råprotein

Hunde, katte og pelsdyr

— Træstof

Hunde, katte og pelsdyr

— Råfedt

Hunde, katte og pelsdyr

— Råaske

Alle arter

— Calcium

Alle arter

— Natrium

Alle arter

— Fosfor

Hunde, katte og pelsdyr

— Råprotein

Hunde, katte og pelsdyr

— Træstof

Hunde, katte og pelsdyr

— Råfedt

Hunde, katte og pelsdyr

— Råaske

2. Stoffer, der angives under denne overskrift, og som også er sensoriske tilsætningsstoffer eller tilsætningsstoffer
med ernæringsmæssige egenskaber, angives med den totale mængde.
3. Hvis energiværdien og/eller proteinværdien angives, skal det ske i overensstemmelse med artikel 11 i forordning
(EF) nr. 882/2004.«
(1) På tysk kan »analytische Bestandteile« erstattes af »Inhaltsstoffe«. På svensk kan »Analytiska beståndsdelar« erstattes af »Analyserat
innehåll«.
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5) Bilag VIII ændres således:
a) Punkt 1 affattes således:
»1. Forurenede stoffer mærkes »Foder med for stort indhold af … (angivelse af de(t) uønskede stof(fer)
i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2002/32/EF) — må kun anvendes som foder efter afgiftning
i godkendte virksomheder«. Godkendelse af disse virksomheder sker i henhold til artikel 10, nr. 2) eller 3),
i forordning (EF) nr. 183/2005.«
b) Følgende tilføjes som punkt 3:
»3. Uden at punkt 1 og 2 derved tilsidesættes, skal tidligere fødevarer, som det er nødvendigt at forarbejde, inden
de kan anvendes som foder, mærkes således: »tidligere fødevarer — må kun anvendes som foder efter …
(angivelse af den relevante proces i henhold til del B i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013«.«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2280
af 11. december 2017
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 om fastsættelse af bestemmelser for
anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for
landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold
i landbruget i Den Europæiske Union
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 af 30. november 2009 om oprettelse af et informationsnet
for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den
Europæiske Union (1), særlig artikel 5a, stk. 2, artikel 8, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, og artikel 19, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 (2) fastsættes antallet af regnskabsførende bedrifter pr.
medlemsstat og pr. område i Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB). I henhold til gennemførel
sesforordning (EU) 2015/220 skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om en plan for udvælgelsen af
regnskabsførende bedrifter, der sikrer et repræsentativt udvalg af undersøgelsesområdet, inden begyndelsen af det
regnskabsår, som planen vedrører.

(2)

På baggrund af anmodningen fra Tyskland om at slå Schleswig-Holstein og Hamburg sammen til ét område,
nemlig Schleswig-Holstein/Hamburg, og anmodningerne fra Grækenland, Ungarn, Rumænien og Finland om at
ændre antallet af regnskabsførende bedrifter eller grænsen for økonomisk bedriftsstørrelse som følge af
strukturelle ændringer i landbruget bør disse medlemsstater for regnskabsåret 2018 gives tilladelse til at revidere
deres udvælgelsesplaner og/eller grænse for økonomisk bedriftsstørrelse samt til at omfordele eller tilpasse
antallet af regnskabsførende bedrifter i overensstemmelse hermed.

(3)

Da det bliver stadig vigtigere, at regnskabsmæssige data stilles til rådighed tidligere, og at de er af højere kvalitet,
opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at yde en ekstra organisatorisk indsats, som gør det muligt at
opgradere datafuldstændigheden og sikre, at bedriftsskemaer fremsendes tidligere end de frister, der er fastsat
i artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/220.

(4)

Som støtte til, at de regnskabsmæssige data, som medlemsstaterne fremsender, stilles til rådighed tidligere og er
fuldstændige samt af højere kvalitet, bør fristerne for fremsendelse af data samt proceduren for betaling af den
faste godtgørelse revideres og knyttes til tidspunktet for leveringen og fuldstændigheden af de INLB-data, der
fremsendes til Kommissionen.

(5)

Der bør i artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 indføres en overgangsbestemmelse vedrørende de
disponible budgetmidler for regnskabsåret 2018.

(6)

I bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 fastsættes den form og det layout af de regnskabsmæssige
data, der er indeholdt i bedriftsskemaerne. Af hensyn til klarheden bør bilag VIII indeholde yderligere oplysninger
om fremlæggelsen af disse data.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 bør derfor ændres.

(8)

De foreslåede ændringer bør anvendes fra regnskabsåret 2018.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Informationsnettet
for Landøkonomisk Bogføring —

(1) EUT L 328 af 15.12.2009, s. 27.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 af 3. februar 2015 om fastsættelse af bestemmelser for anvendelsen af Rådets
forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og
driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (EUT L 46 af 19.2.2015, s. 1).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:
»Tyskland, Grækenland, Ungarn, Rumænien og Finland reviderer de respektive udvælgelsesplaner, som de anmeldte
for regnskabsåret 2018. De underretter senest den 31. marts 2018 Kommissionen om deres respektive reviderede
udvælgelsesplaner for dette regnskabsår.«
2) Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
Størrelsen af den faste godtgørelse
1.
Den faste godtgørelse, jf. artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1217/2009, fastsættes til 160 EUR pr.
bedriftsskema.
2.
Hvis den grænse på 80 %, som er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1217/2009, ikke
nås for hverken et INLB-område eller den berørte medlemsstat, finder den nedsættelse, der er henvist til i nævnte
bestemmelse, kun anvendelse på nationalt plan.
3.
Med forbehold af opfyldelsen af forpligtelsen til at nå den grænse på 80 %, der er omhandlet i artikel 19,
stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1217/2009 for et INLB-område eller en medlemsstat, forhøjes den faste
godtgørelse med:
a) 5 EUR, såfremt medlemsstaten fremsender de regnskabsmæssige data, der er omhandlet i artikel 9 i denne
forordning, senest en måned før udløbet af den relevante frist, som er anført i artikel 10, stk. 3, eller
b) 7 EUR i regnskabsåret 2018 og 10 EUR fra regnskabsåret 2019, såfremt medlemsstaten fremsender de
regnskabsmæssige data, der er omhandlet i artikel 9 i denne forordning, senest to måneder før udløbet af den
relevante frist, som er anført i artikel 10, stk. 3.
4.
Til den i stk. 3, litra a) og b), omhandlede forhøjelse af den faste godtgørelse kan der lægges 2 EUR for
regnskabsåret 2018 og 5 EUR fra regnskabsåret 2019, såfremt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13,
stk. 1, litra b), i denne forordning har kontrolleret de regnskabsmæssige data samt fastslået, at de er behørigt udfyldt
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1217/2009, enten på tidspunktet for dataenes
fremsendelse til Kommissionen eller senest to måneder efter den dato, hvor Kommissionen underrettede den
fremsendende medlemsstat om, at de fremsendte regnskabsmæssige data ikke er behørigt udfyldt.«
(3) Bilag I, II og VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra regnskabsåret 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

I bilag I, II og VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 foretages følgende ændringer:
1) I bilag I:
Linjen vedrørende Rumænien affattes således:
»Rumænien

4 000«

2) I bilag II foretages følgende ændringer:
a) Linjen vedrørende Tyskland i tabellen over antallet af regnskabsførende bedrifter affattes således:
»Løbenummer

Antal regnskabsførende bedrifter pr.
regnskabsår

Betegnelse for INLB-område
TYSKLAND

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

—

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

1 307
—
1 010

Tyskland i alt

8 800«

b) Linjen vedrørende Grækenland i tabellen over antallet af regnskabsførende bedrifter affattes således:
»Løbenummer

Antal regnskabsførende bedrifter pr.
regnskabsår

Betegnelse for INLB-område
GRÆKENLAND

450

Μακεδονία — Θράκη (Makedonia-Thraki)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Ipiros-Peloponni
sos-Nissi Ioniou)

1 150

470

Θεσσαλία (Thessalia)

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, De
Ægæiske Øer, Kreta)

1 225

Grækenland i alt

4 675«
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c) Linjen vedrørende Ungarn i tabellen over antallet af regnskabsførende bedrifter affattes således:
»Løbenummer

Antal regnskabsførende bedrifter pr.
regnskabsår

Betegnelse for INLB-område
UNGARN

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223
Ungarn i alt

2 100«

d) Linjen vedrørende Rumænien i tabellen over antallet af regnskabsførende bedrifter affattes således:
»Løbenummer

Antal regnskabsførende bedrifter pr.
regnskabsår

Betegnelse for INLB-område
RUMÆNIEN

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79
Rumænien i alt

5 100«

e) Linjen vedrørende Finland i tabellen over antallet af regnskabsførende bedrifter affattes således:
»Løbenummer

Antal regnskabsførende bedrifter pr.
regnskabsår

Betegnelse for INLB-område
FINLAND

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108
Finland i alt

900«

3) I bilag VIII foretages følgende ændringer:
a) I tabel D foretages følgende ændringer:
i)

Linjen vedrørende kategori »2010. Biologiske aktiver — planter« i anden tabel affattes således:
»Kode (*)

2010

Beskrivelse af kategorier

Biologiske aktiver — planter

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

«
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ii) Linjen vedrørende kategorien af aktiver »2010. Biologiske aktiver — planter« affattes således:
»2010. Biologiske aktiver — planter
Værdien af alle planter, der endnu ikke er blevet høstet (alle flerårige afgrøder og afgrøder på roden). Samlet
afskrivning (D.AD) og afskrivning i indeværende år (D.DY.) indberettes kun for Permanente beplantninger.«
iii) Tabellen vedrørende statusopgørelsesmetoder erstattes af følgende tabel:
»Dagsværdi med fradrag af
forventede
salgsomkostninger

Det beløb, som et aktiv kan handles til, eller en 3010, 5010, 7010
gæld indfris for, mellem velinformerede, interesse
rede parter ved en uafhængig transaktion med fra
drag af de forventede salgsomkostninger.

Anskaffelsesværdi

Et aktivs nominelle eller oprindelige pris på anskaf 2010, 3020, 3030, 4010,
felsestidspunktet
7020

Bogført værdi

Et aktivs bogførte værdi i balancen

1010, 1020, 1030, 1040,
8010«

b) Tabel H, fjerde afsnit, affattes således:
»Hvis de registrerede omkostninger vedrører »forbruget« af produktionsmidler i regnskabsåret, men ikke
modsvarer produktionen i regnskabsåret, anføres ændringer i lager af rå- og hjælpestoffer (inklusive ændringerne
i udlæg til planteavl) i tabel D med koden 1040. Lagerbeholdninger.«
c) Tabel M:
I sektion AI Administrative oplysninger affattes tredje afsnit således:
»Tilvejebringelse af de data, der er omhandlet i kolonnen »Antal basisenheder« (N), er frivillig for regnskabsårene
2015-2017 for koderne 10300-10319.«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2281
af 11. december 2017
om tilladelse til at forhøje tilsætningsgrænserne for vin fra druer høstet i 2017 i visse
vindyrkningsområder i Tyskland og alle vindyrkningsområder i Danmark, Nederlandene og
Sverige
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 91, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til del I, afsnit A, punkt 3, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013 kan medlemsstaterne anmode
om, at grænserne for forhøjelse af alkoholindholdet udtrykt i volumen (tilsætning) for vin forhøjes med indtil
0,5 % i år med usædvanligt ugunstige vejrforhold.

(2)

Danmark, Nederlandene, Sverige og Tyskland har anmodet om sådanne forhøjelser af tilsætningsgrænserne for
vin fra druer høstet i 2017, eftersom vejrforholdene i vækstsæsonen var usædvanligt ugunstige. Danmark,
Nederlandene og Sverige har indgivet en sådan anmodning for alle deres vindyrkningsområder. Tyskland har
anmodet om en forhøjelse af tilsætningsgrænsen udelukkende for vin fra druesorten Dornfelder i områderne Ahr,
Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz og Rheinhessen.

(3)

På grund af de usædvanligt dårlige vejrforhold i 2017 kan der med de grænser for forhøjelse af det naturlige
alkoholindhold, der er fastsat i del I, afsnit A, punkt 2, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, ikke
fremstilles vin med et sådant totalt alkoholindhold fra alle eller visse af de druesorter i visse vindyrkningsområder,
som der normalt er efterspørgsel efter.

(4)

Derfor er det hensigtsmæssigt at tillade en forhøjelse af tilsætningsgrænserne for vin fra alle eller visse druesorter
høstet i 2017 i vindyrkningsområder i Danmark, Nederlandene, Sverige og Tyskland.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles
Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Uanset del I, afsnit A, punkt 2, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013 må forhøjelsen af det naturlige
alkoholindhold udtrykt i volumen i friske druer, der er høstet i 2017, druemost, delvis gæret druemost, ung ikkefærdiggæret vin og vin fremstillet af druer høstet i 2017 i de vindyrkningsområder eller dele heraf, der er angivet
i bilaget til denne forordning, og for alle eller visse druesorter, der er angivet i nævnte bilag, ikke overstige 3,5 % vol.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Druesorter til vinfremstilling og vindyrkningszoner eller dele heraf, hvor der i henhold til
artikel 1 er givet tilladelse til en forhøjelse af tilsætningsgrænsen

Medlemsstat

Vindyrkningsområder eller dele heraf (vindyrkningszone)

Sorter

Danmark

Alle vindyrkningsområder (zone A)

Alle godkendte druesorter

Tyskland

Vindyrkningsområdet i Ahr (zone A)

Dornfelder

Vindyrkningsområdet i Mittelrhein (zone A)
Vindyrkningsområdet i Mosel (zone A)
Vindyrkningsområdet i Nahe (zone A)
Vindyrkningsområdet i Pfalz (zone A)
Vindyrkningsområdet i Rheinhessen (zone A)
Nederlandene

Alle vindyrkningsområder (zone A)

Alle godkendte druesorter

Sverige

Alle vindyrkningsområder (zone A)

Alle godkendte druesorter
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AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2282
af 11. december 2017
om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den
Demokratiske Republik Congo
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 20. december 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/788/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Den
Demokratiske Republik Congo (DRC).

(2)

Den 12. december 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/2231 (2) som reaktion på hindringer af
valgafviklingen og de dermed forbundne krænkelser af menneskerettighederne i DRC. Afgørelse (FUSP)
2016/2231 ændrede afgørelse 2010/788/FUSP og indførte selvstændige restriktive foranstaltninger i henhold til
dens artikel 3, stk. 2.

(3)

På grundlag af en gennemgang af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i afgørelse
2010/788/FUSP, bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 12. december 2018.

(4)

Rådets afgørelse 2010/788/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Artikel 9, stk. 2, i afgørelse 2010/788/FUSP affattes således:
»2. De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, anvendes indtil den 12. december 2018. De skal om
nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at deres mål ikke er nået.«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Rådets vegne
F. MOGHERINI

Formand

(1) Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og
om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP (EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30).
(2) Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2231 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over
for Den Demokratiske Republik Congo (EUT L 336I af 12.12.2016, s. 7).
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RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2283
af 11. december 2017
til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben og lette våben og
andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig
handel hermed (»iTrace III«)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 31, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende i betragtninger:
(1)

I EU's globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik fra 2016 (»EU's globale strategi«)
fremhæves det, at Den Europæiske Union vil fremme fred og garantere sine borgeres og sit områdes sikkerhed
samt optrappe sit bidrag til den fælles sikkerhed.

(2)

Den ulovlige fremstilling, overførsel og handel med konventionelle våben, herunder håndvåben og lette våben
(»SALW«), samt den voldsomme ophobning og ukontrollerede spredning heraf er centrale aspekter af denne
udfordring både i og uden for Europa. Disse ulovlige aktiviteter øger usikkerheden i Europa og dets nabolande og
i mange andre regioner i verden, forværrer konflikter og undergraver postkonfliktfredsopbygning og udgør
dermed en alvorlig trussel mod den europæiske fred og sikkerhed.

(3)

I EU-strategien af 16. december 2005 for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt
ammunition hertil (»EU's SALW-strategi«), som fastlægger retningslinjerne for Unionens indsats på SALWområdet, understreges det, at SALW bidrager til en forværring af terrorismen og den organiserede kriminalitet, og
at de er en vigtig faktor i forbindelse med udløsning og spredning af konflikter samt sammenbrud af statslige
strukturer.

(4)

EU's SALW-strategi fastslår desuden, at Unionen skal styrke og støtte ordninger til overvågning af sanktioner samt
støtte styrkelsen af eksportkontrollen og fremme Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (1), bl.a. gennem fremme
af foranstaltninger til at forbedre gennemsigtigheden.

(5)

Med FN's handlingsprogram vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med SALW
i alle dens aspekter (»FN's handlingsprogram«), som blev vedtaget den 20. juli 2001, har alle FN's medlemsstater
forpligtet sig til at forebygge ulovlig handel med SALW eller omledning heraf til uautoriserede modtagere og
navnlig til at tage hensyn til risikoen for omledning af SALW til den ulovlige handel, når anmodninger om
eksporttilladelser vurderes.

(6)

Den 8. december 2005 vedtog FN's Generalforsamling et internationalt instrument, der skal sætte staterne i stand
til i tide og på pålidelig vis at identificere og spore ulovlige SALW.

(7)

På anden gennemgangskonference om FN's handlingsprogram i 2012 bekræftede alle FN's medlemsstater på ny
deres tilsagn om at forebygge ulovlig handel med SALW, herunder omledning heraf til uautoriserede modtagere,
og deres tilsagn i FN's handlingsprogram vedrørende vurdering af anmodninger om eksporttilladelser.

(8)

Den 24. december 2014 trådte våbenhandelstraktaten (»ATT«) i kraft. Formålet med ATT er at fastsætte de højest
mulige fælles internationale standarder for regulering eller forbedring af reguleringen af den internationale handel
med konventionelle våben, at forebygge og udrydde ulovlig handel med konventionelle våben og forebygge
omledning heraf. Unionen bør støtte alle FN's medlemsstater i at gennemføre effektiv kontrol med
våbenoverførsler for at sikre, at våbenhandelstraktaten bliver så effektiv som muligt, navnlig for så vidt angår
gennemførelsen af artikel 11.

(9)

Unionen har tidligere støttet Conflict Armament Research Ltd. (CAR) ved Rådets afgørelse 2013/698/FUSP (2) og
(FUSP) 2015/1908 (3) (iTrace I og II).

(1) Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr
(EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).
(2) Rådets afgørelse 2013/698/FUSP af 25. november 2013 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben
og lette våben og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig handel hermed
(EUT L 320 af 30.11.2013, s. 34).
3
( ) Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1908 af 22. oktober 2015 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben
og lette våben og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig handel hermed
(»iTrace II«) (EUT L 278 af 23.10.2015, s. 15).
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Unionen ønsker at finansiere iTrace III, tredje fase af denne globale rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige
SALW og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition. Dette vil mindske risikoen for ulovlig handel
hermed og bidrage til at nå ovenstående mål, herunder ved at give nationale våbeneksportmyndigheder relevante
og rettidige oplysninger om ulovlig våbenhandel og derved bidrage til Europas fælles sikkerhed, jf. EU's globale
strategi —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Med henblik på gennemførelsen af EU's globale strategi og EU's SALW-strategi og fremme af fred og sikkerhed har de
projektaktiviteter, der skal modtage støtte fra Unionen, følgende specifikke mål:
— fortsat vedligeholdelse af et brugervenligt globalt informationsstyringssystem for omledte eller ulovligt handlede
SALW og andre omledte eller ulovligt handlede konventionelle våben og ammunition hertil (»iTrace«), der er
dokumenteret i konfliktramte områder, med henblik på at stille relevante oplysninger til rådighed for politiske
beslutningstagere, eksperter i kontrol med konventionelle våben og embedsmænd, der beskæftiger sig med kontrol af
eksport af konventionelle våben, så de kan udvikle effektive evidensbaserede strategier og projekter til bekæmpelse af
den ulovlige spredning af SALW og andre konventionelle våben og ammunition hertil
— uddannelse og vejledning af nationale myndigheder i konfliktramte stater i at udvikle en bæredygtig national
kapacitet til at identificere og spore ulovlige våben, fremme et kontinuerligt samarbejde med iTrace-projektet, blive
bedre til at fastsætte prioriteter for fysisk sikkerhed og lagerforvaltning (PSSM), mere effektivt udforme nationale krav
til våbenkontrol og retshåndhævelsesbistand (navnlig EU-finansierede initiativer såsom iARMS) og styrke dialogen
med EU-missioner og -initiativer
— hyppigere og længerevarende feltforskning inden for SALW og andre konventionelle våben og ammunition hertil, der
ulovligt er i omløb i konfliktramte områder, med henblik på at generere iTrace-data for at imødekomme klare krav
fra medlemsstaterne og EU-delegationerne
— direkte støtte til medlemsstaternes myndigheder med ansvar for kontrol med våbeneksport og politiske
beslutningstagere inden for våbenkontrol, herunder gentagne rådgivningsbesøg til medlemsstaternes hovedstæder
forestået af projektmedarbejdere under iTrace, en døgnbetjent supporttjeneste, der kan yde øjeblikkelig rådgivning
om risikovurdering og strategier for bekæmpelse af omledning, udvikling af sikre dashboardapplikationer til
stationær og mobil brug, der kan give øjeblikkelig meddelelse om omledning efter eksport, og en foranstaltning,
hvorved projektmedarbejdere under iTrace efter anmodning kan forsyne medlemsstaterne med en verificering efter
afsendelse
— øget bevidsthed om resultaterne af projektet gennem opsøgende arbejde, fremme af formålet med og de disponible
funktioner i iTrace over for internationale og nationale politiske beslutningstagere, eksperter i kontrol med
konventionelle våben og myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser samt styrkelse af den
internationale kapacitet til at overvåge den ulovlige spredning af SALW og andre konventionelle våben og
ammunition hertil samt hjælpe politiske beslutningstagere med at fastlægge de vigtigste indsatsområder for
international bistand og internationalt samarbejde og mindske risikoen for omledning af SALW og andre
konventionelle våben og ammunition hertil
— tilvejebringelse af rapporter om nøglepolitikspørgsmål, der bygger på data fra feltundersøgelser og lægges i iTracesystemet, om særlige områder, som kræver international opmærksomhed, herunder væsentlige mønstre for den
ulovlige handel med SALW og andre konventionelle våben og ammunition hertil og den regionale udbredelse af
ulovligt handlede våben og ammunition hertil.
Unionen finansierer dette projekt, som beskrives nærmere i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2
1.
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»HR«) har ansvaret for
gennemførelsen af denne afgørelse.
2.
Den tekniske gennemførelse af det projekt, der er omhandlet i artikel 1, udføres af Conflict Armament Research
Ltd. (»CAR«).
3.

CAR udfører sine opgaver under HR's ansvar. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige aftaler med CAR.

L 328/22

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.12.2017

Artikel 3
1.
Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af projektet i artikel 1 er på 3 474 322,77 EUR. Det samlede
anslåede budget for det overordnede projekt er på 3 993 676,97 EUR, der samfinansieres med CAR og det tyske
forbundsudenrigsministerium.
2.
De udgifter, der finansieres med beløbet i stk. 1, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der
gælder for Unionens almindelige budget.
3.
Kommissionen overvåger, at de i stk. 1 omhandlede finansielle referencegrundlag forvaltes korrekt. Med henblik
herpå indgår Kommissionen den nødvendige aftale med CAR. Det skal fremgå af aftalen, at CAR sørger for, at Unionens
bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.
4.
Kommissionen bestræber sig på at indgå den aftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses
ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i denne proces og om datoen for indgåelse af aftalen.
Artikel 4
1.
HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige beskrivende
rapporter, som CAR udarbejder hvert kvartal. Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering. Med
henblik på at bistå Rådet med dets evaluering af resultaterne af denne rådsafgørelse udfører en ekstern enhed en
evaluering af projektet.
2.

Kommissionen aflægger rapport om de finansielle aspekter af det i artikel 1 omhandlede projekt.
Artikel 5

1.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.
Denne afgørelse udløber 24 måneder efter indgåelse af aftalen omhandlet i artikel 3, stk. 3. Den udløber dog seks
måneder efter ikrafttrædelsesdatoen, hvis der ikke er indgået aftale i denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Rådets vegne
F. MOGHERINI

Formand
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BILAG
iTrace – global rapporteringsmekanisme vedrørende SALW og andre konventionelle våben og ammunition
hertil

1.

Baggrund og begrundelse for støtte ved den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

1.1.

Denne afgørelse bygger på flere på hinanden følgende rådsafgørelser om bekæmpelse af de destabiliserende følger
af omledning af og ulovlig handel med SALW og andre konventionelle våben, navnlig Rådets afgørelse
2013/698/FUSP af 25. november 2013 (1) og (FUSP) 2015/1908 af 22. oktober 2015 (2), der oprettede og
forbedrede iTrace, den globale rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige SALW og andre ulovlige
konventionelle våben og ammunition hertil.
Den ulovlige spredning af SALW og andre konventionelle våben og ammunition hertil er en vigtig faktor, der
undergraver staters stabilitet og forværrer konflikter, og som udgør en alvorlig trussel for fred og sikkerhed. Som
anført i EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben samt
ammunition hertil (EU's SALW-strategi) bidrager ulovlige våben og ammunition hertil til en forværring af
terrorismen og den organiserede kriminalitet og er en vigtig faktor i forbindelse med udløsning og spredning af
konflikter samt sammenbrud af statslige strukturer. Nylige resultater fra iTrace-projektet i Irak, Libyen og Syrien
og fra andre komplekse konflikter tæt på Unionens ydre grænser bekræfter antagelserne i EU's SALW-strategi.
De aktiviteter, der blev udført i henhold til afgørelse (FUSP) 2015/1908, førte til iTrace, et globalt initiativ til
overvågning af våben til konflikter. Mekanismen anvendes i 27 konfliktramte stater, herunder i Afrika,
Mellemøsten, Syd- og Østasien og senest i Latinamerika. iTrace er verdens største offentlige register over omledte
konventionelle våben, og det skal støtte stater i deres bestræbelser på at opspore og imødegå omledning
i henhold til forpligtelserne i våbenhandelstraktatens (»ATT's«) artikel 11 og kriterium 7 i Rådets fælles holdning
2008/944/FUSP (3). iTrace sikrer præcis rapportering om leverancer af våben og ammunition til væbnede oprørsog terrorstyrker, som udgør en trussel mod Unionens sikkerhed, herunder al-Qaeda i Det Islamiske Maghreb og
Daesh eller Islamisk Stat; den underretter hurtigt og i al fortrolighed medlemsstaternes eksportkontrolmyn
digheder om risici for omledning efter eksport; den forsyner EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske
missioner i konfliktramte regioner med afgørende realtidsoplysninger om ulovlig handel med våben og konflikt
dynamikker og udbreder kendskabet til våbenkontrol og foranstaltninger til bekæmpelse af omledning gennem en
hyppig og meget virkningsfuld global medieindsats.

1.2.

Medlemsstaterne opfordrer dog i stigende grad iTrace-projektet til at give direkte, personlige briefinger til
nationale myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser (herunder hyppige besøg til
hovedstæderne) og til at stille flere forskellige ressourcer til rådighed for politiske beslutningstagere inden for
kontrol med våbeneksport.
Denne afgørelse har derfor til formål at fortsætte og forbedre projektets arbejde i henhold til Rådets afgørelse
(FUSP) 2015/1908 ved fortsat at give Unionens politiske beslutningstagere, våbenkontroleksperter og
embedsmænd, der beskæftiger sig med våbeneksportkontrol, systematisk indsamlede og relevante oplysninger,
som vil støtte dem i at udvikle effektive evidensbaserede strategier mod omledning og ulovlig spredning af
konventionelle våben og ammunition hertil med henblik på at forbedre den internationale og regionale sikkerhed.
Afgørelsen vil således fortsat støtte dem i at kombinere en vellykket reaktiv strategi med passende forebyggende
tiltag med henblik på at imødegå ulovligt udbud og ulovlig efterspørgsel og i at sikre effektiv kontrol med
konventionelle våben i tredjelande.

1.3.

I afgørelsen fastsættes det, at det offentligt tilgængelige iTrace-onlinesystem fortsat vedligeholdes og udbygges
yderligere. De projekter, der er omfattet af afgørelse (FUSP) 2015/1908, vil blive styrket gennem: 1) hyppigere og
længerevarende missioner med henblik på indsamling af data om ulovlige leverancer af konventionelle våben til
konfliktramte regioner, 2) skræddersyede støttepakker til medlemsstaterne, der omfatter direkte rådgivning,

(1) Rådets afgørelse 2013/698/FUSP af 25. november 2013 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben
og lette våben og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig handel hermed
(EUT L 320 af 30.11.2013, s. 34).
(2) Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1908 af 22. oktober 2015 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige håndvåben
og lette våben og andre ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for ulovlig handel hermed
(»iTrace II«) (EUT L 278 af 23.10.2015, s. 15).
(3) Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr
(EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).
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individuelt tilpassede data og rapporter, en døgnbetjent supporttjeneste samt opgaver med verificering efter
afsendelse og 3) uddannelse og vejledning af nationale myndigheder i konfliktramte stater med henblik på at
opbygge kapacitet til at bekæmpe omledning, styrke forvaltningen af våben og øge indsamlingen af iTrace-data.

2.

Overordnede mål
Den indsats, som er beskrevet herunder, vil yderligere støtte det internationale samfund i bekæmpelsen af de
destabiliserende følger af omledning af og ulovlig handel med SALW og andre konventionelle våben og
ammunition hertil. Den vil fortsat give politiske beslutningstagere, våbenkontroleksperter og embedsmænd, der
beskæftiger sig med våbeneksportkontrol, relevante oplysninger, som vil støtte dem i at udvikle effektive
evidensbaserede strategier mod omledning og ulovlig spredning af SALW og andre konventionelle våben og
ammunition hertil med henblik på at forbedre den internationale og regionale sikkerhed. Mere specifikt vil
indsatsen:
a) give konkrete oplysninger om ulovlig handel med SALW og andre konventionelle våben, der er nødvendige for
at foretage en mere effektiv overvågning af gennemførelsen af FN's handlingsprogram vedrørende ulovlig
handel med SALW
b) styrke gennemførelsen af det internationale mærknings- og sporingsinstrument
c) afdække væsentlige ruter og enheder, der er involveret i omledning af konventionelle våben og ammunition
hertil til konfliktramte regioner eller internationale terrororganisationer, og som bevis for, at grupper og
enkeltpersoner er indblandet i ulovlig handel, til støtte for national retsforfølgning
d) styrke samarbejdet mellem relevante FN-organer og -missioner og andre internationale organisationer inden
for sporing af SALW og andre konventionelle våben samt for at tilvejebringe oplysninger til direkte støtte for
eksisterende overvågningsmekanismer, herunder INTERPOLS system til registrering og sporing af ulovlige
skydevåben (iARMS), der supplerer iTrace, og med hvilket der sikres samordning
e) give relevante oplysninger til fastlæggelse af de vigtigste indsatsområder for internationalt samarbejde og
international bistand til effektivt at bekæmpe omledning af og ulovlig handel med SALW og andre
konventionelle våben og ammunition hertil, såsom finansiering af projekter vedrørende lagersikkerhed eller
grænseforvaltning
f) tilvejebringe en mekanisme til at hjælpe med overvågning af gennemførelsen af våbenhandelstraktaten, særlig
for at opdage omledning af overførte konventionelle våben samt for at bistå regeringer med at vurdere
risikoen for omledning forud for eksport af konventionelle våben, særlig risikoen for omledning
i modtagerlandet eller genudførsel på uønskede vilkår, og
g) yde skræddersyet støtte til EU-medlemsstaterne som hjælp til at vurdere og afbøde risikoen for omledning.

3.

Projektets bæredygtighed og resultater på lang sigt
Indsatsen vil skabe en holdbar ramme for løbende overvågning af den ulovlige spredning af SALW og andre
konventionelle våben og ammunition hertil. Den forventes at øge de eksisterende våbenrelaterede oplysninger
betydeligt og at støtte den målrettede udvikling af effektive politikker til kontrol med konventionelle våben og
våbeneksport betydeligt. Mere specifikt vil projektet:
a) udvide iTrace-informationsstyringssystemet til sikring af langsigtet indsamling og analyse af data vedrørende
ulovlige konventionelle våben
b) udstyre politiske beslutningstagere og eksperter inden for kontrol med konventionelle våben med et værktøj til
at udforme mere effektive strategier og indsatsområder for bistand og samarbejde (f.eks. ved at fastlægge
mekanismer til samarbejde, koordinering og udveksling af oplysninger på subregionalt og regionalt plan, der
skal etableres eller styrkes, og ved at identificere usikre nationale lagre, utilstrækkelig forvaltning af
lagerbeholdninger, ulovlige overførselsruter, mangelfuld grænsekontrol og utilstrækkelig retshåndhævelses
kapacitet)
c) omfatte indbygget fleksibilitet til at generere politisk relevante oplysninger trods hurtigt skiftende politiske
krav
d) betydeligt øge effektiviteten hos internationale organisationer og enkeltpersoner, der udfører
våbenovervågning, ved at stille en stadig mere omfattende mekanisme til udveksling af oplysninger til
rådighed, og
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e) opbygge en bæredygtig national kapacitet i konfliktramte stater til at identificere og spore ulovlige våben og
deltage mere effektivt i internationale processer vedrørende våbenkontrol og retshåndhævelse.
4.

Beskrivelse af indsatsen

4.1.

Projekt 1: Uddannelse og vejledning af nationale myndigheder i konfliktramte stater i identificering af våben og
international sporing.

4.1.1. Projektets formål
Projektet vil udbyde uddannelse »efter behov« om identificering, sporing og forvaltning af våben til lokale
partnere og om nødvendigt personer, der deltager i fredsstøttende operationer (herunder FN- og EU-missioner
samt sanktionsovervågningsgrupper og -paneler). Uddannelsen vil bygge på en række tjenester, som CAR har
udbudt siden 2014 — om end budgetteret uden for projekterne iTrace I og II — og som har vist sig at være
afgørende for at fremme projekterne.
4.1.2. Projektaktiviteter
Projektet vil anvende medarbejdere fra de teams, der foretager feltundersøgelser, til at undervise på gradvist mere
tekniske niveauer, som omfatter:
a) en introduktion til indsamling af data om våben med henvisning til specifikke sager
b) grundlæggende identificering af våben og effektive teknikker til våbendokumentation
c) operative standardprocedurer for indsamling af dokumentation og dokumentationens sporbarhedskæde
d) kravet om langtrækkende, regionale og internationale undersøgelser
e) gennemførelsen af det internationale sporingsinstrument
f) international våbensporing og våbensporingssystemer (navnlig INTERPOL og Europol)
g) anvendelse af »big data« og tendensanalyser, og
h) muligheder for teknisk bistand (internationalt) og retshåndhævende foranstaltninger.
Disse aktiviteter vil blive gennemført sideløbende med feltundersøgelserne under iTrace og omfatte fælles
undersøgelser (vejledning), som gennemføres i samarbejde med nationale statslige myndigheder.
4.1.3. Projektresultater
Projektet vil:
a) tilskynde de nationale myndigheder til at give de iTrace-teams, der foretager feltundersøgelser, bedre adgang
for at imødekomme de gentagne opfordringer til, at iTrace-teams skal yde teknisk bistand og fælles undersøgel
seskapacitet, og i lyset af den øgede mængde iTrace-data
b) yde konkret kapacitetsbistand til nationale regeringer, der er ramt af konsekvenserne af omledning af våben,
men mangler redskaberne til at identificere og rapportere om våben, der omledes til konflikter — dette er ofte
et forstadie til en mere effektiv indenlandsk forvaltning af våben og støtter som sådan gennemførelsen af ATT,
ITI og PoA samt programmeringen af fysisk sikkerhed og lagerforvaltning (PSSM) og forbindelserne med
internationale retshåndhævende instanser, herunder INTERPOL (iARMS) og Europol
c) støtte en styrket dialog, navnlig udpege centrale interessenter til andre EU-støttede initiativer (f.eks. EUmissioners forbindelser med værtsregeringer) og kickstart-initiativer såsom PSSM-programmering (f.eks. EUstøttede lagerforvaltningsprojekter).
4.1.4. Indikatorer for projektets gennemførelse
Op til 30 feltbesøg vedrørende uddannelse og vejledning med vægt på gentagne besøg for at støtte de nationale
myndigheder i opbygningen af sporingskapacitet.
Projektet vil blive gennemført over hele den toårige iTrace-projektperiode.
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4.1.5. Projektbegunstigede
Uddannelses- og vejledningsaktiviteterne under iTrace vil være til direkte gavn for nationale interessenter
i konfliktramte stater, herunder retshåndhævende instanser og anklagere. Programmet vil yde indirekte støtte til
nationale dialoger med Union-finansierede og andre våbenkontrolinitiativer og dermed tilskynde til at anvende
internationale sporingsmekanismer (herunder INTERPOL's iARMS-system og Europol) og lette samarbejdet med
Union-støttede lagerforvaltningsprojekter og andre SALW-kontrolprojekter.

4.2.

Projekt 2: Styrkede feltundersøgelser, som skal bruges til yderligere at forsyne iTrace-systemet med
dokumentation i realtid om omledning af og ulovlig handel med SALW og andre konventionelle våben og
ammunition hertil samt andre relevante oplysninger

4.2.1. Projektets formål
Projektet vil øge hyppigheden og varigheden af feltforskning inden for SALW og andre konventionelle våben og
ammunition hertil, der er i omløb i konfliktramte områder. Projektet vil prioritere lande af særlig interesse for
medlemsstaterne, herunder bl.a. Irak, Libyen, Mali, Sydsudan, Somalia, Syrien og Yemen.
Indgåelse af formelle aftaler om udveksling af oplysninger med EU- og FN-missioner og med en række
organisationer vil ligesom selektiv fremsendelse af formelle sporingsanmodninger til nationale regeringer fremme
projektet. Desuden vil projektet fortsat udføre dokumentationsundersøgelse og verificering (gennem
feltundersøgelser) af eksisterende oplysninger om relevante overførsler, der er indhentet fra andre organisationer
end CAR, og som skal indføres i iTrace-systemet.

4.2.2. Projektaktiviteter
Følgende aktiviteter vil blive iværksat inden for rammerne af dette projekt:
a) udsendelse af kvalificerede våbeneksperter, der skal foretage feltanalyser af ulovlige SALW og andre
konventionelle våben, ammunition og materiel hertil, som er indsamlet i konfliktramte lande
b) analyse, gennemgang og verificering af dokumentation om ulovlige SALW og andre ulovlige konventionelle
våben, ammunition hertil og brugerne heraf, herunder bl.a. fotografier af våben, komponentdele samt
indvendige og udvendige mærkninger, emballage, dokumentation for forsendelse i tilknytning hertil og
resultaterne af feltundersøgelserne (brugere, leverandører og overførselsruter)
c) gennemgang og verificering af yderligere nyere dokumentation om ulovlige SALW og andre konventionelle
våben og ammunition hertil, der er indsamlet af andre organisationer end CAR, herunder rapporter fra FN's
sanktionsovervågningsgrupper, civilsamfundsorganisationer og de internationale nyhedsmedier
d) overførsel af al indsamlet og gennemgået dokumentation til iTrace-informationsstyringssystemet og
-onlinekortlægningsportalen
e) udpegning af og støtte til lokale partnere med henblik på at sikre løbende dataindsamling til støtte for iTrace
i hele varigheden af den foreslåede indsats og derefter
f) fortsatte forbindelser med nationale regeringer for på forhånd at fastlægge nationale kontaktpunkter og en
koordineringsmekanisme med henblik på at præcisere omfanget af CAR's undersøgelser og afbøde mulige
interessekonflikter forud for undersøgelserne.
Projektet vil blive gennemført gradvist over hele den toårige iTrace-projektperiode.

4.2.3. Projektresultater
Projektet vil:
a) på stedet dokumentere de fysiske beviser for omledte eller ulovligt handlede konventionelle våben og
ammunition hertil i konfliktramte regioner
b) verificere og arbejde videre med tilfælde af ulovlig handel på baggrund af dokumentation, der er indsamlet af
CAR, af organisationer med gældende aftaler om udveksling af oplysninger med CAR og eventuelt af andre
organisationer, om omledte eller ulovligt handlede konventionelle våben og ammunition hertil i alle regioner
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c) tilvejebringe konkret visuel dokumentation for omledte eller ulovligt handlede konventionelle våben og
ammunition hertil, herunder fotografier af enheder, serienumre, fabriksmærkninger, kasser, følgesedler,
forsendelsesdokumenter og slutbrugercertificering
d) udarbejde skriftlige beskrivelser af ulovlig aktivitet, herunder handelsruter, aktører, der er involveret
i omledning eller ulovlig overførsel, og vurderinger af medvirkende faktorer (herunder ineffektiv lagerfor
valtning og -sikkerhed samt forsætlige statsorganiserede ulovlige forsyningsnet)
e) overføre ovennævnte dokumentation til iTrace-informationsstyringssystemet og -onlinekortlægningsportalen
med henblik på fuld offentlig formidling og til medlemsstaterne gennem sikre stationære og mobile platforme.
4.2.4. Indikatorer for projektets gennemførelse
Op til 50 udsendelser (herunder længerevarende udsendelse, når det er relevant) i hele den toårige periode med
henblik på at skaffe dokumentation til overførsel til iTrace-informationsstyringssystemet og -onlinekortlægnings
portalen.
Projektet vil blive gennemført over hele den toårige iTrace-projektperiode.
4.2.5. Projektbegunstigede
iTrace vil indeholde stadig mere omfattende oplysninger, der er direkte målrettet først og fremmest
medlemsstaters politiske beslutningstagere inden for våbenkontrol og myndigheder med ansvar for udstedelse af
våbeneksporttilladelser samt EU-institutioner, -agenturer og -missioner. Disse begunstigede i Unionen vil også
have adgang til fortrolige oplysninger gennem sikre stationære og mobile platforme, som iTrace stiller til
rådighed.
Offentlige oplysninger vil fortsat være tilgængelige for alle begunstigede i Unionen og for begunstigede uden for
Unionen, navnlig politiske beslutningstagere inden for våbenkontrol og myndigheder med ansvar for udstedelse af
våbeneksporttilladelser i tredjelande. Men også regionale og internationale organisationer (herunder FN's
sanktionsovervågningsgrupper, FN's fredsbevarende missioner, UNODC, UNODA og INTERPOL), ikkestatslige
forskningsorganisationer (herunder the Bonn International Center for Conversion (BICC), Group for Research and
Information on Peace (GRIP), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) og Small Arms Survey,
interesseorganisationer (herunder Amnesty International og Human Rights Watch) samt de internationale
nyhedsmedier vil nyde godt af de oplysninger, som iTrace offentliggør.
4.3.

Projekt 3: Direkte støtte til medlemsstaternes myndigheder med ansvar for kontrol med våbeneksport og politiske
beslutningstagere inden for våbenkontrol

4.3.1. Projektets formål
iTrace-projektmedarbejdere vil arbejde tæt sammen med nationale myndigheder i Unionen med ansvar for
udstedelse af våbeneksporttilladelser. Oplysninger fra nationale myndigheder i Unionen med ansvar for udstedelse
af våbeneksporttilladelser vil blive behandlet med behørig respekt og fortrolighed. iTrace vil også fortsat være
i kontakt med en række nationale myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser fra
tredjelande. Disse forbindelser vil støtte flere afgørende aspekter af de internationale bestræbelser på at bekæmpe
omledning af og ulovlig handel med konventionelle våben og styrke de internationale foranstaltninger til
bekæmpelse af omledning, herunder:
a) give myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser detaljerede data og dokumentation om
påvist omledning
b) støtte eller tilvejebringe, på officiel anmodning af medlemsstaternes myndigheder med ansvar for udstedelse af
våbeneksporttilladelser, kapacitet til verificering efter afsendelse eller levering for medlemsstaterne.
4.3.2. Projektaktiviteter
Følgende aktiviteter vil blive iværksat inden for rammerne af dette projekt:
a) iTrace-hold sendt på gentagne besøg hos de relevante myndigheder i medlemsstaternes hovedstæder for at
orientere om spørgsmål vedrørende bekæmpelse af omledning og rapportere om internationale undersøgelser
b) en døgnbetjent helpdesk, der kan give øjeblikkelig rådgivning om bekæmpelse af omledning og potentielt
negative pressepåstande, der stammer fra ubekræftet tredjepartsrapportering
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c) skræddersyet udvikling for medlemsstatsmyndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser af
onlinetavler, som vil streame sikrede data fra iTrace-systemet og advare om parter med en historie, der
omfatter omledning af våben, profilere bestemmelsessteder med høj risiko og i realtid rapportere om
omledning af nationalt fremstillede våben, og
d) støtte eller tilvejebringelse, på officiel anmodning af medlemsstaternes myndigheder med ansvar for udstedelse
af våbeneksporttilladelser, af slutanvendelseskontrol (-verificering) efter levering for medlemsstaterne gennem
iTrace-feltundersøgelseshold.
Projektet vil blive gennemført over hele den toårige iTrace-projektperiode.
4.3.3. Projektresultater
Projektet vil:
a) bistå EU-medlemsstaternes myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser med at
identificere omledning efter eksport på deres anmodning
b) tilvejebringe oplysninger til støtte for en fuld omledningsrisikoanalyse foretaget af medlemsstaternes
myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser (i overensstemmelse med våbenhandelstrak
taten og fælles holdning 2008/944/FUSP) inden udstedelse af eksporttilladelser
c) sørge for, at medlemsstaternes myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser har kapacitet
til verificering efter afsendelse på deres anmodning
d) støtte medlemsstaternes politiske beslutningstagere inden for våbenkontrol med oplysninger i realtid om
tendenser vedrørende omledning og ulovlig handel til støtte for nationalt engagement i internationale politiske
processer, og
e) bistå medlemsstaternes nationale retshåndhævende myndigheder på deres anmodning til støtte for strafferetlig
efterforskning, hvor det er relevant.
4.3.4. Indikatorer for projektets gennemførelse
Udformning og udvikling foretaget af de nuværende iTrace-systemudviklere af skræddersyede stationære og
mobile tavler, som i realtid vil streame oplysninger fra sikre dele i iTrace-systemet til medlemsstaternes nationale
myndigheder. En helpdesk, som vil være bemandet med iTrace-projektmedarbejdere, vil yde fuld støtte til
medlemsstaternes myndigheder med ansvar for kontrol med våbeneksport og politiske beslutningstagere inden
for våbenkontrol. Op til 30 besøg i medlemsstaternes hovedstæder på anmodning.
Projektet vil blive gennemført over hele den toårige iTrace-projektperiode.
4.3.5. Projektbegunstigede
Alle interesserede medlemsstater med besøg i hovedstæder og missioner vedrørende verificering efter afsendelse
på anmodning.
4.4.

Projekt 4: Opsøgende arbejde rettet mod interessenter og international koordinering

4.4.1. Projektets formål
Projektet vil demonstrere fordelene ved iTrace over for internationale og nationale politiske beslutningstagere,
eksperter i kontrol med konventionelle våben og myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttil
ladelser. Initiativer i forbindelse med det opsøgende arbejde udformes desuden med henblik på at koordinere
udvekslingen af oplysninger yderligere og skabe bæredygtige partnerskaber med enkeltpersoner og organisationer,
der kan generere oplysninger, som kan overføres til iTrace-systemet.
4.4.2. Projektaktiviteter
Følgende aktiviteter vil under behørig hensyntagen til at undgå overlapning med andre aktiviteter, for eksempel
om opsøgende arbejde vedrørende våbenhandelstraktaten, blive iværksat inden for rammerne af dette projekt:
a) fremlæggelser ved iTrace-projektmedarbejdere på relevante internationale konferencer om ulovlig handel med
konventionelle våben inden for alle områder. Medarbejderfremlæggelserne udformes til at demonstrere iTrace
med fokus på 1) dets konkrete fordele med hensyn til at bidrage til overvågningen af gennemførelsen af FN's
handlingsprogram, våbenhandelstraktaten og andre relevante internationale instrumenter, 2) dets
anvendelighed i fastlæggelsen af indsatsområder for international bistand og internationalt samarbejde og
3) dets anvendelighed som et værktøj til risikovurdering for myndigheder med ansvar for udstedelse af
våbeneksporttilladelser
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b) fremlæggelser ved iTrace-projektmedarbejdere for nationale regeringer og fredsbevarende operationer.
Medarbejderfremlæggelserne udformes til at demonstrere iTrace over for relevante missionstjenestegrene med
henblik på at opfordre til og udvikle formelle aftaler om udveksling af oplysninger, der kan generere
oplysninger, som kan overføres til iTrace-systemet, samt hjælpe politiske beslutningstagere med at fastlægge
indsatsområder for international bistand og internationalt samarbejde.
Projektet vil blive gennemført over hele den toårige iTrace-projektperiode.
4.4.3. Projektresultater
Projektet vil:
a) demonstrere iTraces anvendelighed og konceptet med at dokumentere, indsamle og udveksle oplysninger om
omledning over for nationale og internationale politiske beslutningstagere, der arbejder med at gennemføre
aftaler om kontrol med konventionelle våben og våbeneksport (FN's handlingsprogram, våbenhandelstraktaten
og andre relevante internationale instrumenter) og vurdere gennemførelsen heraf
b) tilvejebringe relevante oplysninger til at hjælpe politiske beslutningstagere og eksperter i kontrol med
konventionelle våben med at fastlægge indsatsområder for international bistand og internationalt samarbejde
og at udforme effektive strategier for bekæmpelse af omledning
c) forsyne myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser med dybdegående oplysninger om
iTrace og værktøjet til risikovurdering samt åbne mulighed for yderligere feedback og systemforbedring
d) lette udvekslingen af oplysninger mellem nationale regeringer og FN's fredsbevarende operationer, herunder
databehandling og -analyse ved hjælp af iTrace-systemet
e) lette netværksarbejdet i den stadig større gruppe af eksperter i kontrol med konventionelle våben, der udfører
undersøgelser på stedet af omledning af og ulovlig handel med konventionelle våben og ammunition hertil
f) øge synligheden i offentligheden af sporing af konventionelle våben og ammunition hertil som et middel til at
bistå med overvågningen af gennemførelsen af FN's handlingsprogram, ITI, våbenhandelstraktaten og andre
internationale og regionale instrumenter til kontrol med våben og våbeneksport.
4.4.4. Indikatorer for projektets gennemførelse
Op til 20 konferencer om opsøgende arbejde med deltagelse af iTrace-medarbejdere. Alle konferencerne vil
omfatte præsentationer af iTrace. Dagsordenerne for konferencerne og korte referater heraf vil indgå i den
endelige rapport.
Projektet vil blive gennemført over hele den toårige iTrace-projektperiode.
4.4.5. Projektbegunstigede
Afsnit 4.2.5 indeholder en fuldstændig liste over omfattede personer og organisationer, som er de samme som de
begunstigede i dette projekt.
4.5.

Projekt 5: iTrace-politikrapporter

4.5.1. Projektets formål
Projektet vil tilvejebringe rapporter om nøglepolitikspørgsmål, der bygger på data fra feltundersøgelser og lægges
i iTrace-systemet. Rapporterne udformes således, at de fremhæver bestemte områder af international interesse,
herunder vigtige mønstre inden for ulovlig handel med konventionelle våben og ammunition hertil, den regionale
udbredelse af ulovligt handlede våben og ammunition hertil samt indsatsområder, der kræver international
opmærksomhed.
4.5.2. Projektaktiviteter
Dybdegående analyser, der fører til udarbejdelse, gennemgang, redigering og offentliggørelse af op til 10 iTracepolitikrapporter.
4.5.3. Projektresultater
Projektet vil:
a) tilvejebringe op til 10 rapporter, der hver fokuserer på et særskilt spørgsmål af international interesse
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b) sikre, at iTrace-politikrapporterne sendes til alle medlemsstaterne
c) udforme en målrettet strategi for opsøgende arbejde med henblik på at sikre den størst mulige globale
dækning
d) fastholde indsatsens synlighed på den politiske scene og i de internationale nyhedsmedier ved bl.a. at
fremlægge aktuelle oplysninger om ulovlige våben samt tilvejebringe politikrelevante analyser til støtte for
løbende våbenkontrolprocesser og skræddersyede rapporter med henblik på at vække størst mulig interesse
i de internationale nyhedsmedier.
4.5.4. Indikatorer for projektets gennemførelse
Op til 10 iTrace-politikrapporter online, der udarbejdes i perioden for den foreslåede indsats og distribueres
globalt.
4.5.5. Projektbegunstigede
Afsnit 4.2.5 indeholder en fuldstændig liste over omfattede personer og organisationer, som er de samme som de
begunstigede i dette projekt.
5.

Placering
Projekt 1 og 2 vil kræve omfattende udsendelser af eksperter i konventionelle våben til konfliktramte områder.
Disse udsendelser vil blive vurderet i det enkelte tilfælde under hensyn til sikkerhed, adgang og tilgængelighed af
oplysninger. CAR har allerede etableret kontakter eller har igangværende projekter i mange af de pågældende
lande. Projekt 3 vil blive gennemført i medlemsstatshovedstæder (med foretagelse af andre indenlandske rejser alt
efter den pågældende medlemsstats behov). Projekt 4 vil blive gennemført på internationale konferencer og
samordnes med nationale regeringer og relevante organisationer i hele verden for at sikre den størst mulige
synlighed for projektet. Projekt 5 vil blive gennemført i Belgien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige.

6.

Varighed
Den samlede forventede varighed af alle projekterne er 24 måneder.

7.

Gennemførelsesinstans og Unionens synlighed
CAR forankrer små feltundersøgelseshold i lokale forsvars- og sikkerhedsstyrker, fredsbevarende eller
fredsstøttende personel og andre aktører med sikkerhedsmandater. Hver gang disse styrker eller missioner sikrer
våben eller dokumentationsindsamlingssteder, indsamler CAR's hold al tilgængelig dokumentation om våben og
materiel hertil samt brugergrupper. Derefter går CAR i gang med at spore alle entydigt identificerbare enheder og
foretager langtrækkende undersøgelser af våbenoverførsler, levering af militært udstyr og støtte til parter, der
truer freden og stabiliteten.
CAR samarbejder med nationale myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser om at
rekonstruere de leverandørkæder, der er ansvarlige for at levere våben til væbnede konflikter, ved at identificere
ulovlig aktivitet og omledning af våben fra lovlige til ulovlige markeder. CAR registrerer alle oplysninger i sit
iTrace-system for våbenovervågning, som med over 100 000 konfliktvåbenregistreringer er det største register for
konfliktvåbendata i verden.
CAR anvender disse oplysninger til a) at gøre medlemsstaterne opmærksom på omledning af våben og
ammunition samt b) at muliggøre målrettede initiativer til bekæmpelse af omledning, herunder reviderede
eksportkontrolforanstaltninger og international diplomatisk indsats.
Denne metode har vist sig næsten øjeblikkelig at kunne opdage omledning, med CAR-felthold, der har
underrettet medlemsstater om omledte våben, mens de stadig anvendes i konfliktramte områder (f.eks. på stedet
i Mosul, Irak). I visse tilfælde har CAR's hold opdaget uautoriserede videreoverførsler inden for to måneder, efter
at de pågældende våben havde forladt fabrikken.
Den 22. oktober 2015 støttede afgørelse (FUSP) 2015/1908 CAR i forbindelse med fortsættelsen og udvidelsen af
iTrace-projektet, der er oprettet ved Rådets afgørelse 2013/698/FUSP. Projekterne, som benævnes henholdsvis
iTrace I og II, har klart etableret iTrace som et betydeligt konfliktvåbenovervågningsinitiativ på verdensplan og
ydet direkte støtte til medlemsstaternes myndigheder med ansvar for udstedelse af våbeneksporttilladelser og
politiske beslutningstagere inden for våbenkontrol.

12.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/31

Desuden opfordrede EU-handlingsplanen for bekæmpelse af ulovlig handel med og brug af skydevåben og
eksplosivstoffer den 2. december 2015 til »udvidelse af anvendelsen af iTrace« og anbefalede, at en national
retshåndhævende myndighed, der opdager omledning af våben og ammunition, kontrollerer dette i forhold til
registreringer i iTrace.
CAR træffer alle nødvendige foranstaltninger for at gøre opmærksom på, at indsatsen er finansieret af Unionen.
Sådanne foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens håndbog i kommunikation og
synlighed for EU's optræden udadtil, der er udarbejdet og offentliggjort af Kommissionen.
CAR vil således sikre synligheden af Unionens bidrag gennem passende omtale og PR, som fremhæver Unionens
rolle, sikrer åbenhed i dens indsats og skaber øget bevidsthed om grundene til afgørelsen og om Unionens støtte
til den og resultaterne af denne støtte. Det materiale, der produceres i forbindelse med projektet, vil på en
iøjnefaldende måde vise EU-flaget i overensstemmelse med EU's retningslinjer for korrekt anvendelse og
gengivelse af flaget.
8.

Rapportering
CAR vil udarbejde periodiske beskrivende rapporter hvert kvartal.
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RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2284
af 11. december 2017
om støtte til stater i regioner i Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien til at
deltage i en høringsproces i en forberedende ekspertgruppe på højt niveau om en traktat om
forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare
sprænglegemer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. december 2003 vedtog Det Europæiske Råd EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben
(»strategien«), som i kapitel II indeholder en liste over foranstaltninger, der skal gennemføres for at sikre en
effektiv multilateralisme, der er hjørnestenen i den europæiske strategi for bekæmpelse af spredning af masseøde
læggelsesvåben. Den anfører bl.a., at »EU går ind for det multilaterale traktatsystem, der danner det retlige og
normative grundlag for alle ikkespredningsbestræbelser« og at det er »EU's politik at arbejde for en international
aftale om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare
sprænglegemer«.

(2)

EU gennemfører aktivt strategien og iværksætter de foranstaltninger, der er anført i kapitel III heri, navnlig ved at
frigive finansielle midler til støtte for specifikke projekter, der medfører fremme af det multilaterale ikkespred
ningssystem og af multilaterale tillidsskabende foranstaltninger.

(3)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet sine konklusioner og et dokument med titlen »Nye EU-aktionslinjer
i bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler«. I dokumentet hedder det
bl.a., at EU påtager sig at fortsætte og intensivere indsatsen til fordel for indledningen af forhandlingerne om
FMCT.

(4)

EU har gang på gang opfordret til en omgående indledning og hurtig afslutning af forhandlingerne om en traktat
om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer
på grundlag af dok. CD/1299 og det deri indeholdte mandat. I samme ånd har EU opfordret alle medlemmer af
nedrustningskonferencen (CD) til at gøre deres yderste for at bryde dødvandet i CD og vedtage et omfattende og
afbalanceret arbejdsprogram, der omfatter omgående indledning af forhandlinger om en traktat om forbud mod
produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer (FMCT).

(5)

De Forenede Nationers Generalforsamling (UNGA) vedtog i 2013 en resolution, der nedsatte en gruppe af
regeringseksperter (GGE) fra 25 stater til at fremsætte henstillinger om eventuelle aspekter, der ville bidrage til,
men ikke forhandle en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller
andre nukleare sprænglegemer. GGE forelagde sin rapport for FN's Generalforsamlings 1. Komité i 2015.

(6)

I 2016 vedtog FN's Generalforsamling resolution 71/259 med titlen »traktat om forbud mod produktion af fissilt
materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer«. Resolution 71/259 opfordrer
generalsekretæren til at nedsætte en forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt niveau til at overveje og fremsætte
henstillinger om vigtige elementer i en fremtidig ikkediskriminerende, multilateral og international og effektivt
kontrollerbar traktat, som forbyder produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre
eksplosive anordninger. Den forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt niveau vil have 25 medlemsstater og
afholde to uformelle rådgivende møder for alle FN's medlemsstater, så alle stater får mulighed for at deltage
i FMCT-processen. Det forventes, at arbejdet i den forberedende gruppe vil føre til forhandlinger om dette vigtige
emne for yderligere at fremme nuklear nedrustning og ikkespredning.

(7)

Alle EU-medlemsstater stemte for FN's Generalforsamlings resolution 71/259 fra 2016 om FMCT, der blev
fremlagt af Canada, Tyskland og Nederlandene. Resolutionen fastsætter en inklusiv proces ved at tilrettelægge
uformelle rådgivende møder med alle FN's medlemsstater og formanden for den forberedende
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FMCT-ekspertgruppe på højt plan. Flere af EU's medlemsstater deltager i arbejdet i den forberedende
ekspertgruppe på højt plan, hvis mandat er at fremsætte henstillinger om væsentlige elementer i en fremtidig
traktat uden at foregribe nationale holdninger i fremtidige forhandlinger.
(8)

Den forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt plan vil være et praktisk bidrag til indsatsen for nuklear
nedrustning og ikkespredning. Gruppen af regeringseksperter (1) og to rapporter fra generalsekretæren om dette
emne (2) har klarlagt den komplekse karakter af spørgsmålet og emner, der fortjener yderligere analyse og
behandling i FN-medlemsstaterne. Den forberedende gruppe på højt plan af FMCT-eksperter aflægger rapport til
FN's Generalforsamling på 73. samling (2018).

(9)

Mere generelt er fissilt materiale (som f.eks. højt beriget uran eller plutonium), der kan skabe en eksplosiv
fissionskædereaktion, en vigtig del af kernevåben. Omgående indledning og hurtig afslutning af forhandlingerne
på CD om en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre
nukleare sprænglegemer har længe været en prioritet for EU.

(10)

En traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare
sprænglegemer vil udgøre et vigtigt skridt i retning af at skabe forudsætningerne for en verden uden kernevåben.
FMCT anses for at være et multilateralt instrument, der skal forhandles på atomnedrustningsområdet som
supplement til traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT) og traktaten om et altomfattende forbud mod
atomprøvesprængninger (CTBT) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.
I overensstemmelse med EU's strategi, der har som mål at opretholde, gennemføre og styrke de multilaterale
nedrustnings- og ikkespredningstraktater og -aftaler yder Unionen støtte til stater i Afrika, Asien/Stillehavsområdet og
Latinamerika og Caribien til at deltage i den rådgivende proces i den forberedende ekspertgruppe på højt niveau om en
traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer.
2.
Projekterne om støtte til stater i Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien til at deltage i den
rådgivende proces i den forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt niveau, der svarer til foranstaltninger
i overensstemmelse med EU-strategien, skal bestå af subregionale workshopper, ekspertmøder, materiel støtteaktiviteter
til FN's medlemsstater, og oprettelse af en samling af relevante oplysninger og publikationer.
3.

Projekternes formål er:

— fremme af dialog på regionalt plan mellem staterne i regionerne Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og
Caribien
— udvikling af en følelse af ejerskab i forbindelse med spørgsmålet blandt alle stater i de nævnte regioner
— identifikation af de nationale behov og politiske prioriteter for stater i de nævnte regioner
— inddragelse af relevante regionale organisationer i drøftelserne om en traktat om forbud mod produktion af fissilt
materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer, der skal forhandles inden for rammerne
af nedrustningskonferencen
— evaluering af konsekvenserne af processen på regionalt niveau og den rolle, som relevante regionale og internationale
organisationer kan spille i denne proces
— sammenlignende analyse af konsekvenserne af processen for hver region
— fremme af overførsel af viden mellem den akademiske verden, civilsamfundsorganisationer og medlemsstaterne
vedrørende fissilt materiale.
4.

Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af projekterne.

(1) A/70/81, rapport fra gruppen af regeringseksperter for at fremsætte henstillinger om eventuelle aspekter, der kunne bidrage til, men ikke
forhandle en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer.
(2) A/68/154, A/68/154/Add.1, A/71/140/Rev.1 og A/71/140/Rev.1/Add.1.
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Artikel 2
1.

Den højtstående repræsentant (HR) har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.
Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter varetages af De Forenede Nationers
Kontor for Nedrustningsanliggender (UNODA) i Genève og dets afdeling vedrørende regional nedrustning, de tre
regionale centre for fred og nedrustning i Afrika (UNREC), Asien og Stillehavsområdet (UNRCPD) og Latinamerika og
Caribien (UNLIREC). UNODA udfører denne opgave under HR's ansvar. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige
aftaler med UNODA.
Artikel 3
1.
Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på
1 220 880,51 EUR.
2.
De udgifter, der finansieres med beløbet i stk. 1, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der
gælder for Unionens almindelige budget.
3.
Kommissionen overvåger, at de i stk. 1 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår den en
finansieringsaftale med UNODA for så vidt angår referencebeløbet efter vedtagelsen af denne rådsafgørelse. Det skal
fremgå af aftalen, at UNODA sørger for, at EU's bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.
4.
Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter
denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og
om datoen for indgåelse af finansieringsaftalen.
Artikel 4
1.
HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter
udarbejdet af UNODA. Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering.
2.

Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter.
Artikel 5

1.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.
Denne afgørelse udløber 36 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen i artikel 3, stk. 3. Den udløber dog
seks måneder efter ikrafttræden, hvis der ikke forinden er indgået nogen finansieringsaftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Rådets vegne
F. MOGHERINI

Formand

12.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/35

BILAG
1.

FORMÅL

Staterne har behov for fuldt ud at forstå konsekvenserne af en kommende traktat og dens forbindelse til regionale
instrumenter om atomvåbenfri zoner, ikkespredningstraktaten (NPT) og andre instrumenter på et tidligt stadium
i processen. Derfor bør det overordnede mål med den nye rådsafgørelse være at yde støtte til at opbygge en bred
videnbase om en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller andre
nukleare sprænglegemer eller en traktat om stop for spalteligt materiale (FMCT) i det internationale samfund for at
sikre, at alle FN's medlemsstater er i stand til at engagere sig fuldt ud i høringsprocessen og i eventuelle fremtidige
forhandlinger inden for rammerne af nedrustningskonferencen om en sådan traktat.
Inddragelse af FN's medlemsstater på regionalt plan vil supplere de uformelle rådgivende møder, der vil blive
afholdt af formanden for den forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt plan i New York, og derved forbedre den
kvantitative og kvalitative deltagelse og øge inklusiviteten i fremtidige forhandlinger inden for rammerne af
nedrustningskonferencen om en sådan traktat.
Tilrettelæggelse af en række (sub)regionale workshopper gør det muligt at dele viden og information inden for
regioner samt på tværs af regioner. Workshopperne vil omfatte en blanding af tekniske briefinger og drøftelser om
konsekvenserne og relevansen af disse fremtidige traktater om eksisterende regionale ordninger. De tekniske
briefinger ved relevante eksperter vil uddybe materielle spørgsmål i forbindelse med FMCT, mens drøftelserne vil
sætte deltagerne i stand til at overveje de regionale konsekvenser og relevansen af en eventuel traktat.
Den forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt plan aflægger rapport til FN's Generalforsamling på 73. samling
(2018). Generalforsamlingen kan beslutte at træffe yderligere foranstaltninger om dette spørgsmål. For at støtte FN's
medlemsstaters deltagelse i drøftelserne om dette spørgsmål vil dette projekt fortsætte indtil udgangen af den
ordinære samling på den 74. samling i FN's Generalforsamling (december 2019).
De Forenede Nationers Kontor for Nedrustningsanliggender (UNODA) i Genève og dets afdeling vedrørende
regional nedrustning, der omfatter De Forenede Nationers Regionale Center for Fred og Nedrustning i Afrika
(UNREC) i Lomé, Togo, De Forenede nationers Regionale Center for Fred, Nedrustning og Udvikling i Asien og
Stillehavsområdet (UNRCPD) i Katmandu, Nepal, og De Forenede nationers Regionale Center for Fred, Nedrustning
og Udvikling i Latinamerika og Caribien (UNLIREC) i Lima, Peru, har lang erfaring med at støtte og fremme
dialogen i deres respektive regioner om spørgsmål om nuklear nedrustning og ikkespredning.
Eksperterne vil blive taget fra flere lande, på et bredt geografisk grundlag, fra regeringer og regionale organisationer
samt civilsamfundsorganisationer, såsom Det Internationale Panel for fissile materialer (IPFM), verifikations-,
forsknings-, erhvervsuddannelses- og informationscenter (VERTIC), Institut for Sikkerhedsstudier (ISS) og den
akademiske verden.
FN's mål 16.8 for bæredygtig udvikling anerkender behovet for: »at udvide og styrke udviklingslandenes deltagelse
i institutionerne for global styring«. De planlagte aktiviteter under dette projekt kunne derfor være et bidrag til dette
mål.

2.

AKTIVITETER

2.1. Formålet med aktiviteterne
— at fremme dialog på regionalt og subregionalt plan mellem landene i regionerne Afrika, Asien/Stillehavsområdet
og Latinamerika og Caribien
— at inddrage de relevante regionale organisationer i drøftelserne om en FMCT
— at udvikle en følelse af ejerskab til en fremtidig FMCT blandt alle stater
— at lette overførsel og anvendelse af viden mellem den akademiske verden, civilsamfundsorganisationer og
medlemsstater om spørgsmål af betydning for forbuddet mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af
kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer.
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2.2. Beskrivelse af aktiviteterne

Alle aktiviteterne bliver organiseret af UNODA i Genève og dets afdeling vedrørende regional nedrustning, der
omfatter UNREC i Lomé, Togo, UNRCPD i Katmandu, Nepal, og UNLIREC i Lima, Peru.
a) Subregionale workshopper i Afrika, Asien og Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien
UNODA vil tilrettelægge op til seks subregionale seminarer i regionerne Afrika, Asien/Stillehavsområdet og
Latinamerika og Caribien. UNODA vil tilrettelægge én eller to 2-dages subregionale workshopper i hver af
regionerne Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien. Disse subregionale workshopper vil
fokusere på deres respektive regioner.
Seminarerne vil inddrage eksperter fra hovedstæderne i landene i de respektive subregioner samt den
forberedende gruppe på højt plan af FMCT-eksperter, eksperter fra Den Europæiske Union og fra civilsamfundet
og den akademiske verden.
Disse seminarer vil supplere de åbne uformelle rådgivende møder afholdt af formanden for den forberedende
FMCT-ekspertgruppe på højt plan i New York i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution
71/259 og vil fremme inddragelsen af eksperter fra FN's medlemsstater ved hovedsædet i fremtidige
forhandlinger om denne traktat.
b) Ekspertmøder med eksperter fra regionale organisationer
UNODA vil arrangere tre ekspertmøder med relevante regionale organisationer i regionerne Afrika,
Asien/Stillehavet og Latinamerika og Caribien, herunder ABACC, AFCONE OPANAL, og ASEAN Regional
Forum, for at samle medlemmer af den forberedende gruppe på højt plan af FMCT-eksperter, eksperter fra
regionale organisationer og eksperter fra civilsamfundsorganisationer, herunder EU's konsortium for
ikkespredning, VERTIC, IPFM, ISS, som forberedelse til fremtidige forhandlinger om FMCT og lette bidraget fra
regional ekspertise og erfaring til disse forhandlinger.
c) Materiel støtte til medlemsstaterne
UNODA vil reagere på op til seks anmodninger om materiel støtte fra medlemsstater i regionerne Afrika,
Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien i opfølgningen på workshopper under hensyntagen til den
geografiske balance.
d) Ressourcesamling og offentliggørelse af resultaterne
UNODA vil under hele projektets varighed udvikle og vedligeholde et særligt websted med relevante ressourcer,
der skal hjælpe staterne med at forberede fremtidige FMCT og fungere som en ressourcesamling for stater,
regionale organisationer, civilsamfundsorganisationer og forskere og lette tværregional kommunikation.
UNODA vil offentliggøre op til to »Occasional Papers« fra UNODA om resultaterne af de regionale workshopper
og ekspertmøderne med regionale organisationer.

2.3. Virkningen af aktiviteterne

— Deltagelse af stater i regionerne Afrika, Asien/Stillehavet og Latinamerika og Caribien i fremtidige FMCTforhandlinger vil blive lettet
— Eksisterende regional viden og ekspertise om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af
kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer vil blive bragt ind i forhandlingerne om en fremtidig FMCT
— Relevante materielle ressourcer vil blive stillet til rådighed for fremtidige forhandlere og eksperter fra stater,
regionale organisationer, civilsamfundsorganisationer og den akademiske verden.
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PARTNERE I FORANSTALTNINGERNE

— FN-systemet: UNODA i Genève og dets afdeling vedrørende regional nedrustning, der omfatter de tre regionale
centre for fred og nedrustning i Afrika (UNREC), Asien og Stillehavsområdet (UNRCPD) og i Latinamerika og
Caribien (UNLIREC)
— regionale og subregionale organisationer: ABACC, AFCONE, OPANAL, ASEAN Regional Forum
— ikkestatslige organisationer: EU's konsortium for ikkespredning, VERTIC, IPFM, ISS.
4.

SAMSPIL MED EU-BESTRÆBELSER

På grundlag af regelmæssig feedback fra UNODA om dets aktiviteter kan Unionen beslutte at supplere disse
bestræbelser med målrettede diplomatiske tiltag, der har til formål at øge bevidstheden om betydningen af at løse
det langvarige dødvande i nedrustningskonferencen og betydningen af omgående indledning og hurtig afslutning af
forhandlingerne på nedrustningskonferencen om en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til
fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer (FMCT) på grundlag af dok. CD/1299 og det deri
indeholdte mandat.
5.

HVEM DER NYDER GODT AF AKTIVITETERNE

— Stater i regionerne Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien
— Medlemmer af den forberedende FMCT-ekspertgruppe på højt plan
— Gruppen af regeringseksperter om nuklear nedrustningskontrol
— Civilsamfundsorganisationer i regionerne Afrika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika og Caribien, der
arbejder med nuklear nedrustning og ikkespredning.
6.

STED

De subregionale seminarer vil blive afholdt enten på hjemstedet for de regionale centre eller på et hjemsted for et
regionalt FN-kontorer i den pågældende subregion for at lette deltagelsen af nationale eksperter, der kommer fra
hovedstæderne.
Ekspertmøderne vil blive afholdt på de regionale organisationers eller de regionale centres hjemsted.
Der vil blive ydet omfattende støtte til medlemsstaterne i hovedstæderne.
7.

VARIGHED

Projektets samlede varighed anslås til 36 måneder.
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/2285
af 6. december 2017
om ændring af brugervejledningen, der beskriver de skridt, det er nødvendigt at tage for at deltage
i EMAS under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
(meddelt under nummmer C(2017) 8072)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om
organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (1), særlig artikel 46, stk. 5,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

EMAS har til formål løbende at fremme forbedringer af organisationers miljøpræstationer ved indførelse og
gennemførelse af miljøledelsessystemer, bedømmelse af disse systemers resultater, oplysning om miljøpræ
stationer, en åben dialog med offentligheden og andre interessenter og aktiv inddragelse af medarbejderne.

(2)

Interesserede organisationer bør modtage yderligere oplysninger og vejledning om de skridt, det er nødvendigt at
tage for at deltage i EMAS. Oplysningerne og vejledningen bør holdes ajour på grundlag af de erfaringer, der er
gjort med anvendelsen af EMAS, og som opfølgning på de påviste behov for yderligere vejledning.

(3)

Der er konstateret behov for yderligere vejledning vedrørende følgende: definitionen af et geografisk afgrænset
område i forbindelse med definitionen af et anlægsområde, vejledning om, hvordan der bør tages hensyn til
sektorreferencedokumenter, og vejledning vedrørende anvendelsen af en stikprøvemetode til at verificere
organisationer med flere anlægsområder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
2

Bilaget til Kommissionens afgørelse 2013/131/EU ( ), erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2017.
På Kommissionens vegne
Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.
(2) Kommissionens afgørelse 2013/131/EU af 4. marts 2013 om udarbejdelse af brugervejledningen, der beskriver de skridt, det er
nødvendigt at tage for at deltage i EMAS i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EUT L 76 af 19.3.2013, s. 1).
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BILAG

»BILAG I
I. INDLEDNING

Det er en målsætning i EU's miljøpolitik at tilskynde alle former for organisationer til at benytte miljøledelsessystemer og
reducere deres miljøvirkninger. Miljøledelsessystemer er et af de redskaber, som virksomheder og andre organisationer
kan anvende til at forbedre deres miljøpræstationer og samtidig reducere deres energi- og ressourceforbrug. EU vil
navnlig gerne tilskynde organisationer til at deltage i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), der
er et ledelsesværktøj for virksomheder og andre organisationer til evaluering, rapportering og forbedring af deres
miljøpræstationer.
EMAS blev etableret i 1993 og har udviklet sig over tid. EMAS-forordningen (1) udgør retsgrundlaget for ordningen, og
den seneste revision blev foretaget i 2009.
Denne EMAS-brugervejledning er blevet udarbejdet i henhold til kravene i EMAS-forordningens artikel 46, stk. 5.
Formålet med dokumentet er at udstikke klare og enkle retningslinjer til virksomheder, der er interesseret i EMAS,
herunder trinvise instrukser, som er lette at følge. I vejledningen redegøres der for hovedelementerne og de skridt, der
skal tages af en organisation, som ønsker at deltage i ordningen. Formålet med dokumentet er ligeledes at øge den
generelle udbredelse af EMAS-ledelsessystemet ved at lette organisationernes adgang til ordningen. Det er også vigtigt at
understrege EU-forordningens generelle målsætning, nemlig at harmonisere gennemførelsen i alle medlemsstaterne og
skabe en fælles lovgivningsramme. Med hensyn til specifikke spørgsmål i relation til global EMAS-registrering henvises
til Kommissionens afgørelse 2011/832/EU (2) af 7. december 2011 om en vejledning om samlet registrering i EU,
tredjelandsregistrering og global registrering i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009.

II. HVAD ER FÆLLESSKABSORDNINGEN FOR MILJØLEDELSE OG MILJØREVISION (EMAS)?

EMAS er et frivilligt redskab tilgængeligt for alle organisationer i alle økonomiske sektorer i eller uden for EU, som
ønsker at:
— påtage sig et miljømæssigt og økonomisk ansvar
— forbedre deres miljøpræstationer
— kommunikere deres miljøresultater til samfundet og til interessenter generelt.
Nedenfor beskrives de enkelte skridt, der skal tages for at blive registreret i ordningen og gennemføre den.
Organisationer, der ønsker at blive EMAS-registreret, skal:
— bevise, at de overholder miljølovgivningen
— forpligte sig til at forbedre deres miljøpræstationer løbende
— vise, at de er i åben dialog med alle interessenter
— inddrage de ansatte i forbedringen af organisationens miljøpræstationer
— offentliggøre og opdatere en valideret EMAS-miljøredegørelse som led i den eksterne kommunikation.
Der er en række yderligere krav. Organisationerne skal:
— foretage en miljøkortlægning (herunder udpegning af alle direkte og indirekte miljøforhold)
— lade sig registrere i et registreringsorgan, når organisationen er blevet verificeret.
Når organisationerne er blevet registreret, har de ret til at bruge EMAS-logoet.
(1) Forordning (EF) nr. 1221/2009.
(2) Kommissionens afgørelse 2011/832/EU af 7. december 2011 om en vejledning om samlet registrering i EU, tredjelandsregistrering og
global registrering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse
i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 25).
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III. OMKOSTNINGER OG FORDELE VED IMPLEMENTERING AF EMAS

Generelt hjælper miljøledelsessystemer som EMAS organisationerne med at forbedre ressourceeffektiviteten, reducere
risici og være et foregangseksempel gennem offentliggørelse af god praksis. Omkostningerne ved gennemførelse af
ordningen opvejes af besparelserne.
Fordele
Der er blevet gennemført en undersøgelse (1) af omkostningerne og fordelene ved en EMAS-registrering. I undersøgelsen
blev deltagerne bedt om at udvælge de mest positive virkninger fra en foruddefineret liste. »Energi- og ressourcebe
sparelser« lå øverst på listen (21 %) som angivet i figur 1. Herefter kom »Færre negative hændelser« (18 %) og »Bedre
relationer til interessenter« (17 %).
Figur 1
Fordele ved implementering af EMAS (% alle svar)

Større effektivitetsbesparelser
Fordelen »Energi- og ressourcebesparelser« lå øverst på listen. For organisationer af alle størrelser var der dokumentation
for, at energibesparelserne i sig selv var større end de årlige omkostninger forbundet med at vedligeholde EMAS. Dette
indikerer, at større organisationer nemt vil kunne få inddækket omkostningerne ved implementering af EMAS.
Færre negative hændelser
Denne fordel lå som nr. 2 på listen. Heri indgår en række forskellige faktorer som f.eks. færre overtrædelser af miljølov
givningen. Denne fordel hænger naturligvis sammen med fordelen i form af bedre relationer til reguleringsmyn
dighederne.
Bedre relationer til interessenter
Organisationerne vurderede, at bedre relationer til interessenter var en vigtig fordel, navnlig offentlige forvaltningsinsti
tutioner og udbydere af offentlige tjenesteydelser.
Flere markedsmuligheder
En EMAS-registrering kan skabe flere forretningsmuligheder. Den kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og få
nye kunder. Det kan være en fordel at have et EMAS-miljøledelsessystem i forbindelse med offentlige indkøb. Selv om
organisationer, der er involveret i offentlige indkøb, ikke udtrykkeligt kan kræve, at tilbudsgiverne er EMAS-registreret,
kan registrerede virksomheder bruge systemet til at vise, at de har de tekniske midler til at opfylde miljøledelseskravene
i kontrakten.
(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Study on the costs and benefits of EMAS to
registered organisations.
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Organisationerne kan desuden tilskynde deres leverandører til at indføre et miljøledelsessystem som led i deres egen
miljøpolitik. En EMAS-registrering kan lette de interne procedurer mellem organisationerne for begge parter.

Enklere regler
EMAS-registrerede organisationer kan være berettiget til enklere regler. Der kan være fordele for fremstillingsvirk
somheder inden for rammerne af lovgivningen om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (1).
En række medlemsstater indrømmer ligeledes EMAS-registrerede organisationer fordele i forhold til nationale og
regionale miljølove og -forskrifter, f.eks. i form af forenklede indberetningsforpligtelser, færre inspektioner, lavere
affaldsafgifter og længere perioder mellem fornyelse af godkendelser.
Af eksempler kan nævnes: en reduktion af affaldsgebyrer på 50 %, en reduktion af gebyrer i forbindelse med
licensprocedurer på 20-30 %, en reduktion af gebyrer i forbindelse med overvågning og håndhævelse under nationalt ret
på op til 100 %, en reduktion af gebyrer for offentlige tjenester udført af statslige agenturer på 30 %, en reduktion af
gebyrer i forbindelse med licensprocedurer vedrørende overfladevand, godkendelser til udvinding af grundvand og
i forbindelse med licensprocedurer vedrørende deponering på 30 %. Der er ligeledes fordele i forbindelse med styring af
overvågning og håndtering af farlige kemikalier, forpligtelser vedrørende bortskaffelse af affald (intet krav om
dokumentation for tekniske overvågningsforanstaltninger) og overvågning af drivhusgasser.

Omkostninger og fordele
Virksomhederne bør betragte registrering under EMAS som en investering. Implementering af EMAS indebærer interne
og eksterne omkostninger som f.eks. konsulentbistand, menneskelige ressourcer, der skal gennemføre og følge op på
foranstaltninger, inspektioner, registreringsgebyrer mv.
De reelle omkostninger og fordele er meget forskellige og afhænger f.eks. af organisationens størrelse og aktiviteter,
eksisterende miljøledelsessædvaner, det specifikke land mv. Generelt indebærer EMAS imidlertid store besparelser.
Forskellige undersøgelser viser, at organisationerne får inddækket gennemførelsesomkostningerne gennem en større
indtjening inden for forholdsvis kort tid, som regel 1-2 år (2) (3) (4) (5) (6).

Tabel 1
Omkostninger og potentielle årlige effektivitetsbesparelser i EMAS (1)
(EUR)
Potentielle årlige effektivitetsbe
sparelser

Omkostninger det første år ved
implementering (3) af EMAS

Årlige omkostninger ved
EMAS (4)

Mikro

3 000-10 000

22 500

10 000

Små

20 000-40 000

38 000

22 000

Organisationens størrelse (2)

(1) Direktivet om industrielle emissioner (IED-direktivet), der ophæver IPPC-direktivet pr. 7. januar 2013, giver medlemsstaterne detaljerede
retningslinjer om miljøinspektioner, hvor hyppigheden af besøg på anlægsområdet fastsættes på grundlag af en systematisk bedømmelse
af den miljømæssige risiko ved de berørte anlæg ved hjælp af et sæt af kriterier, herunder driftslederens deltagelse i EMAS-ordningen.
2
( ) EVER Study: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision (2005), IEFE- Università Bocconi for Europa-Kommissionens
Generaldirektorat for Miljø.
(3) Hamschmidt J., Dyllick T. (2001), »ISO 14001: profitable? Yes! But is it eco-effective?«, Greener Management International, No 34.
(4) CESQA SINCERT (2002), Indagine sulla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; risultati indagine Triveneto.
(5) Freimann, Walther (2001), The impacts of corporate environmental management systems: a comparison of EMAS and ISO 14001,
Greener Management International, No 36, s. 91-103.
(6) IRIS (2000), Environmental management systems — paper tiger or powerful tool. The Swedish Institute of Production Engineering
Research. Molndal.
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(EUR)

Potentielle årlige effektivitetsbe
sparelser

Omkostninger det første år ved
implementering (3) af EMAS

Årlige omkostninger ved
EMAS (4)

Mellemstore

Op til 100 000

40 000

17 000

Store

Op til 400 000

67 000

39 000

Organisationens størrelse (2)

Data om potentielle årlige effektivitetsbesparelser er ude
lukkende baseret på energibesparelser. Der er ingen data
om ressourcebesparelser
Kilde: »Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations«, undersøgelse for Europa-Kommissionen, 2009.
(1) Tallene i tabel 1 er vejledende og knyttet til kategoristørrelserne. De kan derfor ikke anvendes direkte på alle organisationer i alle si
tuationer.
(2) Organisationsstørrelse i henhold til definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af mikrovirksomheder,
små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(3) SMV'er kan ofte reducere gennemførelsesomkostningerne det første år ved at implementere EMAS ved hjælp af den nemme EMASmetode (EMAS-Easy). Nylige overslag viser, at omkostningerne i nogle tilfælde kan komme helt ned på 11 500 EUR for mikroorga
nisationer og 17 000 EUR for små organisationer i det første gennemførelsesår. Disse overslag er af rent vejledende karakter og ba
seret på data indhentet fra SMV'er i forbindelse med seminarer for SMV'er i forskellige medlemsstater.
(4) SMV'er kan ofte reducere gennemførelsesomkostningerne det første år ved at implementere EMAS ved hjælp af den nemme EMASmetode (EMAS-Easy). Nylige overslag viser, at omkostningerne i nogle tilfælde kan komme helt ned på 2 200 EUR om året for mi
kroorganisationer og 3 300 EUR om året for små organisationer. Disse overslag er af rent vejledende karakter og baseret på data
indhentet fra SMV'er i forbindelse med seminarer for SMV'er i forskellige medlemsstater.

EMAS' »Toolkit for small organisations« (1) indeholder mange andre eksempler på cost-benefit-besparelser.
Generelt har mikroorganisationer og små organisationer forholdsvis højere faste og eksterne omkostninger end
mellemstore og store organisationer, da sidstnævnte organisationer har stordriftsfordele, hvor en større andel af
omkostninger bæres internt af miljøafdelinger, og lavere eksterne omkostninger, da de ikke i samme grad har behov for
konsulentbistand. Selv meget store organisationer bør imidlertid undersøge gennemførelsesomkostningerne nøje.
EMAS og energiledelsessystemer som f.eks. EN 16001 og ISO 50001 er meget ens. Da styring af energiforbruget indgår
i EMAS, forbedrer EMAS-registrerede organisationer allerede deres energieffektivitet og opfylder således de fleste krav
i EN 16001 og ISO 50001. Det kan derfor ligeledes resultere i omkostningsbesparelser.
Organisationer, der overvejer at blive EMAS-registreret, bør ligeledes tage højde for den tekniske og finansielle bistand
eller de tilskud, der ydes af medlemsstaterne, nationale, regionale eller lokale kompetente organer og kompetente EMASorganer.

IV. EMAS-FORORDNINGEN

EMAS-ordningen blev fastsat i forordning (EF) nr. 1221/2009 (også benævnt EMAS III) og finder direkte anvendelse
i alle medlemsstaterne.

1. GENERELT
1.1. ANVENDELSESOMRÅDE

Alle offentlige eller private organisationer har siden 2001 haft mulighed for at implementere EMAS. Med EMAS III er
ordningen også tilgængelig for ikke-europæiske organisationer eller europæiske virksomheder, der opererer i tredjelande.
Med hensyn til sidstnævnte spørgsmål findes der en særlig vejledning om samlet registrering i EU, tredjelandsregistrering
og global registrering.
»Ved »organisation« forstås et selskab, sammenslutning, firma, virksomhed, myndighed eller institution eller dele eller
kombinationer heraf, uanset om de er juridiske personer, offentlige eller private, og som er hjemmehørende i eller uden
for Fællesskabet og har sine egne funktioner og egen administration.«
(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm.
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EMAS kan implementeres på et, flere eller alle anlægsområder tilhørende private eller offentlige organisationer inden for
alle aktivitetssektorer (1). Et anlægsområde er den mindste enhed, der kan registreres.
»Ved »anlægsområde« forstås et geografisk afgrænset område, der er under ledelseskontrol af en organisation, hvis
virksomhed omfatter aktiviteter, produkter og tjenesteydelser, herunder al infrastruktur, udstyr og materialer; et
anlægsområde er den mindste enhed, der registreres.«
Ved et »geografisk afgrænset område« forstås:
»en fysisk kontinuitet af jordområder, bygninger, udstyr eller infrastrukturer, der kan være afbrudt af eksterne elementer,
forudsat at aktiviteternes fysiske og organisatoriske kontinuitet er sikret.«

1.2. KRAV

Den generelle procedure for implementering af EMAS kan opsummeres således:
1) Organisationen skal indledningsvis foretage en miljøkortlægning, en indledende analyse af alle de aktiviteter, som
organisationen udfører, for at udpege relevante direkte og indirekte miljøforhold og den gældende miljølovgivning.
2) Herefter skal der gennemføres et miljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i EN ISO 14001 (bilag II til
EMAS-forordningen).
3) Systemet skal kontrolleres ved hjælp af interne revisioner og en ledelsesevaluering.
4) Organisationen skal udfærdige en EMAS-miljøredegørelse.
5) Miljøkortlægningen og miljøledelsessystemet verificeres, og miljøredegørelsen valideres af en EMAS-verifikator, der er
akkrediteret eller har licens.
6) Når organisationen er blevet verificeret, indgiver den en registreringsansøgning til registreringsorganet.
Europa-Kommissionen udarbejder i overensstemmelse med EMAS-forordningens artikel 46 »sektorreferencedo
kumenter« (2) (SRD'er) for en række prioriterede sektorer i samråd med medlemsstaterne og andre interessenter.
Hvert dokument omfatter følgende elementer:
— bedste praksis for miljøledelse
— miljøpræstationsindikatorer for de pågældende specifikke sektorer
— hvis det er relevant, benchmarks for højeste kvalitet og klassificeringsordninger, der kan bestemme miljøpræstations
niveauet.
EMAS-registrerede organisationer skal tage SRD'er i betragtning, hvis sådanne findes for deres specifikke sektor, på to
forskellige niveauer:
1. Når de udvikler og indfører deres miljøledelsessystem på grundlag af miljøkortlægningen (artikel 4, stk. 1, litra b)).
2. Når de udarbejder miljøredegørelsen (artikel 4, stk. 1, litra d), og artikel 4, stk. 4).
EMAS-deltagelse er en løbende proces. Hver gang en organisation evaluerer sin miljøpræstation og planlægger
forbedringer, skal den tage højde for, hvad der står i SRD'et (hvis det findes) om specifikke emner, for at få inspiration
til, hvilke områder der i næste omgang kan tages op i en trinvis fremgangsmåde.
(1) EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.
(2) Den vejledende liste over 11 prioriterede sektorer, som der vil blive udarbejdet sektorreferencedokumenter for, er offentliggjort
i meddelelsen fra Kommissionen om udarbejdelse af en arbejdsplan med en vejledende liste over sektorer, som der skal vedtages sektorre
ferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter for i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige
deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EUT C 358 af 8.12.2011, s. 2).
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Generel plan for implementering af EMAS
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Tabel 2
Vejledende tidsplan for implementering af EMAS. Den tid, der er afsat til de enkelte aktiviteter, er
et gennemsnit og kan være kortere eller længere afhængigt af medlemsstaten, organisationens
størrelse mv.

EMAS

Miljøkortlægning

Måned 1

Måned 2

X

X

Miljøledelsessystem

X

Generelle krav

X

Miljøpolitik

X

Planlægning:
og miljømål

miljømålsætninger

Måned 3

Måned 4

Måned 5

Måned 6

Måned 7

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementering og drift: ressour
cer, funktioner, ansvar og beføjel
ser

X

Implementering og drift: kompe
tence, uddannelse, træning og be
vidsthed, herunder medarbejder
inddragelse

X

X

X

X

X

Implementering og drift: driftssty
ring

X

X

Implementering og drift: bered
skabsplaner

Kontrol: intern revision
Ledelsens evaluering

X

X

X

X

X

X

X
X

EMAS-miljøredegørelse

X

Verifikation og validering

X

Registrering

Måned
10

X

Implementering og drift: kommu
nikation (intern og ekstern)

Kontrol: overvågning og måling,
evaluering af overholdelse af lov
mæssige krav og andre krav, afvi
gelser, korrigerende handlinger og
forebyggende handlinger, styring
af registreringer

Måned 9

X

Planlægning: Miljøprogram

Implementering og drift: doku
mentation og dokumentstyring

Måned 8

X
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2. IMPLEMENTERING AF EMAS
2.1. MILJØKORTLÆGNING

Det første skridt i en korrekt implementering af EMAS er at foretage en grundig analyse af organisationens interne
struktur og aktiviteter. Formålet er at udpege miljøforhold (jf. nedenstående definition) knyttet til miljøvirkningerne. Det
er grundlaget for etablering af et formelt miljøledelsessystem.
»Ved »miljøkortlægning« forstås en indledende omfattende analyse af miljøforhold, miljøvirkninger og miljøpræstationer
i forbindelse med en organisations aktiviteter, produkter og tjenesteydelser.«
Analysen skal omfatte:
— lovmæssige krav, der gælder for organisationen
— udpegning af direkte og indirekte miljøforhold
— kriterier for vurdering af miljøforholdenes væsentlighed
— gennemgang af alle eksisterende miljøledelsessædvaner og -fremgangsmåder
— vurdering af tilbagemeldinger fra undersøgelser af tidligere uheld.
»Ved »miljøforhold« forstås en enkeltdel af en organisations aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, som påvirker eller
kan påvirke miljøet.« Miljøforhold kan være inputbaserede (f.eks. forbrug af råmaterialer og energi) eller outputbaserede
(udslip til luft, affaldsproduktion mv.).
Figur 3
Sammenhæng mellem aktiviteter, miljøforhold og miljøvirkninger

Organisationen skal indføre procedurer for at sikre en behørig efterfølgende opfølgning på de aktiviteter, der udpeges
som væsentlige under den indledende miljøkortlægning. Miljøforhold og relaterede miljøvirkninger kan ændre sig
i lighed med organisationens aktiviteter. Hvis ændringerne er væsentlige, kan det være nødvendigt at opdatere miljøkort
lægningen. Organisationen skal ligeledes være opmærksom på nye udviklinger, teknikker og forskningsresultater mv.,
således at det bliver nemmere at vurdere væsentligheden af organisationens miljøforhold, og om det eventuelt er
nødvendigt at foretage en ny miljøkortlægning, hvis organisationens aktiviteter ændrer sig væsentligt.
Hvad er proceduren for gennemførelse af en miljøkortlægning?
Organisationerne skal:
— udpege miljøforhold knyttet til deres fremstillingsprocesser, aktiviteter eller serviceydelser og
— fastsætte kriterier for vurdering af miljøforholdenes væsentlighed. Kriterierne skal være omfattende, og de skal kunne
verificeres af en uafhængig verifikator.
Organisationen skal være opmærksom på, at den skal give eksterne interessenter adgang til oplysninger om de
miljøforhold, den udpeger, og resultaterne af evalueringen.
Hvordan skal miljøforhold udpeges?
Alle relevante oplysninger skal indsamles.
Dette kan indebære:
— besøg på anlægsområder for at kontrollere input og output (notattagning, udfærdigelse af tegninger i nødvendigt
omfang)
— indsamling af kort og billeder over lokalisering
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— udpegning af gældende miljølovgivning
— indsamling af alle miljøgodkendelser, licenser og lignende dokumenter
— kontrol af alle informationskilder (indgående fakturaer, tælleapparater, data om udstyr mv.)
— kontrol af brugen af produkter (indkøbs- og salgsafdelingerne er ofte et godt udgangspunkt)
— udpegning af nøglepersoner (ledelse og arbejdstagere). Arbejdstagere, der er involveret i alle interne systemer, skal
anmodes om input
— anmodning om oplysninger fra underleverandører, der kan have en væsentlig indvirkning på organisationens
miljøpræstationer
— hensyntagen til tidligere ulykker, resultaterne af overvågning og inspektioner og
— Kortlægning af forholdene i forbindelse med opstart og nedlukning og udpegede risici.
Der skal både tages hensyn til direkte og indirekte miljøforhold, og nedenstående definitioner vil gøre det nemmere at
udpege disse:
»Ved »direkte miljøforhold« forstås miljøforhold, som er knyttet til selve organisationens aktiviteter, produkter og
tjenesteydelser, som den har direkte ledelseskontrol over.«
»Ved »indirekte miljøforhold« forstås miljøforhold, som kan opstå på grund af en organisations interaktion med
tredjeparter, og som til en vis grad kan påvirkes af organisationen.«
Det er af afgørende betydning at overveje indirekte miljøforhold. Det gælder både for den private og den offentlige
sektor, og lokale myndigheder, serviceselskaber eller finansielle institutioner m.fl. skal udvide deres miljøkortlægning til
at omfatte forhold uden for anlægsområdet.
Organisationerne skal kunne påvise, at de har udpeget de væsentlige miljøforhold i tilknytning til deres
indkøbsprocedurer, og at de i deres ledelsessystem har taget hensyn til de væsentlige miljøvirkninger af disse forhold.

Tabel 3
Eksempler på direkte og indirekte miljøforhold
Miljøforhold
Direkte miljøforhold

— Udslip til luft

Indirekte miljøforhold

— Spørgsmål med relation til produktets livscyklus

— Udledninger til vand

— Kapitalinvesteringer

— Affald

— Forsikringsydelser

— Forbrug af naturressourcer og råmaterialer

— Administrative og planlægningsmæssige beslutninger

— Lokale miljøgener (f.eks. støj, vibrationer, lugt)

— Ordremodtageres, underleverandørers og leverandørers
miljøpræstationer

— Arealudnyttelse
— Transportrelaterede udslip til luft
— Risiko for miljøulykker og nødsituationer

— Valg af tjenesteydelser og disses sammensætning, f.eks.
inden for transport eller catering mv.

Direkte miljøforhold skal omfattes af de relaterede lovmæssige krav og begrænsninger i godkendelser, og hvis specifikke
forurenende stoffer f.eks. er underlagt emissionsgrænseværdier eller andre krav, bør disse emissioner betragtes som
direkte miljøforhold.

Vurdering af miljøforhold
Det næste skridt er at knytte miljøforhold til miljøvirkninger. I tabel 4 anføres eksempler på disse forbindelser.
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Tabel 4
Eksempler på miljøforhold og miljøvirkninger
Aktivitet

Transport

Miljøforhold

Miljøvirkning

— Brugt maskinolie

— Jord-, vand- og luftforurening

— Emissioner fra lastbiler og maskiner

— Drivhuseffekten

Byggeri og anlæg

— Udslip til luft, støj og vibrationer mv. fra — Støj-, jord-, vand- og luftforurening
byggemateriel
— Nedbrydning af arealdække
— Arealudnyttelse
— Tab af biodiversitet

Kontortjenester

— Brug af materialer som f.eks. papir, toner — Forurening fra blandet kommunalt affald
mv.
— Drivhuseffekten
— Elforbrug (indirekte CO2-emissioner)

Kemisk industri

— Spildevand

— Vandforurening

— Emission af flygtige organiske forbindelser

— Fotokemisk ozon

— Emission af ozonnedbrydende stoffer

— Nedbrydning af ozonlaget

Når miljøforholdene og deres virkninger er blevet udpeget, er det næste skridt at foretage en detaljeret vurdering af de
enkelte forhold for at udpege væsentlige miljøforhold.
»Ved »væsentligt miljøforhold« forstås et miljøforhold, der har eller kan have en væsentlig miljøvirkning.«
Følgende spørgsmål skal overvejes ved vurderingen af væsentligheden:
i)

potentiale for at forårsage miljøskader

ii) det lokale, regionale eller globale miljøs sårbarhed
iii) forholdenes og/eller virkningens omfang, antal, hyppighed og reversibilitet
iv) relevant miljølovgivning og kravene heri
v) betydning for organisationens interesseparter og medarbejdere.
Organisationen kan på grundlag af disse kriterier udarbejde en intern procedure eller anvende andre redskaber til at
vurdere miljøforholdenes væsentlighed. Der er mange nyttige oplysninger for små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) i EMAS-værktøjskassen for SMV'er (1).
Når organisationen vurderer væsentligheden af sine aktiviteters miljøforhold, er det vigtigt, at der ikke blot tages hensyn
til normale driftsforhold, men også til forholdene i forbindelse med opstart og nedlukning og nødsituationer. Der skal
tages hensyn til tidligere, nuværende og planlagte aktiviteter.
For hver enkelt miljøforhold skal den tilsvarende indvirkning vurderes i forhold til:
— omfang — emissionsniveau, energi- og vandforbrug mv.
— alvorlighed — farer, toksicitet mv.
— hyppighed/sandsynlighed
— interessenters synspunkter
— lovgivningsmæssige krav.
(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm.

12.12.2017

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 328/49

Tabel 5
Vurdering af miljøforhold

Vurderingskriterier

Eksempel

Hvilke af organisationens output eller aktiviteter kan ind Affald: blandet kommunalt affald, emballageaffald, farligt
virke negativt på miljøet?
affald
Omfanget af forhold, der kan indvirke på miljøet

Affaldsmængde:Høj, medium, lav

Alvorligheden af forhold, der kan indvirke på miljøet

Farligheden af affald, materialetoksicitet: Høj, medium, lav

Hyppigheden af forhold, der kan indvirke på miljøet

Høj, medium, lav

Offentlighedens og medarbejdernes kendskab til forholdene Alvorlige, nogle eller ingen klager
i tilknytning til organisationen
Organisationsaktiviteter underlagt miljølovgivning

Affaldsgodkendelse i henhold til lovgivningen, overvåg
ningsforpligtelser

Bemærk: Det er nyttigt at kvantificere kriterier og særlige aspekters overordnede betydning.

Kontrol af overholdelse af lovgivningen
»Ved »overholdelse af lovgivningen« forstås fuld gennemførelse af gældende lovbestemte miljøkrav, herunder i miljøgod
kendelser.«
Medlemsstaterne skal sikre, at organisationer i det mindste har adgang til oplysninger og bistand på følgende områder:
— oplysninger om gældende lovbestemte miljøkrav og
— udpegning af de kompetente tilsynsmyndigheder for specifikke lovbestemte miljøkrav.
Tilsynsmyndighederne skal i det mindste besvare anmodninger fra små organisationer om oplysninger om de gældende
lovbestemte miljøkrav og oplyse om, hvordan organisationerne kan overholde de relevante lovbestemte krav.
Ved udpegningen af alle gældende lovbestemte miljøkrav skal der i relevant omfang tages hensyn til miljølovgivningen
på forskellige niveauer, dvs. nationale, regionale eller lokale krav, herunder godkendelser og licenser.
Organisationen skal ligeledes tage hensyn til andre relevante krav, f.eks. i købsbetingelser, forretningskontrakter, frivillige
aftaler, som organisationen har undertegnet eller tilsluttet sig, mv.
Det er af afgørende betydning at udpege lovbestemte krav i denne fase, således at en organisation kan udpege eventuelle
krav, som ikke er opfyldt. Organisationen skal herefter træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde alle
relevante miljøregler (se punkt 2.2.5.2 om evaluering af overholdelse af lovgivningen).

2.2. MILJØLEDELSESSYSTEM

»Ved »miljøledelsessystem« forstås den del af det samlede ledelsessystem, der indbefatter organisationsstruktur,
planlægningsaktiviteter, ansvar, sædvaner, procedurer, processer og ressourcer til at udvikle, gennemføre, revidere og
opretholde miljøpolitikken og forvalte miljøforholdene.«
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2.2.1. Generelle krav
Organisationen skal i første omgang fastlægge og dokumentere anvendelsesområdet for miljøledelsessystemet.
De enkelte anlægsområder, der skal omfattes af en EMAS-registrering, skal opfylde alle EMAS-kravene.
Organisationen skal etablere, dokumentere, implementere og vedligeholde et miljøledelsessystem i overensstemmelse
med afdeling 4 i EN ISO 14001. Hvis organisationen har implementeret et andet miljøledelsessystem end ISO 14001,
som Kommissionen har anerkendt (1), behøver den ikke på ny at udføre de dele, der allerede er blevet officielt anerkendt,
i forbindelse med opfyldelsen af EMAS-kravene.

2.2.2. Miljøpolitik
»Ved »miljøpolitik« forstås en organisations overordnede formål og retning med hensyn til sine miljøpræstationer som
officielt formuleret af topledelsen (…). Den skaber en ramme for handling og for fastsættelsen af miljømålsætninger og
-mål.«
I miljøpolitikken skal der bl.a. være fokus på:
— overholdelse af lovmæssige krav og andre krav i relation til miljøforholdene
— forebyggelse af forurening
— løbende forbedring af miljøpræstationerne.
Miljøpolitikken er en ramme for handling og for fastsættelsen af strategiske miljømålsætninger og -mål (se nedenfor).
Den skal være klar og have fokus på de vigtigste prioriteter, som kan danne grundlag for videreudvikling af specifikke
målsætninger og mål.

2.2.3. Planlægning
Når ovennævnte grundlæggende faser er blevet afsluttet, indledes planlægningsfasen.

2.2.3.1. Miljømålsætninger og miljømål
»Ved »miljømålsætning« forstås et samlet miljømål, der udspringer af miljøpolitikken, og som en organisation beslutter
sig for at opfylde, og som skal være kvantificeret, når det er praktisk muligt.«
»Ved »miljømål« forstås et detaljeret miljøpræstationskrav, som udspringer af miljømålsætningerne og gælder for
organisationen eller dele heraf, og som det er nødvendigt at sætte og opfylde for at nå disse målsætninger.«
Organisationen skal opstille og dokumentere målsætningerne og de detaljerede mål for alle de forhold, der er relevante
for organisationen, i overensstemmelse med organisationens miljøpolitik.
Når målsætningerne er blevet fastlagt, er det næste skridt at fastsætte egentlige mål til opfyldelse heraf. Målene danner
grundlag for planlægningen af specifikke handlinger, der skal udføres for at sikre en god miljøledelse.
Figur 4
Sammenhæng mellem målsætninger, mål og handlinger

(1) I henhold til en officiel artikel 45-procedure som beskrevet i EMAS-forordningen.
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Et eksempel:
Miljømålsætning

Minimere produktionen af farligt affald

Mål

Reducere brugen af organiske opløsningsmidler i processen med 20 % i løbet af 3 år

Handling

Genbrug af opløsningsmidler i muligt omfang
Genvinding af organiske opløsningsmidler

Målsætninger og mål skal være målbare, hvor dette er muligt, og konsistente med organisationens miljøpolitik. SMARTkriterierne er nyttige:
— Specific (specifikke) — målene skal have fokus på et enkelt spørgsmål.
— Measurable (målbare) — målene skal angives kvantitativt.
— Achievable (opnåelige) — det skal være muligt at opfylde målene.
— Realistic (realistiske) — målene skal være krævende og sikre en løbende forbedring, men de skal ikke være for
ambitiøse. De kan altid revideres, når de er blevet opfyldt.
— Time-bound (tidsbestemte) — der skal være en frist for gennemførelse af de enkelte mål.
Organisationer bør anvende de relevante elementer af sektorreferencedokumenter som omhandlet i EMAS-forordningens
artikel 46, hvis sådanne findes for deres specifikke sektor. Disse bør anvendes i forbindelse med fastlæggelsen og
revisionen af miljømål og -målsætninger for organisationen i overensstemmelse med de relevante miljøforhold, der er
udpeget i forbindelse med miljøkortlægningen. Det er imidlertid ikke obligatorisk at opfylde de udpegede benchmarks
for højeste kvalitet, eftersom EMAS overlader det til organisationerne selv at vurdere, om de fastsatte benchmarks er
realistiske, og om bedste praksis kan gennemføres, for så vidt angår omkostninger og fordele.

2.2.3.2. Miljøprogram
»Ved »miljøprogram« forstås en beskrivelse af de foranstaltninger (ansvar og midler), som er truffet eller påtænkes for at
nå miljømålsætninger og -mål, samt fristerne for gennemførelsen af disse miljømålsætninger og -mål.«
Miljøprogrammet er et redskab, der hjælper organisationen med at planlægge og gennemføre forbedringer fra dag til
dag. Det skal opdateres løbende og være tilstrækkelig detaljeret til at give et overblik over fremskridtene i retning af
målenes opfyldelse. I programmet skal det angives, hvem der er ansvarlig for opfyldelsen af målsætninger og mål, og der
skal redegøres nærmere for tilgængelige ressourcer og frister. Selve ressourcerne (f.eks. finansielle, tekniske eller
personalemæssige midler) kan ikke være miljømålsætninger.
I praksis udarbejdes programmet ofte i tabelform og omfatter følgende:
— Miljømålsætninger knyttet til direkte og indirekte miljøforhold
— Specifikke mål til opfyldelse af målsætninger og
— Foranstaltninger, ansvar, midler og frister for gennemførelse af de enkelte mål:
— beskrivelse af en eller flere handlinger
— person med ansvar for målet
— status ved indledningen af implementeringen
— nødvendige midler til opfyldelse af mål
— hyppighed af overvågningen af fremskridt hen imod målene
— slutresultat, der skal opnås, herunder frist
— obligatorisk opretholdelse af registreringer i tilknytning til ovennævnte proces.
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Der skal tages højde for både direkte og indirekte miljøforhold ved udarbejdelsen af programmet. Organisationen bør
forpligte sig til at forbedre sine miljøpræstationer løbende.
Når organisationer skal afgøre, hvilke aktiviteter de skal gennemføre for at forbedre deres miljøpræstationer, bør de tage
hensyn til de relevante elementer i sektorreferencedokumenter som omhandlet i EMAS-forordningens artikel 46, hvis
sådanne findes for deres specifikke sektor.
De bør navnlig tage hensyn til den relevante bedste praksis for miljøledelse og benchmarks for højeste kvalitet (som
giver en indikation af det miljøpræstationsniveau, som de bedste udøvere opnår) for at udpege foranstaltninger og
aktiviteter og eventuelt foretage prioriteringer vedrørende (yderligere) forbedring af deres miljøpræstation.
Det er imidlertid ikke obligatorisk at gennemføre bedste praksis for miljøledelse eller opfylde de udpegede benchmarks
for højeste kvalitet, eftersom EMAS overlader det til organisationerne selv at vurdere, om de fastsatte benchmarks er
realistiske, og om bedste praksis kan gennemføres, for så vidt angår omkostninger og fordele.

2.2.4. Implementering og drift
2.2.4.1. Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser
Hvis EMAS skal blive en succes, skal topledelsen være parat til at tilvejebringe de nødvendige ressourcer og organisati
onsstrukturer til støtte for systemet. Disse ressourcer omfatter menneskelige ressourcer og særlige færdigheder hos
personalet, organisationens infrastruktur, teknologi samt økonomiske ressourcer.
Ved miljøkortlægningen blev der foretaget en gennemgang af organisationens eksisterende infrastruktur og eksisterende
ledelsessædvaner og -fremgangsmåder. I denne fase skal de interne strukturer og procedurer tilpasses i nødvendigt
omfang.
Organisationens topledelse skal udpege en ledelsesrepræsentant, dvs. en person, der har det endelige ansvar for
miljøledelsessystemet. Deres funktion er at sikre, at alle krav til miljøledelsessystemet er opfyldt, at systemet fungerer, og
at det er opdateret, samt at holde ledelsen orienteret om systemets funktion. De skal rapportere om systemets styrker og
svagheder og om nødvendige forbedringer.
Repræsentanten bør være kvalificeret og erfaren inden for miljøspørgsmål, lovbestemte miljøkrav, ledelsesforhold og
færdigheder i arbejdsgrupper og være god til at lede og koordinere. Organisationen skal sikre, at disse kompetencer er
tilgængelige i organisationen.

Kompetence, uddannelse, træning og bevidsthed
Organisationen skal fastlægge, hvilken erfaring med og viden om god miljøledelse, personalet skal have.
Den skal udarbejde, implementere og vedligeholde en procedure, der påviser behovet for uddannelse og træning, og
træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personale tilknyttet miljøledelsessystemet har tilstrækkelig viden
om:
— organisationens miljøpolitik
— lovmæssige krav og andre miljøkrav, der gælder for organisationen
— de målsætninger og mål, der er fastsat for organisationen som helhed og for deres specifikke arbejdsområder
— miljøforhold og virkninger og metoden til overvågning heraf
— deres funktioner og ansvar i miljøledelsessystemet.
Personer, der arbejder for eller på organisationens vegne, skal være bevidste om deres funktioner i EMAS og systemets
miljøfordele. De skal modtage — eller i det mindste have adgang til — uddannelse og træning i miljøbevidsthed og
organisationens miljøledelsessystem.
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Figur 5
Flowdiagram om uddannelse og træning i miljøledelsessystemet

Miljøbevidsthed kan opnås gennem uddannelse og træning eller andre aktiviteter som f.eks. kommunikationskampagner,
undersøgelser mv.
Aktivt inddragede medarbejdere er en drivkraft for løbende og faktiske forbedringer, og de bidrager til at forankre EMAS
i organisationen. De kan f.eks. blive inddraget via et miljøudvalg, arbejdsgrupper, forslagssystemer, incitaments
programmer eller andre aktiviteter.
Medarbejderne skal varetage funktioner på forskellige niveauer under udviklingen og implementeringen af systemet. De
kan f.eks. inddrages i:
— udpegning af miljøforhold
— udarbejdelse og revision af procedurer og/eller instrukser
— forslag til miljømålsætninger og miljømål
— deltagelse i en intern revisionsprocedure
— udarbejdelse af EMAS-miljøredegørelsen.
Ledelsen skal give medarbejderne feedback og have feedback fra medarbejderne.
2.2.4.2. Kommunikation
God intern og ekstern tovejskommunikation er af afgørende betydning for en vellykket implementering af et EMASregistreret miljøledelsessystem. Organisationen skal anerkende behovet for at kommunikere med interessenter om
miljøspørgsmål og værdien heraf. Den skal offentliggøre miljøredegørelsen og udpege, hvad der skal kommunikeres og
til hvem. Den skal overvåge resultaterne af kommunikationen og vurdere, om den har været effektiv.
Den interne kommunikation skal flyde i begge retninger (top-down og bottom-up). Det kan ske ved hjælp af intranettet,
brochurer, interne publikationer, nyhedsbreve, forslagsbokse, møder, opslagstavler mv.
Eksempler på ekstern kommunikation er EMAS-miljøredegørelsen, internettet, aktionsdage, pressemeddelelser, brochurer
og brug af EMAS-logoet, hvis det er muligt og tilladt (1).
2.2.4.3. Dokumentation og dokumentstyring
Miljøledelsessystemets dokumentation skal omfatte:
— miljøpolitik
— miljømålsætninger og miljømål
(1) jf. artikel 10 og bilag V i EMAS-forordningen og del 3 i nærværende dokument.
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— beskrivelse af miljøledelsessystemets anvendelsesområde
— beskrivelse af hovedelementerne i miljøledelsessystemet
— funktioner, ansvar og beføjelser
— procedure for driftsstyring
— driftsprocedurer
— arbejdsinstrukser.
Dokumentationen skal være klar og præcis for at undgå at skabe forvirring eller misforståelser.
EMAS-dokumenter kan integreres i andre ledelsessystemer (kvalitet, energi, sundhed og sikkerhed mv.) eller omvendt for
at optimere dem, undgå overlapning og mindske bureaukratiet.
SMV'er skal bestræbe sig på at give deres personale klar, simpel og let anvendelig dokumentation.

Vejledning om miljøledelse
Denne omfatter miljøpolitikken, miljøprotokoller og aktiviteter. Den skal integreres i organisationens årlige ledelsesplan.
Vejledningen behøver ikke være lang og kompleks. Den skal gøre det nemmere for personalet at forstå, hvordan
organisationen har etableret og struktureret sit miljøledelsessystem, hvordan de forskellige dele i miljøledelsessystemet er
forbundet, og hvilke funktioner de enkelte personer har i ordningen. Denne vejledning er ikke obligatorisk, selv om de
fleste organisationer har en.

Procedurer
I dokumenter om procedurer beskrives, HVORDAN, HVORNÅR og af HVEM specifikke handlinger skal gennemføres.
Eksempler på procedurer for:
— udpegning og evaluering af væsentlige miljøforhold
— styring af overholdelse af lovgivningen
— styring af de udpegede væsentlige miljøforhold
— styring af overvågning og måling
— styring af nødberedskab
— styring af afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
— kortlægning og styring af kompetence, uddannelse, træning og bevidsthed
— styring af kommunikation
— dokumentstyring
— styring af registreringer
— styring af intern revision.
Arbejdsinstrukser
Arbejdsinstrukser skal være klare og let forståelige. Der skal redegøres for relevansen af en aktivitet, den hermed
forbundne miljørisiko, specifik uddannelse og træning af de medarbejdere, der skal udføre den, samt for, hvordan den
skal overvåges. Det kan være nyttigt at illustrere dette med billeder, piktogrammer eller på andre måder, hvorpå det
sikres, at instrukserne er let forståelige for alle medarbejdere.
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Dokumentstyring
Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde en procedure til at styre udarbejdede dokumenter
vedrørende miljøledelsessystemet. Der skal være særlig fokus på registreringer (se punkt 2.2.5.4).
Det vil kræve følgende procedure:

Figur 6
Dokumentstyringsproces i et miljøledelsessystem

Systemet skal sikre, at forskellige versioner af dokumenter forbliver tilgængelige, og at dokumenterne forbliver læselige
og umiddelbart kan identificeres.
Dokumenter fra eksterne kilder kan inkluderes, da de ofte er afgørende for at sikre, at miljøledelsessystemet fungerer
korrekt. Disse dokumenter kan indeholde oplysninger fra lokale myndigheder og offentlige forvaltninger, udstyrsbruger
manualer, sundheds- og sikkerhedsdatablade mv.

2.2.4.4. Driftsstyring
Sigtet med driftsstyringen er at udpege og planlægge de aktiviteter, der er knyttet til de væsentlige miljøforhold
i overensstemmelse med miljøpolitikken, miljømålsætninger og miljømål (se figur 7). Driftsstyring kan ligeledes omfatte
aktiviteter som f.eks. vedligeholdelse af udstyr, opstart og nedlukning, styring af underleverandører på anlægsområdet og
tjenesteydelser leveret af leverandører eller sælgere. Der skal være procedurer til håndtering af påviste risici, fastsættelse
af mål og måling af miljøpræstationer (helst baseret på klare miljøindikatorer). Procedurerne skal definere normale
driftsforhold. Abnorme driftsforhold og nødsituationer skal defineres og beskrives. De operationelle kontrolprocedurer
skal være veldokumenterede og underkastes interne miljørevisioner.

Figur 7
Driftsstyring
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2.2.4.5. Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde procedurer til at påvise potentielle nødsituationer og
potentielle ulykker for at:
— undgå risikoen for en ulykke
— beskrive, hvorledes organisationen sætter ind over for ulykker
— forebygge eller mindske deraf følgende skadelige miljøvirkninger.
Beredskabsplanen er af afgørende betydning for industrien og organisationer, der er involveret i potentielt
risikobehæftede aktiviteter.
Organisationen skal regelmæssigt gennemgå sine procedurer for nødberedskab (herunder sikre tilstrækkelig uddannelse)
og afværgeforanstaltninger. De skal om nødvendigt revideres, navnlig efter nødsituationer eller ulykker. Procedurerne
skal endvidere regelmæssigt afprøves.

Figur 8
Beredskabsplaner

2.2.5. Kontrol
2.2.5.1. Overvågning og måling
Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde en procedure til regelmæssigt at overvåge og måle
væsentlige parametre såsom udslip til luft, affald, udledninger til vand og støj for at få merværdi af resultaterne. Der er
pligt til at rapportere om nøglepræstationsindikatorer (se punkt 2.3.2).
Der skal tages hensyn til de lovmæssige overvågningskrav, og overvågningskriterier såsom hyppigheden af inspektioner
og metoden skal være i overensstemmelse med disse krav. Oplysninger herom er nyttige for at sikre:
— overholdelse af lovkrav og forskrifter
— korrekt evaluering af miljøpræstationer
— en fuldstændig og gennemskuelig EMAS-redegørelse.
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Afhængigt af organisationens behov kan andre faktorer ligeledes måles og overvåges:
— væsentlige miljøforhold
— miljøpolitik og miljømålsætninger
— medarbejdernes bevidsthed mv.
Måleudstyr skal kalibreres regelmæssigt for at overholde lovgivningen og opnå nøjagtige resultater.
2.2.5.2. Evaluering af overholdelse af lovgivningen
Overholdelse af lovgivningen er et centralt krav i EMAS-forordningen og en forudsætning for organisationens
registrering. Organisationen skal derfor have en procedure for regelmæssig gennemgang og vurdering heraf.
Det gøres bedst ved at udarbejde en liste over alle relevante love og specifikke krav og herefter sammenholde denne liste
med de særlige forhold i organisationen (se tabel 6). Det kan være nødvendigt for store, mere komplekse organisationer
at anvende databaser eller søge ekstern bistand.
Hvis verifikatorerne konstaterer mangler i overholdelsen, som ikke er blevet afhjulpet, må de ikke validere en
miljøredegørelse eller undertegne den endelige erklæring (bilag VII).
Tabel 6
Eksempel på simpel evaluering af overholdelse af lovgivningen
Gældende miljølovgiv
ning

Affaldslovgivning

Specifikt krav

Organisationens status

Resultat

— Godkendelse til affaldsproduk — Udløbet godkendelse
Indhent en opdateret
tion
— Affaldshåndtering under kon godkendelse
trol
— Affaldshåndtering

Luftemissionslovgivni — Emissionsgrænser (NOx, SOx, — Under grænserne
ng
partikler mv.)
— Tilladelse ajourført
— Kedelgodkendelse

OK

Støjlovgivning

— Støjgrænse i området

OK

Lovgivning om
rensning af
spildevand

— Særlig behandling (eliminering — Endnu ikke indført
af P og N)
— Ikke fuld overensstemmelse
— Spildevandsgrænser
— Godkendelse ikke opdateret
— Godkendelse til udledning til
vandløb

Situationen skal
afhjælpes

Lovgivning om
drivhusgasemissioner

— Grænser for tildelte kvoter for — Under grænsen
drivhusgasemissioner

OK. Det er muligt at
sælge nogle
emissionskvoter

— Under det tilladte niveau

2.2.5.3. Afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde en procedure til at håndtere faktiske og potentielle afvigelser
fra EMAS-kravene.
Proceduren skal definere metoder til at:
— påvise og korrigere for afvigelsen
— undersøge årsagen til og virkningerne af afvigelsen
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— vurdere behovet for handlinger for at undgå gentagelse
— registrere resultaterne af trufne korrigerende handlinger
— evaluere behovet for foranstaltninger til at forebygge afvigelser
— iværksætte passende forebyggende handlinger for at sådanne afvigelser og
— gennemgå effektiviteten af korrigerende handlinger og forebyggende handlinger.
En afvigelse er enhver form for manglende opfyldelse af de grundlæggende krav fastlagt i procedurer og tekniske
instrukser.
Afvigelser kan skyldes en menneskelig fejl eller implementeringsfejl. Det er således nødvendigt, at der iværksættes
korrigerende handlinger hurtigst muligt for at undgå gentagelse.
Afvigelser kan påvises gennem:
— driftsstyring
— intern/ekstern revision
— ledelsens evaluering eller
— som led i de daglige aktiviteter.
Korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
EMAS-ledelsesrepræsentanten skal informeres om afvigelser, således at denne i givet fald kan træffe afgørelse om
iværksættelse af korrigerende handlinger.
Hvis der er blevet udpeget potentielle afvigelser, skal EMAS-ledelsesrepræsentanten informeres, således at denne i givet
fald kan træffe afgørelse om iværksættelse af forebyggende handlinger.
Både korrigerende og forebyggende handlinger skal registreres. Det kan således være nødvendigt at indføre ændringer
i dokumentationen for miljøledelsessystemet.
2.2.5.4. Styring af registreringer
Organisationen skal etablere et registreringssystem for at vise, at det overholder kravene i organisationens miljøledel
sessystem.
Organisationen skal udarbejde, implementere og vedligeholde en procedure til at styre organisationens registreringer.
Den skal omfatte identifikation, opbevaring, beskyttelse, genfinding, bevarelse og bortskaffelse af registreringer.
Registreringer skal være og forblive identificerbare, læselige, ajourførte og sporbare.
Eksempler på registreringer:
— forbrug af elektricitet, vand og råmaterialer
— produceret affald (farligt og ikkefarligt affald)
— emission af drivhusgasser
— hændelser, uheld og klager
— lovmæssige krav
— revisionsrapporter og ledelsesevalueringer
— inspektionsrapporter
— væsentlige miljøforhold
— afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
— kommunikation og uddannelse og træning
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— forslag fra personale og
— kurser og seminarer.
2.2.6. Intern revision
I EMAS er der særlig fokus på den interne revision i bilag III.
»Ved »intern miljørevision« forstås en systematisk, dokumenteret, periodisk og objektiv bedømmelse af miljøpræsta
tionerne i forbindelse med en organisation, ledelsessystemet og metoderne til beskyttelse af miljøet.«
Organisationen skal indføre en intern revisionsprocedure som led i ledelsessystemet. Den skal omhandle ansvar for og
krav i forbindelse med at planlægge og lede revision, rapportere resultater og opbevare tilhørende registreringer,
bestemmelse af revisionskriterier, afgrænsning, revisionshyppighed og revisionsmetoder.
Formålet med den interne revision er:
— at vurdere, om miljøledelsessystemet opfylder kravene i EMAS-forordningen
— at vurdere, om det er korrekt implementeret og vedligeholdt
— at sikre, at organisationens ledelse får de oplysninger, den har brug for for at kunne foretage en gennemgang af
organisationens miljøpræstationer
— at vurdere miljøledelsessystemets effektivitet.
Revisionen skal gennemføres objektivt af uvildigt personale. Den interne revisor kan være en uddannet medarbejder, en
ekstern person eller et eksternt revisionshold.
Generelle bestemmelser
— Indfør et revisionsprogram.
— Fastlæg revisionens omfang på grundlag af organisationens størrelse og form. Omfanget skal angive emneområder
for revisionen, hvilke aktiviteter der skal revideres, hvilke miljøkriterier der skal tages hensyn til, og hvilken periode
revisionen skal dække
— Angiv, hvilke ressourcer der skal anvendes til at foretage revisionen, f.eks. veluddannede medarbejdere med et godt
kendskab til aktiviteten, tekniske aspekter, miljøforhold, lovbestemte krav
— Sørg for, at alle organisationens aktiviteter udføres i overensstemmelse med tidligere fastlagte procedurer og
— Påvis potentielle nye problemer og indfør foranstaltninger for at undgå gentagelse.
Interne revisionstrin
Figur 9
Interne revisionstrin
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2.2.6.1. Revisionsprogram og revisionshyppighed
Programmet skal omfatte:
— specifikke mål for den interne revision
— procedure til kontrol af, om miljøledelsessystemet er sammenhængende og i overensstemmelse med organisationens
politik og programmer og opfylder EMAS-kravene
— overholdelse af gældende lovbestemte miljøkrav.
Organisation skal gennemføre interne revisioner hvert år for at få et korrekt billede af organisationens miljøforhold.
Revisionscyklussen, som omfatter alle organisationens aktiviteter, skal gennemføres mindst hvert tredje år. Små
organisationer kan forlænge denne periode til fire år.
Hvor hyppigt en given aktivitet revideres, vil variere afhængigt af:
— de pågældende aktiviteters art, omfang og kompleksitet
— væsentligheden af de tilknyttede miljøvirkninger
— omfanget og alvoren af de problemer, der er afdækket i forbindelse med foregående revisioner og
— organisationens hidtidige miljøproblemer.
Komplekse aktiviteter, der indebærer større miljøvirkninger, skal generelt revideres hyppigere.
For at opnå tilfredsstillende resultater skal alle de medarbejdere, der er involveret i en intern revision, have et klart
billede af øvelsens miljømålsætninger og de deltagende parters specifikke funktioner (direktører, ledere, medarbejdere,
revisorer mv.).

2.2.6.2. Det interne revisionsarbejde
Det er vigtigt at forberede den interne revision. Udpeg indledningsvis revisoren/revisionsholdet. Organisationen kan
benytte sine egne medarbejdere som revisorer eller bruge eksterne revisorer. De skal være objektive og upartiske og være
tilstrækkelig uddannet. Revisoren/revisionsholdet skal:
— udarbejde en god revisionsplan ved at indsamle oplysninger om målsætning, omfang, sted og dato planlagt
i samarbejde med organisationen
— forelægge revisionsplanen for organisationen i tilstrækkelig god tid i forvejen
— udarbejde tjeklister
— fordele opgaverne blandt revisionsholdets medlemmer.
Hvis revisionen skal være meningsfuld, skal revisionsholdet kontrollere, om miljølovgivningen er blevet overholdt, om
målsætninger og mål er blevet opfyldt, og om ledelsessystemet er effektivt og tilstrækkeligt.
Revisionsprocessen skal omfatte følgende trin:
— forståelse af ledelsessystemerne
— bedømmelse af systemets styrker og svagheder
— indsamling af relevante revisionsbeviser (f.eks. registreringer, dokumenter)
— bedømmelse af revisionsresultaterne
— udarbejdelse af revisionskonklusioner og
— rapportering af revisionsresultater og -konklusioner.
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2.2.6.3. Rapportering af revisionsresultater og -konklusioner
Formålet med revisionsrapporten er at give ledelsen:
— skriftlige beviser for revisionens omfang
— oplysninger om, i hvilket omfang målsætninger er nået
— oplysninger om, hvorvidt målsætningerne er i overensstemmelse med organisationens miljøpolitik
— oplysninger om effektiviteten og pålideligheden af overvågningssystemet
— i givet fald foreslåede korrigerende handlinger.
Rapporten skal forelægges EMAS-ledelsesrepræsentanten, der skal færdiggøre de korrigerende handlinger, hvis der er
blevet påvist afvigelser (herunder eventuelle tilfælde af manglende overholdelse).

2.2.7. Ledelsens evaluering
Topledelsen skal regelmæssigt (mindst en gang om året) evaluere ledelsessystemet for at sikre, at det fortsat er egnet og
effektivt. Ledelsens evaluering skal registreres, og registreringerne skal opbevares.

Indholdet af ledelsens evaluering
Input:
— Resultater af intern revision, herunder evaluering af overholdelse af lovgivningen
— Ekstern kommunikation
— Klager
— Vurdering af, i hvilket omfang målsætninger og mål er nået
— Status for korrigerende og forebyggende handlinger
— Opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer
— Ændrede omstændigheder, f.eks. udvikling på lovgivningsområdet, ændrede miljøforhold
— Anbefalinger om forbedringer.
Output skal omfatte alle beslutninger og handlinger, ændringer af miljøpolitikken, miljømålsætninger og miljømål og
andre elementer i miljøledelsessystemet.

2.3. EMAS-MILJØREDEGØRELSE

»Ved »miljøredegørelse« forstås omfattende oplysninger til offentligheden og andre interesseparter om en organisations:
struktur og aktiviteter, miljøpolitik og miljøledelsessystem, miljøforhold og miljøvirkninger, miljøprogram,
-målsætninger og -mål, miljøpræstationer og overholdelse af gældende lovbestemte miljøkrav.«
Redegørelsen er et af de unikke karakteristika ved EMAS i forhold til andre miljøledelsessystemer.
I forhold til offentligheden bekræfter redegørelsen organisationens tilsagn om at træffe miljøforanstaltninger.
For organisationen er det en god lejlighed til at redegøre for de foranstaltninger, som den træffer for at forbedre miljøet.
EMAS omfatter en række mindstekrav til redegørelsen, men organisationen kan selv afgøre detaljeringsgrad, struktur og
layout, forudsat at indholdet er klart, pålideligt, troværdigt og korrekt. Organisationen afgør selv, om den ønsker at
inkludere miljøredegørelsen i sin årsberetning eller i andre rapporter, f.eks. om virksomhedens sociale ansvar.
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2.3.1. Mindstekrav til indholdet af EMAS-miljøredegørelsen
1) En klar og entydig beskrivelse af den organisation, der registreres under EMAS, og, hvor det er relevant, et resumé af
organisationens aktiviteter, produkter og tjenesteydelser og forholdet mellem organisationen og eventuelle moderorganisationer
Omfatter diagrammer, kort, flowdiagrammer, luftfotos mv., der illustrerer indholdet. NACE-koder, der beskriver
aktiviteter, bør også inkluderes.
2) Organisationens miljøpolitik og en kort beskrivelse af miljøledelsessystemet
En korrekt beskrivelse af systemet er vigtig for at give klare oplysninger om arbejdsstrukturen. Den skal omfatte
miljøpolitikken.
3) En beskrivelse af alle væsentlige direkte og indirekte miljøforhold, der medfører væsentlige miljøvirkninger fra organisationen, og
af påvirkningernes art i forbindelse med disse forhold (bilag I.2 i EMAS-forordningen)
Direkte og indirekte miljøforhold skal angives særskilt. Der skal redegøres for virkningerne af både direkte og indirekte
miljøforhold ved hjælp af tabeller eller flowdiagrammer.
4) En beskrivelse af miljømålsætninger og miljømål i relation til de væsentlige miljøforhold og -påvirkninger
Anvend lister over mål og målsætninger samt indikatorer til at vurdere fremskridt med hensyn til en forbedring af
miljøpræstationerne. Inkluder miljøprogrammet og henvis til trufne eller planlagte specifikke foranstaltninger til at
forbedre miljøpræstationerne.
5) Et resumé af de foreliggende data om organisationens miljøpræstationer set i forhold til dens miljømålsætninger og miljømål
i relation til dens væsentlige miljøvirkninger. Der skal rapporteres om nøgleindikatorer og andre relevante miljøpræstationsin
dikatorer, jf. del C i bilag IV til EMAS-forordningen
Nøgleindikatorerne fokuserer på seks centrale miljøområder: energi, materialer, vand, affald, biodiversitet (i kraft af
arealanvendelse) og emissioner (se punkt 2.3.2.2).
Organisationen skal også gøre rede for sine præstationer på grundlag af andre, mere specifikke indikatorer i relation til
væsentlige miljøforhold, som anføres i miljøkortlægningen (se punkt 2.3.2.3). Foreligger der ingen kvantitative data til
støtte for redegørelsen for direkte eller indirekte miljøforhold, skal organisationerne gøre rede for deres præstationer på
grundlag af kvalitative indikatorer.
Hvis der findes sektorreferencedokumenter (SRD'er) som omhandlet i EMAS-forordningens artikel 46 for den specifikke
sektor, skal organisationerne tage hensyn til de sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer i den pågældende SRD ved
valget af de indikatorer (1), som skal anvendes til at gøre rede for miljøpræstationerne.
6) Andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. præstationerne i forhold til lovgivningen med hensyn til dens væsentlige miljøvirkninger
Anvend tabeller og/eller grafer, hvor lovbestemte referencegrænser holdes op mod grænser målt og/eller beregnet af
organisationen.
Det er ikke altid muligt at måle miljøpræstationerne med data. Bløde faktorer er også relevante og kan omfatte
adfærdsændringer, procesforbedringer mv. og andre foranstaltninger, der træffes for at forbedre miljøpræstationen.
I forbindelse med redegørelsen for disse andre faktorer bør organisationerne tage hensyn til de relevante sektorreference
dokumenter (SRD'er) som omhandlet i EMAS-forordningens artikel 46. De bør derfor anføre i deres miljøredegørelse, på
hvilken måde den relevante bedste praksis for miljøledelse og benchmarks for højeste kvalitet, hvis de forefindes, blev
anvendt til at udpege foranstaltninger og aktiviteter, og om muligt fastsætte prioriteter for (yderligere) at forbedre deres
miljøpræstation.
(1) I henhold til bilag IV (B.e.) i EMAS-forordningen skal miljøredegørelsen indeholde »et resumé af de foreliggende data om organisationens
miljøpræstationer set i forhold til dens miljømålsætninger og miljømål i relation til dens væsentlige miljøvirkninger. Der skal rapporteres
om nøgleindikatorer og andre relevante miljøpræstationsindikatorer, jf. del C«. I bilag IV — del C anføres følgende »Hver organisation
skal desuden hvert år gøre rede for sine præstationer vedrørende de mere specifikke miljøforhold, som den har anført i miljøredegørelsen,
under hensyntagen til eventuelle sektorreferencedokumenter som omhandlet i artikel 46«.

12.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/63

Organisationen bør vurdere relevansen og anvendeligheden af bedste praksis for miljøledelse og benchmarks for højeste
kvalitet i forhold til de væsentlige miljøforhold, som organisationen har udpeget i sin miljøkortlægning, samt tekniske og
økonomiske forhold.
Elementer af SRD'er (indikatorer, BEMP eller benchmarks for højeste kvalitet), der ikke anses for at være relevante for de
væsentlige miljøforhold, som organisationen har udpeget i sin miljøkortlægning, bør ikke rapporteres eller beskrives
i miljøredegørelsen.

7) En henvisning til gældende lovbestemte miljøkrav
Under EMAS skal lovgivningen overholdes. Organisationen kan redegøre for, hvorledes dette sikres, i miljøredegørelsen.
Selv om EMAS-registrerede organisationer skal udarbejde en intern liste over alle relevante lovmæssige krav, er det ikke
nødvendigt at inkludere alle kravene i miljøredegørelsen. En kort oversigt er tilstrækkelig i denne sammenhæng.

8) Miljøverifikators navn og akkrediterings- eller licensnummer og datoen for valideringen
Hvis organisationen offentliggør sin miljøredegørelse som led i en anden rapport, skal den præcisere, at der er tale om
en miljøredegørelse, og angive, at den er blevet valideret af miljøverifikatoren. Selv om det ikke er obligatorisk at
vedhæfte erklæringen i henhold til artikel 25, stk. 9, til EMAS-miljøredegørelsen, anses det for at være bedste praksis.

2.3.2. Nøgleindikatorer og andre relevante miljøpræstationsindikatorer
2.3.2.1. Nøgleindikatorer
Organisationer skal gøre rede for de centrale miljøpræstationsindikatorer (også kaldet nøgleresultatindikatorer) af
relevans for organisationens direkte miljøforhold. De skal også gøre rede for andre præstationsindikatorer af relevans for
mere specifikke miljøforhold. De skal tage hensyn til eventuelle sektorreferencedokumenter (SRD'er).
Nøgleindikatorerne anvendes på alle organisationstyper. De måler præstationerne på følgende centrale miljøområder:
— Energi
— Materialer
— Vand
— Affald
— Arealanvendelse med hensyn til biodiversitet
— Emissioner.
Hver nøgleindikator består af et tal A (input), et tal B (output) og et forholdstal R = (A/B).

i) Tallet A (input)
Input (tallet A) skal oplyses på følgende måde:

Energi:
a) Samlet årligt energiforbrug angivet i MWh eller GJ
b) Den procentdel, som organisationen har produceret ved hjælp af vedvarende energikilder.
Indikatoren måler den procentdel af det samlede årlige energiforbrug, som organisationen rent faktisk har produceret
ved hjælp af vedvarende energikilder. Energi købt af et energiforsyningsselskab er ikke inkluderet i denne indikator og
kan anses for at indgå i grønne indkøb.
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Materialer:
Årlig massestrøm af materialeforbrug, ekskl. energibærere og vand, angivet i ton.
Den årlige massestrøm af materialeforbrug kan opdeles på grundlag af anvendelsen. Det kan f.eks. omfatte råmaterialer
som f.eks. metal, træ eller kemikalier eller halvfabrikata, afhængigt af organisationens aktiviteter.

Vand:
Samlet årligt vandforbrug angivet i m3.
Denne indikator kræver, at der gøres rede for det samlede årlige vandbrug i organisationen.
Det er nyttigt at præcisere de forskellige former for vandforbrug og at oplyse om forbruget på grundlag af vandkilden, f.
eks. overfladevand, grundvand.
Andre nyttige oplysninger kan omfatte mængden af spildevand, behandlet og genanvendt spildevand, genvinding af
regnvand og gråt vand.

Affald:
Omfatter den samlede årlige produktion af:
— affald (opdelt på affaldstype) angivet i ton
— farligt affald angivet i ton eller kg.
Det er obligatorisk at gøre rede for affald og farligt affald i henhold til EMAS-forordningen. Det er god praksis at opdele
affaldet på affaldstype for begge strømme. Der skal tages udgangspunkt i resultaterne af miljøkortlægningen, herunder
relevante retlige forpligtelser vedrørende affaldsrapportering. Der kan foretages en mere detaljeret rapportering
i overensstemmelse med det nationale system til klassifikation af affald, der gennemfører EU's liste over affald.
Rapportering af lange lister over affaldstyper kan virke mod hensigten og virke forvirrende i kommunikationsmæssig
henseende, og det er således muligt at »klynge« oplysninger på grundlag af EU's liste. Affald kan således registreres i vægt
eller mængder for de forskellige typer såsom metal, plast, papir, slam, aske mv. Det kan også være nyttigt at tilføje
oplysninger om den affaldsmængde, der genvindes, genanvendes og anvendes til energiproduktion, eller deponeres.

Arealanvendelse med hensyn til biodiversitet:
Arealanvendelse angivet i m2 bebygget område.
Biodiversitet er et komplekst, forholdsvist nyt aspekt i forbindelse med nøgleindikatorer. Nogle af de faktorer, der fører
til tab af biodiversitet (klimaændringer, emissioner/forurening), er allerede omfattet af miljøforhold og tilknyttede
indikatorer i EMAS-forordningen og omfatter energi- og vandforbrug, emissioner, affald mv.
Det er ikke alle biodiversitetsindikatorer, der er relevante for alle sektorer/organisationer, og det er ikke alle, der kan
gennemføres uden videre fra starten. Miljøkortlægningen kan give et godt fingerpeg om relevante faktorer.
Organisationen skal ikke blot overveje lokale virkninger, men også direkte og indirekte virkninger på biodiversiteten
mere generelt, f.eks. udvinding af råmaterialer, indkøbs-/forsyningskæden, produktion og produkter, transport og
logistik, markedsføring og kommunikation. Der er ikke en enkelt indikator, som er relevant for alle organisationer.
Biodiversitetsindikatoren om arealanvendelse i EMAS-forordningens bilag IV kan ses som en fællesnævner. Den omfatter
kun organisationens lokaler i form af bebygget område. Det anbefales imidlertid stærkt, at befæstede områder også
indgår i indikatoren om arealanvendelse.
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Emissioner:
a) Samlede årlige emissioner af drivhusgasser (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC og SF6) angivet i ton CO2-ækvivalenter
b) Årlig luftemissioner i alt (herunder som minimum emissionen af SO2, NOx, PM) angivet i kg eller ton.
Bemærk: Da virkningerne af disse stoffer er forskellige, bør de ikke lægges sammen.
Tilgangen til kvantificering af emissioner, navnlig drivhusgasser og luftforurenende stoffer, skal afklares (1).
Organisationen skal som udgangspunkt tage hensyn til eksisterende lovmæssige krav. Det gælder helt klart
organisationer, hvis anlæg er omfattet af EU's ordning for handel med emissionskvoter eller EU's forordning om
oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer. I andre tilfælde kan eksisterende
europæiske, globalt anerkendte eller nationale/regionale fælles metoder anvendes.
Selv om det kun er obligatorisk at gøre rede for nøgleindikatorer for direkte miljøforhold, skal organisationen tage
hensyn til alle væsentlige direkte og indirekte miljøforhold. Det er således bedst at rapportere om væsentlige indirekte
drivhusgasemissioner, helst adskilt fra direkte emissioner.

ii) Tallet B (output)
Samlet årligt output (tallet B) er det samme for alle områder, men tilpasses til de forskellige organisationstyper:
a) Fremstillingssektoren (industri): angiv den samlede bruttoværditilvækst udtrykt i millioner euro eller samlet årligt
fysisk output udtrykt i ton. Små organisationer kan angive den samlede årsomsætning eller antallet af ansatte.
b) Organisationer uden for fremstillingssektoren (administration og tjenesteydelser): angiv antallet af ansatte.
2.3.2.2. Nøgleindikatorer og relaterede fleksibilitetselementer — baggrund
Det er vigtigt at forstå baggrunden for fastsættelsen af indikatorerne og fleksibilitetselementerne i EMAS-forordningen
(EMAS-forordningens bilag IV).
Det anføres i bilag IV, del C, punkt 1, at indikatorerne skal:
a) give en nøjagtig vurdering af organisationens miljøpræstationer
b) være let forståelige og entydige
c) give mulighed for at sammenligne organisationens miljøpræstationer fra år til år
d) give mulighed for sammenligning med sektorspecifikke, nationale eller regionale referencedata (benchmarks)
e) give mulighed for sammenligning med relevante lovbestemte krav.
Det er nøgleresultatindikatorernes primære funktioner.
Der er imidlertid en vis fleksibilitet i anvendelsen af indikatorerne, hvis det gør det nemmere at opfylde målsætningen.
Der er tale om følgende:
— Betingelser for at anvende fortrolighedsbestemmelsen i bilag IV, del C, punkt 1 – »Hvis en offentliggørelse er
til skade for den fortrolige karakter af kommercielle eller industrielle oplysninger (…), kan organisationen (…) være
berettiget til at indeksere disse oplysninger i redegørelsen f.eks. ved at fastlægge et basisår (med index 100), på
hvilken baggrund det vil fremgå, hvordan de faktiske input/påvirkninger har udviklet sig.« Denne bestemmelse kan
gøres gældende, hvis anvendelsen af en indikator kunne afsløre følsomme data, der kan give en konkurrent mulighed
for at beregne de gennemsnitlige produktionsomkostninger.
(1) Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt at fastlægge metoder eller redskaber til udvikling af emissionsopgørelser og/eller kvantitativ
bestemmelse af emissioner i EMAS-forordningen.
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— Betingelser for at UNDLADE at gøre rede for en specifik nøgleindikator anført i bilag IV — Det anføres
i bilag IV, del C, punkt 2, litra a) og b), om nøgleindikatorer, at »hvis en organisation konkluderer, at en eller flere
nøgleindikatorer er irrelevante for dens væsentlige direkte miljøforhold, kan organisationen undlade at gøre rede for
disse nøgleindikatorer. Organisationen skal give en begrundelse herfor med henvisning til miljøkortlægningen«. Af
hensyn til gennemsigtigheden skal denne begrundelse også anføres i miljøredegørelsen. Da hver nøgleindikator
består af et tal A for input, et tal B for output og R for forholdet A/B, gælder dette fleksibilitetselement for
nøgleindikatoren som helhed, herunder det specifikke forhold A/B.
— Betingelser for at gøre rede for en anden indikator (A/B) I STEDET FOR en specifik nøgleindikator anført
i bilag IV — Hvis organisationen beslutter at undlade at gøre rede for en eller flere af de i bilag IV anførte specifikke
indikatorer, men vælger en anden i stedet, skal denne indikator også bestå af input A og output B. Anvendelsen af
denne fleksibilitet bør altid begrundes med en henvisning til miljøkortlægningen, der viser, hvorledes den valgte
mulighed bidrager til en bedre angivelse af de pågældende miljøpræstationer. I denne specifikke sammenhæng skal
der tages hensyn til EMAS-sektorreferencedokumentet, hvis det foreligger for den pågældende sektor. Eksempelvis
vil en turistindkvarteringsfacilitet måske i stedet for »antallet af ansatte« vælge »antallet af gæster pr. nat«, en skole vil
måske vælge »antallet af elever«, en organisation, der håndterer affald, vil måske vælge »håndteret affaldsmængde
i ton« og et hospital foretrækker måske »antallet af patienter pr. nat« mv.
— Betingelser for at anvende andre elementer til at angive input (A) og output (B) UD OVER de specifikke
nøgleindikatorer anført i bilag IV — Organisationen kan desuden anvende andre elementer for at angive de
samlede årlige input/påvirkninger på det pågældende område. Eksempelvis kan en organisation, der udbyder
tjenesteydelser, rapportere ved hjælp af et mål for output (B) »antallet af ansatte« for dens administrative komponent
og et andet mål for output for den specifikke tjenesteydelse, der leveres.
— Måleenheder — Hvis måleenhederne i EMAS-forordningens bilag IV ikke klart afspejler organisationens miljøpræ
stationer og ikke giver et klart billede i kommunikationsmæssig henseende, kan der anvendes alternative
måleenheder, hvis organisationen begrunder dette. Det skal være muligt at konvertere enhederne til de enheder, der
er angivet i forordningen. Der bør ideelt set tilføjes en fodnote, hvori enheden er konverteret.
— Andre valutaer end euro ved angivelse af bruttoværditilvækst eller samlet årsomsætning — Selv om der
i EMAS-forordningen henvises til »mio. EUR« som et mål for output for bruttoværditilvækst, kan organisationer
i lande, der ikke tilhører euroområdet, anvende deres nationale valuta.

2.3.2.3. Andre relevante miljøpræstationsindikatorer

Organisationen skal også gøre rede for sine præstationer på grundlag af andre relevante indikatorer i relation til
væsentlige miljøforhold, som anføres i miljøkortlægningen.

Hvis der findes sektorreferencedokumenter (SRD'er), jf. EMAS-forordningens artikel 46, for den pågældende sektor,
gennemføres vurderingen af organisationens miljøpræstationer under hensyntagen til det relevante dokument.

Organisationerne bør derfor tage hensyn til de relevante sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer i det pågældende
SRD ved valget af de indikatorer (1), som skal anvendes til at gøre rede for miljøpræstationerne. De bør tage hensyn til
de indikatorer, der foreslås i det tilhørende SRD, og deres relevans med hensyn til de væsentlige miljøforhold, som
organisationen har udpeget i sin miljøkortlægning. Der bør kun tages hensyn til de indikatorer, som er relevante for de
miljøforhold, der bedømmes at være de væsentligste i miljøkortlægningen.

2.3.2.4. Miljøansvar på lokalt plan

Miljøansvar på lokalt plan er et vigtigt aspekt i EMAS. Derfor skal alle EMAS-registrerede organisationer gøre rede for de
væsentlige miljøvirkninger for hvert anlægsområde, som det er beskrevet i forordningens bilag IV.
(1) I henhold til bilag IV (B.e.) i EMAS-forordningen skal miljøredegørelsen indeholde »et resumé af de foreliggende data om organisationens
miljøpræstationer set i forhold til dens miljømålsætninger og miljømål i relation til dens væsentlige miljøvirkninger. Der skal rapporteres
om nøgleindikatorer og andre relevante miljøpræstationsindikatorer, jf. del C«. I bilag IV — del C anføres følgende »Hver organisation
skal desuden hvert år gøre rede for sine præstationer vedrørende de mere specifikke miljøforhold, som den har anført i miljøredegørelsen,
under hensyntagen til eventuelle sektorreferencedokumenter som omhandlet i artikel 46«.
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Der bør under alle omstændigheder gøres rede for udviklingen med hensyn til luft- og vandemissioner, vandforbruget,
energiforbruget og affaldsmængden for hvert enkelt anlægsområde. Hvis den i denne brugervejlednings punkt 2.4.3
beskrevne verifikationsprocedure for flere anlægsområder finder anvendelse, kan disse oplysninger afgives for grupper af
anlægsområder, forudsat at disse tal nøje afspejler tendenserne for hvert enkelt anlægsområde.
Organisationen må kun indeksere oplysningerne, hvis oplysningerne er fortrolige (se punkt 2.3.2.2).
Der skal desuden tages hensyn til det forhold, at løbende forbedringer kan opnås på permanente anlægsområder, men
ikke på midlertidige anlægsområder. Hvis dette spørgsmål opstår, skal det anføres i miljøredegørelsen. Der skal tages
hensyn til muligheden for at gennemføre alternative foranstaltninger, herunder f.eks. andre »bløde« (kvalitative)
indikatorer. Der kan under alle omstændigheder tages hensyn til oplysninger om midlertidige anlægsområder for
sektorer, der er omfattet af EMAS-sektorreferencedokumenter.
Tabel 7
Eksempler på anvendelsen af nøglepræstationsindikatorer i offentlige forvaltningsorganer
Nøgleindikator

Årlige input/påvirkninger (A)

Organisationens samlede årlige
output (B)

Forholdet A/B

Energi

Årligt forbrug i MWh eller GJ

Antal ansatte (uden for fremstil MWh/person og/eller KWh/person
lingssektoren)

Materialer

Årligt forbrug af papir i ton

Antal ansatte (uden for fremstil Ton/person og/eller antal papirar
lingssektoren)
k/person/dag

Vand

Årligt forbrug i m3

Antal ansatte (uden for fremstil m3/person og/eller l/person
lingssektoren)

Affald

Årlig affaldsproduktion i ton

Antal ansatte (uden for fremstil Ton affald/person og/eller kg/per
lingssektoren)
son

Årlig produktion af farligt affald
i kg

Kg farligt affald/person

Arealanvendelse med
hensyn til
biodiversitet

Arealanvendelse i m2 bebygget Antal ansatte (uden for fremstil m2 bebygget område/person og/el
område (herunder befæstet areal)
lingssektoren)
ler m2 befæstet areal/person

Emission af
drivhusgasser

Årlig emission af drivhusgasser Antal ansatte (uden for fremstil ton CO2e/person og/eller
i ton CO2e (CO2e = CO2-ækviva lingssektoren)
kg CO2e/person
lenter)

Tabel 8
Eksempler på anvendelsen af nøglepræstationsindikatorer i fremstillingssektoren
Nøgleindikator

Energi

Årlige input/påvirkninger (A)

Årligt forbrug i MWh eller GJ

Organisationens samlede årlige
output (B)

Forholdet A/B

Samlet årlig bruttoværditilvækst MWh/mio.
(mio. EUR) (*)
eller
eller
MWh/ton produkt
samlet årligt fysisk output (ton)

Materialer

Årlig massestrøm af materialefor Samlet årlig bruttoværditilvækst For hvert af de forskellige anvendte
materialer:
brug i ton
(mio. EUR) (*)
eller

Materiale i ton/mio.

samlet årligt fysisk output (ton)

eller
eller materiale i ton/ton produkt
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Årlige input/påvirkninger (A)

Årligt forbrug i m3
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Organisationens samlede årlige
output (B)

Forholdet A/B

Samlet årlig bruttoværditilvækst m3/mio. EUR
(mio. EUR) (*)
eller
eller
m3/ton produkt
samlet årligt fysisk output (ton)

Affald

Årlig affaldsproduktion i ton

Samlet årlig bruttoværditilvækst Ton affald/mio.
(mio. EUR) (*)
eller
eller
eller ton affald/ton produkt
samlet årligt fysisk output (ton)

Årlig produktion af farligt affald
i ton

Ton farligt affald/mio.
eller
eller ton farligt affald/ton produkt

Arealanvendelse med
hensyn til
biodiversitet

Arealanvendelse i m2 bebygget Samlet årlig bruttoværditilvækst m2 bebygget område og/eller
område (herunder befæstet areal)
(mio. EUR) (*)
m2 befæstet område/mio. EUR
eller
eller
samlet årligt fysisk output (ton)

m2 bebygget område og/eller
m2 befæstet område/ton produkt

Emission af
drivhusgasser

Årlig emission af drivhusgasser Samlet årlig bruttoværditilvækst Ton CO2-ækvivalenter/mio. EUR
i ton CO2e
(mio. EUR) (*)
eller
eller
ton CO -ækvivalenter/ton produkt
samlet årligt fysisk output (ton)

2

(*) Den officielle definition af bruttoværditilvækst er angivet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 af 28. september 2006 om gennemfø
relse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af variabler, listen over variabler og
hyppigheden af udarbejdelsen af data (EUT L 281 af 12.10.2006, s. 15). Værditilvæksten i basispriser kan beregnes på grundlag af omsætningen
(eksklusive moms og andre lignende fradragsberettigede afgifter, som er direkte forbundet med omsætningen), plus kapitaliseret produktion, plus
andre driftsindtægter, plus eller minus ændringer i lagre, minus køb af varer og tjenesteydelser, minus andre produktskatter, som er forbundet med
omsætningen, men som ikke er fradragsberettigede, plus modtagne produktsubsidier. Indtægter og udgifter, der i virksomhedsregnskaber henregnes
til finansielle eller ekstraordinære indtægter og udgifter, medregnes ikke i værditilvæksten. Produktsubsidier medregnes således i værditilvæksten op
gjort i basispriser, men derimod ikke produktskatter. Værditilvæksten beregnes »brutto«, dvs. uden fratrækning af værdijusteringer (såsom afskriv
ning).
Bemærk: EMAS-miljøredegørelsen kan anvendes til at gøre rede for specifikke nøglepræstationsindikatorer, navnlig energi og drivhusgasemissioner.

2.4. VERIFIKATIONS- OG VALIDERINGSPROCEDURE

»Ved »verifikation« forstås den overensstemmelsesvurdering, der gennemføres af en miljøverifikator for at påvise,
hvorvidt en organisations miljøkortlægning, miljøpolitik, miljøledelsessystem og interne miljørevision og
gennemførelsen heraf opfylder kravene i denne forordning.«
»Ved »validering« forstås bekræftelse fra den miljøverifikator, der har udført verifikationen, af, at oplysninger og data
i organisationens miljøredegørelse og ajourførte miljøredegørelse er pålidelige, troværdige, korrekte og opfylder kravene
i denne forordning.«

2.4.1. Hvem kan verificere og validere EMAS?
Disse opgaver kan kun udføres af akkrediterede miljøverifikatorer eller miljøverifikatorer med licens.
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»Ved »miljøverifikator« forstås et overensstemmelsesvurderingsorgan, jf. [Europa-Parlamentets og Rådets] forordning (EF)
nr. 765/2008 (1), eller enhver sammenslutning eller gruppe af sådanne personer, som er akkrediteret i overensstemmelse
med denne forordning, eller enhver fysisk eller juridisk person, sammenslutning eller gruppe af sådanne personer, der
har fået udstedt en licens til at foretage verifikation og validering i overensstemmelse med denne forordning« (2).
— Organisationen kan rette henvendelse til det kompetente EMAS-organ i medlemsstaten eller EMAS-akkrediteringseller licensudstedelsesorganet med ansvar for akkreditering af EMAS-verifikatorer og anmode om oplysninger om
akkrediterede miljøverifikatorer. Hvis en organisation ønsker oplysninger om verifikatorer i deres sektor fra andre
medlemsstater end deres egen, er disse oplysninger tilgængelige i EU's EMAS-register (3).
— Omfanget af miljøverifikatorernes akkreditering eller licens fastlægges i overensstemmelse med den nomenklatur for
økonomiske aktiviteter, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (4). Når en
organisation indgår en kontrakt med en miljøverifikator, skal den sikre, at verifikatoren er akkrediteret eller har
licens til den specifikke NACE-kode for organisationens aktiviteter.
— Når verifikatoren er blevet akkrediteret eller har fået licens i en given medlemsstat, kan han eller hun udøve sine
aktiviteter i alle EU-medlemsstater (5)
— Oplysninger om miljøverifikatorer, som er akkrediteret eller har licens, kan enten findes på Kommissionens EMASwebsted eller gennem de relevante organer i medlemsstaterne.
Bemærk: Organisationen bør kontrollere, om verifikatoren har meddelt de relevante oplysninger som omhandlet i EMASforordningens artikel 24 til det relevante akkrediterings- eller licensorgan mindst fire uger forud for verifikationen,
således at tilsynet kan foretages af akkrediterings- eller licensudstedelsesorganet i den medlemsstat, hvor de påtænker at
udøve deres aktiviteter. Er der ikke foretaget tilsyn, kan det kompetente organ afslå at registrere organisationen.

2.4.2. Hvad er miljøverifikatorernes opgaver?
1) Verificere, om organisationen overholder alle kravene i EMAS-forordningen for så vidt angår den indledende
miljøkortlægning, miljøledelsessystemet, miljørevisionen og dens resultater og miljøredegørelsen.
2) Kontrollere, om organisationen overholder gældende lovbestemte miljøkrav på fællesskabsniveau, nationalt, regionalt
og lokalt niveau.
Bemærkning 1: Verifikatoren skal kontrollere, om organisationen har etableret, implementeret og vedligeholdt en eller
flere procedurer til regelmæssigt at vurdere, om relevante lovmæssige krav overholdes (6). Verifikatoren foretager en
grundig kontrol af overholdelsen af lovgivningen i en organisation. Det skal bl.a. på grundlag af de modtagne
materielle beviser kontrolleres, at miljølovgivningen ikke er blevet overtrådt (7). Verifikatorer må bruge tilsynsmyndig
hedernes konklusioner. Hvis der ikke findes nogen dokumentation for manglende overholdelse, erklæres dette
i miljøerklæringen, der skal underskrives af verifikatoren. Verifikatoren er imidlertid forpligtet til at kontrollere, om
kravene i forordningen er opfyldt, ved hjælp af sædvanlige revisionsteknikker. Verifikatoren vil således ikke kunne
kontrollere overholdelsen af lovgivningen på samme måde som tilsynsmyndigheder.

Bemærkning 2: Hvis en verifikator opdager en afvigelse eller et tilfælde af manglende overholdelse i perioden mellem
to registreringer, er der følgende muligheder. Verifikatoren kan rapportere til registreringsorganet, at den pågældende
organisation skal slettes fra EMAS-registret. Hvis organisationen har vist, at den har truffet rettidige foranstaltninger
i samarbejde med tilsynsmyndighederne for at sikre, at overholdelsen af lovgivningen genoprettes, kan verifikatoren
alternativt stadig underskrive erklæringen om foretaget verifikation og validering, jf. bilag VII i EMAS-forordningen.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning
i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(2) Henvisninger til »denne forordning« i EMAS-forordningen gælder som henvisninger til »EMAS-forordningen«.
(3) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets 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 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) Med forbehold af kravene til tilsyn stillet af akkrediterings- eller licensudstedelsesorganet i den medlemsstat, hvor vedkommende
påtænker at udøve sine aktiviteter, jf. EMAS-forordningens artikel 24.
(6) Punkt A.9.1.2 »Evaluering af overholdelse« i forordningens bilag II og punkt A.10.2 »Afvigelse og korrigerende handling« i forordningens
bilag II.
(7) Artikel 13, stk. 2, litra c), og om der foreligger relevante klager fra interesseparter, eller om der er fundet en positiv løsning på klager
(artikel 13, stk. 2, litra d)).
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3) Kontrollere organisationens løbende forbedring af miljøpræstationerne.
4) Kontrollere pålideligheden, troværdigheden og korrektheden af de data, der er omfattet af og anvendes i EMASmiljøredegørelsen, og miljøoplysninger, der skal valideres.
5) Besøge organisationen eller anlægsområdet. Procedurerne for organisationer med et anlægsområde og flere
anlægsområder er forskellige, og det er vigtigt at understrege forskellene mellem de to procedurer. I henhold til
EMAS-forordningen (artikel 25, stk. 4) skal de enkelte organisationer besøges, hver gang der skal foretages en
validering/verifikation.
a) I forbindelse med organisationer med ét anlægsområde skal verifikatoren således besøge anlægsområdet hvert år.
b) I forbindelse med små organisationer med et anlægsområde, og hvis undtagelsen for små organisationer finder
anvendelse (artikel 7), skal validerings- og verifikationsaktiviteterne udføres efter to og fire år, og verifikatoren er
således forpligtet til at besøge anlægsområdet efter to og fire år.
c) I henhold til artikel 25, stk. 4, skal en registreret organisation med flere anlægsområder imidlertid stadig besøges,
hver gang der pågår verifikations- og valideringsaktiviteter. I juridisk forstand kan denne forpligtelse således anses
for at være opfyldt, når verifikatoren besøger organisationen (eventuelt et anlægsområde, eventuelt forskellige
anlægsområder) hvert år.
I betragtning af verifikatorens opgaver og dennes erklæring om overholdelse af lovgivningen skal besøgsprogrammet
imidlertid sikre, at hvert enkelt anlægsområde, der er omfattet af registreringsnummeret for den pågældende
organisation med flere anlægsområder, som minimum besøges (verificeres fuldt ud) en gang inden for en cyklus på
36 måneder. Hvis de enkelte omfattede anlægsområder ikke inspiceres mindst en gang inden for denne cyklus, har
verifikatoren ikke varetaget sine opgaver i henhold til EMAS III-forordningen. Det betyder også, at miljøverifikatoren
inden den første registrering af en organisation skal besøge alle anlægsområder i en organisation med flere
anlægsområder.
Som en undtagelse fra denne hovedregel kan der anvendes en stikprøvemetode til at verificere organisationer med
flere anlægsområder. Forudsat at bestemte betingelser overholdes, må verifikatorer inden for en cyklus på 36
måneders besøge et udvalg af anlægsområder, som er repræsentative for organisationens aktiviteter og danner
grundlag for en pålidelig og troværdig vurdering af organisationens samlede miljøpræstation og overholdelse af
EMAS-forordningens krav.
Denne stikprøvemetode må kun anvendes efter fælles overenskomst med miljøverifikatoren og forudsat, at kravene
i denne brugervejlednings punkt 2.4.3 er overholdt, og retningslinjerne for gennemførelsen i punkt 2.4.4. er fulgt.
Hvis en organisation anmoder om, at stikprøvemetoden tages i anvendelse, skal verifikatoren derfor kontrollere
følgende elementer for at afgøre, om anvendelsen af en stikprøvemetode er hensigtsmæssig:
— Organisationen overholder de krav, der er omhandlet i denne brugervejlednings punkt 2.4.3.
— De i punkt 2.4.4 fastsatte retningslinjer for gennemførelsen er fulgt.
Endvidere kan miljøverifikatoren beslutte at begrænse anvendelsen af stikprøver i tilfælde, hvor stikprøveudtagning
på anlægsområder grundet særlige omstændigheder er et uhensigtsmæssigt middel til at opnå tilstrækkelig tillid til
ledelsessystemets effektivitet. Miljøverifikatorerne bør fastlægge sådanne begrænsninger på grundlag af:
— miljøbetingelser eller andre relevante hensyn i tilknytning til organisationens baggrund
— forskelle i den lokale gennemførelse af ledelsessystemet med sigte på at tage højde for forskellige anlægsområders
særlige forhold
— organisationens hidtidige overholdelse (f.eks. illustreret ved tilsynsmyndighedernes registrering af manglende
overholdelse, antallet af klager og evalueringen af korrigerende handlinger).
I så fald bør verifikatoren dokumentere de specifikke årsager til, at organisationens mulighed for at anvende
stikprøvemetoden begrænses.
Miljøverifikatoren skal endvidere vurdere, i hvilket omfang en gruppering af ensartede anlægsområder, jf. punkt
2.4.3.2, påvirker gennemskueligheden, og i hvilket omfang en sådan gruppering påvirker indholdet, af miljørede
gørelsen og organisationens samlede miljøpræstation. Resultaterne og konklusionerne af denne vurdering skal
dokumenteres i verifikationsrapporten.
Miljøverifikatoren skal omhyggeligt registrere hvert enkelt tilfælde, hvor stikprøvemetoden tages i anvendelse for flere
anlægsområder, idet anvendelsen af stikprøvemetoden og de benyttede parametre/kriterier begrundes, og det påvises,
at stikprøveudtagningen foregår i overensstemmelse med dette dokument.
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6) Hvis der i forbindelse med verifikationsprocessen for organisationer med flere anlægssteder, hvor stikprøvemetoden
er taget i anvendelse, konstateres afvigelser eller tilfælde af manglende overensstemmelse, skal verifikatoren:
— undersøge, i hvilket omfang denne afvigelse eller manglende overensstemmelse er specifik for anlægsområdet,
eller om andre anlægsområder kan være berørt
— pålægge organisationen at udpege alle anlægsområder, som kan være berørt, foretage de nødvendige korrigerende
handlinger og tilpasse ledelsessystemet, hvis der er tegn på, at afvigelsen eller den manglende overensstemmelse
kan skyldes generelle mangler i ledelsessystemet, som potentielt påvirker andre anlægsområder. Hvis afvigelser
eller manglende overensstemmelse ikke kan afhjælpes ved, at der rettidigt foretages korrigerende handlinger, skal
verifikatoren indberette til det kompetente organ, at den pågældende organisation skal suspenderes fra eller udgå
af EMAS-registret
— kræve dokumentation for disse aktiviteter og verificere effektiviteten heraf ved at udvide stikprøvens omfang til
yderligere anlægsområder, når der er foretaget korrigerende handlinger, og
— først validere miljøredegørelsen og underskrive erklæringen om foretaget verifikation og validering, jf. bilag VII til
EMAS-forordningen, når vedkommende finder det dokumenteret, at alle anlægsområder opfylder kravene
i EMAS-forordningen og alle miljørelaterede juridiske krav.
7) Verifikatoren skal i forbindelse med sin indledende verifikation mindst kontrollere, at organisationen opfylder
følgende krav:
a) organisationen har indført et fuldt funktionsdygtigt miljøledelsessystem
b) organisationen har udarbejdet et fuldstændigt miljørevisionsprogram
c) organisationen har afsluttet ledelsens evaluering
d) bestemmelserne i denne brugervejlednings punkt 2.4.3 og 2.4.4 er overholdt, hvis organisationen ønsker at tage
stikprøvemetoden i anvendelse med henblik på verifikation af sine anlægsområder, og
e) EMAS-miljøredegørelsen er blevet udarbejdet — under hensyntagen til sektorreferencedokumenter, når sådanne
forefindes.
2.4.3. Krav vedrørende anvendelsen af en stikprøvemetode til at verificere organisationer med flere anlægsområder
2.4.3.1. Generelle principper
Det kan være hensigtsmæssigt at anvende en stikprøvemetode for organisationer med flere anlægsområder for at tilpasse
verifikationsindsatsen, uden at det går ud over tilliden til, at lovgivningen overholdes, således at der kan opnås løbende
forbedringer af miljøpræstationen på alle anlægsområder, der indgår i EMAS-registreringen.
Når det er hensigtsmæssigt i henhold til de kriterier, der er fastsat i punkt 2.4.3.2 og efter anmodning fra organisationen,
kan miljøverifikatore(r)n(e) aftale at anvende en stikprøvemetode til at verificere organisationer med flere
anlægsområder.
2.4.3.2. Kvalifikationskriterier for organisationer
a) Inden for organisationer med flere anlægsområder kan stikprøveprocedurer alene anvendes for grupper af ensartede
anlægsområder.
b) Anlægsområdernes ensartethed skal fastslås ud fra, om de befinder sig i samme medlemsstat, udfører samme type
aktiviteter, anvender samme procedure, opfylder samme retlige krav, har ensartede miljøforhold og -virkninger, har
miljøvirkninger af sammenlignelig betydning og nogenlunde samme praksis for miljøledelse og -kontrol.
c) Som led i miljøledelsessystemet og efter fælles overenskomst med miljøverifikatoren fastlægges en eller flere grupper
af ensartede anlægsområder. Disse grupper skal afspejles i den interne revision og ledelsens evaluering og omtales
i miljøredegørelsen.
d) Alle anlægsområder, der på grund af manglende ensartethed ikke indgår i en gruppe, skal udelukkes fra
stikprøvemetoden og verificeres individuelt.
e) Alle anlægsområder, der indgår i EMAS-registreringen, skal høre under organisationens direkte kontrol og
myndighed.
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f) Miljøledelsessystemet skal kontrolleres og forvaltes centralt og være underlagt den centrale ledelses evaluering. Alle
anlægsområder, der er omfattet af EMAS-registreringen, skal være underlagt organisationens miljøkortlægning og
interne revisionsprogram, og alle skal være revideret internt (herunder revision af overholdelsen af lovgivningen)
inden den første registrering.
Endvidere skal organisationen påvise sin autoritet og evne til at iværksætte organisatoriske ændringer i alle
anlægsområder, der er omfattet af EMAS-registreringen, hvis det er nødvendigt for at opfylde miljømålsætninger.
Organisationen skal ligeledes påvise sin evne til at indsamle og analysere data (herunder bl.a. nedenstående punkter)
fra alle anlægsområder og hovedsædet:
— alle elementer, der indgår i miljøkortlægningen, jf. bilag I til EMAS-forordningen (forordning (EF) nr. 1221/2009),
som bl.a. omfatter udpegning af gældende lovkrav, miljøforhold eller dermed forbundne forhold samt praksis og
procedurer i relation til miljøledelse
— dokumentation for miljøledelsessystemet og ændringer af systemet
— intern revision og evaluering af resultater, herunder evaluering af overholdelse af lovbestemte miljøkrav
— ledelsens evaluering
— miljøpræstationer:
— klager og
— evaluering af korrigerende handlinger.
g) Stikprøvemetoden må ikke anvendes for:
— organisationer, som har fået tildelt incitamenter på grundlag af kravet om, at alle anlægsområder skal verificeres
inden for samme verifikationscyklus
— anlægsområder, der befinder sig i tredjelande
— anlægsområder, der drives under fundamentalt forskellige lovbestemte miljøkrav
— anlægsområder, der er underlagt lovgivning, som regulerer emissioner af forurenende stoffer, farligt affald eller
brug og oplagring af farlige stoffer (f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (1) (industrielle
emissioner) eller Europa-Parlamentets og Rådets 2012/18/EU (2) (Seveso))
— anlægsområder, der i lyset af deres væsentlige miljøforhold indebærer en risiko for miljøulykker.
Sådanne anlægsområder skal udelukkes fra stikprøvemetoden og verificeres individuelt.
h) Organisationen skal beskæftige sig med de økonomiske sektorer, inden for hvilke anvendelsen af stikprøvemetoden er
tilladt ifølge punkt 2.4.3.3.
2.4.3.3. Økonomiske sektorer, inden for hvilke anvendelse af en stikprøvemetode kan tillades
a) Det tillades at verificere organisationer med flere anlægsområder ved at anvende en stikprøvemetode inden for
følgende sektorer:
Tabel 9
Økonomiske sektorer, inden for hvilke anvendelse af en stikprøvemetode tillades
Økonomisk sektor

NACE-kode

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, undtagen forsikring og pensionsforsikring

64

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring

65

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om
ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1).

12.12.2017

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Økonomisk sektor

Juridisk bistand, bogføring og revision
Virksomhedsrådgivning

L 328/73
NACE-kode

69
70.2

Arbejdsformidling (f.eks. HR-aktiviteter, vikarbureauer og personaleformidling)

78

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed og andre reservationstjenesteydelser og tje
nesteydelser i forbindelse hermed

79

Administrationsservice og kontorservice
Førskoleundervisning og folke- og specialskoler
Biblioteker og arkiver

82.1
85.1 og 85.2
91

b) Medlemsstaterne må gennemføre pilotprojekter inden for andre sektorer, som anføres i tabel 10, med henblik på at
høste erfaringer om stikprøvemetodens anvendelse. Med dette for øje skal de meddele Europa-Kommissionen
følgende oplysninger:
— en klar og entydig beskrivelse af den organisation, der registreres under EMAS, herunder en kort beskrivelse af
organisationens baggrund, og, hvor det er relevant, et resumé af organisationens aktiviteter, produkter og
tjenesteydelser og forholdet mellem organisationen og eventuelle moderorganisationer
— en liste over anlægsområder, for hvilke stikprøveudtagning bør anvendes
— anlægsområderne fordelt på grupper og grupperingsmetoden
— de anlægsområder, for hvilke der gælder begrænsninger for anvendelse af stikprøvemetode, og begrundelsen for
begrænsningen
— en beskrivelse af alle væsentlige direkte og indirekte miljøforhold, der medfører væsentlige miljøvirkninger, som
må tilskrives organisationen, herunder en forklaring af, hvordan påvirkningernes art hænger sammen med de
væsentlige direkte og indirekte miljøforhold, og en udpegning af de væsentlige miljøvirkninger i tilknytning til de
anlægsområder, for hvilke stikprøver bør anvendes
— de potentielle risici i relation til disse miljøforhold
— organisationens miljøpolitik og en kort beskrivelse af dens miljøledelsessystem, herunder målsætninger og mål
i relation til de væsentlige miljøforhold og miljøvirkninger; har organisationen endnu ikke indført et miljøledel
sessystem, bør den beskrive sit påtænkte miljøledelsessystem og hovedmålene
— en henvisning til gældende lovbestemte miljøkrav.
Efter denne meddelelse informerer Europa-Kommissionen EMAS-udvalget om det planlagte pilotprojekt og afgiver en
udtalelse om dets relevans. Medmindre et flertal af EMAS-udvalgets medlemmer gør indsigelse inden for en periode
på to måneder, kan pilotprojekter iværksættes efter følgende regler:
— Organisationen følger alle kravene i EMAS-forordningen vedrørende registrering eller fornyelse af registrering.
— Stikprøvemetoden bør fastlægges efter de retningslinjer for gennemførelsen, der beskrives i denne brugervej
lednings punkt 2.4.4.
Disse pilotprojekter må højst vare tre år. Efter en vellykket gennemførelse af pilotprojektet og en positiv verifikation,
hvormed det bekræftes, at organisationen overholder alle kravene i EMAS-forordningen, kan organisationen og dens
anlægsområder registreres i EMAS for en treårsperiode eller for fire år, hvis undtagelsen i artikel 7 finder anvendelse.
En evaluering af hvert projekt skal forelægges EMAS-udvalget.
På grundlag af evalueringen af pilotprojektet kan EMAS-udvalget anbefale at opføre sektoren på listen over sektorer,
i hvilke det er tilladt at anvende en stikprøvemetode (tabel 9).
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Tabel 10
Økonomiske sektorer, inden for hvilke anvendelse af en stikprøvemetode kan tillades
i pilotprojekter:
Økonomisk sektor

NACE-kode

Vandforsyning

36

Opsamling og behandling af spildevand

37

Følgende aktiviteter inden for detailhandelen
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (f.eks. supermarkeder)

47.1

Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i specialforretninger

47.2

Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.

47.51

Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid i specialforretninger

47.6

Detailhandel med beklædningsartikler

47.71

Detailhandel med skotøj og lædervarer

47.72

Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje

47.75

Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

47.77

Følgende aktiviteter inden for overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

55.1

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

55.2

Restauranter (men ikke levering af mad ud af huset)

56.1

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

56.3

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende ak
tiviteter

62

Aktiviteter i relation til fast ejendom: køb, salg og udlejning af fast ejendom (undtagen forvalt
ning af fast ejendom)

68

Reklame og markedsanalyse

73

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

74

Generelle offentlige tjenester
Sekundærundervisning, videregående uddannelse og anden uddannelse

84.11
85.3, 85.4, 85.5 og
85.6

Institutionsophold

87

Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

88

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

90

Museer og anden kulturel virksomhed

91

Sport
Organisationer og foreninger

93.1
94
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2.4.4. Retningslinjer for gennemførelse med hensyn til anvendelsen af en stikprøvemetode til at verificere
organisationer med flere anlægsområder
2.4.4.1. Generelle principper
a) Organisationen skal udarbejde en klar beskrivelse af det foreslåede anvendelsesområde for stikprøvemetoden (antal
anlægsområder, en liste over alle omfattede anlægsområder og en kort beskrivelse af deres aktiviteter samt en
angivelse af de anlægsområder, som er udelukket fra stikprøvemetoden).
b) De anlægsområder, som organisationerne foreslår at inddrage i stikprøvemetoden, skal opdeles i en eller flere grupper
af ensartede anlægsområder som fastsat i denne brugervejlednings punkt 2.4.3.2, litra c). Graden af ensartethed i en
gruppe skal garantere, at verifikationen af en stikprøve af anlægsområder vil være yderst repræsentativ for hele
gruppen. Som anført i punkt 2.4.3.2, litra d), skal alle anlægsområder, der på grund af manglende ensartethed ikke
indgår i en gruppe, udelukkes fra stikprøvemetoden og verificeres individuelt.
c) Verifikatoren skal samtykke i det foreslåede anvendelsesområde, fastlægge karakteren af hver gruppe af
anlægsområder og opstille en verifikationsplan, der skal indeholde en beskrivelse af den metode og de kriterier, som
anvendes til at fastlægge grupperne af anlægsområder, den metode, som vil blive anvendt til at udvælge
anlægsområderne (for såvel tilfældigt som ikke-tilfældigt udvalgte dele), og hvornår verifikationen skal finde sted.
Verifikationsplanen skal også indeholde de vigtigste aktiviteter og processer for hver gruppe af anlægsområder, de
væsentlige miljøforhold i relation til hver gruppe af anlægsområder og et skøn over risikoniveauet for miljøulykker
i relation til disse aspekter.
2.4.4.2. Prøveudtagningsmetoden
Stikprøvemetoden med henblik på at udvælge anlægsområder, hvor der skal aflægges kontrolbesøg, inden for de
forskellige grupper af anlægsområder skal opfylde nedenstående krav.
a) Der udtages en repræsentativ stikprøve fra hver gruppe af ensartede anlægsområder.
b) Stikprøveudtagningen skal dels bygge på de nedenstående faktorer og dels være ikke-selektiv (tilfældig), og den skal
udmønte sig i et repræsentativt udvalg af forskellige anlægsområder.
c) Inden for hver gruppe skal mindst 50 % af stikprøven af anlægsområder (rundet op til nærmeste hele tal) udvælges
tilfældigt (ikke-selektivt). Miljøverifikatoren skal dokumentere den metode, som er anvendt til at foretage den
tilfældige udvælgelse.
d) Metoden til udvælgelse af den resterende del af stikprøven skal tage hensyn til nedennævnte bestemmelser. Metoden
skal sikre, at forskellene blandt de udvalgte anlægsområder er størst mulig, og den skal mindst omfatte følgende
aspekter:
— resultaterne af miljøkortlægningen og interne revisioner eller tidligere verifikationer
— registrering af hændelser, klager og andre relevante aspekter af korrigerende og forebyggende handlinger
— væsentlige variationer i størrelsen af de pågældende anlægsområder
— variationer i og kompleksiteten af de ledelsessystemer og processer, som benyttes i anlægsområderne
— ændringer siden den seneste verifikation
— ledelsessystemets modenhed og organisationens viden
— forskelle med hensyn til kultur, sprog og lovbestemte krav og
— geografisk spredning.
Verifikatoren skal under hensyntagen til disse aspekter også tilsigte så vidt muligt at inddrage anlægsområder, som
endnu ikke er blevet verificeret.
e) Det mindste antal anlægsområder, der bør indgå i den stikprøve, som udtages af hver gruppe af anlægsområder,
udledes af følgende formel:
— I forbindelse med første EMAS-registrering og fornyelsen af registreringen skal dette antal være 2 gange
kvadratroden af det antal anlægsområder, som er omfattet af hver gruppe, rundet op til nærmeste hele
tal (f.eks. for en gruppe på 100 anlægsområder: √100 × 2 = 20).
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f) Stikprøven bør gøres større, når miljøverifikatorens analyse af de anlægsområder, der indgår i EMAS-registreringen,
afdækker særlige omstændigheder med hensyn til faktorer såsom:
— anlægsområdernes størrelse og antallet af ansatte (f.eks. flere end 50 ansatte på et anlægsområde)
— kompleksiteten og risikoen for uensartede grupper af anlægsområder
— forskelle i miljøpræstationer
— forskelle med hensyn til arbejdsmetoder og rapportering af miljøvirkninger
— forskelle med hensyn til udførte aktiviteter
— væsentligheden og omfanget af miljøforhold og miljøvirkninger
— registrering af klager og andre relevante aspekter af korrigerende og forebyggende handlinger og
— resultater af interne revisioner og ledelsens evaluering.
Eksempel på verifikation af organisationer med flere anlægsområder ved at anvende en stikprøvemetode:
Som eksempel tages en virksomhed, der beskæftiger sig med detailhandel i beklædningssektoren, med følgende
anlægsområder:
— 100 forretninger > 150 m2
— 400 forretninger < 150 m2
— 3 lagerbygninger af forskellig størrelse og med forskelligt indhold
— 1 hovedsæde
1. Gruppering af anlægsområder med henblik på at anvende stikprøvemetoden:
— Gruppe 1: 100 forretninger > 150 m2
— Gruppe 2: 400 forretninger < 150 m2
— Individuelle anlægsområder:
3 lagerbygninger
1 hovedsæde
2. Verifikation forud for første registrering:
— Alle individuelle anlægsområder (3 lagerbygninger og 1 hovedsæde)
— Gruppe 1: mindst √100 forretninger × 2 = 20 forretninger
— Gruppe 2: mindst √400 forretninger × 2 = 40 forretninger
3. Verifikation forud for fornyelse af registrering:
— Der bør aflægges kontrolbesøg på alle anlægssteder
— Gruppe 1: mindst √100 forretninger × 2 = 20 forretninger
— Gruppe 2: mindst √400 forretninger × 2 = 40 forretninger
2.4.5. Dokumentation i miljøredegørelsen af begrundelsen for stikprøvens størrelse og stikprøvemetoder
De EMAS-registrerede organisationer, for hvilke miljøverifikatoren har benyttet en stikprøveplan eller verifikationsplan
som nævnt i denne brugervejlednings punkt 2.4.3, bør dokumentere denne prøveudtagningsplan i deres
miljøredegørelse. I miljøredegørelsen bør man (kortfattet) belyse begrundelsen for den metode, der er anvendt til at
gruppere anlægsområderne, og størrelsen af den udvalgte stikprøve. Miljøredegørelsen skal indeholde en liste over alle
anlægsområder og tydeligt skelne mellem besøgte og ikke-besøgte anlægsområder.
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2.5. REGISTRERINGSPROCEDURE

EMAS III-forordningen omfatter nogle generelle bestemmelser om registrering. Medlemsstaterne kan tilpasse disse regler
til deres egen miljølovgivning.
Når systemet er blevet implementeret, verificeret og EMAS-miljøredegørelsen valideret, er organisationens næste skridt at
ansøge det kompetente organ om registrering.

2.5.1. Hvilket registreringsorgan skal organisationen rette henvendelse til?

Tabel 11
Registreringsorganer (1) i forbindelse med forskellige registreringer
Forskellige situationer

Registreringssted

Organisation med et anlægsområde Registreringsorgan officielt udpeget af den medlemsstat, hvor organisationen er beliggende.
i EU
Organisation med flere anlægsom Registreringsorgan udpeget af medlemsstaten.
råder i en medlemsstat (delstat eller
tilsvarende)
Registrering af organisationer med Ved samlet registrering i EU er beliggenheden af organisationens hovedkvarter eller forvaltnings
flere anlægsområder i flere EU- sted (i den rækkefølge) afgørende for, hvem der er det førende registreringsorgan.
medlemsstater (samlet registrering
i EU)
Registrering af organisationer med Hvis en medlemsstat beslutter at foretage tredjelandsregistrering, jf. artikel 3, stk. 3, i EMAS-for
et eller flere anlægsområder i tredje ordningen, afhænger muligheden for at få en registrering i den specifikke medlemsstat i praksis
lande (tredjelandsregistrering)
af, om der findes tilgængelige akkrediterede verifikatorer. Den potentielle verifikator bør akkredi
teres i den specifikke medlemsstat, som foretager tredjelandsregistrering, for det specifikke tred
jeland og for den eller de specifikke økonomiske sektorer, som er involveret (fastlagt på grund
lag af NACE-koder).
Registrering af en organisation med Den medlemsstat, hvor registreringsorganet med ansvar for denne procedure er beliggende, fast
flere anlægsområder i medlemssta lægges på grundlag af betingelserne i nedenstående rækkefølge:
terne og i tredjelande (global regi 1) Hvis organisationen har hovedkvarter i en medlemsstat, som foretager tredjelandsregistre
strering)
ring, bør ansøgningen indgives til registreringsorganet i den pågældende medlemsstat.
2) Hvis organisationens hovedkvarter ikke er beliggende i en medlemsstat, som foretager tredje
landsregistrering, men har sit forvaltningssted der, bør ansøgningen indgives til registrerings
organet i den pågældende medlemsstat.
3) Hvis den organisation, der ansøger om global registrering, hverken har hovedkvarter eller
forvaltningssted i en medlemsstat, der foretager tredjelandsregistrering, skal organisationen
etablere et »ad hoc«-forvaltningssted i en medlemsstat, der foretager tredjelandsregistrering,
og ansøgningen skal indgives til registreringsorganet i den pågældende medlemsstat.
Bemærk:
Hvis mere end én medlemsstat er omfattet af ansøgningen, skal samordningsproceduren mellem
de involverede registreringsorganer, jf. punkt 3.2 (i vejledningen om samlet registrering i EU,
tredjelandsregistrering og global registrering i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009) følges.
Registreringsorganet fungerer derefter som førende registreringsorgan under procedurens sam
lede registrering i EU.
Bemærk: Med hensyn til registreringen kan de relevante strukturer være forskellige fra en medlemsstat til en anden. Der er normalt et ansvarligt registre
ringsorgan pr. medlemsstat. I nogle medlemsstater er det imidlertid almindeligt at have forskellige registreringsorganer på regionalt plan.
(1) En liste med kontaktoplysninger på registreringsorganer, akkrediteringsorganer eller miljøverifikatorer i EU-medlemsstaterne og Norge findes på:
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm.
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2.5.2. Dokumenter og/eller krav til registrering
Ansøgningen skal affattes på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor organisationen søger om registrering. Den skal
omfatte:
1) Valideret EMAS-miljøredegørelse (i elektronisk eller trykt format)
2) Erklæring underskrevet af miljøverifikatoren, der bekræfter, at verifikationen og valideringen blev foretaget
i overensstemmelse med forordningen (forordningens bilag VII)
3) Udfyldt formular (forordningens bilag VI) med oplysninger om organisationen, anlægsområder og miljøverifikatoren
4) Bevis for betaling af eventuelle gebyrer.

2.5.3. Betingelser, der skal opfyldes inden/under EMAS-registreringsprocessen
1) Verifikationen og valideringen foretages i overensstemmelse med forordningen.
2) Ansøgningen udfyldes helt, og al dokumentation er i orden.
3) Registreringsorganet finder det på grundlag af materielle beviser godtgjort, at der ikke foreligger dokumentation for,
at lovbestemte miljøkrav er blevet overtrådt. En skriftlig rapport fra tilsynsmyndigheden om, at der ikke foreligger
dokumentation for en sådan overtrædelse, vil være et passende materielt bevis.
4) Der er ikke nogen relevante klager fra interesseparter, eller klagerne er blevet løst på en tilfredsstillende måde.
5) Registreringsorganet finder det på grundlag af de modtagne beviser godtgjort, at organisationen opfylder alle kravene
i forordningen.
6) Registreringsorganet har modtaget et eventuelt registreringsgebyr.
Det anses for at være bedste praksis, hvis registreringsorganet træffer den endelige afgørelse om en ansøgende
organisations EMAS-registrering inden for tre måneder efter registreringen. Det kan kun være berettiget at forlænge
fristen for den endelige afgørelse i særlige tilfælde.

2.5.4. Suspension eller ophævelse af organisationers registrering
Dette kan forekomme:
— hvis et registreringsorgan har en formodning om, at en organisation ikke overholder forordningen
— hvis et registreringsorgan modtager en skriftlig tilsynsrapport fra akkrediterings- eller licensudstedelsesorganet,
hvoraf det fremgår, at miljøverifikatoren ikke varetog sine forpligtelser i overensstemmelse med forordningens
bestemmelser
— hvis organisationen ikke inden for to måneder efter registreringsorganets anmodning herom fremsender følgende
materiale: valideret miljøredegørelse, ajourført miljøredegørelse eller en erklæring om foretaget verifikation og
validering underskrevet af verifikatoren (bilag VII), ansøgningen (bilag VI)
— hvis et registreringsorgan gennem en skriftlig rapport fra tilsynsmyndigheden informeres om, at miljøkrav er blevet
overtrådt.
Registreringsorganet kan først ophæve suspensionen, når det har modtaget tilfredsstillende oplysninger om, at
organisationen overholder forordningen.
EMAS-forordningen fastsætter ikke suspensionens varighed, der således fastsættes af registreringsorganerne.
Suspensionen bør imidlertid ikke overstige 12 måneder.
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Figur 10
EMAS-søjler: Registreringsprocedure

2.6. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

En organisation, der ændrer organisationens drift, struktur, administration, processer, aktiviteter, produkter eller
tjenesteydelser, skal tage hensyn til disse ændringers miljøvirkninger, da de kan berøre EMAS-registreringens gyldighed.
Mindre ændringer kan absorberes, men væsentlige ændringer nødvendiggør en ajourføring af miljøkortlægningen,
politikken, programmet, ledelsessystemet og redegørelsen. Samtlige ajourførte dokumenter skal verificeres og valideres
inden for seks måneder. Efter validering meddeler organisationen ændringerne til registreringsorganet ved hjælp af
formularen i forordningens bilag VI.
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Figur 11
Flowdiagram om håndtering af væsentlige ændringer under EMAS

3. BRUG AF EMAS-LOGOET

Hvad er EMAS-logoet?

EMAS-logoet er et grafisk billede, der indebærer:
— korrekt gennemførelse af EMAS-ordningen
— pligt til løbende forbedring af miljøpræstationerne
— aktiv inddragelse af ansatte
— troværdighed af oplysninger om organisationens miljøpræstationer
— påvist overholdelse af lovgivningen.
EMAS-logoet er en god måde at vise, at organisationen er miljøvenlig.

3.1. HVORDAN MÅ EMAS-LOGOET BRUGES?

Kun organisationer med en gyldig EMAS-registrering kan anvende EMAS-logoet.
— Logoet skal altid påføres organisationens registreringsnummer, undtagen når det anvendes til markedsføring og
reklame i forbindelse med EMAS-ordningen
— Kun det officielle logo er gyldigt
— Hvis organisationen har flere anlægsområder, som ikke alle er omfattet af registreringen, må den kun anvende logoet
for registrerede anlægsområder og må ikke give indtryk af, at hele organisationen er registreret
— Logoet bør anføres i miljøredegørelsen.
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Figur 12
EMAS-logo

Anvendelsen af EMAS-logoet til markedsføring og reklame i forbindelse med EMAS-ordningen
EMAS-logoet kan kun anvendes uden registreringsnummer i dette tilfælde. Registreringsorganer, akkrediterings- og
licensudstedelsesorganer og andre interesseparter må anvende logoet.
3.2. HVORDAN MÅ EMAS-LOGOET IKKE BRUGES?

— På produkter eller emballage for at undgå misforståelser i forhold til mærkning af produkter
— I forbindelse med sammenligninger med andre aktiviteter og tjenesteydelser.
Logoet må ikke anvendes på en måde, der fører til misforståelser i forhold til anden mærkning af produkter eller
tjenesteydelser.
Tabel 12
Brug af EMAS-logoet: Eksempler
Ant
al

Eksempel eller situation

Tilladt

1

Logo på en registreret organisations brevpapir, kuverter, for JA, sammen med registreringsnummeret, da det
retningskort, uniformer, computere, EMAS-flag og anden til markedsfører den EMAS-registrerede organisa
svarende anvendelse af EMAS-logoet til markedsføring på or tion
ganisationsniveau

2

Logo i et dokumenthoved forelagt myndigheder med valide JA, sammen med registreringsnummeret
rede data om organisationens miljøpræstationer

3

Logo på en folder med oplysninger om en delvis registreret JA, sammen med registreringsnummeret, men
organisation
det er kun de registrerede anlægsområder, der
må anføres i logoet
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Logo på et produkt med påtegningen »økologisk produkt«
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Tilladt
NEJ, det kan forveksles med miljømærkning af

produkter
5

Logo i et registreret luftfartselskabs tidsskrifter (om bord på JA, sammen med registreringsnummeret
flyet) sammen med bekræftede oplysninger

6

Logo på EMAS-registreret selskabs fly, tog, bus, firmabil eller JA, sammen med registreringsnummeret
-lastbil eller metro

7

Logo placeret på et registreret distributionsselskabs lastbil JA, sammen med registreringsnummeret
ved siden af virksomhedens navn sammen med følgende be
kræftede udsagn »Vi har reduceret vores lastbilparks gennem
snitlige dieselforbrug med 20 % til x liter pr. 100 km mellem
2009 og 2012«

8

Logo på foto af ikke-registrerede turistindkvarteringsfacilite NEJ, anvendelsen af logoet skaber misforståelser.
ter i et registreret rejsebureaus katalog
Det kan kun anvendes i forbindelse med rejsebu
reauet

9

Logo på et registreret rejsebureaus katalog med bekræftede JA, sammen med registreringsnummeret
oplysninger om foranstaltninger til fremme af bæredygtig tu
risme iværksat af organisationen

10

Logo på en intern folder til medarbejdere, der udelukkende JA, logoet behøver ikke et registreringsnummer,
indeholder bekræftede oplysninger om driften af miljøledel da det er en intern meddelelse, der skal øge det
sessystemet
generelle kendskab

11

Logo på nyhedsbrevet eller forsiden af en brochure til kunder JA, sammen med registreringsnummeret, da det
og leverandører, hvor indholdet er taget fra den bekræftede er en meddelelse til den generelle offentlighed
miljøredegørelse
ved anvendelse af konkrete eksempler på et spe
cifikt EMAS-registreret selskab fra den pågæl
dende registrerede organisation

12

Logo i et selskabs årlige miljørapport, der omfatter registre
rede og ikkeregistrerede anlægsområder anbragt på forsiden
af kapitlet om den bekræftede miljøredegørelse, hvori organi
sationens EMAS-registrerede anlægsområder er klart identifi
cerbare

JA, sammen med registreringsnummeret eller re

gistreringsnumrene. Hvis registreringen er en
samlet registrering, hvor flere anlægsområder er
omfattet af det samme nummer, skal dette num
mer anvendes. Hvis alle EMAS-anlægsområder
registreres individuelt, skal de enkelte anlægsom
råders registreringsnumre være identificerbare.

13

Logo som baggrundsgrafik for en sammenfatning af bekræf JA, sammen med registreringsnummeret
tede miljøoplysninger i en årsberetning

14

En generel brochure fra en statslig organisation om, hvordan JA, uden et registreringsnummer, da formålet
registrerede EMAS-organisationer generelt bedst kan genvinde med denne brochure er at øge det generelle
eller behandle deres forskellige fraktioner af affald
kendskab

15

Logo ved siden af bekræftede miljøoplysninger på en organi JA, sammen med registreringsnummeret
sations websted

16

Logo på den registrerede organisations udstillingsstande, der JA, sammen med registreringsnummeret
markedsfører den registrerede organisation
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Tilladt

17

Logo på den registrerede organisations udstillingsstande til JA, logoet behøver ikke et registreringsnummer,
generel markedsføring af EMAS som et miljøledelsessystem
da det anvendes til markedsføring

18

Logo i en avis som baggrundsgrafik i en fælles annonce for NEJ, det fører til misforståelser, da en af organisa
to virksomheder, der bebuder deres miljøsamarbejde i forsy tionerne ikke er registreret
ningskæden (den ene er registreret, den anden er ikke)

19

Logo uden registreringsnummer anvendt til markedsføring af JA, men kun i forbindelse med EMAS-markedsfø
en ikkeregistreret organisation
ringsaktiviteter og ikke til markedsføring af selve
organisationen

20

Logo på en registreret kommunal transportorganisations bil JA, logo behøver ikke et registreringsnummer,
letter
hvis det anvendes til generel markedsføring af
EMAS. Hvis logoet på billetterne markedsfører
en specifik EMAS-registreret organisation, skal
den specifikke organisations registreringsnum
mer anføres.

4. HVORDAN SKIFTES FRA ET ANDET MILJØLEDELSESSYSTEM TIL EMAS?

Der er et stigende antal miljøledelsessystemer i hele EU, der skal opfylde behovene på specifikke områder eller aktivitets
sektorer. Lokale eller regionale forvaltninger kan anvende disse systemer til at forbedre bæredygtigheden eller miljøpræ
stationerne. De mest relevante af disse systemer er tilgængelige via et link i et bilag til denne vejledning.
I EMAS-forordningen nævnes muligheden for at vurdere ækvivalensen mellem dette system og andre systemer. Officiel
anerkendelse af visse eller alle dele af andre miljøledelsessystemer kan lette organisationens overgang til EMAS.
Proceduren er som følger:
a) Medlemsstaterne skal indgive en skriftlig anmodning til Kommissionen for at få anerkendt miljøledelsessystemet eller
dele heraf.
b) De relevante dele af miljøledelsessystemet og de elementer, der svarer til EMAS, skal analyseres og anføres
i anmodningen, og ækvivalensen med EMAS skal påvises.
c) Kommissionen forelægger forslaget for EMAS-udvalget (oprettet i henhold til forordningens artikel 49).
d) Oplysninger om det anerkendte miljøledelsessystem eller dele heraf offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende
efter Kommissionens godkendelse.
Organisationer, der har implementeret et anerkendt miljøledelsessystem eller dele heraf, behøver ikke at anføre disse
allerede anerkendte dele i forbindelse med en anmodning om anerkendelse af EMAS-ækvivalensen.
De enkelte medlemsstater har deres egne procedurer for behandling af anmodninger om anerkendelse. Yderligere
oplysninger kan indhentes hos det relevante registreringsorgan.

5. EMAS III FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV'ER)

»Ved »små organisationer« forstås:
a) mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder i henhold til definitionen i Kommissionens henstilling
2003/361/EF af 6. maj 2003, eller
b) lokale myndigheder, som administrerer færre end 10 000 indbyggere, eller andre offentlige myndigheder, som har
færre end 250 ansatte og et årsbudget på højst 50 mio. EUR, eller en årlig balance på højst 43 mio. EUR, og som bl.
a. omfatter:
c) statslige eller andre offentlige forvaltninger eller offentlige rådgivende organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan
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d) fysiske eller juridiske personer, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til national ret, herunder
konkrete opgaver, aktiviteter og tjenesteydelser i relation til miljøet, og
e) fysiske eller juridiske personer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser
i relation til miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under litra b).«
Verifikation og intern revisionsperiode
SMV'er kan få foretaget den fuldstændige verifikation hvert fjerde år i stedet for hvert tredje år. Perioden mellem de
interne revisioner kan ligeledes forlænges fra et år til to år. Det samme gør sig gældende for miljøredegørelsen.
Organisationen skal imidlertid stadig sende den ikkevaliderede ajourførte miljøredegørelse til registreringsorganet hvert
år.
For at drage fordel af denne mulighed skal organisationen indgive en anmodning til registreringsorganet, der kan
forlænge den pågældende periode, hvis verifikatoren har bekræftet, at følgende betingelser i artikel 7 er opfyldt:
— Der er ikke nogen betydelig miljørisiko
— Organisationen har ikke foretaget nogen væsentlige ændringer
— Der er ikke nogen væsentlige lokale miljøproblemer, som organisationen bidrager til.
Verifikation og validering
Miljøverifikatorer skal tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for små organisationer, for at undgå at
bebyrde dem unødvendigt. SMV'er har ofte knappe ressourcer og midler, og de kan således ikke i samme grad håndtere
omfattende rapporteringskrav og langvarige procedurer. Verifikatoren skal ligeledes tage hensyn til andre forhold, der
gør sig gældende for SMV'er, herunder personale, som varetager flere funktioner, uddannelse på jobbet og evnen til
hurtigt at omstille sig. Hovedformålet er at få objektive beviser for, at EMAS-systemet er effektivt, og at procedurerne
står i forhold til aktiviteternes omfang og kompleksitet, personalets kompetencer og arten af organisationens
miljøvirkninger.

Gebyrer
De enkelte medlemsstater fastsætter selv gebyrer for EMAS-registreringsprocedurerne. Nogle medlemsstater opkræver
ikke gebyrer. Det anføres dog i forordningen, at gebyrer bør være rimelige og stå i forhold til organisationens størrelse.

Teknisk og økonomisk bistand
Teknisk og økonomisk bistand i forbindelse med EMAS-ordningen generelt, herunder særligt til SMV'er, skal ydes på to
niveauer. Medlemsstaterne skal stille oplysninger til rådighed om gældende lovbestemte miljøkrav og tilsynsmyn
dighederne samt tekniske oplysninger om akkrediterede verifikatorer eller verifikatorer, som har licens, registrerings
procedurer, tilskud og økonomisk støtte. Kommissionen tilvejebringer oplysninger og baner vejen for organisationer, der
ønsker at blive EMAS-registreret, ved at anerkende dele af andre miljøledelsessystemer eller ved at integrere EMAS
i andre EU-politikker.

»EMAS Easy«-metoden
Selv om »EMAS Easy« (1)-metoden ikke er nævnt i forordningen, skal den betragtes som et tilgængeligt redskab for små
organisationer. Den gør det lettere at gennemføre alle EMAS-kravene hurtigt, billigt og enkelt.

Klynger og trinvis forberedelse
Lokale myndigheder kan i samarbejde med handelskamre, branchesammenslutninger og andre berørte parter give
bistand til SMV'er, der ønsker at gennemføre EMAS, ved at fremme klynger og trinvis forberedelse.
(1) Yderligere oplysninger om EMAS Easy-metoden findes på: http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.
htm.
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En »klynge« er en metode til at gennemføre EMAS som en gruppe og er nyttig for organisationer, hvis erhvervsaktiviteter
eller geografiske beliggenhed er tæt på hinanden. De kan gennemføre implementeringsprocessen i fællesskab og herefter
blive registreret særskilt.
Den trinvise forberedelse kan tilpasses den enkelte medlemsstats behov. Den kan f.eks. knyttes til generelle projekter eller
planer til fremme af EMAS-implementeringen i en kommune eller et område, hvor forskellige enheder planlægger at
tilskynde organisationer til at gennemføre god miljøpraksis, i forskellige faser og på forskellige måder.
Eksempel: Et godt eksempel på denne tilgang kunne være at sætte fokus på en gruppe af SMV'er i et industriområde
eller i en region under ledelse af kommunen i samarbejde med et handelskammer og branchesammenslutninger i det
pågældende område. De pågældende organisationer kunne deltage i en trinvis forberedelse af gennemførelsen af EMAShandlingsplanen. Det første trin kunne være at hjælpe alle virksomhederne med at foretage en EMAS-miljøkortlægning.
Det andet trin kunne være at udforme og gennemføre god ledelsespraksis. Det tredje trin kunne være at indføre et
formelt miljøledelsessystem som f.eks. EN ISO 14001. Endelig kunne virksomhederne vælge EMAS som det eneste
ledelsessystem.
Dette begreb kunne være en anledning til at udarbejde markedsføringsplaner i organisationsgrupper, i aktivitetssektorer
eller i bestemte områder, hvor der er interesse for at fremme implementeringen af formelle eller uformelle miljøledelses
systemer, inden den endelige fuldstændige overgang til EMAS.
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Flere oplysninger om EMAS, der supplerer denne brugervejledning, findes på Kommissionens EMAS-websted http://ec.
europa.eu/environment/emas/, hvor man kan finde:
— Forordning (EF) nr. 1221/2009, af 25. november 2009 — http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2009:342:0001:0045:DA:PDF
— Kommissionens meddelelse om udarbejdelse af en arbejdsplan med en vejledende liste over sektorer, som der skal
vedtages sektorreferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter for i henhold til EMAS-forordningen —
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52011XC1208%2801%29
— EMAS-sektorreferencedokumenter
for
de
udpegede
prioriterede
eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_da.htm

sektorer

—

http://ec.europa.

— Faktablade om 20 tilgange til miljøledelsessystemer (trinvis overgang til EMAS) — http://ec.europa.
eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Step up to EMAS
— Indeks over alle registreringsorganer og akkrediterings- eller licensudstedelsesorganer, der er involveret i EMAS —
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm
— EMAS-dokumenter — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.htm
— EMAS-faktablade om specifikke emner, hvis der er behov for nærmere oplysninger — http://ec.europa.
eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Fact Sheets
— EMAS globalt: Kommissionens afgørelse 2011/832/EU af 7. december 2011 om en vejledning om samlet
registrering i EU, tredjelandsregistrering og global registrering i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision
(EMAS) — http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1512397918431&uri=CELEX:32011D0832
— http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_global_en.htm.«.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2286
af 6. december 2017
om anerkendelse af kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse som værende
i overensstemmelse med de tilsvarende krav i fællesskabsordningen for miljøledelse og
miljørevision (EMAS) i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og
miljørevision (EMAS)
(meddelt under nummer C(2017) 8082)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om
organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (1), særlig artikel 45,
efter høring af det udvalg, der er nedsat ved artikel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

EMAS har til formål løbende at fremme forbedringer af organisationers miljøpræstationer, ved at organisationerne
indfører og gennemfører miljøledelsessystemer og bedømmelse af disse systemers resultater, oplysning om
miljøpræstationer, en åben dialog med offentligheden og andre interessenter og aktiv inddragelse af
medarbejderne.

(2)

Det bør være så let som muligt for organisationer, som har et andet miljøledelsessystem og ønsker at skifte til
EMAS, at gøre dette. Forbindelser til andre miljøledelsessystemer bør indgå i overvejelserne med henblik på at
lette gennemførelsen af EMAS uden at gentage eksisterende sædvaner og procedurer.

(3)

For at lette gennemførelsen af EMAS og undgå gentagelse af eksisterende sædvaner og procedurer, som er baseret
på andre miljøledelsessystemer, der er certificeret efter passende procedurer, anses de relevante dele af andre
miljøledelsessystemer, som er anerkendt af Kommissionen som værende i overensstemmelse med de tilsvarende
krav i EMAS, for at være ækvivalente med disse krav.

(4)

Denne anerkendelse bør baseres på en analyse af disse andre miljøledelsessystemers krav og procedurer og deres
kapacitet til at nå de samme mål som de tilsvarende krav i forordning (EF) nr. 1221/2009.

(5)

Norge indgav en skriftlig anmodning om anerkendelse af miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse til Kommissionen
den 26. januar 2016. Denne anmodning blev efterfulgt af supplerende oplysninger, der havde til formål at give
Kommissionen de nødvendige dokumenter til at vurdere ækvivalensen af de relevante dele af miljøledelses
systemet med kravene i EMAS —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
På grundlag af den dokumentation, som de norske myndigheder har indgivet, anerkender Kommissionen de dele af EcoLighthouse-ordningen, der er beskrevet i bilaget til denne afgørelse, som værende i overensstemmelse med de tilsvarende
krav i forordning (EF) nr. 1221/2009.
(1) EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.
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Artikel 2
Ændringer i Eco-Lighthouse-ordningens krav, som påvirker denne anerkendelse, indberettes til Kommissionen mindst
årligt. I tilfælde af ændringer af disse krav eller af kravene i forordning (EF) nr. 1221/2009 kan Kommissionen beslutte at
ophæve eller ændre denne afgørelse.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2017.
På Kommissionens vegne
Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen
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Indledning

EMAS-forordningen (1) fastsætter et effektivt ledelsessystem, som organisationer frivilligt kan bruge til at evaluere,
rapportere og forbedre deres miljøpræstationer. Alle organisationer, som ønsker at forbedre deres miljøpræstationer, kan
deltage i EMAS-ordningen. Den dækker alle økonomiske sektorer og erhvervssektorer og kan anvendes i hele verden.
EMAS har til formål løbende at fremme forbedringer af organisationers miljøpræstationer ved hjælp af organisationernes
indførelse og gennemførelse af miljøledelsessystemer og systematisk, objektiv og regelmæssig bedømmelse af disse
systemers resultater, oplysning om miljøpræstationer, en åben dialog med offentligheden, og aktiv inddragelse af
medarbejdere i organisationer, samtidig med at der sikres tilstrækkelig uddannelse og videreuddannelse.
EMAS-forordningen sikrer troværdigheden og gennemsigtigheden af EMAS-registrerede organisationers miljøpræstationer
gennem et system med tredjepartsverifikation, der udføres af en verifikator, som er akkrediteret eller har licens.
For at lette registreringen af organisationer, som har indført andre miljøledelsessystemer, og som ønsker at skifte til
EMAS, skal Kommissionen i henhold til forordningen (2) anerkende andre nationale eller regionale miljøledelsessystemer
eller dele heraf, som opfylder de tilsvarende krav i forordningen, såfremt visse specifikke betingelser er opfyldt.
I henhold til forordningens artikel 45 kan medlemsstaterne indgive en skriftlig anmodning til Kommissionen for at få
anerkendt eksisterende miljøledelsessystemer eller dele heraf, som er certificeret i overensstemmelse med passende
certificeringsprocedurer, der anerkendes på nationalt eller regionalt niveau, og anses for at opfylde tilsvarende krav
i denne forordning.
Kommissionen anerkender efter behandling af denne anmodning og i overensstemmelse med rådgivningsproceduren
i forordningens artikel 49, stk. 2, de relevante dele af miljøledelsessystemerne og anerkender akkrediteringskravene eller
licensudstedelseskravene til certificeringsorganerne, hvis den mener, at medlemsstaten:
— i sin anmodning har anført de relevante dele af miljøledelsessystemerne og de tilsvarende krav i denne forordning
tilstrækkelig tydeligt
— i tilstrækkelig grad har påvist ækvivalensen af alle relevante dele af det berørte miljøledelsessystem med denne
forordning.
Anerkendelsens virkning: I henhold til forordningens artikel 4, stk. 3, er organisationer, som ønsker at blive EMASregistreret, og som har et certificeret miljøledelsessystem, der er anerkendt i henhold til artikel 45, ikke forpligtet til at
udføre de dele, der er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning.

Det bør dog bemærkes, at bestemmelserne i artikel 18 finder anvendelse på tidspunktet for verifikation i forbindelse
med en organisations forberedelse af EMAS-registrering eller fornyelse af denne registrering.

En verifikator, der er akkrediteret eller har licens under EMAS, vurderer, om krævede procedurer, f.eks. organisationens
miljøkortlægning, miljøpolitik, miljøledelsessystem og miljørevisionsprocedurer samt gennemførelsen heraf, opfylder
forordningens krav. Dele af det andet miljøledelsessystem, som i henhold til artikel 45 er anerkendt som værende
i overensstemmelse med de tilsvarende krav i forordning (EF) nr. 1221/2009, kontrolleres derfor også for at sikre, at
gennemførelsen heraf opfylder de krav, der er fastsat som ækvivalente i denne anerkendelse.

Det forhold, at det andet miljøledelsessystems dokumentationsprocedure anerkendes som ækvivalent, er f.eks. ikke til
hinder for en verifikation af den passende gennemførelse af denne procedure med henblik på at sikre, at den omfatter de
krævede materielle oplysninger.
(1) Forordning (EF) nr. 1221/2009.
(2) Artikel 45 i forordning (EF) nr. 1221/2009.
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I direktivet om offentlige udbud (1) henvises der også til denne anerkendelse, idet det i direktivets artikel 62, stk. 2,
anføres, at andre miljøledelsessystemer, der er anerkendt i henhold til artikel 45 i forordning (EF) nr. 1221/2009, er en
af de tre typer certifikater, som ordregivende myndigheder, der kræver fremlæggelse af certifikater til bekræftelse af
overensstemmelsen med bestemte miljøledelsessystemer eller -standarder, kan henvise til i forbindelse med et offentligt
udbud.
Den 26. januar 2016 fremsendte Norge en indledende anmodning om anerkendelse i henhold til EMAS-forordningen af
den nationale miljøcertificeringsordning, Eco-Lighthouse Foundation (ELH). Denne anmodning blev efterfulgt af
supplerende oplysninger, der havde til formål klart at beskrive kravene i Eco-Lighthouse-ordningen og de tilsvarende
krav i EMAS-forordningen (inklusive bilag) og at give Kommissionen den nødvendige dokumentation til at fastslå den
potentielle ækvivalens af de relevante dele af miljøledelsessystemet.
På grundlag af denne dokumentation har Kommissionen kunnet fastslå overensstemmelsen mellem kravene i det
pågældende miljøledelsessystem og de tilsvarende krav i EMAS-forordningen som beskrevet i det følgende.

Forklaring af ELH-begreber

ELH-begreb (DA)

ELH-begreb (NO)

ELH's definition af begreb

Eco-Lighthouse Foundation
(Eco-Lighthouse/ELH)

Stiftelsen Miljøfyrtårn
(Miljøfyrtårn)

Den juridiske enhed, der administrerer, overvåger og udvikler
ELH-certificeringsordningen.

ELH's miljøkortlægning

Miljøkartlegging

Webbaseret rapport, der er genereret ud fra en liste over krite
rier, som er opstillet af en konsulent. Virksomheden dokumente
rer, at den overholder kriterierne. Certificeringseksperten god
kender endeligt miljøkortlægningen og bekræfter dermed, at
ELH-kriterierne er opfyldt.

Fælles kriterier

Felles kriterier

Kriterier, der gælder for alle virksomheder, som ønsker at blive
ELH-certificeret. Virksomheden angiver også, om den ejer eller
lejer sine lokaler, hvilket er afgørende for, hvilke kriterier der
finder anvendelse på f.eks. energi, affaldshåndtering osv. De fæl
les kriterier omhandler de vigtigste miljøforhold, som gælder for
alle virksomheder.

Sektorspecifikke kriterier

Bransjespesifikke
kriterier

Kriterier, der gælder for virksomheder inden for specifikke sek
torer, som ønsker at blive ELH-certificeret. De virksomhedsspe
cifikke sektorkriterier omhandler de vigtigste miljøforhold inden
for sektoren.

Miljøansvarlig

Miljøfyrtårnansvarlig

Den person i virksomheden, som ledelsen har udpeget som an
svarlig for gennemførelsen af ELH.

Årlig klima- og miljørapport

Årlig Klima- og
miljørapport

Virksomheden indgiver en rapport på ELH-webportalen hvert år
inden den 1. april. Indikatorer: Nogle er universelle, mens andre
genereres ud fra de valgte kriterier. Handlingsplanen indberettes
også her. Den årlige klima- og miljørapport skal stilles til rådig
hed for offentligheden.

Handlingsplan/miljøprogram

Handlingsplan

Virksomhedens handlingsplan for det kommende år med hen
visning til hvert miljøtema. Handlingsplanen indgår i den årlige
klima- og miljørapport. Ansvarsområder og tidsfrister kan do
kumenteres i miljøkortlægningen (Miljøkartlegging) eller internt
i virksomhedens egne systemer.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
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ELH's definition af begreb

Ledelsens årlige evaluering

Ledelsens
gjennomgang

Top- og mellemlederne mødes en gang om året for at gennemgå
og evaluere arbejdsmiljøsystemet, kvalitetskontrolsystemet, gen
nemførelsen af ELH og andre spørgsmål, som er relevante for
virksomheden

Miljøledelsesgruppe

Miljøgruppe

Den arbejdsgruppe, der er nedsat for at hjælpe den miljøansvar
lige med at gennemføre ELH. Denne gruppe kan omfatte den ar
bejdsmiljøansvarlige og andre relevante parter.

Eco-Lighthouse-webportal

Miljøfyrtårnportalen

Den webbaserede portal, hvor dokumentation vedrørende virk
somheder, kommuner, konsulenter og certificeringseksperter
vedligeholdes. Den omfatter alle overensstemmelsesdokumenter
med kriterier og certificering.

Virksomhedsspecifikke
indikatorer

Virksomhetsspesifikke
sjekkpunkter

Indikatorer, der fastlægges efter anmodning fra virksomheden,
og som indarbejdes i den årlige klima- og miljørapport. Betalt
service.

Intern konsulent

Internkonsulent

Medarbejder i en virksomhed, som arbejder for at opnå ELHcertificering. Medarbejderen gennemfører ELH's konsulentud
dannelse og bliver derved kvalificeret til at lede virksomheden
hen imod certificering, så det ikke er nødvendigt at engagere en
ekstern ELH-konsulent i forbindelse med førstegangscertificerin
gen.

Arbejdsmiljøtjekliste

HMS sjekkliste

Virksomhedens interne tjekliste til brug ved den årlige gennem
gang af arbejdsmiljøet. De vigtigste punkter omfatter: ajourfø
ring af lovbestemte krav, intern videreuddannelse af personale
og ledelse, miljøpolitik, mål og opnåede resultater i den årlige
klima- og miljørapport og håndtering af manglende overhol
delse.

Miljøpolitik

Miljøpolicy

Hensigter og målsætninger for miljøpræstationerne fastsat af
virksomhedens topledelse

Miljøforhold

Miljøaspekt

Elementer af de aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, der
produceres eller leveres af en virksomhed, som kan påvirke mil
jøet

Direkte miljøforhold

Direkte miljøaspekt

Elementer af de aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, der
produceres eller leveres af en virksomhed, som den har direkte
ledelseskontrol over

Indirekte miljøforhold

Indirekte miljøaspekt

Elementer af de aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, der
produceres eller leveres af en virksomhed, som den ikke har di
rekte ledelseskontrol over, men som til en vis grad kan påvirkes
af virksomheden

Miljømålsætning

Miljømål

Miljømål, der skal nås i det kommende år, som er anført i den
årlige klima- og miljørapport.

Miljøledelsessystem

Miljøledelsessystem

Integreret ledelsessystem, som kortlægger virksomhedens miljø
virkninger, og som bruger et sæt miljøkriterier til at håndtere
disse virkninger. Miljøledelsessystemet skal tilpasses virksomhe
dens drift, indeholde klare mål og handlingsplaner med kon
krete foranstaltninger, som skal gennemføres, og det skal sikre
løbende forbedring.
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Væsentlig ændring

Stor endring

Enhver ændring i virksomhedens aktiviteter, herunder produkter
og tjenesteydelser, beliggenhed, organisation eller administra
tion, der har en væsentlig indvirkning på virksomhedens miljø
ledelsessystem eller miljøforholdene vedrørende virksomheden

Manglende overholdelse

Avvik

Afvigelse fra et lovbestemt krav eller ELH-kriterium eller begge,
hvis det lovbestemte krav også er et ELH-kriterium. De vigtigste
lovbestemte krav er også ELH-kriterier. Hvis et ELH-kriterium
ikke overholdes, kan virksomheden ikke certificeres.

Metode anvendt til at undersøge oplysningerne om det anerkendte miljøledelsessystem

Formålet med dette dokument er at beskrive kravene i miljøledelsessystemet »Eco-Lighthouse« og vurdere, hvorvidt disse
krav er i overensstemmelse med de tilsvarende krav i EMAS-forordningen. Denne vurdering har to hovedformål:
1. at lette overgangen til EMAS for en organisation, der har gennemført et andet miljøledelsessystem og ønsker at skifte
til EMAS
2. at lette sammenligningen af Eco-Lighthouse-krav og EMAS-krav.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne vurdering gennemførte Kommissionen en mangelanalyse af de to systemers
krav. Efter denne analyse blev relevante krav opdelt i nøglekrav svarende til de forskellige dele af miljøledelsessystemet.
Derefter blev disse deles overensstemmelse med de tilsvarende krav i EMAS-forordningen vurderet.
Følgende dele af miljøledelsessystemet analyseres i det følgende:
1. topledelsens forpligtelse og deltagelse
2. gennemførelse af en miljøkortlægning — indledende analyse
3. fastlæggelse af en miljøpolitik
4. sikring af overholdelse af lovgivningen
5. fastlæggelse af målsætninger og miljøprogram for at sikre løbende forbedring
6. organisationsstruktur, uddannelse og medarbejderinddragelse
7. dokumentationskrav
8. driftsstyring
9. nødberedskab og afværgeforanstaltninger
10. kontrol, intern revision og korrigerende handlinger
11. kommunikation (intern og ekstern)
12. ledelsens evaluering.

12.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/93

I denne rapport vurderes desuden også de akkrediterings- eller licensudstedelseskrav, der sætter en kvalificeret
tredjepartsrevisor i stand til at verificere ordningerne.
For hver af disse dele beskrives det i det følgende, hvorvidt ELH-kravene er i overensstemmelse med de tilsvarende
EMAS-krav. For at vurdere denne overensstemmelse har Kommissionen undersøgt, hvorvidt ELH-kravene kan opfylde de
tilsvarende EMAS-kravs mål med samme pålidelighed og troværdighed (1).
I nogle tilfælde matcher dele af ELH i en vis grad EMAS-kravene uden at overholde disse krav fuldt ud. For at give en
nuanceret vurdering beskrives disse dele som »matcher delvist EMAS-krav«, og der gives forklaringer for at hjælpe ELHcertificerede organisationer, som ønsker at afhjælpe manglerne i forhold til EMAS.
I overensstemmelse med deres vurdering opdeles de forskellige dele i tre kategorier:
— Matcher ikke EMAS-krav
— Matcher delvist EMAS-krav
— Opfylder EMAS-krav
De dele, der anses for at opfylde de tilsvarende EMAS-krav (den tredje kategori), anses for ækvivalente.

Beskrivelse af Eco-Lighthouse
Certificeringsordningen Eco-Lighthouse er Norges mest udbredte miljøledelsessystem, hvorunder der er udstedt mere end
5 000 gyldige certifikater til små, mellemstore og store organisationer (ELH er ikke målrettet mod virksomheder med
komplekse miljøudfordringer (2)). Gennem let gennemførlige, konkrete, relevante og rentable (i ordets bredeste forstand:
på lokalt, regionalt og globalt plan) foranstaltninger kan virksomheder forbedre deres miljøpræstationer, styre deres
miljøvirkninger og dokumentere deres samfundsmæssige ansvarlighed.
Eco-Lighthouse-certificeringsordningen integrerer miljøledelsen af både interne og eksterne miljøforhold inden for
rammerne af den norske lovgivning vedrørende systematiske sundheds-, miljø- og sikkerhedsaktiviteter i virksomheder.
En virksomhed, der ønsker at blive Eco-Lighthouse-certificeret, skal:

Inden certificering
1. engagere en kvalificeret Eco-Lighthouse-miljøkonsulent, som er uddannet, godkendt og under tilsyn af ELH, til at:
a) gennemføre en miljøanalyse af virksomheden. På grundlag af denne indledende analyse udvælger konsulenten de
relevante sektorspecifikke kriterier (bransjespesifikke kriterier), som gælder for virksomheden, ud over de fælles
kriterier (3), der gælder for alle organisationer
b) generere og hjælpe med at udfylde miljøkortlægningen (4) (Miljøkartlegging) på ELH-webportalen
c) styre og dokumentere opfyldelsen af de relevante kriterier ved brug af dette webbaserede værktøj
(Miljøkartlegging)
d) uddanne organisationens interne miljøansvarlige (miljøfyrtårnansvarlig) i brugen af ELH-webportalen, herunder
miljøkortlægningen
(1) Den høje grad af overholdelse, der kræves, bør ses i lyset af forordningens artikel 4, som indeholder betingelserne for at opnå EMASregistrering. I henhold til artikel 4, stk. 3, er organisationer, som har et certificeret miljøledelsessystem, der er anerkendt i henhold til
artikel 45, fritaget for forpligtelsen til at udføre de dele, der er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning. De dele,
der er anerkendt som værende ækvivalente, bør følgelig have samme funktion som de tilsvarende EMAS-dele, for så vidt angår EMASgennemførelse og -registrering.
(2) Se ELH's websted http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/.
(3) Engelske oversættelser af kriterierne findes på: http://eco-lighthouse.org/statistikk/ (fælles kriterier plus udvalgte enkelte specifikke sæt af
kriterier er blevet oversat). De norske versioner kan findes på: http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-miljøfyrtårn/bransjekriterier/9miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert.
(4) Denne må ikke forveksles med »miljøredegørelsen« under EMAS, som er omhandlet i EMAS-forordningens artikel 2 og 18, og i bilag IV,
B, dertil.

L 328/94

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.12.2017

e) uddanne den interne miljøansvarlige i at udfylde den første udgave af den årlige klima- og miljørapport, som
hvert år skal indgives vedrørende det foregående fulde kalenderår (efter certificering)
f) styre processen for opfyldelse af kriterierne.
2. Via de oplysninger, som organisationen selv angiver i den webbaserede miljøkortlægning, skal den bekræfte den
aktuelle status for overholdelse af et sæt fælles og sektorspecifikke kriterier, inden certificeringsprocessen er udført.
Alle fælles og sektorspecifikke kriterier skal opfyldes for at opnå certificering. Der opbevares et skriftligt spor af
denne »indledende« indberetning som en del af miljøkortlægningen.
3. Fælles og sektorspecifikke kriterier udvikles af ELH i samarbejde med relevante statslige organer, forskere, interesseor
ganisationer, kunder og erfarne konsulenter og certificeringseksperter med henblik på at udpege og tage fat om de
relevante miljøforhold og effektive foranstaltninger inden for den pågældende sektor. Disse kriterier revideres
jævnligt.
4. Kriterierne er kernen i ledelsessystemet, som sikrer, at systemet fungerer korrekt. Overholdelsen af alle kriterier
indberettes på Eco-Lighthouse-webportalen gennem miljøkortlægningen.
5. Klima- og miljørapporten udfyldes og overføres til ELH-webportalen. Den indeholder universelle indikatorer og
parametre, som gælder for alle sektorer, og specifikke indikatorer, der genereres, når relevante kriterier vælges.
6. Når virksomheden har opfyldt alle relevante kriterier, og den første klima- og miljørapport er indgivet, udføres
certificeringen af en certificeringsekspert/verifikator. Han/hun henter de relevante oplysninger på webportalen, inden
han/hun besøger virksomheden og gennemfører samtaler og kontroller. Verifikatoren/certificeringseksperten foretager
certificeringen på vegne af den kommune, hvor virksomheden er beliggende, men uddannes, godkendes (tildeles
licens) og overvåges af den centrale Eco-Lighthouse-forvaltning. Dette omfatter fra 2017 også observation på stedet.
Afvigelser fra kriterier og afhjælpning af afvigelser dokumenteres i miljøkortlægningen.
7. De dokumenterede resultater af hele processen kontrolleres af ELH Foundation, og der udstedes et certifikat. Først på
dette trin udstedes en tilsvarende certificeringsrapport og et bevis for anerkendelse.
Efter certificeringen
Efter certificeringen indgives klima- og miljørapporten senest den 1. april hvert år med angivelse af betingelserne for en
række parametre, opfyldelsen af tidligere angivne miljømål og en detaljeret kortlægning af de fremtidige mål. Denne
årlige rapport udarbejdes af den miljøansvarlige.
Fornyelse af certificeringen sker hvert tredje år.
Processen er den samme, men virksomheden har ikke pligt til at engagere en konsulent ved fornyelse af certificering.
I stedet har den miljøansvarlige (Miljøfyrtårnansvarlig) ansvaret for at tilrettelægge fornyelsen, kontrollere, at kriterierne
fortsat opfyldes, udfylde miljøkortlægningen og give certificeringseksperten/verifikatoren adgang til den relevante
dokumentation på ELH-webportalen. Den nye miljøkortlægning, den tilhørende dokumentation og klima- og miljørap
porterne indgivet for de foregående år udgør den dokumentation, der skal indgives inden fornyelsen, mens certificerin
gseksperten/verifikatoren gennemfører samtaler, stikprøvekontrol og kontrol på stedet på samme måde som ved
førstegangscertificeringen.

Bemærk:
Mere end 300 norske kommuner ud af omkring 430 er betalende medlemmer af Eco-Lighthouse-certificeringsordningen.
Som medlemmer letter de ELH-certificeringen for lokale virksomheder ved at sørge for, at der findes en certificeringseks
pert/verifikator for virksomheder i området. Det forventes også, at kommunerne arbejder for at få deres egne
virksomheder certificeret.
Verifikatorer/certificeringseksperter, som deltager i certificeringsfasen, kan være ansat i den kommunale/regionale
forvaltning eller af en privat virksomhed og uddannes, godkendes og er under tilsyn af Eco-Lighthouse Foundation.
I forbindelse med Eco-Lighthouse-ordningen er det vigtigt at bemærke, at kommunen udgør certificeringsorganet, og at
certificeringseksperter (som er tildelt licens af ELH) handler på vegne af kommunen, ikke Eco-Lighthouse-forvaltningen.
Eco-Lighthouse Foundation er certificeret i henhold til ISO-9001:2015-standarden pr. maj 2016.
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Generel plan for gennemførelse af ELH og EMAS

DEL 1

Topledelsens deltagelse og forpligtelse

Tilsvarende EMAS-krav
1. Topledelsens deltagelse og forpligtelse. Under EMAS fastlægger topledelsen organisationens miljøpolitik (1.1), og den
er ansvarlig for, at miljøledelsessystemet (1.2) gennemføres korrekt, herunder for at udnævne en ledelsesrepræsentant
på miljøområdet (1.3). Retsgrundlag: artikel 2, stk. 1, og bilag II, punkt A.2 og A.4.
2. Ledelsen evaluerer jævnligt det opnåede fremskridt og løser eventuelle problemer. Ledelsen skal regelmæssigt involve
res på møder og i initiativer inden for rammerne af miljøledelsessystemet. (Bilag II, punkt A.6)

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
1.

Topledelsens deltagelse og forpligtelse:

1.1. Definition af organisationens miljøpolitik:
I henhold til fælles kriterium 1945 (1) skal organisationer fastlægge en miljøpolitik. Beslutningen om at deltage
i ordningen og forpligtelsen til at opfylde de forskellige kriterier skal desuden træffes af ledelsen.
(1) Fælles kriterium 1945: »Virksomheden skal fastlægge en miljøpolitik og mål for sundhed, miljø og sikkerhed. Disse skal dokumenteres
i miljøledelsessystemet eller i handlingsplanen, som indgår i den årlige klima- og miljørapport under Eco-Lighthouse«.
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1.2. Ansvar for miljøledelsessystemets korrekte gennemførelse:
I henhold til fælles kriterium 6 »skal ledelsen gennemføre en årlig evaluering af arbejdsmiljøsystemet og EcoLighthouse-procedurerne med henblik på at vurdere, om de fungerer efter hensigten«.
Ved dens årlige undertegnelse af ELH's betingelser og vilkår og referatet af ledelsens evaluering er topledelsen
ansvarlig for den korrekte gennemførelse af miljøledelsessystemet og den årlige klima- og miljørapports korrekthed.

1.3 Udnævnelsen af en ledelsesrepræsentant på miljøområdet:
En medarbejder udpeges som miljøansvarlig (Miljøfyrtårnansvarlig). Afhængigt af organisationens størrelse er der
ikke nødvendigvis tale om en fuldtidsopgave. Den miljøansvarlige kan uddannes af konsulenten i forbindelse med
den første certificering eller oplæres af den tidligere miljøansvarlige. I større organisationer deltager den
miljøansvarlige i nogle tilfælde i ELH's konsulentkursus (og bliver derved kvalificeret som en intern konsulent). Den
miljøansvarliges opgaver er beskrevet under krav 6 (organisationsstruktur, uddannelse og medarbejderinddragelse).

2.

Ledelsen evaluerer regelmæssigt det opnåede fremskridt og løser eventuelle problemer.
Dette sker ved den årlige ledelsesevaluering (1) (ledelsens gjennomgang), som godkendes af ledelsen (ledelsen
undertegner referatet af ledelsens årlige evalueringsmøde). Der fremlægges en rapport om manglende overholdelse
(lovbestemt og/eller manglende overholdelse af ELH-kriterier), og den årlige klima- og miljørapport fremlægges.
Sidstnævnte omfatter vurderingen af organisationens miljøpræstationer og miljømål for det kommende år. Der kan
fremlægges rapporter om fornyelse af certificeringen, især i tilfælde af manglende overholdelse.
Denne årlige evaluering er derfor en kvalitetskontrol (kundetilfredshed, organisation og konstateret manglende
overholdelse), men den omhandler også opfyldelsen af miljømålene og handlingsplanen og evaluerer status for
problemer som f.eks. affald, energiforbrug og miljøindikatorer, som er relevante for sektoren. Tilfælde af manglende
overholdelse vedrørende ELH og/eller det eksterne miljø håndteres her (ved at afhjælpe dem omgående eller, hvis
det ikke er muligt, ved at indsætte dem i handlingsplanen for det kommende år).
Fælles kriterium 1950 lyder: »Virksomheden skal fastlægge procedurer for rapportering og håndtering af manglende
overholdelse« (2). Ledelsen er derfor ansvarlig for miljøpolitikken, målene og de opnåede resultater i ELH og skal
mindst årligt ajourføre og bekræfte dens forpligtelse.
Det yderligere arbejdsmiljøsystem, der kræves i henhold til norsk lov (3), sikrer endvidere opfyldelsen af de
miljømål, der præsenteres i handlingsplanen og er omhandlet i den årlige klima- og miljørapport, og efterlevelsen
af anvisningerne.

Kommissionens konklusion
Topledelsen undertegner ELH's betingelser og vilkår i den indledende fase af certificeringsprocessen (via webportalen).
I henhold til fælles kriterium 1945 skal organisationer fastlægge en miljøpolitik. En detaljeret og gentagen inddragelse af
ledelsen (gennem kontroller) sker flere gange i løbet af året og gennem den årlige ledelsesevaluering. Den organisation,
der gennemfører ELH, skal også udnævne en miljøansvarlig, som rapporterer til topledelsen (eller er medlem af
topledelsen) og samarbejder med personalet om ELH-spørgsmål. —
(1) Forpligtelse til at gennemføre intern kontrol: Forpligtelsen til at indføre og gennemføre intern kontrol påhviler den person, der er
ansvarlig for virksomheden, dvs. virksomhedens ledelse eller ejer. Intern kontrol skal foretages på alle organisationsniveauer, men
virksomhedens topledelse har hovedansvaret for at iværksætte og vedligeholde systemet. I dette afsnit præciseres det imidlertid, at intern
kontrol skal indføres og gennemføres i samarbejde med medarbejderne, arbejdsmiljøudvalget, sikkerhedsdelegerede og/eller medarbej
derrepræsentanter, hvis sådanne findes.
(2) Retsgrundlaget for kriteriet er forskrifterne vedrørende systematiske sundheds-, miljø- og sikkerhedsaktiviteter i virksomheder
(forskrifterne vedrørende intern kontrol), afsnit 5.7.
(3) Link til lovgivning: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontrol og yderligere oplysninger: http://www.hse.gov.uk/.
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På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »topledelsens deltagelse og
forpligtelse«, opfylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

DEL 2

Gennemførelse af en miljøkortlægning — indledende analyse

Tilsvarende EMAS-krav
Inden en organisation registreres, skal den gennemføre en miljøkortlægning baseret på bilag I til forordningen — arti
kel 4, stk. 1, litra a), bilag I og bilag II, punkt A.3.1.
Denne indledende analyse skal omfatte følgende områder:
1) Udpegning af gældende miljølovgivning
2) Udpegning af alle direkte og indirekte miljøforhold, der har væsentlig indvirkning på miljøet, kvalificeret og kvantifi
ceret på passende måde, og udarbejdelse af et register over dem, der anses for væsentlige
3) Beskrivelse af kriterierne for vurdering af miljøvirkningens væsentlighed
4) Gennemgang af alle eksisterende miljøledelsessædvaner og -fremgangsmåder
5) Vurdering af tilbagemeldinger fra undersøgelser af tidligere uheld.
Denne evaluering verificeres af den eksterne verifikator.

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
Generel vurdering: ELH's indledende analyse, der betegnes »miljøkortlægning« (Miljøkartlegging), udarbejdes af en
konsulent, som er uddannet, godkendt og under tilsyn af ELH. Efter en analyse af organisationen udvælger han de
relevante kriterier, som organisationen skal opfylde for at få tildelt ELH-certificeringen. På grundlag af denne analyse
genereres den webbaserede miljøkortlægning (Miljøkartlegging) som en liste over kriterier, der skal opfyldes, og som
hjælper organisationen med at udpege relevante indsatsområder. Som det næste trin giver den interaktive procedure på
ELH-webportalen (Miljøfyrtårnportalen) organisationen mulighed for at registrere fremdriften og overvåge hele listen
over kriterier, skal opfyldes.
ELH omfatter fælles kriterier, der gælder for alle sektorer, plus specifikke kriterier, der på forhånd er fastsat for 14
forskellige specifikke sektorer (1).

1) Udpegning af gældende miljølovgivning
De fælles kriterier omfatter også kontrol af overholdelsen af lovbestemte krav. Overholdelse kontrolleres
i overensstemmelse med fælles kriterium 1944: »Virksomheden skal sikre, at der er adgang (2) til en ajourført oversigt
over relevante love og forskrifter vedrørende sundhed, miljø og sikkerhed«. En sådan oversigt kan opstilles via det norske
officielle websted Regelhjelp (3), hvor virksomheden kan indtaste sit unikke virksomhedsnummer for at generere en liste
over de lovbestemte krav, der finder anvendelse på virksomheden, herunder miljøkrav. Under de fælles og
sektorspecifikke kriterier er alle kriterier, der er afledt af love og forskrifter, tydeligt markeret med et §-tegn for at
tilkendegive, at kriteriet netop har til formål at sikre, at lovbestemte krav overholdes.

2) Udpegning af alle direkte og indirekte miljøforhold, der har væsentlig indvirkning på miljøet, kvalificeret og kvantificeret på
passende måde, og udarbejdelse af et register over dem, der anses for væsentlige
Som et led i udviklingen af sektorspecifikke kriterier udpeges og opstilles de miljøforhold, som er centrale for de
sektorer, der er omfattet af ELH's specifikke kriterier. De foruddefinerede kriterier udvikles i samarbejde med relevante
industriorganisationer, interessegrupper, regeringen, forskere og vigtige kunder. Den interaktive generering af et
foruddefineret sæt kriterier har til formål at hjælpe og vejlede organisationer, så de nemt kan opstille klare benchmarks.
Denne proces er klart en af de vigtigste forskelle mellem EMAS- og ELH-metoderne. Den første fokuserer på
udpegningen af miljøforhold på organisationsniveau, mens den anden udpeger dem på sektorniveau.
(1) http://eco-lighthouse.org/statistikk/.
(2) For certificeringseksperten og organisationen generelt.
(3) www.regelhjelp.no.
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Af 31 fælles kriterier er 35 % systemkriterier, 4 % vedrører arbejdsmiljøet, og 52 % vedrører ifølge ELH det eksterne
miljø (1). Af de sektorspecifikke kriterier er i gennemsnit10 % ifølge ELH systemkriterier, 20 % vedrører arbejdsmiljøet,
og 70 % vedrører det eksterne miljø (2). En nærmere undersøgelse af kriterierne med flest certifikater (som derfor
hyppigst revideres og ajourføres), f.eks. hoteller eller dagligvareforretninger (3), bekræfter, at disse kriterier omfatter en
række relevante og centrale miljøforhold.
De fælles kriterier omfatter også kriterium 1963 »Andre miljøforhold«, som forpligter virksomheden til at evaluere og
tage fat om alle relevante miljøforhold, som ikke er omfattet af fælles og sektorspecifikke kriterier: »Virksomheden skal
udpege andre væsentlige miljøforhold i virksomheden og overveje de nødvendige foranstaltninger og/eller medtage dem
i den årlige klima- og miljørapport og/eller overvåge dem gennem handlingsplanen«. ELH definerer imidlertid ikke,
hvordan disse kriterier skal anvendes, f.eks. hvilke typer forhold der skal tages i betragtning (direkte eller indirekte), og
hvordan betydningen af deres virkning skal vurderes (4). Det fremgår desuden ikke, hvordan overensstemmelsen med
dette kriterium kan vurderes, herunder på hvilket grundlag ELH's certificeringsekspert kan sikre, at alle væsentlige
miljøforhold er blevet udpeget (5).
De anførte kriterier kontrolleres under verifikationen/certificeringen og skal alle opfyldes, inden (6) certificeringen
tildeles. Hvert tredje år verificeres/certificeres kriterier igen, når certificeringen fornyes.

3) Beskrivelse af kriterierne for vurdering af miljøvirkningens væsentlighed
Vurderingen af miljøvirkningen gennemføres som et led i udviklingen af sektorspecifikke kriterier. Denne vurdering
udføres derfor ikke af organisationen, men udføres på sektorniveau af relevante interessenter inden for sektoren. EMASforordningens bilag I, punkt 3, indeholder specifikke retningslinjer og kriterier til brug ved vurderingen af
miljøvirkningers væsentlighed på organisationsniveau. Sådanne retningslinjer gives ikke af ELH, hvor vurderingen
udføres på sektorniveau af rådgivende ekspertgrupper.

4 og 5) Eksisterende miljøledelsessædvaner og -fremgangsmåder og vurdering af tilbagemeldinger fra undersøgelser af tidligere uheld
De eksisterende miljøledelsessædvaner og -fremgangsmåder undersøges og evalueres på baggrund af de sektorspecifikke
kriterier. Inden certificeringen udarbejdes den første årlige klima- og miljørapport, som føjes til miljøkortlægningen.
I denne rapport angives de positive og negative aspekter af organisationens miljøledelse. Den omhandler udtrykkeligt
»Gennemførte initiativer« (Gjennomførte tiltak) for at afhjælpe situationer, som ikke var/er ideelle. På grundlag af disse
oplysninger udarbejdes der en handlingsplan (Handlingsplan med mål).

Kommissionens konklusion
ELH's indledende analyse tager udgangspunkt i et sæt kriterier, som er baseret på miljøforhold, der er udpeget på
sektorniveau. ELH kan tage en væsentlig del af organisationens potentielle miljøforhold i betragtning, når den fastsætter
de sektorspecifikke kriterier. Organisationen tager derefter fat om disse forhold, når den vurderer sin overholdelse af de
fastsatte kriterier under forberedelserne af certificeringen.
EMAS kræver en individualiseret analyse af organisationens specifikke direkte og indirekte miljøforhold og kræver, at
organisationen skal fastlægge kriterier for vurderingen af virkningernes væsentlighed ud fra forhold, der er identificeret
specifikt for organisationen. Denne organisationscentrerede tilgang har til formål at udpege forhold, der er væsentlige
netop for organisationen og ikke for sektoren som helhed. Denne individualisering af tilgangen er en af de centrale
forskelle mellem de to ordninger.
(1) http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file og http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/
866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file.
(2) Statistik om hoteller fremlagt af ELH: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file og om dagligvare
forretninger: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file.
(3) http://eco-lighthouse.org/statistikk/.
4
( ) Eco-Lighthouses vejledning om de fælles kriterier af 4.5.2017 — kriterium 1963: »Det er tilstrækkeligt med en særskilt vurdering af
andre miljøforhold, hvis virksomheden finder det nødvendigt at gennemføre yderligere foranstaltninger. Virksomheden vælger selv,
hvordan den vil tage fat om disse miljøforhold, men metoden kan være kædet sammen med risikoanalysen vedrørende det eksterne
miljø«.
(5) ELH's certificeringseksperter er uddannet til at vurdere opfyldelsen af faktuelle kriterier, ikke til at udføre en specifik vurdering af de
forskellige miljøforhold.
(6) Se også krav 4: overholdelse af lovgivningen.
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ELH's fælles kriterium 1963, som også kræver, at andre relevante miljøforhold tages i betragtning, kan bruges til at
udvide analysens omfang og få en mere specifik evaluering. ELH anbefaler i vejledningen vedrørende kriteriet, at det bør
anvendes i sammenhæng med risikoanalysen. ELH definerer imidlertid ikke, hvordan væsentligheden af disse yderligere
forhold vurderes.
Selv om begge tilgange er nyttige og indebærer både fordele og ulemper, er der betydelige forskelle mellem de anvendte
metoder. De forfølger det samme mål — udpegning af væsentlige miljøforhold — men med forskellige metoder. ELH
fokuserer på udpegning af miljøforhold på sektorniveau, mens EMAS har til formål at udpege organisationsspecifikke
væsentlige forhold. De to tilgange kan derfor ikke anses for ækvivalente (1).

På grundlag af disse elementer finder Kommissionen, at den del af ELH, som vedrører »gennemførelsen af en miljø
kortlægning«, delvist matcher de tilsvarende EMAS-krav.

Potentielle foranstaltninger til afhjælpning af manglerne i forhold til EMAS
Selv om denne del af ELH ikke kan anses for ækvivalent, viser analysen, at der i mange tilfælde er et tæt match med de
tilsvarende EMAS-krav. For at opnå overensstemmelse med alle tilsvarende krav bør følgende yderligere elementer
gennemføres:
— En tilgang baseret på en risikoanalyse erstattes med en tilgang og metode baseret på EMAS-forordningens bilag I med
henblik på også at udpege væsentlige miljøforhold, som ikke er omfattet af de sektorspecifikke kriterier.
— På denne baggrund anvendes fælles kriterium 1963 med udgangspunkt i miljøkortlægningen efter EMAS.
— ELH's certificeringsekspert kontrollerer ved brug af den passende metode, at alle yderligere miljøforhold, indikatorer
og lovbestemte krav er blevet udpeget og taget fat om.
DEL 3

Fastlæggelse af en miljøpolitik

Tilsvarende EMAS-krav:
Topledelsen fastlægger organisationens miljøpolitik. Denne politik skal omhandle de forskellige elementer, der er nævnt
i EMAS-forordningens bilag II (artikel 4, stk. 1, litra b), og bilag II, punkt A.2).

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
ELH omfatter et formelt krav om fastsættelse af mål i kriterium 1945 (»Virksomheden skal fastlægge en miljøpolitik (2)
og mål for sundhed, miljø og sikkerhed. Disse skal dokumenteres i miljøledelsessystemet eller i handlingsplanen, som
indgår i den årlige klima- og miljørapport under Eco-Lighthouse«). Miljøpolitikken og de specifikke miljømål håndteres
først ved at opstille kriterierne inden certificeringen og dokumenteres i miljøkortlægningen (Miljøkartlegging). I den
anden fase kontrolleres miljøpræstationerne i forhold til udvalgte indikatorer i den årlige klima- og miljørapport, som
også indeholder en handlingsplan for løbende forbedring.

Kommissionens konklusion
I henhold til det nyligt reviderede kriterium 1945 har virksomheden pligt til at fastlægge en miljøpolitik. Kombinationen
af miljøkortlægningen, som fastlægger kriterier, og den årlige klima- og miljørapport, som kontrollerer indikatorer og
fastlægger mål, supplerer denne miljøpolitik og hjælper med at gennemføre den.
Viljen til at opnå certificering gennem Eco-Lighthouse og undertegnelsen af ELH's vilkår og betingelser viser, at
virksomheden har til hensigt at styrke sin ledelse af miljøforhold og løbende forbedre sine miljøpræstationer. Gennem
handlingsplanen udgør den årlige klima- og miljørapport et grundlag for løbende forbedring.
(1) Det er især relevant at fremhæve disse metodemæssige forskelle i lyset af forordningens artikel 4. Miljøkortlægningen efter EMAS kan
ikke erstattes af ELH's miljøkortlægning ved en EMAS-gennemførelse.
(2) I henhold til EMAS-forordningens bilag II, punkt A.2.
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Den årlige klima- og miljørapport skal godkendes af ledelsen i forbindelse med ledelsens årlige evaluering.
På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »fastlæggelse af en miljøpoli
tik«, opfylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

DEL 4

Sikring af overholdelse af lovgivningen
Tilsvarende EMAS-krav
I henhold til EMAS skal organisationer:
1. identificere de lovbestemte miljøkrav, der finder anvendelse på dem
2. sikre, at disse krav overholdes
3. fastlægge hensigtsmæssige procedurer til løbende at opfylde disse krav
4. fremlægge materielle beviser og dokumentation for denne overholdelse.
(Artikel 4, stk. 1, litra b), og stk. 4, og bilag II, punkt A3.2, B2 og A5.2)
Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
1. Inden ELH-certificeringen opstiller konsulenten en liste over kriterier. I henhold til fælles kriterium 1944 (1) har
virksomheden pligt til at sikre, at certificeringseksperten/verifikatoren (og desuden hele virksomheden) har adgang til
en ajourført oversigt over relevante love og forskrifter, der gælder for virksomheden.
Overholdelsen af denne forpligtelse gøres nemmere med det norske officielle websted Regelhjelp (2), hvor
virksomheden kan hente en liste over relevant lovgivning ud fra dens unikke virksomhedsnummer. De regler og
forskrifter, som er mest relevante for sektoren, indgår i de fælles og sektorspecifikke kriterier (markeret med et
§-tegn), som skal overholdes for at opnå certificering og fornyelse af certificering. Årlig ajourføring af oversigten sker
som et led i ledelsens årlige evaluering (under den årlige arbejdsmiljøevaluering).
Listen over kriterier omfatter også kriterier vedrørende specifikke lovbestemte krav, som organisationens skal
overholde.
Eksempler:
— Lovbestemt fælles kriterium 42: »Farligt affald (og …) skal opbevares sikkert og afleveres på et (…) anlæg
i overensstemmelse med forskrifterne vedrørende genanvendelse af affald«.
— Lovbestemt fælles kriterium 311: »Der tages stikprøver af spildevand, som analyseres i overensstemmelse med de
lokale forskrifter og forureningsforskrift 15A-3 og 4«. (oversættelse)
2. I en virksomhedens egen vurdering inden certificering bekræfter den, at den overholder disse kriterier. Kriterierne
kontrolleres derefter igen af den uafhængige tredjepartsverifikator/-certificeringsekspert under certificeringen. Inden
der udstedes et ELH-certifikat, kontrollerer ELH Foundation igen det arbejde, der er udført af konsulenten,
virksomheden og certificeringseksperten/verifikatoren, og godkender det. Kontrollen gentages ved fornyelsen af
certificeringen hvert tredje år. Alle kriterier skal være overholdt, inden certificering kan foretages. Dette omfatter også
de fælles og sektorspecifikke kriterier, som er indarbejdet i ELH-kriterier direkte fra den norske lovgivning (markeret
med et §-tegn). Manglende overholdelse af et lovbestemt krav, som ikke er et ELH-kriterium, er omhandlet i fælles
kriterium 1950, hvorefter virksomheder har pligt til at fastlægge procedurer for rapportering og håndtering af sådan
manglende overholdelse. På grundlag af dette kriterium kan virksomheden certificeres, hvis den har påvist, at den har
indført et system til håndtering af manglende overholdelse. Certificeringseksperten/verifikatoren kontrollerer, at ELHkriterierne er overholdt, og verificerer, at virksomheden har indført en procedure for at afhjælpe manglende
overholdelse af lovgivningen.
I modsætning til EMAS kræver ELH ikke, at organisationer forelægger certificeringseksperten beviser for, at de fuldt
ud overholder miljølovgivningen (3) ud over de specifikke (lovbestemte) kriterier.
(1) Fælles kriterium 1944: »Virksomheden skal sikre, at der er adgang til en ajourført oversigt over relevante love og forskrifter vedrørende
sundhed, miljø og sikkerhed«.
(2) http://www.regelhjelp.no/ og http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier.
(3) EMAS-forordningens bilag II, punkt B2 (2)
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3. Hvert tredje år skal certificeringen fornyes. På dette tidspunkt kontrolleres alle kriterier igen, herunder kriterier
vedrørende manglende overholdelse (fælles kriterium 1950). Certificeringen fornyes ikke, hvis alle kriterier ikke
opfyldes.
Beviserne for overholdelse af lovgivningen vurderes af certificeringseksperten som et led i fornyelsesprocessen. Denne
vurdering er derfor begrænset af certificeringsekspertens kompetencer (se kravset vedrørende akkreditering).
Lovbestemte kriterier er imidlertid formuleret på en sådan måde, at den uddannede certificeringsekspert/verifikator
kan vurdere overholdelsen og dokumentere status for overholdelse. Certificeringseksperten/verifikatoren kontrollerer
også, at virksomheden har den ajourførte oversigt over love og forskrifter, og at der findes et system til håndtering af
manglende overholdelse.
Overholdelse af lovbestemte krav sikres desuden under den årlige interne evaluering af arbejdsmiljøsystemet, som er
et led i ledelsens årlige evaluering. Evalueringen af arbejdsmiljøsystemet omfatter enhver form for manglende
overholdelse af lovbestemte krav.
På ELH-portalen kan der findes vejledning i og eksempler på, hvordan manglende overholdelse afhjælpes (fælles
kriterium 1950).
4. Som forklaret i dette afsnits punkt 2 er den dokumentation, der skal indgives, begrænset til de specifikke lovbestemte
krav, der er omfattet af ELH-kriterierne, og den omfatter ikke alle gældende lovbestemte krav vedrørende miljøet.
Dokumentation indgives og overføres til ELH-webportalen.
Kommissionens konklusion
Som ved processen for miljøkortlægningen (indledende analyse) benytter ELH et kriteriebaseret system til at vurdere
organisationers overholdelse af lovgivningen. Et sådant system kombineret med det officielle websted Regelhjelp (1)
vurderes at give et godt overblik over de lovbestemte krav, der skal opfyldes, i overensstemmelse med EMAS.
Overholdelse af alle ELH-kriterier, herunder lovbestemte kriterier, vurderes først af virksomheden selv inden
certificeringen og kontrolleres på tidspunktet for certificeringen af verifikatoren/certificeringseksperten. I tilfælde af
manglende overholdelse af et enkelt anført kriterium kan der ikke udstedes et certifikat.
Bevis for overholdelse af (lovbestemte) ELH-kriterier skal indgives via systemet. ELH kræver også, at organisationen
indfører en procedure for rapportering og håndtering af øvrige tilfælde af manglende overholdelse (2) af lovgivningen.
Det kontrolleres årligt, at de vigtigste love og forskrifter vedrørende arbejdsmiljø og miljø overholdes, ved hjælp af
arbejdsmiljøtjeklisten, som bekræftes og underskrives af den administrerende direktør, og som evalueres af ledelsen.
I henhold til vejledningen vedrørende fælles kriterium 1944 kræves det udtrykkeligt, at lovbestemte krav skal
overholdes, ikke kun, at der skal gives en oversigt over disse.
I modsætning til EMAS omfatter ELH imidlertid ikke et kriterium, som kræver, at organisationen sikrer, at alle
lovbestemte krav vedrørende miljøet overholdes. I stedet lægges der i ELH vægt på den vigtigste miljølovgivning gennem
relevante sektorkriterier, hvor den mest relevante lovgivning er omformuleret, så den er fuldt forståelig for virksomheden
og certificeringseksperten.
I tilfælde af manglende overholdelse af lovbestemte krav, som ikke er omfattet af ELH's lovbestemte kriterier, kan
certificering endvidere tildeles, hvis der er indført procedurer for rapportering og håndtering af manglende overholdelse
i overensstemmelse med arbejdsmiljøforskrifterne (3).
En anden vigtig forskel ligger i verifikatorens kompetence. EMAS-verifikatorer skal være i stand til at konstatere, at
lovgivning er blevet udeladt, og de skal derfor have formelle kvalifikationer i denne henseende. ELH-verifikatorer er
derimod uddannede som generalister. ELH tager højde for dette ved at formulere disse (lovbestemte) kriterier på en klar
og letforståelig måde, men certificeringsekspertens kompetence til at konstatere manglende overholdelse af lovgivning,
som går ud over de på forhånd fastsatte kriterier, er tvivlsom.
Hyppigheden af denne eksterne verifikation under ELH adskiller sig også fra hyppigheden under EMAS. Under ELH skal
hele certificeringen fornyes hvert tredje år. På dette tidspunkt kontrolleres alle kriterier, herunder kriterier vedrørende
lovbestemte krav, igen. Under EMAS kontrolleres virksomhedens præstationer i forhold til de lovbestemte krav også som
et led i EMAS-verifikatorens årlige validering af miljøkortlægningen. Det bemærkes imidlertid, at 98 % af ELHvirksomhederne, hvis de var EMAS-certificerede, ville være omfattet af fritagelsen for små organisationer efter artikel 7,
hvilket bringer hyppigheden af den årlige revision (hvert andet år) og fornyelsen af certificeringen (hvert fjerde år)
tættere på ELH's.
(1) http://www.regelhjelp.no/.
(2) Fælles kriterium 1950: »Virksomheden skal fastlægge procedurer for rapportering og håndtering af manglende overholdelse«.
(3) http://eco-lighthouse.org/statistikk/. Vejledningen vedrørende kriterierne findes sidst i dokumentet.
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På grundlag af disse elementer finder Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »sikring af overholdelse af lov
givningen«, delvist matcher de tilsvarende EMAS-krav.

Potentielle foranstaltninger til afhjælpning af manglerne i forhold til EMAS
Selv om denne del af ELH ikke kan anses for ækvivalent, viser analysen, at der i mange tilfælde er et tæt match med de
tilsvarende EMAS-krav. For at opnå overensstemmelse med alle tilsvarende krav bør følgende yderligere elementer
gennemføres:
— Ordlyden af fælles kriterium 1944 tilpasses, så det nævnes, at organisationer skal sikre, at alle lovbestemte krav
vedrørende miljøet udpeges og overholdes inden certificeringen.
— Det kræves, at virksomheden efter anmodning fremlægger bevis for overholdelse af de relevante lovbestemte
miljøkrav.
— Det sikres, at en tredjepartsrevisor, som er akkrediteret eller har licens, validerer overholdelsen af lovbestemte krav
hvert år for store organisationer og hvert andet år for små og mellemstore virksomheder.
DEL 5

Fastlæggelse af målsætninger og miljøprogram for at sikre løbende forbedring

Tilsvarende EMAS-krav
1. Der skal fastlægges målsætninger i organisationen for at sikre løbende forbedring af miljøpræstationerne (artikel 1, bi
lag II, punkt B.3 og B.4, nr. 3).
2. Et miljøhandlingsprogram fastlægges og gennemføres for at nå disse målsætninger (artikel 18, stk. 7, bilag II,
punkt A.2 og A.3, nr. 3).

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
I henhold til ELH-procedurerne skal der inden certificeringen af en organisation udarbejdes en detaljeret
miljøkortlægning (Miljøkartlegging, en tjekliste for relevante fælles og sektorspecifikke kriterier, der lægges til grund for
certificeringen) og den første årlige klima- og miljørapport, som skal indeholde miljømålene og -foranstaltningerne for
det kommende år og de nuværende miljøpræstationer.
Hvert år (senest den 1. april) indgives der en årlig klima- og miljørapport via ELH-webportalen. Miljøpræstationerne
sammenlignes med det foregående år. I rapporten opsummeres de initiativer, der er truffet, samt de mål, der er nået, og
der fremlægges en handlingsplan for det kommende år. Den årlige klima- og miljørapport kontrolleres af certificerin
gseksperten/verifikatoren ved førstegangscertificeringen og ved fornyelsen af certificeringen hvert tredje år. Den
kontrolleres hvert år som et led i ledelsens årlige evaluering.
Den årlige klima- og miljørapport genereres på ELH-webportalen ud fra et sæt universelle indikatorer og indikatorer,
som svarer til de sektorspecifikke kriterier. Miljømålene og handlingsplanen i klima- og miljørapporten dokumenterer de
løbende forbedringer. Proceduren er beskrevet i retningslinjerne for fælles kriterium 7 (1), i den tilknyttede vejledning og
på ELH-webportalen.
I fælles kriterium 1963 (Yderligere miljøforhold) anføres desuden følgende: »Virksomheden skal udpege andre væsentlige
miljøforhold i virksomheden og overveje de nødvendige foranstaltninger og/eller medtage dem i den årlige klima- og
miljørapport og/eller overvåge dem gennem handlingsplanen«. Handlingsplanen kan dermed omfatte andre forhold, som
er specifikke for virksomheden, og som ikke er omfattet af de fælles eller sektorspecifikke kriterier.
For virksomheder, som ønsker yderligere at udvide deres klima- og miljørapport, tilbyder ELH såkaldte virksomheds
specifikke indikatorer (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter), som de kan bruge til at indsætte særlige spørgsmål og
indikatorer, som virksomheden har formuleret, i rapporten.
(1) http://eco-lighthouse.org/statistikk/. Vejledningen vedrørende kriterierne findes sidst i dokumentet.
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Kommissionens konklusion
På tidspunktet for certificeringen fastlægges et indledende miljøledelsesprogram, som indeholder vurderingskriterier og
målsætninger. Der foretages hvert år en vurdering af organisationens miljøpræstationer, de opnåede fremskridt og
miljømålene ved hjælp af den årlige klima- og miljørapport, som genereres på ELH-webportalen.
Miljøprogrammet ajourføres og revurderes ved hjælp af en fornyet miljøkortlægning, når certificeringen fornyes hvert
tredje år.
Selv om disse processer fokuserer på de forhold, der er omfattet af et sæt kriterier ved etableringen af miljøledelses
systemet (herunder de yderligere forhold omfattet af fælles kriterium 1963 (1)), kan de sikre løbende forbedring af
miljøpræstationerne vedrørende disse forhold.
På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »fastlæggelse af målsætnin
ger og miljøprogram for at sikre løbende forbedring«, opfylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for
ækvivalent.

DEL 6

Organisationsstruktur (roller og ansvar), uddannelse og medarbejderinddragelse
Tilsvarende EMAS-krav
1. Ledelsen sørger for, at ressourcer (herunder menneskelige ressourcer) til at sikre, at systemet kan fungere, er tilgænge
lige. Roller og ansvar bør defineres, dokumenteres og formidles (bilag II, punkt A.4.1).
2. Topledelsen skal udpege en eller flere ledelsesrepræsentanter, som skal have definerede funktioner samt ansvar og be
føjelser til at sikre, at miljøledelsessystemet gennemføres og vedligeholdes korrekt, og som skal rapportere til topledel
sen vedrørende miljøledelsessystemets præstationer (bilag II, A.4.1).
3. Medarbejderne bør videreuddannes, så de kan imødekomme miljøledelsessystemets behov (artikel 1 og bilag II,
punkt A.4.2)
4. Medarbejderne bør involveres aktivt i forbedringen af organisationens miljøpræstationer (artikel 1, bilag II,
punkt A.4.2 og B4).
1. Ledelsens forpligtelse vedrørende systemets korrekte gennemførelse og levering af de nødvendige ressourcer:
Fælles kriterium 1946: »Virksomheden skal opstille et organisationsdiagram eller en lignende oversigt over de centrale
roller i organisationen, f.eks. kontaktpunkt for Eco-Lighthouse, sikkerhedsrepræsentant, formanden for arbejdsmil
jøudvalget, den arbejdsmiljøansvarlige, lederen af indkøbsafdelingen og den brandsikkerhedsansvarlige«.
I henhold til norsk lovgivning er topledelsen ansvarlig for virksomhedens ledelse, herunder arbejdsmiljøledelsen, og
dermed underforstået for gennemførelsen af miljøledelsessystemet. Hvis de nødvendige ressourcer ikke stilles til
rådighed, vil mangler automatisk fremgå af de næste arbejdsmiljørapporter og årlige klima- og miljørapporter. Disse
mangler tages derefter i betragtning i ledelsens årlige evaluering. Dette kan også være en hindring for den næste
fornyelse af certificeringen.
2. Specifikke repræsentanter for miljøledelsessystemet:
En medarbejder udpeges som miljøansvarlig (Miljøfyrtårnansvarlig). Afhængigt af organisationens størrelse er der ikke
nødvendigvis tale om en fuldtidsopgave. Den miljøansvarlige kan videreuddannes af konsulenten i forbindelse med den
første certificering eller oplæres af den tidligere miljøansvarlige. Den miljøansvarlige har følgende opgaver:
— kontaktpunkt for konsulenten (når processen indledes)
— kontaktpunkt for
certificeringen

certificeringseksperten/verifikatoren ved

førstegangscertificeringen og

ved

fornyelse af

— sikre, at de sektorspecifikke kriterier overholdes
(1) Fælles kriterium 1933: »Virksomheden skal udpege andre væsentlige miljøforhold i virksomheden og overveje de nødvendige
foranstaltninger og/eller medtage dem i den årlige klima- og miljørapport og/eller overvåge dem gennem handlingsplanen«.
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— videreuddanne og motivere kolleger
— udarbejde og indgive den årlige klima- og miljørapport på ELH-webportalen
— drøfte denne rapport med ledelsen under ledelsens årlige evaluering (ledelsens gjennomgang) og med medarbejderne
på personalemøder og formidle den årlige rapport i organisationen via intranettet eller andre interne kommunikati
onskanaler
— formidle navnlig organisationens overordnede miljøpolitik og målene for det kommende år som anført i den årlige
klima- og miljørapport til kollegerne
— bidrage til permanente forbedringer.
ELH har gennemført webbaseret målrettet videreuddannelse af netop miljøansvarlige (Miljøfyrtårnansvarlig) i, hvordan
de udfylder den årlige klima- og miljørapport, og hvordan certificeringer fornyes.
ELH har udarbejdet en instruks til miljøansvarlige i henhold til fælles kriterium 1947: »Virksomheden skal udarbejde
skriftlige instrukser til medarbejderen med ansvar for gennemførelsen af Eco-Lighthouse. Den miljøansvarlige bør
involvere, motivere og inddrage organisationens medarbejdere. Aktiv medarbejderinddragelse er ifølge ELH en hjørnesten
i ELH-systemet«.
I større organisationer kan yderligere medarbejdere involveres gennem en miljøledelsesgruppe (1) (Miljøgruppe — EMG).
Miljøledelsesgruppen kan integreres i arbejdsmiljøudvalget, som i henhold til lovgivningen skal etableres i organisationer
med mere end 50 ansatte.

3. Uddannelse:
Virksomheder og organisationer er underlagt fælles kriterium 1951: »Virksomheden skal have indført procedurer for
uddannelse af medarbejdere i grundlæggende arbejdsmiljøforhold og for at underrette dem om ændringer. Uddannelsen
skal omfatte forsvarlige procedurer vedrørende det eksterne miljø«.
Formålet er at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig viden og tilstrækkelige færdigheder til at udføre deres arbejde
korrekt og i overensstemmelse med arbejdsmiljøforskrifterne. Omfanget af medarbejderuddannelse afhænger af de risici,
der er forbundet med virksomhedens aktiviteter. ELH's hovedfilosofi er, at organisationen kender sig selv og
medarbejdernes kompetencer/behov bedst og derfor bedst selv kan vurdere, hvilken uddannelse der er behov for.
Kriteriet verificeres mundtligt (af certificeringseksperten/verifikatoren) ved at spørge, hvilke procedurer virksomheden
har indført for uddannelse af medarbejderne og nyansatte i arbejdsmiljøforhold.
Det centrale spørgsmål er, om uddannelsen er målrettet mod forbedring af miljøpræstationer eller kun omhandler
proceduremæssige ELH-punkter og styring af arbejdsmiljørisici. Den arbejdsmiljøtjekliste, som ELH bruger til at vurdere,
om medarbejderne har kendskab til ELH-procedurer, bekræfter, at uddannelsens omfang går ud over procedurer og
omfatter centrale miljøområder som f.eks. affaldshåndtering, energieffektivitet eller håndtering af farlige stoffer.

4. Medarbejderinddragelse:
For at overholde EMAS-kravene skal medarbejderne inddrages i processen vedrørende løbende forbedring af
organisationens miljøpræstationer.
Det kræves, at der nedsættes en miljøgruppe inden for organisationen, og at medarbejderne involveres aktivt
i miljøaktiviteter (2). Medarbejderne orienteres om indholdet af klima- og miljørapporten og involveres også specifikt
i processer, der kan bidrage til at forbedre miljøpræstationer, f.eks. affaldssortering. Forskellige kriterier (1953, 1962 og
36) understøtter løbende forbedring ved brug af en »idébank«. Disse idébanker, som Eco-Lighthouse Foundation stiller til
rådighed, indeholder forskellige foranstaltninger målrettet mod forbedring af miljøpræstationerne på områder som f.eks.
transport, affald og energi i samarbejde med organisationens medarbejdere.
(1) Bemærk, at arbejdsmiljøudvalget (Arbeidsmiljøutvalg) og ELH-gruppen (Miljøgruppe) er forskellige enheder. Der skal nedsættes et
arbejdsmiljøudvalg i alle virksomheder med mere end 50 ansatte. En ELH-gruppe er ikke påkrævet, men anbefales af ELH
i organisationer med mere end et bestemt antal ansatte. De to enheder kan dog samles i én gruppe for at sikre effektiv organisation og
integration af ELH i de eksisterende ledelsesstrukturer.
(2) Eco-Lighthouses certificeringshåndbog 2016 — 3.2.4 Etablering og udpegning af en miljøgruppe/projektgruppe.
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Kommissionens konklusion
Ledelsen har i henhold til loven pligt til at afsætte de nødvendige menneskelige ressourcer til den korrekte gennemførelse
af arbejdsmiljøprocedurer og skal i henhold til ELH's regler også udpege en ELH-repræsentant (som under EMAS). De
nødvendige ressourcer til korrekt gennemførelse skal derfor stilles til rådighed for de ansvarlige personer.
Organisationer opfordres også til at uddanne deres medarbejdere i arbejdsmiljøforhold, herunder forbedring af miljøpræ
stationer, og til at involvere medarbejderne i gennemførelsen af miljøledelsessystemet og i miljøaktiviteter.

På grundlag af disse elementer finder Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »organisationsstruktur, uddan
nelse og medarbejderinddragelse«, opfylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

DEL 7

Dokumentationskrav

Tilsvarende EMAS-krav
I henhold til EMAS skal der forefindes dokumentation for miljøpolitik, mål, handlingsplaner samt ledelsessystemets om
fang og væsentligste elementer, f.eks. de fortegnelser, der er nødvendige for effektivt at kunne planlægge og kontrollere
processer vedrørende dets væsentlige miljøvirkninger.
Bilag II, punkt A.4.4.

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
Der skal foreligge dokumentation vedrørende organisationen og gennemførelsen af miljøledelsessystemets procedurer og
mål.
ELH præsenterer en omfattende liste over obligatoriske dokumenter, der skal indgives ved certificering, på sit websted
sammen med andre formularer, nyttige værktøjer og sektorspecifikke oplysninger (1) til brug ved certificering. Der findes
mange relevante dokumenter på ELH-webportalen (2) (Miljøfyrtårnportal). ELH foreslår også en struktur for arkivering af
dokumentationen.
I retningslinjerne til certificeringseksperten/verifikatoren vedrørende fælles kriterium 1944 opfordres certificeringseks
perten/verifikatoren til at kontrollere, at dokumentationen og arbejdsmiljøsystemet nemt og systematisk kan gemmes, og
at virksomheden ved, hvordan den får adgang til oplysningerne. Dokumentationen vedrørende de sektorspecifikke
kriterier findes i miljøkortlægningen (Miljøkartlegging) og på ELH-webportalen. Virksomheden kan vælge at fremlægge
dokumentationen for certificeringseksperten/verifikatoren på selve mødet, men den har ikke pligt til at overføre den til
portalen. Certificeringseksperten/verifikatoren vil få et indtryk af, hvor velkendt systemet er for medarbejderne, på
mødet vedrørende certificering eller fornyelse af certificeringen.

Kommissionens konklusion
Denne del omhandler tilgængeligheden af relevant dokumentation. Selv om de to systemer ikke er af samme omfang,
anses den informationsstruktur, som ELH foreslår, og arkiveringsstrukturen for tilfredsstillende.

På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »dokumentationskrav«, op
fylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

Bemærk: Omfanget af ELH's dokumentationsprocedure er pr. definition fastsat, således at ELH-ledelsessystemets
dokumentationsbehov opfyldes. Hvis en organisation ønsker at ansøge om EMAS-registrering, skal omfanget af
dokumentationsproceduren tilpasses til at omfatte alle EMAS-krav, herunder de krav, som aktuelt ikke opfyldes af ELH.
(1) http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy og (eksempel) http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall.
(2) https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F. Kontakt ELH for at få adgang.
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DEL 8

Driftsstyring
Tilsvarende EMAS-krav
Driftsaktiviteter, der er forbundet med udpegede væsentlige miljøforhold, gennemføres under angivne betingelser. For at
sikre dette skal organisationen:
1. etablere, implementere og vedligeholde en eller flere dokumenterede procedurer til at styre situationer, hvor fravær af
disse kunne føre til afvigelser fra miljøpolitikken, målsætningerne og miljømålene
2. fastsætte driftsbetingelser i disse procedurer og
3. etablere, implementere og vedligeholde procedurer for de identificerede væsentlige miljøforhold for varer og tjeneste
ydelser, som organisationen anvender, og informere leverandører, herunder underleverandører, om relevante procedu
rer og krav.
Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
1 og 2. ELH kræver, at organisationen fastlægger en miljøpolitik og definerer specifikke målsætninger vedrørende
miljøpræstationer. Norske virksomheder skal endvidere fastlægge overordnede mål for arbejdsmiljøet i henhold
til forskrifterne vedrørende intern kontrol. I henhold til ELH's fælles kriterium 1945 og 1947 skal ledelses
systemet omfatte dokumenterede procedurer for at nå disse arbejdsmiljømål, herunder løbende overholdelse af
sektorspecifikke kriterier. Der skal være fastlagt procedurer for håndtering af manglende overholdelse (fælles
kriterium 1950). I henhold til andre ELH-kriterier (1949) skal virksomheder udføre en (ajourført)
risikovurdering og udarbejde en tilsvarende handlingsplan.
For bestemte sektorer skal der være fastlagt procedurer for håndtering af farlige produkter, der typisk bruges af
den pågældende sektor, (bl.a. sektorspecifikt kriterium 983 og 984 for rengøringssektoren, sektorspecifikt
kriterium 1931, 1932 og 1933 for autokarrosseri- og malerværksteder og sektorspecifikt kriterium 14 for
autoværksteder).
3.

Efter certificeringen skal virksomheden informere dens kunder og leverandører om dens miljøaktiviteter (fælles
kriterium 5). Relevante miljøkriterier skal fastsættes for alle betydelige indkøb (fælles kriterium 1954), og
virksomheden skal påvirke dens vigtigste leverandører til at blive miljøcertificeret. Virksomheden skal ligeledes
påvirke dens leverandører til at fremlægge oplysninger om produkter med tredjepartsmiljømærker i deres
produktkatalog og om statistikker vedrørende de miljømærkede produkter, som de indkøber (fælles kriterium
1956).

Kommissionens konklusion
Denne del omhandler de procedurer, der er indført for at sikre tilstrækkelig driftsstyring. Strukturen af de procedurer,
som ELH foreslår, i kombination med de norske forskrifter vedrørende intern kontrol og de tilknyttede informati
onsstrømme anses for tilfredsstillende.
På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »driftsstyring«, opfylder de
tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

DEL 9

Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Tilsvarende EMAS-krav
1. Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde den eller de processer, der er nødvendige for at være for
beredt på og reagere i potentielle nødsituationer.
2. Organisationen skal reagere på faktiske nødsituationer og ulykker og forebygge eller mindske deraf følgende skadelige
miljøvirkninger.
3. Organisationen skal regelmæssigt gennemgå og revidere sit nødberedskab og de planlagte afværgeforanstaltninger.
4. Organisationen skal også regelmæssigt afprøve sådanne procedurer, hvor det er praktisk muligt.
(Bilag II, punkt A.4.7)
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Vurdering af de tilsvarende ELH-krav:
Dette er omhandlet i fælles kriterium 1949: »Virksomheden skal fremlægge en ajourført risikovurdering, som omfatter
arbejdsmiljøet og det eksterne miljø, og en tilsvarende handlingsplan«.
Der er fastsat specifikke love og forskrifter for specifikke sektorer, hvor denne bestemmelse er særligt relevant. Norske
virksomheder kan nemt tjekke, hvilken lovgivning der finder anvendelse på dem, på det officielle websted Regelhjelp (1),
hvor virksomheden kan hente en liste over relevant lovgivning ud fra dens unikke virksomhedsnummer. Eksempler på
relevante love og forskrifter vedrørende nødberedskab og afværgeforanstaltninger for de forskellige sektorer findes på det
norske civilberedskabs websted (DSB) (2). Det bør imidlertid bemærkes, at ELH generelt ikke certificerer tunge industrier
eller virksomheder med komplekse miljøudfordringer.
ELH's sektorspecifikke kriterier omfatter også bestemmelser om nødberedskab og afværgeforanstaltninger, selv om disse
i nogle tilfælde, f.eks. for bådebyggeri, umiddelbart er begrænset til lister over farlige stoffer og førstehjælpskurser. For de
virksomheder, hvor der anvendes kemikalier eller andre stoffer (f.eks. vaskerier), omhandler de sektorspecifikke kriterier
disse forhold.

Kommissionens konklusion
Nødberedskab og afværgeforanstaltninger er et stærkt lovreguleret (3) område i Norge. ELH supplerer lovgivningen med
fælles kriterier og sektorspecifikke kriterier, hvor det er relevant.
Ved certificering, fornyelse af certificering og den proces, der udmøntes i ledelsens årlige evaluering, kontrolleres
reglerne vedrørende risikoerkendelse, beredskab og afværgeforanstaltninger samt deres effektive anvendelse og
evalueringen af procedurer.

På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »nødberedskab og afværge
foranstaltninger«, opfylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

DEL 10

Kontrol, intern revision og korrigerende handlinger

Tilsvarende EMAS-krav
1. Som et led i organisationens miljøledelsessystem og i overensstemmelse med dens målsætninger skal organisationen
etablere, implementere og vedligeholde den eller de processer, der er nødvendige for regelmæssigt at kontrollere de
centrale kendetegn ved dens aktiviteter, som kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og iværksætte de nødven
dige korrigerende handlinger (bilag II, punkt A.5.1).
Organisationen skal udføre en intern miljørevision med henblik på at vurdere de indførte ledelsessystemer og be
dømme, om der er overensstemmelse med organisationens miljøpolitik og -program (herunder lovkrav) i overensstem
melse med kravene i artikel 4, stk. 1, litra c), artikel 9 og bilag III. Revisionen udføres af kompetente revisorer mindst
én gang om året, og revisionscyklussen, som omfatter alle organisationens aktiviteter, skal gennemføres mindst hvert
tredje år (eller hvert fjerde år for små og mellemstore virksomheder).
2. Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde den eller de processer, der er nødvendige for at udpege,
afhjælpe og undersøge faktiske og potentielle tilfælde af manglende overensstemmelse og for at iværksætte korrige
rende og forebyggende handlinger. Resultater af korrigerende og forebyggende handlinger registreres, og deres effekti
vitet evalueres (bilag II, punkt A.5.3).
3. Resultatet af den interne revision bør være en rapport til ledelsen om konklusionen og resultaterne af revisionen.
Retsgrundlag (artikel 4, stk. 1, litra b og c), artikel 6, stk. 2, litra a), artikel 9, bilag II, punkt A.5, og bilag III)
(1) http://www.regelhjelp.no/.
(2) https://www.dsb.no/. Link til lovdata (brand, eksplosion, farlige stoffer osv.): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-1420#KAPITTEL_2.
(3) https://www.dsb.no/.
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Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
1. Kontrol af centrale kendetegn ved aktiviteter og vurdering af miljøledelsessystemets overensstemmelse med organisationens
miljøpolitik og -program ved en intern revision
I henhold til fælles kriterium 6 skal ledelsen gennemføre en årlig evaluering af arbejdsmiljøsystemet og Eco-Lighthouseprocedurerne med henblik på at vurdere, om de fungerer efter hensigten. Bemærk, at dette kriterium er markeret med et §-tegn,
som angiver, at der er tale om lovgivning.
I henhold til retningslinjerne for fælles kriterium 6 »er retsgrundlaget for kriteriet forskrifterne vedrørende systematiske
sundheds-, miljø- og sikkerhedsaktiviteter i virksomheder (forskrifterne vedrørende intern kontrol), afsnit 5.8.
Virksomheden skal overvåge arbejdsmiljøsystemet og årligt gennemføre en systemrevision og intern revision for at sikre,
at arbejdsmiljøsystemet fungerer efter hensigten. Eco-Lighthouse-procedurerne for det eksterne miljø skal også integreres
i arbejdsmiljøsystemet og kan indgå i den interne revision. Ledelsen har hovedansvaret for arbejdsmiljøsystemet og for
de integrerede Eco-Lighthouse-procedurer og skal årligt evaluere dem for at sikre, at de fungerer efter hensigten. Hvordan
ledelsen gennemfører evalueringen i praksis, varierer fra virksomhed til virksomhed. Det vigtigste er at finde praktiske
løsninger. (…)
Bemærk: Ud over at undersøge kriterierne vedrørende arbejdsmiljø er det vigtigt, at konsulenten/virksomheden også
undersøger virksomhedens arbejdsmiljøsystem som helhed. Konsulenten/virksomheden skal også undersøge, om
arbejdsmiljøsystemet fungerer tilfredsstillende i praksis og er velstruktureret.«
Ledelsens årlige evaluering og de yderligere dokumentationsmaterialer og procedurer, som kræves for at få tildelt ELHcertificering, hænger derfor sammen med den forpligtelse til at gennemføre en årlig vurdering af virksomhedens
arbejdsmiljøaktiviteter, der er fastsat i de norske forskrifter vedrørende intern kontrol (1). Gennem denne integrerede
evalueringsproces skal konsulenten/virksomheden undersøge, om arbejdsmiljøsystemet fungerer tilfredsstillende i praksis
og er velstruktureret.
ELH's miljøprocedurer integreres dermed i det allerede eksisterende arbejdsmiljøsystem, og det styrker ledelsessystemet
som helhed for så vidt angår både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.
Revisionen/kontrollerne er baseret på specifikke sektorale tjeklister, skabeloner og eksempler, som ELH Foundation stiller
til rådighed, og som afspejler den konkrete miljørisiko inden for de forskellige sektorer. Kontrollen omfatter også en
gennemgang af Eco-Lighthouse-procedurerne og de miljømål og opnåede resultater, som virksomheden selv har anført
i den årlige klima- og miljørapport.
Afhængigt af virksomhedens størrelse kan systemet kontrolleres inden ledelsens årlige evaluering af en intern revisor
eller på selve mødet, hvis der er tale om en mindre virksomhed. Under ledelsens årlige evaluering evalueres afvigelser,
opnåede resultater og mål, og der opstilles nye.
Som supplement til ledelsens evaluering udgør den årlige klima- og miljørapport yderligere dokumentation af
miljømålene og de opnåede resultater. I rapporten vurderes ovennævnte elementer. Det kontrolleres, om der er gjort
fremskridt, og om målene er blevet nået, og der opstilles nye mål for forbedringer i det kommende år. Rapporten
vurderes af ledelsen hvert år under ledelsens årlige evaluering.

2. Afhjælpning af manglende overensstemmelse
Arbejdsmiljøevalueringen har til formål at udpege svagheder og mangler og opstille en plan for deres afhjælpning.
Enhver mangel fører til en handlingsplan, som har til formål at eliminere den pågældende mangel (inden for en bestemt
frist).
(1) Uddrag af retningslinjerne for forskrifterne vedrørende intern kontrol »Periodisk evaluering af sundheds-, miljø- og sikkerhedsaktiviteter.
Ud over almindelig opfølgning (f.eks. sikkerhedsinspektioner, personalemøder osv.) skal virksomheden mindst én gang om året
gennemføre en mere omfattende gennemgang af arbejdsmiljøaktiviteterne og evaluere, om de fungerer i praksis. Virksomheden skal have
en skriftlig procedure for denne gennemgang. Resultaterne af gennemgangen skal være umiddelbart tilgængelige. Formålet er at udpege
svagheder og mangler og derefter at afhjælpe dem. Det er vigtigt at finde årsagerne og sikre, at de ikke gentages. Efter gennemgangen skal
der fastsættes konkrete mål for forbedringer i tillæg til den overordnede målsætning«. Uddrag af: www.arbeidstilsynet.
no/binfil/download2.php?tid=77839 (pdf-version af retningslinjer og forskrifter for systematiske sundheds-, miljø- og sikkerhedsak
tiviteter). Forskrifterne findes i deres helhed på http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78950 og på engelsk på: http://www.
arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622.
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Alle kriterier skal være overholdt, inden certificering eller fornyelse af certificering kan foretages. Dette omfatter også de
fælles og sektorspecifikke kriterier, som er indarbejdet direkte fra norsk lovgivning. Manglende overholdelse (også af
lovbestemte krav uden for ELH) er omhandlet i fælles kriterium 1950, hvorefter virksomheder har pligt til at fastlægge
procedurer for rapportering og håndtering af sådan manglende overholdelse.
Manglende overholdelse af et kriterium, der konstateres under certificerings- eller fornyelsesprocessen, sætter ELHcertificeringen i bero.
3. Rapport til ledelsen om konklusionen og resultaterne af revisionen
Den årlige arbejdsmiljørapport, den tilhørende handlingsplan og den årlige klima- og miljørapport fremlægges for
ledelsen i forbindelse med ledelsens årlige evaluering.
Kommissionens konklusion
I kontrolfasen integreres ELH-procedurer, overholdelse af lovbestemte krav og kravene i de norske forskrifter vedrørende
intern kontrol (1). Resultaterne af kontrollerne gennemgås derefter i forbindelse med ledelsens årlige evaluering. For at
lette processen fastlægges omfanget af kontrollerne i en sektoral tjekliste, der udarbejdes af ELH Foundation.
Kombinationen af disse procedurer — arbejdsmiljøevaluering, risikoanalyse samt kontrol og afhjælpning af manglende
overensstemmelse — udgør samlet set den interne revision, som fører til en omfattende kontrol af arbejdsmiljøforhold
og ELH-systemet. Resultatet evalueres af ledelsen. Ved certificering og fornyelse af certificering bekræfter miljøcertificer
ingseksperten også, at revisionen er blevet korrekt gennemført, og at alle relevante elementer er blevet kontrolleret og
rapporteret.
Som følge af forskellen mellem de to systemer kan der være forskel mellem omfanget af revisionen, selv om der
anvendes sammenlignelige procedurer til at nå lignende mål. De indførte procedurer kan dog anvendes i et tilpasset
omfang (f.eks. på yderligere specifikke miljøforhold), hvis organisationen ønsker at gå over til EMAS.
Den miljøansvarlige har ansvaret for at sammensætte og indgive rapporten ud fra de forskellige dele af den interne
revision til ledelsen med henblik på evaluering. Dette understøtter dermed miljøledelsessystemet og vurderingen af
miljøpræstationer i lyset af virksomhedens miljøpolitik og -program.
På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »kontrol, intern revision og
korrigerende handlinger«, opfylder de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.
Bemærk: ELH's nuværende revisionsprocedurer har pr. definition til formål at sikre en omfattende kontrol af ELH's
miljøledelsessystem. Hvis en organisation ønsker at ansøge om EMAS-registrering, skal omfanget af den interne revision
tilpasses til at omfatte alle EMAS-krav, herunder de krav, som aktuelt ikke opfyldes af ELH.
DEL 11

Kommunikation (intern og ekstern):

Tilsvarende EMAS-krav
1. Som en del af deres miljøledelsessystem skal organisationer fastlægge interne og eksterne kommunikationsprocedurer.
Gennem den eksterne kommunikationsprocedure skal organisationerne kunne påvise, at de fører en åben dialog med
offentligheden, myndighederne og andre interessenter, herunder lokale myndigheder og kunder, om miljøvirkningerne
af deres aktiviteter, produkter og tjenesteydelser.
2. Organisationer skal sikre en høj grad af åbenhed og regelmæssig fremlæggelse af miljøspecifikke oplysninger for eks
terne interessenter som defineret i bilag IV om miljørapportering.
Disse oplysninger skal bl.a. omfatte følgende: organisationens miljøpolitik, en beskrivelse af alle væsentlige miljøfor
hold, en beskrivelse af organisationens miljømålsætninger og -mål, rapportering om indikatorer defineret i bilaget, or
ganisationens præstationer i forhold til lovbestemte krav og en reference til de gældende lovbestemte krav.

(1) http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622.
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Disse oplysninger valideres årligt (eller hvert andet år for små og mellemstore virksomheder) af en verifikator, som er
akkrediteret eller har licens.
Artikel 4, stk. 1, litra d), artikel 5, stk. 2, litra a), artikel 6, stk. 2, litra b), bilag II, punkt B.5, og bilag IV

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
1. Kommunikationen er baseret på den årlige klima- og miljørapport.
Den indledende miljøkortlægning (Miljøkartlegging) under ELH, som fastlægger listen over kriterier, der skal
overholdes, findes på ELH-webportalen, men er ikke offentlig. Den er ikke tænkt som et kommunikationsværktøj,
men som et vurderingsværktøj, som organisationen kan anvende. Kun den årlige klima- og miljørapport og
miljøpolitikken skal offentliggøres i henhold til fælles kriterium 7.
Klima- og miljørapporten er et ledelsesværktøj til brug i forbindelse med miljøaktiviteter, som udarbejdes hvert år
inden den 1. april. Målet er, at virksomheden årligt dokumenterer fremdriften i deres præstationer i en miljørapport.
Rapporten består af to dele: en rapport om miljøpræstationerne for det foregående år og en handlingsplan for det
kommende år.
Den er baseret på en række indikatorer, f.eks.:
antal medarbejdere, fravær (sygeorlov), omsætning, miljøvenlige indkøb og antal miljømærkede produkter indkøbt til
eget brug, certificerede leverandører, papirforbrug, samlet energiforbrug, opvarmet bygningsareal, energivurdering,
opvarmningsklasse (anvendt opvarmningstype), brændstofforbrug, kørte kilometer, type og antal køretøjer, flyrejser,
mængde af sorteret og usorteret affald samt andre miljøforhold vedrørende de valgte sektorspecifikke kriterier. En del
af disse indikatorer er defineret parallelt med fastlæggelsen af de sektorspecifikke kriterier og varierer derfor efter
aktivitetssektor.
Selv om ELH ikke er tiltænkt industrivirksomheder er en række EMAS-kerneindikatorer omfattet af rapporten. I den
årlige klima- og miljørapport udarbejdet af fødevaregrossisten »Arne Sjule« rapporteres der f.eks. om indikatorerne
for energieffektivitet, materialeeffektivitet i forbindelse med indkøb, affald og CO2-udledning, og virksomhedens
brændstofforbrug og flyrejser evalueres.
Der rapporteres dog ikke om alle kerneindikatorer i bilag IV, og rapporten er ikke så kvantitativ, som det kræves
under EMAS. Dette skyldes uden tvivl det system af foruddefinerede kriterier, der er opstillet således, at de tager højde
for særlige sektorbestemte forhold, som ligger til grund for ELH's tilgang. I den årlige klima- og miljørapport
udarbejdet af den samme fødevaregrossist blev der f.eks. ikke fremlagt indikatorer for udledninger af kemiske stoffer
til luften (f.eks. NOx og PM), udledninger til vand og biodiversitet. Selv om det sæt indikatorer, der kræves under
EMAS, er bredere, bør det bemærkes, at en EMAS-organisation også kan vælge ikke at rapportere om bestemte
indikatorer, hvis den kan begrunde, at disse indikatorer ikke er relevante for dens væsentlige direkte miljøforhold.
Under ELH er yderligere væsentlige miljøforhold omhandlet i fælles kriterium 1963 (»virksomheden skal udpege og
tage fat om andre miljøforhold«), og disse skal rapporteres i den årlige klima- og miljørapport. Virksomheder kan
udvide rapporteringen og føje indikatorer til klima- og miljørapporten, f.eks. virksomhedsspecifikke indikatorer
(Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter).
Handlingsplanen for det kommende år vedlægges rapporten, som genereres på webportalen. På portalen kræves det,
at alle obligatoriske felter udfyldes. Andre er markeret som valgfrie. Hvis nogle felter ikke er relevante for
virksomheden eller ikke kan besvares, skal der gives en forklaring i kommentarfeltet.
Virksomhedens præstationer i forhold til lovbestemte krav og referencer til de gældende lovbestemte krav medtages
ikke i klima- og miljørapporten. Korrigerende handlinger, der kræves som følge af konstateret manglende
overholdelse, kan angives i rapporten.
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2. Rapporten udarbejdes af en medarbejder i organisationen (den miljøansvarlige) (som under EMAS). Den kontrolleres
af certificeringseksperten/verifikatoren ved certificeringen og fornyelsen af certificeringen hvert tredje år.
Den formidles til personalet (fælles kriterium 1952) (på møder og via intranettet) og til ledelsen (i forbindelse med
ledelsens årlige evaluering). Efter revisionen af fælles kriterium 7 (1) (gennemført i maj 2017) er systemet blevet mere
gennemsigtigt, idet virksomheden nu skal fremlægge rapporten for offentligheden, kunder, leverandører og
samarbejdspartnere. Offentliggørelsen skal ske samtidig med den første certificering og derefter hvert år.
Offentliggørelse skal ske i overensstemmelse med den norske databeskyttelseslovgivning. Det betyder, at indikatorer
som f.eks. sygeorlov og årlig omsætning udelades.
Kommissionens konklusion
Den årlige klima- og miljørapport er grundlaget for rapportering under ELH (internt og over for offentligheden). Den
giver en gennemsigtig oversigt over organisationens præstationer i forhold til fastsatte indikatorer. Ligesom ELH-systemet
som helhed er denne rapport baseret på en metode, hvor listerne over kriterier/indikatorer på forhånd er udpeget på
sektorniveau. Denne metode adskiller sig fra EMAS-systemet, hvor alle elementer udpeges og rapporteres om på
grundlag af en individualiseret analyse.
Der er også visse forskelle med hensyn til rapporternes indhold. Ligesom EMAS-rapporten indeholder ELH's årlige klimaog miljørapport en beskrivelse af organisationen og af dens miljøledelsessystem og miljøpolitik, de kriterier, som er
blevet anvendt, og den aktuelle certificeringsstatus. Der er dog visse forskelle med hensyn til angivelsen af de
kerneindikatorer, som finder anvendelse på alle organisationer, og med hensyn til rapporteringskrav i forhold til
lovbestemte krav og organisationens præstationer i forhold til disse.
Den årlige rapport formidles også til medarbejdere og interessenter i henhold til fælles kriterium 1952. Den årlige klimaog miljørapport skal fremlægges for alle medarbejdere på møder eller via intranettet. Virksomheden skal også stille
rapporten til rådighed for offentligheden, kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Offentliggørelsen skal ske
samtidig med den første certificering og derefter hvert år. Med offentliggørelsen af rapporten bliver den tilgængelig for
både medarbejdere og eksterne aktører.
ELH-rapporten skal valideres af en certificeringsekspert ved certificeringen og derefter hvert tredje år (fornyelse). Under
EMAS skal en tredjepartsverifikator validere »EMAS-miljøredegørelsen« hvert år eller hvert andet år for små og
mellemstore virksomheder. Bemærk, at 98 % af de ELH-certificerede virksomheder ville være omfattet af denne
undtagelse, hvis de var EMAS-registreret.
Med begge rapporteringsordninger tilstræbes det at give et fair overblik over organisationens præstationer i forhold til
indikatorer vedrørende bestemte miljøforhold. Begge passer til den metode, der ligger til grund for deres respektive
miljøledelsessystemer. De metodemæssige forskelle mellem de to systemer gælder imidlertid også for rapporte
ringsdelene. I henhold til EMAS-miljøredegørelsen skal virksomheden godtgøre, at den overholder miljølovgivningen, og
dette valideres årligt (eller hvert andet år for små og mellemstore virksomheder) af en ekstern verifikator. Som følge af
disse forskelle kan denne del ikke anses for at overholde alle EMAS-krav.

På grundlag af disse elementer finder Kommissionen, at den del af ELH, som vedrører »kommunikation (intern og eks
tern)« delvist matcher de tilsvarende EMAS-krav.

Potentielle foranstaltninger til afhjælpning af manglerne i forhold til EMAS
Selv om denne del af ELH ikke kan anses for ækvivalent, viser analysen, at der i mange tilfælde er et tæt match med de
tilsvarende EMAS-krav. For at opnå overensstemmelse med alle tilsvarende krav bør følgende yderligere elementer
gennemføres:
— Den klima- og miljørapport, der offentliggøres af organisationen under ELH, skal omfatte alle de elementer, der
kræves i henhold til EMAS-forordningens bilag IV, herunder navnlig:
— en beskrivelse af alle væsentlige miljøforhold for organisationen, som er udpeget efter den procedure, der er
fastsat i EMAS-forordningens bilag I
(1) Fælles kriterium 7: »Første gang en virksomhed certificeres, skal den udarbejde en klima- og miljørapport. Efter den første certificering
skal den årlige klima- og miljørapport for hele det foregående kalenderår udfyldes og indgives på Eco-Lighthouse-portalen senest den
1. april. Den årlige klima- og miljørapport skal stilles til rådighed for offentligheden, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.«
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— de rapporterede centrale og specifikke indikatorer
— en reference til de gældende lovbestemte miljøkrav og til virksomhedens præstationer i forhold til disse krav.
— Klima- og miljørapporten valideres årligt (eller hvert andet år for små og mellemstore virksomheder) af en certificer
ingsekspert, som er akkrediteret eller har licens. Certificeringseksperten kontrollerer ved brug af den passende
metode, at alle yderligere miljøforhold, indikatorer og lovbestemte krav er blevet udpeget og taget fat om.
DEL 12

Ledelsens evaluering

Tilsvarende EMAS-krav
På grundlag af interne revisioner, overensstemmelsesvurdering, dialoger med interessenter (herunder klagere), organisatio
nens miljøpræstationer for så vidt angår mål, korrigerende og forebyggende handlinger og tidligere ledelsesevalueringer
evaluerer topledelsen organisationens miljøledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, tilstrækkeligt og effektivt.
Evalueringer skal omfatte en vurdering af mulighederne for forbedringer og behovet for ændringer af miljøledelsessyste
met, herunder miljøpolitik, -målsætninger og -mål (bilag II, punkt A.6).

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
Ledelsens evaluering er formelt omfattet af fælles kriterium 6: »Ledelsen skal gennemføre en årlig evaluering af
arbejdsmiljøsystemet og Eco-Lighthouse-procedurerne med henblik på at vurdere, om de fungerer efter hensigten.«
Ifølge input fra ELH (1) afhænger denne del i høj grad af ledelsens årlige evaluering under ELH, som samler
gennemgangen af arbejdsmiljøsystemet og ELH-procedurer, og som omfatter evalueringen af de miljøpræstationer, der er
anført i den årlige klima- og miljørapport.
Den administrerende direktør og den ansvarlige for gennemførelsen af Eco-Lighthouse har sammen med sikkerhedsre
præsentanten og en arbejdsmiljørepræsentant ansvaret for den årlige gennemgang og evaluering af systemet.
Ifølge det fremlagte eksempel omfatter ledelsens årlige evaluering under ELH følgende elementer:
— muligheder for at forbedre systemet og fastlæggelse og revision af handlingsplaner
— evaluering af overtrædelser af lovgivning eller forskrifter konstateret i rapporteringsperioden
— evaluering af miljøpræstationer anført i den årlige klima- og miljørapport
— fastlæggelse af nye miljømål i handlingsplanen, som indgår i den årlige klima- og miljørapport.
Kommissionens konklusion
Selve idéen bag ledelsens årlige evaluering under ELH ligger meget tæt på EMAS, idet den i vid udstrækning afspejler
forordningens bestemmelser om ledelsens evaluering.

På grundlag af disse elementer anerkender Kommissionen, at den del af ELH, der vedrører »ledelsens evaluering«, opfyl
der de tilsvarende EMAS-krav og derfor kan anses for ækvivalent.

Akkrediteringskrav eller licensudstedelseskrav til registreringsorganer
I den følgende analyse vurderes de akkrediterings- eller licensudstedelseskrav, der sætter en kvalificeret tredjepartsrevisor
i stand til at verificere ordningerne.
(1) Bl.a. http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy.
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Tilsvarende EMAS-krav
1. Under EMAS skal centrale elementer af ledelsessystemet verificeres af en uafhængig verifikator, som er akkrediteret el
ler har licens. De elementer, der skal verificeres, er fastsat i EMAS-forordningens artikel 18.
2. Inden registrering (artikel 4, stk. 5) skal den indledende miljøkortlægning, miljøledelsessystemet, revisionsproceduren
og gennemførelsen heraf verificeres af en miljøverifikator, der er akkrediteret eller har licens, og miljøredegørelsen
skal valideres af den pågældende verifikator.
3. For at forny en registrering — artikel 6 — skal en registreret organisation mindst hvert tredje år:
a) få foretaget en verifikation af det samlede miljøledelsessystem og -revisionsprogram og gennemførelsen heraf
b) udarbejde miljøredegørelsen i overensstemmelse med kravene i bilag IV og få den valideret af en miljøverifikator.
Med forbehold af ovennævnte punkter skal en registreret organisation i de mellemliggende år udarbejde en
ajourført miljøredegørelse i overensstemmelse med kravene i bilag IV og få den valideret af en miljøverifikator.
I henhold til forordningens artikel 7 finder følgende undtagelse anvendelse på små organisationer: Den ovenfor
omhandlede periode forlænges fra tre til fire år og fra ét år til op til to år, hvis bestemte betingelser er opfyldt.
4. Verifikation og validering skal udføres af en verifikator, som er akkrediteret eller har licens, i henhold til betingelserne
i artikel 25 og 26.
5. En miljøverifikator skal være akkrediteret eller have licens i henhold til kravene i EMAS-forordningens artikel 20. Mil
jøverifikatoren skal f.eks. forelægge passende dokumentation for sin kompetence, herunder viden, relevant erfaring
og teknisk kunnen, der er relevant for det ønskede akkrediterings- eller licensomfang.

Vurdering af de tilsvarende ELH-krav
1. Uafhængig verifikator: Under ELH skal systemets gennemførelse verificeres af en tredjepartscertificeringsekspert/-ve
rifikator. Denne certificeringsekspert/verifikator skal være uddannet og godkendt af ELH Foundation og udpeges
formelt af kommunen. Certificeringseksperten/verifikatoren målretter sin vurdering mod organisationens overholdelse
af de fælles og sektorspecifikke kriterier, som konsulenten har udvalgt inden for ELH-systemet. Certificeringsekspert
ens/verifikatorens arbejde kontrolleres af ELH ved hver certificering (hvert tredje år).
2. Ekstern vurdering inden certificering: Når virksomheden har udarbejdet sin rapport, foretages certificeringen under ELH
af en certificeringsekspert/verifikator. Under ELH-certificeringen kontrolleres det, at virksomheden overholder de
fastsatte kriterier (fælles og sektorspecifikke). Det kontrolleres i denne forbindelse, at virksomheden har en ajourført
oversigt over de lovbestemte krav, den er underlagt, og et system til håndtering af manglende overholdelse. De mest
relevante lovbestemte krav formuleres som ELH-kriterier, som kontrolleres specifikt. Verifikationsprocessen består
derfor grundlæggende af en verifikation af en tjekliste baseret på miljøkortlægningen ved brug af webbaserede
standardværktøjer med specifikke retningslinjer for hvert kriterium (1). Efter certificeringsekspertens vurdering
kontrollerer ELH Foundation hver enkelt certificering, inden den godkendes, og certifikatet udstedes eller fornyes.
3. Fornyelse af registreringen: ELH-licensen skal fornyes hvert tredje år.
Inden fornyelsen af certificeringen skal organisation have revideret kriterierne og kontrolleret, om organisationen
stadig overholder de gyldige kriterier. Dokumentation for denne proces overføres til webportalen.
Ved fornyelse af certificeringen kontrollerer verifikatoren, om de årlige klima- og miljørapporter er blevet indgivet
hvert år som krævet. Hvis ikke, skal de manglende årsrapporter så vidt muligt rekonstrueres efterfølgende.
Processen for fornyelse af certificeringen er identisk med certificeringsprocessen. Certificeringseksperten/verifikatoren
lægger vægt på løbende fremskridt (på miljøområdet).
Der foretages ingen ekstern verifikation i de mellemliggende år. De mellemliggende klima- og miljørapporter
udarbejdes internt. Eftersom 98 % af de ELH-certificerede virksomheder er små organisationer, som er omfattet af
undtagelsen i artikel 7, bør denne periode sammenlignes med verifikationen hvert andet år under EMAS.
(1) Se del 7.
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4. Krav til verifikation og validering: Verifikation udføres efter den proces, der er beskrevet i punkt 2 ovenfor.
Certificeringseksperter er generalister, som arbejder inden for en bred licensramme (ingen sektorspecifikke licenser).
Ligesom EMAS-verifikatorer skal ELH-certificeringseksperter klart definere og med organisationen aftale omfanget af
certificeringen (de dele af organisationen, der er omfattet af certificeringen), undersøge dokumentation, besøge
organisationen og gennemføre samtaler og stikprøvekontrol. Ifølge ELH's håndbog for certificeringseksperter kan
certificeringseksperten til dels henvise til erklæringen fra den konsulent, som har forberedt certificeringen (1).
Certificeringseksperten skal også kunne dokumentere sin gennemgang ved hjælp af notater og tjeklister.
Når certificeringseksperten har godkendt virksomheden, genereres den endelige godkendelse af miljøkortlægningen
sammen med en rapport om eventuelle konstaterede og afhjulpne tilfælde af manglende overholdelse. Begge
overføres til webportalen. Eco-Lighthouse kontrollerer derefter dokumentationen og sikrer, at proceduren er
i overensstemmelse med forskrifterne og retningslinjerne. Når dette er sket, udsteder ELH et certifikat.
Eco-Lighthouse Foundation står for godkendelsen af, videreuddannelsen af og tilsynet med certificeringseksperten via
ELH-webportalen, og anvisninger i gennemførelsen af certificering findes i ELH's håndbog for certificeringseksperter.
Dette sikrer verifikatorens uafhængighed og professionalisme i overensstemmelse med ELH's licenskrav.
Som nævnt i punkt 2 ovenfor omfatter ELH ikke en specifik årlig valideringsproces.
5. Akkrediterings- eller licenskrav:
ELH har fastlagt et selvstændigt system med tildeling af licenser til revisorer og certificeringseksperter/verifikatorer.
Certificeringseksperten/verifikatoren godkendes, uddannes og er under tilsyn af ELH og arbejder på vegne af den
kommune, hvor organisationen er beliggende. ELH fører nøje tilsyn med certificeringsekspertens/verifikatorens
arbejde, men vedkommende er generelt ikke akkrediteret efter et standardiseret og anerkendt akkrediteringssystem.
ELH Foundation er ISO 9001-certificeret, men opfylder ikke standarden for certificering (ISO 17021). ELH's krav bør
derfor sammenlignes med de licenskrav, der er omhandlet i EMAS-forordningens artikel 20.
Certificeringseksperten, som har licens, udpeges af kommunen. Tredjepartscertificering er dermed opretholdt, og det
samme er forbindelsen til kommuner, som spiller en aktiv rolle. I hele systemet undgås kompleksitet, så
omkostningerne holdes nede. Adgang til lokale verifikatorer er et vigtigt succeskriterium i ELH-systemet, idet
virksomheder (især små og mellemstore) med få alvorlige miljøforhold på denne måde kan opnå certificering til en
rimelig pris.
ELH's krav til verifikatorers/certificeringseksperters kvalifikationer har fokus på følgende elementer:
— Under ELH er verifikatorer/certificeringseksperter uddannet til at have et godt kendskab til det miljøledel
sessystem, de certificerer (ELH), og dets kriteriesystem.
— Under ELH akkrediteres verifikatorer/certificeringseksperter ikke for hver sektor, men videreuddannes på grundlag
af deres generelle kompetencer inden for miljø, arbejdsmiljø, kvalitetskontrol og/eller revision. ELH er i høj grad
baseret på nøjagtigheden af de kriterier, der skal kontrolleres. Denne tilgang har til formål at holde
virksomhedernes omkostninger nede ved at øge antallet af certificeringseksperter og mindske behovet for
transport.
— Kendskab til lovgivningen er ligeledes erstattet af en reference til sektorspecifikke kriterier med en særlig
vejledning til verifikatoren.
— Kendskabet til tekniske forhold fokuserer på de vigtigste miljøtemaer (transport, energi, affald osv.). EcoLighthouse certificerer virksomheder med begrænsede miljøvirkninger.
(1) ELH's certificeringshåndbog — certificeringsprocessen: »Ikke alle kriterier kan kontrolleres lige grundigt, men kriterier markeret med »D«
(dokumentation) skal dokumenteres. Miljøkortlægninger skal være troværdige og dybdegående, så de kan udgøre det primære grundlag
for beslutningen om, hvad der skal kontrolleres. Certificeringseksperten beslutter, hvilke forhold der skal undersøges grundigt, og hvilke
kriterier der kan verificeres ved stikprøvekontrol. Hvis den konsulent, der har udført miljøkortlægningen, erklærer, at de sektorspecifikke
kriterier er opfyldt, kan certificeringseksperten i princippet henvise hertil, såfremt der ikke er tegn på det modsatte (dårligt udført
miljøkortlægning, utroværdige konklusioner eller lignende).«
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For at certificeringseksperterne/verifikatorerne kan løse disse opgaver, sikrer ELH, at de har følgende kvalifikationer (A)
og uddannelse (B):
A. Kvalifikationskrav for verifikatorer/certificeringseksperter:
— kendskab til miljøproblematikker (energi, transport, affald, indkøb og udledninger)
— kvalifikationer inden for revision og/eller erhvervserfaring
— relevant erhvervserfaring (vedrørende miljø, arbejdsmiljø, ISO 14001, EMAS osv.)
— relevant erhvervsbaggrund (forskning, miljø, arbejdsmiljø, ISO 14001, EMAS osv.)
— anden relevant erhvervsbaggrund eller -erfaring.
B. Videreuddannelse af certificeringseksperter/verifikatorer:
Når en certificeringsekspert/verifikator er godkendt til videreuddannelse, oplæres vedkommende individuelt af
ELH. Videreuddannelsen omfatter:
— introduktion til Eco-Lighthouse med en kort beskrivelse af organisationens historie, netværk og struktur
— de forskellige roller og ansvar: konsulent, verifikator, kommunal koordinator, administration og den EcoLighthouse-ansvarlige i virksomheden
— hvis en ekstern konsulent er tilgængelig: kort introduktion af vedkommende og en forklaring af de praktiske
aspekter af certificeringsprocessen for at øge forståelsen
— Eco-Lighthouse-webportalen, herunder miljøkortlægningen og certificeringsrapporten
— den årlige klima- og miljørapport
— processen for certificering og fornyelse af certificering under Eco-Lighthouse
— revisionsteknikker.
Yderligere foranstaltninger, som gennemføres i 2017, omfatter:
— undersøgelse
— tidsbegrænset driftsgodkendelse
— eksternt organs observation af certificeringseksperter/verifikatorer.
ELH har til hensigt at intensivere dialogen med akkrediteringsorganer i Norge og opfylde deres standarder og
krav, men ønsker dog ikke en egentlig akkreditering af certificeringseksperter/verifikatorer på grund af de
drastiske stigninger i omkostningerne, dette vil medføre for virksomheder, der ønsker at blive ELH-certificeret.
Kommissionens konklusion
Vurderingen af ELH-miljøledelsessystemet viser, at der er en række forskelle mellem EMAS- og ELH-metoden (baseret på
kriterier), omfang (sektorer uden komplekse miljøforhold) og målgruppe (primært små og mellemstore virksomheder).
Akkrediterings- og licenskravene afspejler også disse forskelle, og det samme gælder visse særlige kendetegn ved ELHsystemet, f.eks. samarbejdet med kommunerne og ønsket om at holde certificeringsomkostningerne på et minimum.
ELH-tilgangen omfatter certificering udført af en tredjepartscertificeringsekspert, hvilket er i overensstemmelse med
ordningens mål. De centrale forskelle i forhold til EMAS-verifikationen er følgende:
— Certificeringsprocessen under ELH fokuserer på en vurdering af overholdelsen af det sæt kriterier, der er kernen
i ELH-systemet, herunder overholdelse af de mest relevante lovbestemte krav. En sådan struktureret tilgang findes
ikke under EMAS, hvor verifikatoren skal vurdere, hvorvidt forordningens krav er blevet gennemført korrekt for hver
organisation, herunder udpegningen af de relevante miljøforhold og overholdelsen af lovbestemte krav.
— Under ELH er certificeringsekspertens kompetence centreret omkring vurderingen af kriterierne. Under EMAS er
kompetencen centreret omkring et bredt kendskab til miljøforhold og specifik viden om den omhandlede
industrisektor.
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— Under ELH videreuddannes og godkendes verifikatorer af ELH Foundation, og der føres tilsyn med hver enkelt
verifikators arbejde. Under EMAS er verifikatorer akkrediteret eller har licens og er under tilsyn af
forvaltningsorganer udpeget af myndighederne i henhold til EMAS-forordningen og/eller ISO 17021.
— Under EMAS gennemføres en årlig ekstern kontrol med henblik på at validere miljøredegørelsen hvert år (eller hvert
andet år for små og mellemstore virksomheder, dvs. de fleste ELH-certificerede virksomheder). ELH-certificering
fornyes hvert tredje år uden mellemliggende verifikationer.
ELH-systemet tilvejebringer med dets foruddefinerede sæt af kriterier, dets fokus på små organisationer (få virksomheder
med mere end 250 ansatte og ingen virksomheder inden for tungindustrien) og dets certificeringssystem, som er under
ELH Foundations tilsyn og drives af kommunerne, en effektiv og pragmatisk ramme for små og mellemstore
virksomheder, som ønsker at vurdere og forbedre deres fremgangsmåder på arbejdsmiljøområdet.
Da systemet i det væsentlige er opbygget omkring disse sæt af kriterier, kræves det imidlertid ikke, at verifikatoren/certifi
ceringseksperten under ELH kan opdage andre miljøproblemer eller tilfælde af manglende overholdelse, som ikke er
omfattet af kriterierne. Manglen på specifikt kendskab til en sektor eller kendskab til lovgivningen kan bevirke, at
vedkommende ikke kan udføre en specifik kontrol på stedet eller verificere troværdigheden af specifikke tekniske data
med retlig status. En sådan specifik analyse kan være nødvendig for at vurdere forhold, som går ud over de
sektorspecifikke kriterier, navnlig yderligere forhold, der er udpeget i overensstemmelse med fælles kriterium 1963 (1),
og for at verificere, at lovbestemte krav er overholdt.
Ud fra denne analyse kan det konkluderes, at ELH omfatter et sammenhængende system for certificering udført af en
tredjepartscertificeringsekspert, som passer til systemets struktur og særlige kendetegn. Kravene vedrørende
verifikatorens kompetencer under ELH matcher dog ikke fuldt ud de tilsvarende krav i EMAS-forordningen.

På grundlag af disse elementer finder Kommissionen, at den del af ELH, som vedrører »akkrediterings- eller licens
krav«, delvist matcher de tilsvarende EMAS-krav.

Konklusion
ELH udgør en velstruktureret, moderne og rimelig ordning, som tildeler tredjepartsrevideret miljøcertificering til mange
organisationer af forskellige størrelser og inden for forskellige sektorer. Ordningen er opbygget omkring et sæt fælles og
sektorspecifikke kriterier, der skal opfyldes af den organisation, der ansøger om certificering. Denne opbygning adskiller
sig fra tilgangen under EMAS, hvor der kræves en indledende udpegning af de væsentlige miljøforhold, som gør sig
gældende for den specifikke organisation, som grundlag for gennemførelsen af miljøledelsessystemet.
De to ordninger har også forskellige målgrupper. ELH er klart målrettet mod små og mellemstore virksomheder, mens
EMAS kan gennemføres af organisationer af enhver størrelse, herunder store industriorganisationer. Med hensyn til
styring gennemfører ELH Foundation ordningen og fastsætter dens krav. ELH Foundation fungerer også som licensudste
dende organ og har ansvaret for at videreuddanne og godkende de certificeringseksperter, der arbejder i forskellige
kommuner. Under EMAS er styringen baseret på en retsakt (en EU-forordning). Ordningen inddrager organer udpeget af
myndigheder og kræver verifikation foretaget af en verifikator, som er akkrediteret eller har licens.
Som det fremhæves i hele dette dokument, forfølger de to systemer et lignende overordnet mål (forbedring af
organisationers miljøpræstationer) med forskellige metoder. Kravene er ikke de samme. Nogle dele af ELH matcher
delvist de tilsvarende EMAS-krav, mens andre vurderes at opfylde disse krav. Dele af ELH, som ikke fuldt ud opfylder
EMAS-kravene, kan ikke anses for ækvivalente. Organisationer, der ønsker at gå over til EMAS, kan imidlertid bruge
dette dokument til at tilpasse disse dele, inden de ansøger om EMAS-registrering.
På grundlag af denne vurdering anerkender Kommissionen:
— at følgende dele af Eco-Lighthouse er i overensstemmelse med de tilsvarende EMAS-krav. Disse dele kan følgelig
anses for ækvivalente med de tilsvarende EMAS-krav:
— topledelsens deltagelse og forpligtelse
(1) Fælles kriterium 1963: »Virksomheden skal udpege andre væsentlige miljøforhold i virksomheden og overveje de nødvendige
foranstaltninger og/eller medtage dem i den årlige klima- og miljørapport og/eller overvåge dem gennem handlingsplanen«.
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— fastlæggelse af en miljøpolitik
— fastlæggelse af målsætninger og miljøprogram for at sikre løbende forbedring
— organisationsstruktur, uddannelse og medarbejderinddragelse
— dokumentationskrav
— driftsstyring
— nødberedskab og afværgeforanstaltninger
— kontrol, intern revision og korrigerende handlinger
— ledelsens evaluering
— at følgende dele af Eco-Lighthouse delvist matcher de tilsvarende EMAS-krav:
— gennemførelse af en miljøkortlægning — indledende analyse
— sikring af overholdelse af lovgivningen
— kommunikation (intern og ekstern)
— at akkrediteringskravene eller licensudstedelseskravene til certificeringsorganer under Eco-Lighthouse delvist matcher
de tilsvarende EMAS-krav.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2287
af 8. december 2017
om fastsættelse af formularer til brug ved import og eksport af kviksølv og visse
kviksølvsblandinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 om
kviksølv
(meddelt under nummer C(2017) 8190)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv og om ophævelse af forordning
(EF) nr. 1102/2008 (1), særlig artikel 6,
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med artikel 3 i Minamatakonventionen om kviksølv (»Minamatakonventionen«) (2) er det
fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2017/852, at kviksølv og visse kviksølvblandinger kun kan importeres
til Unionens toldområde til andre formål end bortskaffelse som affald, hvis den importerende medlemsstat har
givet skriftlig tilladelse til importen. Hvis det eksporterende land ikke er part i Minamatakonventionen, kan der
kun gives tilladelse, hvis det eksporterende land også har fremlagt certificering for, at kviksølvet ikke stammer fra
primær udvinding.

(2)

Formularerne, der skal anvendes, når der gives tilladelse eller afslag, og som certificering for, at kviksølvet ikke
stammer fra primær udvinding, bør stemme overens med de formularer, der er fastsat i afgørelse
UNEP/MC/COP.1/5 (3), som er vedtaget af konferencen af parterne i Minamatakonventionen på deres første møde,
og om fornødent tilpasses for at tage hensyn til kravene i forordning (EU) 2017/852.

(3)

For at få overensstemmelse med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/852, bør anvendelsen af denne
afgørelse udskydes til den 1. januar 2018.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved
artikel 22 i forordning (EU) 2017/852 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den formular, der skal anvendes af medlemsstaterne, når der gives skriftlig tilladelse eller afslag i henhold til artikel 4,
stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/852, er fastlagt i bilag I til denne afgørelse. Denne artikel finder imidlertid
ikke anvendelse i tilfælde af import af kviksølv eller en kviksølvsblanding, der betragtes som eller anses for at være
affald, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (4).

Artikel 2
Medlemsstaterne kan kun give skriftlig tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/852
under de omstændigheder, der er fastsat i litra b) i dette afsnit, hvis den i ovennævnte afsnit krævede certificering er
affattet som i formularen i bilag II til denne afgørelse. Denne artikel finder imidlertid ikke anvendelse i tilfælde af import
af kviksølv eller en kviksølvsblanding, der betragtes som eller anses for at være affald, jf. direktiv 2008/98/EF.
(1) EUT L 137 af 24.5.2017, s. 1.
(2) Unionen ratificerede Minamatakonventionen ved Rådets afgørelse (EU) 2017/939 af 11. maj 2017 om indgåelse på Den Europæiske
Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 4).
(3) Afgørelse UNEP/MC/COP.1/5 med titlen »Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to
identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury
(paragraphs 6 and 8)« vedtaget den 24. september 2017.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af
22.11.2008, s. 3).
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Artikel 3
Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2018.
Artikel 4
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
FORMULAR I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 1, I FORORDNING (EU) 2017/852 OM KVIKSØLV TIL BRUG
VED SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL TILLADELSE TIL ELLER AFSLAG PÅ IMPORT AF KVIKSØLV ELLER
KVIKSØLVSBLANDINGER, DER ER OPFØRT I BILAG I TIL NÆVNTE FORORDNING

FORMULAR I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 1, I EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/852
OM KVIKSØLV TIL BRUG VED SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL TILLADELSE TIL ELLER AFSLAG PÅ IMPORT AF KVIKSØLV
ELLER KVIKSØLVBLANDINGER, DER ER OPFØRT I BILAG I TIL NÆVNTE FORORDNING

Bemærkning: Denne formular anvendes til import til Den Europæiske Union af kviksølv og blandinger af kviksølv med
andre stoffer, herunder kviksølvslegeringer med en kviksølvskoncentration på mindst 95 % vægtprocent, som opført på
listen i bilag I til forordning (EU) 2017/852 om kviksølv (»blandinger af kviksølv«). Denne formular finder ikke anven
delse i tilfælde af import af kviksølv eller kviksølvsblandinger, der kvalificeres som eller anses for at være affald som defi
neret i direktiv 2008/98/EF om affald (1).
Del A: Kontaktoplysninger, som den importerende medlemsstat skal fremlægge
Navnet på det udpegede nationale kontaktpunkt (2):
Adresse:
Tlf.
Fax
E-mail:
Del B: Kontaktoplysninger, som den eksporterende medlemsstat skal fremlægge
Navnet på det udpegede nationale kontaktpunkt eller den ansvarlige embedsmand:
Adresse:
Tlf.
Fax
E-mail:
Del C: Forsendelsesoplysninger, som den eksporterende medlemsstat skal fremlægge
i)

Angiv den forventede samlede mængde kviksølv enten i ren form eller i blandinger, der skal forsendes (kg)

ii)

Angiv den planlagte dato(er) for forsendelsen(rne)

iii) Angiv om kviksølvet i enten ren form eller i en blanding stammer fra primær udvinding af kviksølv:
Hvis JA: Eksportlandet er part i Minamatakonventionen: Angiv om kviksølvet er nyudvundet eller stammer fra pri
mær kviksølvudvinding, jf. artikel 3, stk. 3 og 4, i Minamatakonventionen.
Hvis eksportlandet ikke er part, har det fremlagt certificering af, at kviksølvet ikke stammer fra primær
udvinding.
iv) Bekræft, at kviksølvet i enten ren form eller i en blanding ikke stammer fra nogen af de tre følgende kilder (3):
— klor-alkali-industrien (f.eks. udrangering af klor-alkali-celler)
— rensning af naturgas
— non-ferro minedrift og smeltning
Del D: Oplysninger, som den importerende medlemsstat skal fremlægge
Hvad er formålet med importen af kviksølvet i enten ren form eller i blandinger? Der sættes en bolle omkring svaret:
i)

Miljøforsvarlig midlertidig oplagring i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/852.
JA

NEJ

Hvis ja, præciseres formålet, hvis kendt.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Anvendelse tilladt i henhold til EU's og medlemsstaternes lovgivning (4). JA

L 328/121
NEJ

Hvis JA, angives yderligere oplysninger om den påtænkte anvendelse af kviksølvet i enten ren form eller
i blandinger.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Del E: Forsendelsesoplysninger
Importør
Virksomhedens navn:
Adresse:
Tlf.
Fax
E-mail:
Eksportør
Virksomhedens navn:
Adresse:
Tlf.
Fax
E-mail:
Del F: Den importerende medlemsstats samtykkeerklæring
Samtykkeerklæring (der sættes en bolle omkring svaret):
TILLADELSE

AFSLAG

Eventuelle betingelser, supplerende bemærkninger eller relevante oplysninger angives herunder:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Underskrift af den importerende medlemsstats udpegede kompetente myndigheder og dato
— Navn:
— Titel:
— Underskrift:
— Dato:
(1) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2017/852 er import til Unionen af kviksølvsblandinger, som ikke er
medtaget i denne formular, og af kviksølvforbindelser med henblik på genvinding af kviksølv forbudt.
(2) Det »udpegede nationale kontaktpunkt« henviser til det nationale forbindelsesorgan, der er udpeget i henhold til
artikel 17, stk. 4, i Minamatakonventionen for udveksling af oplysninger under konventionen. Dette forventes at være
det samme som »den kompetente myndighed« udpeget i medfør af artikel 17 forordning (EU) 2017/852 som den
myndighed, hvortil ansøgninger om indførsel i henhold til artikel 4 stiles.
(3) I overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2017/852, betragtes kviksølv og kviksølvforbindelser, i ren
form eller i blandinger, fra hver af de nævnte tre kilder som affald som defineret i direktiv 2008/98/EF og skal
bortskaffes uden, at menneskers sundhed bringes i fare, eller miljøet skades, i overensstemmelse med nævnte direktiv.
(4) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2017/852 er import til Unionen af kviksølv til anvendelse
i småguldminedrift forbudt.
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BILAG II
FORMULAR TIL BRUG AF LANDE, DER IKKE ER PARTER I MINAMATAKONVENTIONEN OM KVIKSØLV,
OG SOM AGTER AT EKSPORTERE KVIKSØLV ENTEN I REN FORM ELLER I BLANDINGER TIL EN
MEDLEMSSTAT MOD FREMLÆGGELSE AF CERTIFICERING AF, HVOR KVIKSØLVET STAMMER FRA

FORMULAR TIL CERTIFICERING AF OPRINDELSEN AF DET KVIKSØLV, DER SKAL EKSPORTERES I ENTEN REN FORM
ELLER I BLANDINGER

Del A: Forsendelsesoplysninger, som den eksporterende medlemsstat skal fremlægge
i) Angiv den forventede samlede mængde kviksølv enten i ren form eller i blandinger, der skal forsendes
ii) Angiv den planlagte dato(-er) for forsendelsen(-erne)
Del B: Forsendelsesoplysninger
Importør
Virksomhedens navn:
Adresse:
Tlf.
Fax
E-mail:
Eksportør
Virksomhedens navn:
Adresse:
Tlf.
Fax
E-mail:
Del C: Certificering
I overensstemmelse med artikel 3, stk. 8, i Minamatakonventionen om kviksølv bekræfter undertegnedes regering, at for
sendelsen af kviksølv, der er beskrevet i denne formular, ikke stammer fra primær udvinding af kviksølv.
Vedlæg supplerende dokumentation for oprindelsen af det kviksølv, der skal eksporteres.
Ansvarlig embedsmands underskrift og dato:
— Navn:
— Titel:
— Underskrift:
— Dato:
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2288
af 11. december 2017
om udpegning af IKT-tekniske specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige
udbud
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk
standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (1), særlig
artikel 13, stk. 1,
efter høring af Den Europæiske Multistakeholderplatform for IKT-standardisering og af sektorspecifikke eksperter, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Standardisering spiller en vigtig rolle i Europa 2020-strategien (2). Flere flagskibsinitiativer i Europa 2020strategien understreger betydningen af frivillig standardisering på produkt- eller tjenestemarkeder for at sikre
kompatibilitet og interoperabilitet mellem produkter og tjenester, fremme teknologisk udvikling og støtte
innovation.

(2)

Standarder er afgørende for europæisk konkurrenceevne samt for innovation og fremskridt. Kommissionens
meddelelser om henholdsvis det indre marked (3) og det digitale indre marked (4) bekræfter relevansen af fælles
standarder med henblik på at sikre den nødvendige interoperabilitet mellem netværk og systemer i den
europæiske digitale økonomi. Dette styrkes med vedtagelsen af meddelelsen om IKT-standardiseringsprioriteter (5),
hvor Kommissionen indkredser prioriterede IKT-teknologier, hvor standardisering er afgørende for
gennemførelsen af det digitale indre marked.

(3)

I sin meddelelse »En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde
bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020« (6) anerkender Kommissionen standardisering af
informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som et særligt felt, hvor løsninger, applikationer og tjenester
ofte udvikles af globale IKT-fora og -konsortier, der er blevet førende inden for udviklingen af IKT-standarder.

(4)

Ved forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering indførtes en ordning, hvorved Kommissionen
kan beslutte at udpege de mest relevante og mest anerkendte tekniske IKT-specifikationer udstedt af
organisationer, der ikke er europæiske, internationale eller nationale standardiseringsorganisationer, og som der
kan henvises til primært for at muliggøre interoperabilitet i forbindelse med offentlige udbud. Muligheden for at
anvende det fulde spektrum af IKT-tekniske specifikationer ved indkøb af hardware, software og informationstek
nologiske tjenesteydelser vil muliggøre interoperabilitet mellem udstyr, tjenesteydelser og applikationer, hjælpe
den offentlige forvaltning til at undgå den fastlåsning, der opstår, når den offentlige indkøber på grund af
proprietære IKT-løsninger ikke kan skifte udbyder efter udløbet af den offentlige kontrakt, og skabe konkurrence
i udbuddet af interoperable IKT-løsninger.

(5)

De IKT-tekniske specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud, skal være
i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012. Overholdelsen af disse krav er for
de offentlige myndigheder en sikkerhed for, at de IKT-tekniske specifikationer er etableret i overensstemmelse
med principperne om åbenhed, gennemsigtighed, upartiskhed og konsensus, som anerkendes af Verdenshandels
organisationen (WTO) inden for standardisering.

(1) EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.
(2) Meddelelse fra Kommissionen, »EUROPA 2020, En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«. KOM(2010) 2020 endelig af
3.3.2010.
(3) Meddelelse fra Kommissionen, »Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne«. COM (2015) 550
final af 28.10.2015.
(4) Meddelelsen »Strategi for et digitalt indre marked i EU« COM(2015) 192 final af 6.5.2015.
(5) KOM(2016) 176 final af 19.4.2016.
(6) KOM (2011) 311 endelig af 1.6.2011.
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(6)

Afgørelsen om udpegning af bestemte IKT-specifikationer skal vedtages efter høring af Den Europæiske Multista
keholderplatform for IKT-standardisering, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2011/C 349/04 (1), og vil
blive suppleret af andre former for høring af sektorspecifikke eksperter.

(7)

Den Europæiske Multistakeholderplatform for IKT-standardisering har evalueret og afgivet positiv udtalelse om
udpegning af følgende tekniske specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud: »SPFSender Policy Framework for Authorizing Use of Domains in Email« (»SPF«), »STARTTLS-SMTP Service Extension
for Secure SMTP over Transport Layer Security« (»STARTTLS-SMTP«) og »DANE-SMTP Security via Opportunistic
DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security (»DANE- SMTP«)«, der er udviklet af
Internet Engineering Task Force (IETF) »Structured Threat Information Expression (»STIX 1.2«)« og »Trusted
Automated Exchange of Indicator Information (»TAXII 1.1«)«, som er udviklet af Organization for the
Advancement of Structured Information Standards (»OASIS«). Evalueringer og udtalelser om platformen blev
efterfølgende forelagt sektorspecifikke eksperter til høring, og disse afgav også positiv udtalelse om udpegningen.

(8)

Den tekniske specifikation »SPF«, der er udviklet af IETF, er en åben standard, der specificerer en teknisk metode
til at påvise forfalskning af afsenderadresser. SPF giver mulighed for at kontrollere, om en meddelelse er sendt fra
en server, der er bemyndiget hertil. Det drejer sig om et simpelt e-mail-valideringssystem, der er beregnet til at
opdage e-mail-spoofing ved hjælp af en mekanisme, der gør det muligt at tillade modtagende mail-exchangere at
kontrollere, at indkommende mail fra et domæne kommer fra en vært, der er godkendt af dette domænes
administratorer. Formålet med SPF er at forhindre spammere i at sende meddelelser med forfalskede
afsenderadresser i et bestemt domæne. Modtagerne kan slå op i en SPF-record for at fastslå, om en meddelelse,
der foregiver at være fra det pågældende domæne, kommer fra en godkendt mailserver.

(9)

»STARTTLS-SMTP«, der er udviklet af IETF, er en måde, hvorpå en eksisterende usikker forbindelse kan
opgraderes til en sikker forbindelse. STARTTLS er en udvidelse af Simple Mail Transfer Protocol(»SMTP«)tjenesten, der gør det muligt for en SMTP-server og en klient at anvende Transport Layer Security (»TLS«) til
levering af privat, autentificeret kommunikation over internettet. Især usikret e-mail-kommunikation udgør en
vigtig angrebsvej for indbrud i offentlige net. Når en bruger sender en e-mail, sender mailserveren hos brugerens
mail-udbyder denne e-mail til modtagerens mailserver. Forbindelsen mellem disse mailservere kan sikres på
forhånd med TLS. STARTTLS giver mulighed for at opgradere en ikke-krypteret (plain-text) forbindelse til en
krypteret TLS-forbindelse.

(10)

»DANE-SMTP«, der er udviklet af IETF, er en suite af protokoller, der forbedrer internetsikkerheden ved at gøre det
muligt at anbringe nøgler i domænenavnesystemet (DNS), og at disse sikres ved hjælp af DNSSEC (»DNSsikkerhed«). Ved oprettelsen af en sikker forbindelse med en ukendt part er det ønskeligt at gennemføre en onlinekontrol af den afsendende parts autenticitet og af destinationen. Dette kan gøres ved hjælp af certifikater udstedt
af certificeringsmyndigheder (»CA«) inden for PKI-systemet eller ved hjælp af self-signed-certifikater. DANE gør
det muligt for indehaveren af et domæne (»registranten«) at forelægge supplerende oplysninger ud over onlinecer
tifikaterne gennem en DNSSEC-sikret record. DANE er derfor særligt vigtig ved bekæmpelse af aktive angribere.

(11)

»STIX 1.2«, som er udviklet af OASIS, er et sprog til beskrivelse af informationer om cybertrusler på en
standardiseret og struktureret måde. Det dækker vigtige emner vedrørende cybertrusselsdata og letter analysen og
udvekslingen af oplysninger om angreb. Det karakteriserer et omfattende sæt cybertrusselsinformationer,
herunder indikatorer vedrørende fjendtlig aktivitet, såsom IP-adresser, filhasher og kontekstuelle oplysninger om
trusler, herunder fjendtlig taktik, teknik og fremgangsmåde (»Tactics, Techniques and Procedures — TTP«),
udnyttelsesmål, kampagner og initiativer (»Courses of Action — COA«). Disse informationer udgør en samlet
karakteristik af cybermodstanderens bevæggrunde, kapaciteter og aktiviteter og vil dermed kunne være et redskab
i forsvaret mod angreb.

(12)

Den tekniske specifikation »TAXII v1.1«, som også er udviklet af OASIS, standardiserer tilliden til automatiseret
udveksling af informationer om cybertrusler. TAXII definerer tjeneste- og meddelelsesudvekslinger til deling af
brugbare informationer om cybertrusler på tværs af organisations-, produkt- eller tjenestegrænser med henblik på
afsløring, forebyggelse og afbødning af cybertrusler. TAXII giver organisationer mulighed for at opnå bedre
situationsbevidsthed om nye trusler, og det sætter organisationer i stand til let at udveksle information med
partnere, samtidig med at eksisterende forbindelser og systemer optimeres —

(1) Kommissionens afgørelse 2011/C 349/04 af 28. november 2011 om oprettelse af Den Europæiske Multistakeholderplatform for Iktstandardisering (EUT C 349 af 30.11.2011, s. 4).

12.12.2017

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 328/125

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Der kan henvises til de i bilaget oplistede tekniske specifikationer i forbindelse med offentlige udbud.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Internet Engineering Task Force (IETF)
Nr.

Betegnelse for IKT-teknisk specifikation

1

SPF-Sender Policy Framework

2

STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security

3

DANE-SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport
Layer Security (TLS)
Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Nr.

Betegnelse for IKT-teknisk specifikation

1

STIX 1.2 Structured Threat Information Expression

2

TAXII 1.1 Trusted Automated Exchange of Indicator Information
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2289
af 11. december 2017
om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger
over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater
(meddelt under nummer C(2017) 8631)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen
i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol
i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre
marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær
influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter
at de berørte medlemsstaters kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner
i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af
de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de
områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.
Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes
i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum
opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Siden datoen for dens vedtagelse er gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret flere gange for at tage
hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til aviær influenza. Navnlig blev
gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 (5)
med henblik på at fastsætte regler om afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de områder, der er opført
i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247. Denne ændring tog hensyn til, at daggamle kyllinger udgør
en meget lav risiko for spredning af højpatogen aviær influenza sammenlignet med andre fjerkræprodukter.

(4)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev også efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelses
afgørelse (EU) 2017/1841 (6) med henblik på at styrke de gældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, hvis
der er en øget risiko for spredning af højpatogen aviær influenza. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247
foreskriver derfor nu, at der på EU-plan skal oprettes supplerende spærrezoner i de berørte medlemsstater, jf.
artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, efter et eller flere udbrud af højpatogen aviær influenza, og det
fastsættes, hvor længe de foranstaltninger, der skal anvendes i zonerne, skal opretholdes. Ved gennemførelses
afgørelse (EU) 2017/247 er der nu også fastsat regler for afsendelse af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og
rugeæg fra de supplerende spærrezoner til andre medlemsstater på visse betingelser.

(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.
(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af
højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).
(4) Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af
direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).
(5) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om
beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).
(6) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 af 10. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247
om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 261 af 11.10.2017, s. 26).
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(5)

Desuden er bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret adskillige gange for at tage hensyn til
ændringer af grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de berørte medlemsstater har oprettet
i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF. Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev senest
ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2175 (1), efter at Bulgarien og Italien havde
anmeldt nye udbrud af højpatogen aviær influenza i disse medlemsstater. Bulgarien har anmeldt to udbrud af
højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter i regionerne Sliven og Yambol i denne
medlemsstat til Kommissionen. Italien har anmeldt udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på
fjerkræbedrifter i regionerne Lombardiet, Piemonte og Lazio i denne medlemsstat til Kommissionen. Disse
medlemsstater har også meddelt Kommissionen, at de efter de pågældende udbrud har gennemført de nødvendige
foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner
omkring de inficerede fjerkræbedrifter og i Italiens tilfælde udvidelse af de supplerende spærrezoner.

(6)

Siden datoen for den seneste ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse
(EU) 2017/2175 har Bulgarien anmeldt et nyligt udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på
fjerkræbedrifter i regionen Stara Zagora i denne medlemsstat til Kommissionen. Bulgarien har også meddelt
Kommissionen, at landet efter det pågældende nylige udbrud har gennemført de nødvendige foranstaltninger
i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den
inficerede fjerkræbedrift.

(7)

Desuden har Italien anmeldt yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter
beliggende i regionerne Lombardiet og Veneto i denne medlemsstat til Kommissionen. Italien har også meddelt
Kommissionen, at landet efter disse nylige udbrud har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til
direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de inficerede
fjerkræbedrifter.

(8)

Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Bulgarien og Italien har gennemført i henhold til direktiv
2005/94/EF som følge af de seneste udbrud af højpatogen aviær influenza i de pågældende medlemsstater, og
finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som disse to medlemsstaters
kompetente myndigheder har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra enhver fjerkræbedrift, hvor der er bekræftet et
udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8.

(9)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører
uberettigede handelshindringer, er det som følge af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza i Bulgarien og
Italien nødvendigt, i samarbejde med disse to medlemsstater, hurtigt på EU-plan at identificere de beskyttelses- og
overvågningszoner, der er oprettet i de pågældende medlemsstater i henhold til direktiv 2005/94/EF. Derfor bør
oplysningerne om Bulgarien og Italien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ajourføres for at tage
højde for den opdaterede epidemiologiske situation i disse medlemsstater for så vidt angår den pågældende
sygdom. Der bør navnlig tilføjes nye oplysninger til listerne i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247
vedrørende de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien og Italien, der nu er underlagt restriktioner
i henhold til direktiv 2005/94/EF.

(10)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at ajourføre regionali
seringen på EU-plan ved at indsætte de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien og Italien, der er oprettet
i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza i de pågældende
medlemsstater, samt varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(11)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.
(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2175 af 21. november 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU)
2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 306 af
22.11.2017, s. 31).
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Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.
På Kommissionens vegne
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen
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BILAG

I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:
1) I del A foretages følgende ændringer:
a) Oplysningerne vedrørende Bulgarien affatttes således:
»Medlemsstat: Bulgarien

Område

Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 29, stk. 1, i direktiv
2005/94/EF)

Stara Zagora region, Municipality of Chirpan
15.12.2017«

Gita
Darjava
Svoboda
Oslarka

b) Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:
»Medlemsstat: Italien

Område

Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 29, stk. 1, i direktiv
2005/94/EF)

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,297588 E10,221751

7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,280826 E10,219352

6.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,264774 E10,205204

5.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,267177 E10,233081

5.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,291849 E10,220940

6.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0080) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45.259133 E10.317484

16.12.2017

— The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0082) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45.707605 E11.947517

29.12.2017«

L 328/130
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2) I del B foretages følgende ændringer:
a) Oplysningerne vedrørende Bulgarien affatttes således:
»Medlemsstat: Bulgarien

Område

Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Sliven region, Municipality of Sliven

— Glushnik

25.11.2017-3.12.2017

— Kaloyanovo

— Sliven

3.12.2017

— Trapoklovo
— Dragodanovo
— Kamen
— Topolchane
— Sotirya
— Sedlarevo

— Zhelyu voyvoda

7.12.2017

— Blatets
— Gorno Aleksandorvo

Yambol region

— Municipality of Straldzha

30.11.2017-7.12.2017

— Zimnitsa
— Charda

— Municipality of Straldzha
— Straldzha
— Atolovo
— Vodenichene
— Dzinot
— Lozentets
— Municipality of Tundzha
— Mogila
— Veselinovo
— Kabile
— Chargan
— Municipality of Yambol
— Yambol city

7.12.2017
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Område

L 328/131
Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Stara Zagora region

16.12.2017-24.12.2017

— Municipality of Chirpan
— Gita
— Darjava
— Svoboda
— Oslarka

24.12.2017

— Municipality of Chirpan
— Chirpan
— Dimitrievo
— Malko Tranovo
— Rupkite
— Svoboda
— Tselina
— Tsenovo
— Volovarovo
— Yazdach
— Zetiovo
— Zlatna Livada
— Municipality of Stara Zagora
— Vodenicharovo
— Samuilovo
— Kozarevec

Haskovo region, Municipality of Dimitrovgrad

— Merichleri

24.12.2017«

— Velikan

b) Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:
»Medlemsstat: Italien

Område

Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,275251 E10,160212

29.11.2017-7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017
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Område
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Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,273215 E10,15843

29.11.2017-7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,279373 E 10,243124

29.11.2017-7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,244372 E10,19965

29.11.2017-7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,551421 E9,742449

27.11.2017-5.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,247829 E10,173639

28.11.2017-6.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,314835 E10,183902

29.11.2017-7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,268601 E10,198274

30.11.2017-8.12.2017
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Område

L 328/133
Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,287212 E10,211417

30.11.2017-8.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,257394 E10,236272

1.12.2017-9.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,294615 E10,262587

5.12.2017-13.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

— The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,028312 E8,129643

2.12.2017-10.12.2017

— The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,279698 E10.2546060

3.12.2017-11.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698
E10.2546060

11.12.2017

— The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N41,933396 E12,82672

27.11.2017-5.12.2017

— The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,221999 E10,142106

3.12.2017-11.12.2017
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Område

12.12.2017
Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,297588 E10,221751

8.12.2017-16.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,280826 E10,219352

7.12.2017-15.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,264774 E10,205204

6.12.2017-14.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,267177 E10,233081

6.12.2017-14.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45,291849 E10,220940

7.12.2017-15.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0080) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45.259133 E10.317484

17.12.2017-25.12.2017

— The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0080) extending beyond
the area described in the protection zone and within the circle of a radius of
ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.259133 E10.317484

25.12.2017

12.12.2017
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Område

L 328/135
Anvendelsen ophører (dato)
(artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

— The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0082) contained within
a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N45.707605 E11.947517

30.12.2017-7.1.2018

— The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0082) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.707605 E11.947517

7.1.2018«
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RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED
INTERNATIONALE AFTALER
AFGØRELSE Nr. 52/2017 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT I HENHOLD
TIL AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG
AMERIKAS FORENEDE STATER
af 24. november 2017
om

opførelse

af

overensstemmelsesvurderingsorganer på listen
elektromagnetisk kompatibilitet [2017/2290]

i

sektorbilaget

om

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater,
særlig artikel 7 og 14, og ud fra følgende betragtning:
Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om opførelse af et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer i et
sektorbilag —

BESTEMT FØLGENDE:

1. Overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen
»EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.
2. Det konkrete omfang af de produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, for hvilke overensstemmelsesvurde
ringsorganet i tillæg A opføres på listen, er aftalt mellem parterne og vil blive opretholdt af dem.
Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af det blandede udvalgs repræsentanter, som er
bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen
for den sidste undertegnelse.
På vegne af Amerikas Forenede Stater

På vegne af Den Europæiske Union

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Undertegnet i Washington D.C., den 15. november
2017.

Undertegnet i Bruxelles, den 24. november
2017.
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TILLÆG A

EF-overensstemmelsesvurderingsorgan, der tilføjes på listen over overensstemmelsesvurde
ringsorganer i kolonnen »EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om
elektromagnetisk kompatibilitet

EMITECH Chassieu

7 rue Georges Méliès
69680 Chassieu
FRANKRIG
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AFGØRELSE Nr. 53/2017 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT I HENHOLD
TIL AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG
AMERIKAS FORENEDE STATER
af 24. november 2017
om

opførelse

af

overensstemmelsesvurderingsorganer på listen
elektromagnetisk kompatibilitet [2017/2291]

i

sektorbilaget

om

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater,
særlig artikel 7 og 14, og ud fra følgende betragtning:
Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om opførelse af et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer i et
sektorbilag —

BESTEMT FØLGENDE:

1. Overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen
»EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.
2. Det konkrete omfang af de produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, for hvilke overensstemmelsesvurde
ringsorganet i tillæg A opføres på listen, er aftalt mellem parterne og vil blive opretholdt af dem.
Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af det blandede udvalgs repræsentanter, som er
bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen
for den sidste undertegnelse.
På vegne af Amerikas Forenede Stater

På vegne af Den Europæiske Union

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Undertegnet i Washington D.C., den 15. november
2017.

Undertegnet i Bruxelles, den 24. november
2017.
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EF-overensstemmelsesvurderingsorgan, der tilføjes på listen over overensstemmelsesvur
deringsorganer i kolonnen »EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om
elektromagnetisk kompatibilitet

CMC Centro Misure Compatibilità Srl
Via della Fisica, 20
36016 Thiene (VI)
ITALIEN
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AFGØRELSE Nr. 54/2017 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT I HENHOLD
TIL AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG
AMERIKAS FORENEDE STATER
af 24. november 2017
om

opførelse

af

overensstemmelsesvurderingsorganer på listen
elektromagnetisk kompatibilitet [2017/2292]

i

sektorbilaget

om

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater,
særlig artikel 7 og 14, og ud fra følgende betragtning:
Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om opførelse af et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer i et
sektorbilag —

BESTEMT FØLGENDE:

1. Overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen
»EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.
2. Det konkrete omfang af de produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, for hvilke overensstemmelsesvurde
ringsorganet i tillæg A opføres på listen, er aftalt mellem parterne og vil blive opretholdt af dem.
Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af det blandede udvalgs repræsentanter, som er
bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen
for den sidste undertegnelse.
På vegne af Amerikas Forenede Stater

På vegne af Den Europæiske Union

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Undertegnet i Washington D.C., den 15. november
2017.

Undertegnet i Bruxelles, den 24. november
2017.
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elektromagnetisk kompatibilitet
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