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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 7 september 2001
om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001
om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)
[delgivet med nr K(2001) 2503]
(Text av betydelse för EES)

(2001/680/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR UTFÄRDAT
DENNA REKOMMENDATION

(4)

I tillämpliga fall skall riktlinjer ges när det gäller genomförandet av förordning (EG) nr 761/2001 för att erbjuda
organisationerna ett effektivt stöd och bidra till en
harmoniserad utveckling av EMAS i alla medlemsstater.
Nämnda riktlinjer bör i synnerhet omfatta arbetstagarnas
delaktighet i enlighet med bilaga I.B.4 till den förordningen och utarbetandet av de miljöredovisningar som avses
i bilaga III.3.1 till samma förordning.

(5)

De riktlinjer som föreskrivs i denna rekommendation
är förenliga med yttrandet från den kommitté som
upprättats enligt artikel 14 i förordning (EG)
nr 761/2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 211 andra strecksatsen i detta,
och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (1) definieras
de grundläggande kraven för organisationers deltagande
i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).

(2)

Enligt förordning (EG) nr 761/2001 skall kommissionen
främja ett enhetligt genomförande av EMAS, i synnerhet
när det gäller kontroller i enlighet med artikel 4.7.

( 3)

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

EMAS-miljöredovisningarna enligt artikel 3.2 e i förordning (EG) nr 761/2001 bör utarbetas i enlighet med
riktlinjerna i bilaga I till denna rekommendation.

2.

De organisationer som tillämpar EMAS bör beakta de
riktlinjer om arbetstagarnas deltagande som fastställs i
bilaga II.

Kontrollernas enhetlighet kan garanteras genom att
förtydliga bestämmelserna för organisationerna och
genom riktlinjer för miljökontrollanternas verksamhet.

(1) EGT L 114, 24.4.2001, s. 1.
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Organisationerna och miljökontrollanterna bör beakta de
riktlinjer om identifiering av miljöaspekter och bedömning av deras betydelse som fastställs i bilaga III.

Små och medelstora organisationer och miljökontrollanterna bör beakta de riktlinjer för kontrollen av små och
medelstora företag som fastställs i bilaga IV.

5.

17.9.2001

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 7 september 2001.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

RIKTLINJER FÖR MILJÖREDOVISNINGEN

(Alla hänvisningar till bilagor avser bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001, om inget annat anges)

1.

INLEDNING

Syftet med EMAS är att hjälpa organisationer att skaffa rutiner för och vidareutveckla sin miljöprestanda. Dessa
riktlinjer är avsedda att vara till hjälp för organisationer vid utformningen av den miljöredovisning som krävs enligt
det system som föreskrivs i förordning (EG) nr 761/2001 och lyfter fram frågor som skall övervägas vid
sammanställningen av redovisningen i enlighet med bilaga III.

Vid sammanställningen av dessa riktlinjer har man tagit hänsyn till olika intressenters informationsbehov och hur
organisationer kan möta dessa behov. Öppenhet, insyn och regelbunden information om miljöarbetet är
nyckelfaktorer som skiljer EMAS från andra system. Dessa faktorer är också viktiga för att organisationen skall kunna
vinna intressenternas förtroende.

1.1

Planering

Genom att lägga ned lite extra möda på utformningen av miljöredovisningen kan man öka användningen av den och
ge den ett betydande mervärde för att sprida resultaten och löpande förbättra organisationens miljöprestanda. Den
är i synnerhet ett tillfälle att ge en positiv bild av organisationens miljöprestanda till kunder, leverantörer, kringboende,
entreprenörer och anställda.

Olika målgrupper kräver olika slags information. Att i tid fundera på deras behov är viktigt vid beslutet om innehållet
i miljöredovisningen, vilket format den skall ha och hur den skall spridas.

EMAS ger organisationer möjlighet att anpassa relevant information till särskilda målgrupper och säkerställer
samtidigt att all information finns tillgänglig för dem som vill ha den. Organisationerna bör tänka igenom hur man
bäst förmedlar informationen till olika målgrupper och om detta skall ske i form av enenda rapport eller genom
utdrag från godkänd information. Den information som skall ingå i miljöredovisningen bör vara lätt att få tag på
från miljöledningssystemet och bör, som sådan, inte vara svår att generera.

Även om det enligt förordning (EG) nr 761/2001 krävs att miljöinformation skall presenteras i pappersformat för
dem som inte kan tillägna sig informationen på annat sätt (punkt 3.1 i bilaga III) uppmuntras organisationer att
utnyttja alla tillgängliga metoder för att göra miljöredovisningen tillgänglig för allmänheten (punkt 3.6 i bilaga III).
Genom dokument i elektroniskt format, t.ex. på webbplatser, kan man på ett kostnadseffektivt sätt göra information
tillgänglig för ett stort antal människor, samtidigt som det enkelt går att skriva ut den för dem som inte har tillgång
till sådana resurser. På detta sätt kan organisationer undvika kostnaderna för att producera ett stort antal dyra,
eleganta rapporter. För att ge en allmän bild av organisationens miljöprestanda föreskrivs i förordning (EG)
nr 761/2001 att informationen skall göras tillgänglig i en konsoliderad, tryckt version i samband med organisationens
första registrering och därefter vart tredje år. Dessutom måste organisationerna årligen uppdatera eventuella ändringar
av denna information (förutom på de villkor som anges i de riktlinjer för kontroll-, godkännande- och
revisionsfrekvens som fastställs i bilaga II till kommissionens beslut 2001/681/EG (1)).
(1) Se s. 34 i detta nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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Utformning och innehåll

Eftersom miljöredovisningen är ett offentligt dokument bör den skrivas på ett kortfattat och begripligt sätt. Det finns
inget som säger att EMAS-redovisningar måste vara långa, komplicerade dokument. En kortfattad, väl uppställd
redovisning kan förmedla all relevant information till läsaren. Detta gäller särskilt för små företag.
I förordning (EG) nr 761/2001 föreskrivs varken på vilket sätt miljöredovisningen skall utformas eller i vilken
ordning olika frågor skall behandlas. Detta är något som organisationerna själva får fastställa, under förutsättning av
kraven i punkt 3.2 i bilaga III uppfylls. Om en organisation tar fram en samlad miljöredovisning som omfattar ett
antal anläggningar på olika geografiska platser kan det vara klokt att tänka igenom hur redovisningen skall utformas
för att se till att betydande miljöpåverkan för varje anläggning klart identifieras och beskrivs i den samlade
redovisningen (punkt 3.7 i bilaga III).
Den som läser miljöredovisningen kanske vill kunna jämföra resultaten av organisationens miljöprestanda under en
längre tid för att identifiera betydelsefulla trender. Det är därför viktigt att ta med samma slags information som
redovisats tidigare år samt att upprepa eventuella uttalanden som gjorts för underlätta för läsaren att göra jämförelser
samt att göra informationen begriplig. Det kan vara klokt att anlita en utomstående part som granskar och
kommenterar det färdiga dokumentet.

2.

RIKTLINJER

Detta avsnitt innehåller riktlinjer för de krav som anges i punkt 3.2 i bilaga III.

Krav:
a) ”En klar och entydig beskrivning av organisationens registrering i EMAS och en sammanfattning av dess
verksamhet, produkter och tjänster samt, i förekommande fall, dess relation till eventuella moderorganisationer”
S y f t e : Att ge en klar förståelse för organisationen och dess verksamhet, produkter och tjänster.
H u r : Ange var organisationen är belägen och beskriv kortfattat dess verksamheter, produkter och tjänster. Kartor,
fotografier och figurer med tillhörande kommentarer kan vara ett sätt att förmedla denna information och kan också
användas för att illustrera organisationens miljöledningsstruktur och förhållande till andra delar av organisationen.
I presentationen bör man tydligt ange om endast en del av organisationen är EMAS-registrerad för att undvika
förvirring med avseende på närbesläktade delar av organisationen, både från en geografisk och miljöledningsmässig
synpunkt.
Om organisationen tillverkar många olika produkter kan dessa slås ihop i produktgrupper. Man skulle kunna
inbegripa dels de varor som tillverkas och de tjänster som tillhandahålls, dels uppgifter om antalet anställda i
organisationen och grundläggande ekonomiska uppgifter om den.
Om företaget har ägarandelar i dotterbolag, samriskföretag eller lagt ut viss produktion utanför företaget, bör detta
redovisas. Samma sak gäller för förvärv, sammanslagningar och avyttringar under året.

God praxis:
—

Kartor och figurer.

—

Flygfoton med kommentarer.
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—

Flödesscheman.

—

Organisationens klassificering (dvs. NACE-koden).

—

Namn på kontaktpersonen (i förekommande fall).

Krav:
b) ”Organisationens miljöpolicy och en kort beskrivning av organisationens miljöledningssystem”
S y f t e : Att presentera organisationens miljöpolitiska åtaganden och kortfattat beskriva hur dessa genomförs i hela
organisationen.
H u r : Genom att inbegripa miljöpolicyn i miljöredovisningen. Redovisa i korta ordalag det miljöledningssystem
som organisationen har infört för att genomföra policyn. Ett organisationsschema som visar ansvarsfördelningen när
det gäller miljöfrågor kan kanske åskådliggöra hur miljöledningssystemet (EMS) genomförs. Ett enkelt flödesschema
kan vidare visa på samband mellan policyn, identifiering och bedömning av miljöaspekter, övergripande och
detaljerade miljömål och miljörevision.

Goda råd:
—

Inkludera miljöpolicyn, och eventuellt ett inledningsanförande, undertecknad av organisationens verkställande
direktör (VD).

—

Inkludera ett organisationsschema med kontaktuppgifter för miljörepresentanten.

—

Inkludera en illustration som visar miljöledningssystemets struktur.

—

Kommentera eventuella större förändringar i miljöpolicyn eller ledningssystemet.

Krav:
c) ”En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter som resulterar i betydande miljöpåverkan
från organisationens sida och en förklaring av arten av påverkan i relation till dessa aspekter (bilaga VI)”
S y f t e : Att ge en överskådlig bild av organisationens betydande miljöaspekter och beskriva miljöpåverkan av dess
verksamhet, produkter och tjänster. Det viktigaste är att läsaren förstår sambandet mellan vad organisationen gör
och den betydande miljöpåverkan som detta kan förorsaka.
H u r : Organisationen skulle kunna beskriva hur dess olika betydande miljöaspekter påverkar miljön. Alternativt kan
organisationen redogöra för hur dess olika miljöaspekter påverkar olika miljöfaktorer (t.ex. luft, vatten, växter och
djur). Inflödes/utflödesscheman, tabeller och illustrerade diagram med kommentarer är alla bra metoder för att
sammanställa kortfattad information. Se även de riktlinjer om miljöaspekter och miljöpåverkan som fastställs i
bilaga III till denna rekommendation.
Kommentera även miljöpåverkan till följd av olyckor samt eventuella miljöskulder. Även miljöpåverkan i samband
med tidigare verksamheter som kan omvandlas till framtida skulder kan vara av betydelse.

Exempel – Miljöhänsyn och miljöeffekter
Det är viktigt att EMAS-beskrivningen tydligt redogör för sambandet mellan miljöprogrammet och dess olika
verksamheter, å ena sidan, och arten av de potentiella miljöeffekterna som programmet kan ge upphov till, å andra
sidan. Detta kan exempelvis visas i tabellform, där sambanden mellan programverksamheten och miljöeffekterna
illustreras.
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VERKSAMHET
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MILJÖEFFEKTERNAS ART
STADIER I FÖRETAGETS LIVSCYKEL

UPPHANDLING
inköp av material för framställning, distribution och marknadsföring
Inköp av plastmaterial för framställning

Förstörelse av icke-förnybara resurser

Inköp av papper, kartong och trycksaker

Förstörelse av biologisk mångfald, global uppvärmning och vattenförorening

FRAMSTÄLLNING
(inför även uppgifter och siffror om produkter och tjänster
produktframställning)
Produktpressning

Global uppvärmning och försurning

Produktpressning och tryck

Lokal luftförorening, aluminium-, lack-, bläckoch lösningsmedelsavfall

MARKNADSFÖRING OCH FÖRVALTNING
utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster
Utveckling av grafik för produktförpackning
och marknadsföring

Avfallsproduktion genom användning och bortskaffande av fotomaterial och kemikalier innehållande metaller och syror

Kontorsdrift, inbegripet användning av energi,
papper och kontorsmaterial

Global uppvärmning och avfallsproduktion

DISTRIBUTION
transport av produkter på väg och via luften, från framställningsanläggningen till distributionscentra samt stormarknader
och återförsäljare
Användning av kartong och krympfolie för
transitförpackning

Resursförbrukning och avfallsproduktion

Väg- och lufttransport

Global uppvärmning och lokal luftförorening,
förbrukning av oljetillgångarna, trafikstockningar och buller

BORTSKAFFNING AV AVFALL
kundernas bortskaffning av avfall, överskottslager samt bortskaffande genom återanvändning, materialåtervinning,
deponering eller förbränning
Kundernas bortskaffande av förpackningsmaterial

Ökade hushållsavfallsströmmar
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Ett annat sätt är att koppla miljöeffekterna av organisationens verksamhet till verksamhetens inputs och outputs i en
s.k. miljöbalansräkning:
Input

Output

Flygbränsle

Miljöeffekter

Luftutsläpp i form av
— Koldioxid

Global uppvärmning

— Vattenånga

Global uppvärmning

— Kolväten

Global uppvärmning, uppkomst av marknära ozon

— Kväveoxider

Global uppvärmning, försurning, uppkomst av marknära ozon, förstörelse av ozonskiktet i stratosfären,
övergödning
Förbrukning av icke-förnybara resurser

Bränsleångor (främst utsläpp till luften)
— Koldioxid

Global uppvärmning

— Kolväten

Global uppvärmning, uppkomst av marknära ozon

Goda råd:
—

Inbegrip de kriterier som fastställts för att identifiera betydande miljöpåverkan i enlighet med kravet i punkt 6.1
i bilaga VI.

—

Använd tabeller, figurer och flödesscheman.

Krav:
d) ”En beskrivning av de övergripande och detaljerade miljömålen satta i relation till de betydande miljöaspekterna
och den betydande miljöpåverkan”
S y f t e : Att visa vad organisationen tänker göra för att förbättra sin miljöprestanda. Organisationernas miljöprogram
skall hjälpa läsaren att förstå organisationens insatser för bättre miljöprestanda. Organisationerna skall kunna visa ett
tydligt samband mellan de aspekter som man själv anser vara av störst betydelse, och de planer man har för
förbättringar.
H u r : Sätt övergripande och detaljerade miljömål i relation till de betydande miljöaspekterna och den betydande
miljöpåverkan. Detta kan presenteras i en tabell med angivande av tidsfristen för att uppnå de övergripande och
detaljerade miljömålen och kombineras med den information som krävs enligt punkt c. Presentera de övergripande
och detaljerade miljömålen i specifika, tillfredsställande, relevanta och, där så är möjligt, mätbara termer.

Exempel – Miljöprogrammets mål och syften
Problem

Mål/syften

Insatser

Tidsschema

Material och materialanvändning

Minskning av miljöeffekterna
av dessa material med 20 %

Införliva miljöriktlinjer
upphandlingsstrategierna

i

Slutet av 200X

Lösningsmedel och flyktiga organiska föreningar,

Minskning av lösningsmedelsutsläppen till årliga medelvärden under

Installation av ny lackeringsanläggning för vattenburen
lackering

Mitten av 200X

utsläpp av lösningsmedel och
flyktiga organiska föreningar

—

53 g/m2 (fast)

Införande av nya rutiner i
lackeringsanläggningar

Mitten av 200X

—

56 g/m2 (metallic)
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Goda råd:
—

Motivera kortfattat varför just dessa övergripande och detaljerade miljömål har valts ut, i förekommande fall
med hänvisning till försiktighetsåtgärder.

—

Redovisa ansvarsfördelningen för att nå de övergripande och detaljerade miljömålen.

—

Ange kostnaderna för att uppnå de övergripande och detaljerade miljömålen.

—

Hänvisa till de övergripande och detaljerade miljömålen under tidigare rapporteringsperioder.

Krav:
e) ”En sammanfattning av tillgängliga uppgifter om organisationens miljöprestanda i relation till dess övergripande
och detaljerade miljömål med avseende på dess betydande miljöpåverkan. Sammanfattningen kan inbegripa siffror
för utsläpp av föroreningar, avfallsgenerering, råvarukonsumtion, energi- och vattenanvändning, buller samt andra
aspekter som anges i bilaga VI. Dessa uppgifter bör medge årsvisa jämförelser för att bedöma utvecklingen av
organisationens miljöprestanda”
S y f t e : Att redovisa organisationens miljöprestanda och hur långt den har kommit för att uppnå sina övergripande
och detaljerade miljömål. Vidare att visa hur organisationens miljöprestanda ändras med tiden.
H u r : Redovisa uppgifter om miljöprestanda i förhållande till de övergripande och detaljerade miljömålen med
avseende på betydande miljöpåverkan i enlighet med bilaga VI. Miljöprestanda kan presenteras på flera olika sätt,
t.ex. genom stapeldiagram, kurvdiagram och tabeller. Absoluta uppgifter om prestanda skulle kunna kombineras
med indikatorer för miljöprestanda för att på så sätt kunna påvisa sambandet mellan prestanda och produktion,
årsomsättning etc. Vid redovisning av dessa uppgifter måste man se till att man använder korrekta måttenheter. Om
organisationen sammanställer uppgifter från olika källor i miljöledningssystemet måste den dessutom se till att den
för denna sammanställning använder en korrekt metod, som kan kontrolleras och reproduceras av kontrollanten.
Uppgifterna bör redovisas i ett överensstämmande format för att medge årsvisa jämförelser.
Alla övergripande och detaljerade miljömål kanske inte kan uppnås inom de planerade tidsramarna, särskilt inte om
organisationen ställer upp mycket höga mål för sig själv. Om de övergripande och detaljerade målen inte uppnås är
det brukligt att i miljöredovisningen ange skälen till detta.

Exempel – Utsläpp av CO2 i förhållande till mål och rättsliga bestämmelser

Goda råd:
—

Användningen av indikatorer för miljöprestanda bidrar till att öka tydligheten, öppenheten och jämförbarheten
i den information som en organisation tillhandahåller.

—

Förklara vilka åtgärder som har vidtagits för att nå aktuella prestandanivåer.
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—

Redogör för miljöprestanda i förhållande till de övergripande och detaljerade miljömålen samt till lagstadgade
krav och nationella eller sektorspecifika miljömål.

—

Förklara hur uppgifterna har samlats in och bearbetats.

—

Koppla uppfyllelsegraden till de övergripande och detaljerade miljömålen i tidigare miljöredovisningar för att
ge en fullständig bild av organisationens miljöprestanda.

—

Kommentera varför vissa mål inte har uppnåtts.

—

Kommentera varför vissa uppgifter inte finns tillgängliga (t.ex. att inga mätningar har utförts, att det inte
föreligger några miljötillstånd eller gränsvärden att iaktta).

Krav:
f) ”Övriga faktorer med avseende på miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i relation till rättsliga bestämmelser med
avseende på deras betydande miljöpåverkan”
S y f t e : Om organisationen redovisar uppgifter om sin miljöprestanda i förhållande till betydande reglerad
miljöpåverkan, måste den även redovisa miljöprestanda i förhållande till de föreskrivna gränserna. Organisationen
kan också ta med annan information som rör dess miljöprestanda i redovisningen.
H u r : När organisationen redovisar de uppgifter som avses i punkt d kan den också välja att ta med information om
föreskrivna gränser för att påvisa att kraven uppfylls. Ytterligare information som organisationen kan ta med
inbegriper närmare uppgifter om de investeringar som gjorts för att förbättra miljöprestanda, stöd till lokala
miljögrupper och åtgärder för att främja dialog med intressenter. Organisationer kan vilja överväga att redogöra för
befintliga säkerhetsplaner.

Goda råd:
—

Produktinformation.

—

Upphandlingspolicy.

—

Viktiga beslut och investeringar.

—

Försiktighetsåtgärder/miljöskyddsåtgärder/förebyggande åtgärder.

—

Klagomål, allmänna och kommunala frågor.

—

Forskning och utveckling.

—

Tillbud och överträdelser.

—

Budget.

Krav:
g) ”Miljökontrollantens namn och ackrediteringsnummer samt datum för godkännandet”
S y f t e : Att informera om vem som har godkänt miljöredovisningen och när.
H u r : Detta kan göras i ett formellt uttalande där man anger vad miljökontrollanten har gjort för att godkänna
redovisningen.

3.

KRITERIER FÖR RAPPORTERING AV MILJÖPRESTANDA

Användningen av indikatorer för miljöprestanda bidrar till att öka tydligheten, öppenheten och jämförbarheten i den
information som en organisation tillhandahåller. Valet av dessa indikatorer är viktigt och de måste uppfylla kraven i
punkt 3.3 i bilaga III. Kommissionen har i vederbörlig ordning utvecklat riktlinjer om valet och användningen av
indikatorer.
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4.

INFORMATION TILL SÄRSKILDA MÅLGRUPPER

Organisationer kan vilja publicera information som särskilt riktar sig till olika målgrupper. Här nedan återfinns några
exempel på vad olika målgrupper kan tänkas vara intresserade av. Se även punkt 3.6 i bilaga III.
Intressenter och informationsbehov

4.1

Kommunen

Särskilt intresse kan förväntas för följande frågor:
—

Miljö- och hälsoaspekterna av de ämnen som produceras och släpps ut.

—

Yttre risker och hur organisationen förhindrar eller hanterar dessa.

—

Information om arten av och antalet klagomål och det sätt på vilket de klagande behandlas samt hur man löser
klagomål.

—

Information om överskridande av tillåtna utsläppsgränser och vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra
en återupprepning.

4.2

Kunder

Förbindelserna mellan en organisation och dess leverantörer och kunder är ofta långsiktiga. Kunder är en särskilt
inflytelserik målgrupp. De kan ställa särskilda miljökrav på sina leverantörer (upphandlingspolicy) som rör produkter,
tjänster och ledning.
Den specifika information som kunder är intresserade av och de miljöförbättringar som de skulle vilja se kan
förmodligen bäst fastställas genom nära ömsesidiga kontakter och samarbete.

4.3

Anställda

Många organisationer betraktar sina egna anställda som en viktig grupp användare av miljöredovisningen. I
tillämpliga fall kan organisationen lägga fram miljörapporten för diskussion i arbetarrådet. Särskilt intresse kan
förväntas för följande frågor:
—

Sambandet mellan miljösituationen och arbetsförhållandena, inbegripet olyckor och tillbud och hur dessa
hanteras.

—

Planer på och möjligheten till internutbildning i miljöfrågor.

—

Genomförandet av miljöledningssystemet.

4.4

Finansinstitut/Investerare

Allt fler investerare, banker och försäkringsbolag visar intresse för organisationers miljöstrategier och miljöprestanda.
Särskilt intresse kan förväntas för följande frågor:
—

Miljöstrategi och miljöprestanda hos en organisation på bolagsnivå.

—

Sambandet mellan miljöinformation och ekonomisk information.

—

Organisationens iakttagande av kraven samt kvaliteten på dess miljöledningssystem.

—

Markförorening och närvaro av högriskmaterial, t.ex. asbest i byggnader, eventuella miljörisker i samband med
(nya) produktionsprocesser, produkter och tjänster.
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Andra målgrupper

Konsumenter och konsumentorganisationer, liksom icke-statliga miljöorganisationer, är ofta intresserade av följande
frågor:
—

Organisationernas miljöpolicy och miljöprestanda, i samband med processer, produkter och tjänster.

—

Aktuella politiska frågor och frågor som debatteras i medierna, t.ex. elektronikindustrins insatser för att
återvinna begagnade produkter, undanröjandet av giftiga ämnen inom färg- och limsektorn, träets ursprung
inom skogs- och möbelindustrin etc. En organisation bör vara medveten om att det är förståndigt att klargöra
sin position, sina ansträngningar och sina resultat i dessa frågor.

—

Utvecklingen av miljöprestanda med tiden på olika geografiska platser samt på bolagsnivå, vilket särskilt bör
ske inom tydliga ramar som möjliggör jämförelser med de lagstadgade kraven, bästa tillgängliga teknik och
andra, jämförbara organisationers miljöprestanda.

—

Information om konkreta, övergripande och detaljerade miljömål på lång och kort sikt, inte bara med hänsyn
till utsläpp, utan även till indirekt miljöpåverkan, t.ex. användningen av råvaror, produkter och tjänster, uttjänta
produkter och transport.

—

Hur försiktighetsprincipen har betraktats vid miljöbeslut.
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BILAGA II

RIKTLINJER OM ARBETSTAGARNAS DELTAGANDE INOM RAMEN FÖR EMAS

(Alla hänvisningar till bilagor avser bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001, om inget annat anges)

1.

INLEDNING

Dessa riktlinjer för de anställdas deltagande i EMAS grundas på följande:
I artikel 1.2 i förordning (EG) nr 761/2001 fastställs att

”Målet med EMAS skall vara att främja en fortsatt förbättring av organisationernas miljöprestanda genom

...
d)
att de anställda aktivt engageras i organisationen och att lämplig utbildning och vidareutbildning erbjuds som
möjliggör en aktiv medverkan i de uppgifter som anges i punkt a. Om de så önskar skall företrädare för arbetstagarna
också medverka.”
I bilaga I till förordning (EG) nr 761/2001 fastställs att
”Organisationen skall identifiera behoven av utbildning och praktisk erfarenhet. All personal vars arbete kan ge
upphov till betydande miljöpåverkan skall ha erhållit lämplig utbildning.
Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner så att anställda eller andra berörda på varje relevant funktion
och nivå inser
a)

betydelsen av att miljöpolicyn, rutinerna och miljöledningssystemet följs,

b)

den betydande miljöpåverkan, verklig eller potentiell, som deras arbete kan ge upphov till och möjligheten till
de miljöfördelar som kan uppnås genom en förbättrad personlig insats,

c)

sina roller och ansvar för att uppnå överensstämmelse med miljöpolicyn, rutinerna och kraven i miljöledningssystemet inklusive krav på nödlägesberedskap,

d)

möjliga konsekvenser av att avvika från specificerade driftsrutiner.

Personal med arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan skall ha kunskaper som är grundade på för
uppgiften lämplig utbildning och/eller erfarenhet. (Bilaga I A.4.2)”

”Förutom kraven i avsnitt A i bilaga I skall arbetstagare vara delaktiga i den process som syftar till att ständigt
förbättra organisationens miljöprestanda. Lämpliga former för deltagande såsom systemet med en förslagsbok eller
projektbaserade grupparbeten eller miljökommittéer bör användas för detta ändamål. Organisationerna skall beakta
kommissionens riktlinjer om bästa praxis på detta område. Om de så önskar skall företrädare för arbetstagarna också
medverka. (Bilaga I B.4).”
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Att hela personalen engageras i miljöarbetet öppnar för ökad effektivitet i miljöarbetet och är absolut
nödvändigt för att nå framgång. Att de anställda aktivt deltar i den process som syftar till att ständigt förbättra
organisationens miljöprestanda bör inte ses som en börda. Dessa riktlinjer är tvärtom ett försök att framhäva
motsatsen.
I dessa riktlinjer redogörs för olika sätt att aktivt engagera de anställda som kommer att göra arbetet mer
effektivt, avlasta både ledningen och de anställda och säkerställa ett bra genomförande av EMAS.
Arbetet med miljöfrågor måste ske fortlöpande. Om inte alla i en organisation (ledning och anställda) aktivt
engageras kommer detta inte att ske.
Att alla i en organisation deltar i arbetet är också ett lämpligt sätt att hålla miljöledningssystemet levande och
aktuellt. Erfarenheten har visat att miljöledningssystem som inte aktivt engagerar alla tenderar att bli
byråkratiska och inte fungera särskilt bra.
Det är viktigt att få de anställda att inse att miljöarbetet utgör en möjlighet, och inte ett hot, att bl.a. förbättra
arbetsförhållandena och skapa en känsla av stolthet över att arbeta i en organisation som värnar om miljön.
Forskning, revision av EMAS-organisationer och erfarenheten av frågor som rör förändringar av arbetsorganisationer i allmänhet har visat att resultaten förbättras när alla anställda fortlöpande aktivt engagerar sig, och
särskilt när deras företrädare aktivt deltar i arbetet.
Erfarenheten har dessutom visat att den avmattning som kan uppstå efter en viss tids arbete med system som
EMAS och EN ISO 14001 kan undvikas om de anställda aktivt deltar i arbetet.

2.

2.1

ÅTGÄRDER

Allmänt

Organisationen bör erkänna att de anställdas aktiva engagemang är en drivande kraft bakom och en nödvändig
förutsättning för fortlöpande och framgångsrika miljöförbättringar och en avgörande resurs för förbättring av
miljöprestanda. Organisationen bör erkänna att de anställdas aktiva engagemang är det bästa sättet för att på ett
framgångsrikt sätt förankra miljölednings- och miljörevisionssystemet i organisationen.

Organisationen bör erkänna att termen ”de anställdas engagemang” inbegriper både deltagande av och information
till de enskilda arbetstagarna och deras företrädare, enligt nationella system, på alla nivåer och bör därför utgöra en
del av systemet för de anställdas deltagande.

Åtgärder bör vidtas för att främja arbetstagarnas aktiva delaktighet.

Bevis för att detta sker bör göras tillgängliga för miljökontrollanter. Sådana bevis kan t.ex. inbegripa följande:

Protokoll från möten med fackföreningar, arbetarråd eller andra organisationer som företräder de anställda,
eller från andra interna möten.
Tillgång till lämplig utbildning och information.
Möjligheter för de anställda att komma med förslag (system med förslagslådor).
Tillgång till miljökommittéer.
Möten mellan ledningen och företrädare för de anställda vid vilka organisationens miljöprestanda diskuteras.
Upprättande av miljögrupper eller arbets- och projektgrupper.
Regelbunden information till de anställda och deras företrädare.
Kontakter mellan miljökontrollanter och de anställda och deras företrädare.
Aktiv delaktighet av, information till och samarbete mellan miljötjänstemän/företrädare för ledningen och de
anställda och deras företrädare.
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Organisationen bör erkänna att ledningens åtagande, lyhördhet och aktiva stöd är en nödvändig förutsättning för att
lyckas med dessa processer. I detta sammanhang är det viktigt att understryka behovet av feedback från ledningen till
de anställda.

2.2

Utbildning

Organisationen bör erkänna behovet av att de anställda får fortlöpande information om och utbildning i miljöfrågor.
Grundläggande information och utbildning bör ges till alla anställda. Det är viktigt att även ledningen får utbildning
för att kunna hantera förändringar.
De anställda som är mer direkt engagerade i organisationens miljöledning genom t.ex. deltagande i gemensamma
arbetsgrupper, bör i större utsträckning ges möjlighet att förbättra sina kunskaper. Detta bör omfatta, men inte
begränsas till, EMAS, miljöpolitik, bästa praxis och kommunikation.

2.3

Delaktighetsnivå

Organisationen bör erkänna att de anställdas deltagande är viktigt och nödvändigt på alla nivåer och i alla skeden,
från den allra första dagen för miljöledningsarbetet. Organisationerna bör därför se till att de anställda aktivt deltar i
—

utarbetandet av organisationens miljöpolicy,

—

den inledande miljöutredningen och analysen av nuläget samt insamling och godkännande av information,

—

upprättandet och tillämpningen av ett miljöledningssystem och ett miljörevisionssystem som syftar till att
förbättra organisationens miljöprestanda,

—

miljökommittéer för att samla in information och för att garantera samarbete mellan miljötjänstemän/företrädare för ledningen och de anställda och deras företrädare,

—

gemensamma arbetsgrupper för åtgärder inom ramen för miljöprogrammet och miljörevisionen,

—

utarbetandet av miljöredovisningar.

2.4

Förslag från anställda och belöningssystem

Organisationen bör se till att de anställda på ett enkelt sätt kan komma med förslag på hur man kan förbättra miljön.
Detta skall t.ex. ske genom att förslagslådor sätts upp.
När de åtgärder som de anställda vidtar leder till att organisationens ekonomiska resultat och miljöprestanda
förbättras bör de anställda belönas. Både ekonomiska och andra slags belöningssystem kan användas.
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BILAGA III

RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING AV MILJÖASPEKTER OCH BEDÖMNING AV DERAS BETYDELSE

(Alla hänvisningar till bilagor avser bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001, om inget annat anges)

1.

SYFTET MED RIKTLINJERNA

Syftet med detta dokument är att hjälpa organisationer som tillämpar EMAS att identifiera de betydande miljöaspekter
som är kopplade till deras verksamhet, produkter och tjänster, som de har kontroll över inom sitt miljöledningssystem
eller som de kan utöva inverkan på i enlighet med bilaga VI. Inom ramen för EMAS spelar betydande
miljöaspekter en avgörande roll för en organisations miljöledningssystem, för bedömningen och förbättringen av
dess miljöprestanda, för fastställandet av övergripande och detaljerade miljömål samt för den fortlöpande översynen.
Betydande miljöaspekter och betydande miljöpåverkan är också relevanta för miljöredovisningen enligt bilaga III.

2.

FÖRHÅLLANDET MELLAN MILJÖASPEKTER, BETYDANDE MILJÖASPEKTER OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Principen för EMAS är att miljöaspekter (artikel 2 f i förordning (EG) nr 761/2001) av en organisations verksamhet
resulterar i miljöpåverkan (artikel 2 g). Om miljöaspekterna av en organisations verksamhet har en betydande
miljöpåverkan måste den aspekten betraktas som betydande och införlivas i miljöledningssystemet.

3.

ETT STEGVIS FÖRFARANDE FÖR ATT FASTSTÄLLA BETYDANDE MILJÖASPEKTER

I bilaga VI ges exempel på ”direkta” och ”indirekta” miljöaspekter. Denna lista är inte uttömmande. I den inledande
miljöutredningen och den följande fortlöpande översynen är det absolut nödvändigt att en organisation fördomsfritt,
opartiskt och uttömmande beaktar de särskilda miljöaspekterna av sin verksamhet, sina produkter och sina tjänster.
Det kan finnas fall där det är svårt att klassificera en identifierad miljöaspekt som ”direkt” eller ”indirekt”. Om så är
fallet måste man komma ihåg att den främsta anledningen till att man identifierar miljöaspekter är att man vill skaffa
sig en fullständig översikt över den inverkan som en organisations verksamhet, produkter och tjänster har på miljön
och ta itu med alla befintliga miljöaspekter. Det viktiga är inte att kategorisera en aspekt som direkt eller indirekt
utan att se till att alla aspekter identifieras så att de kan hanteras av miljöledningssystemet. Förfarandet för att
fastställa betydande miljöaspekter kan sammanfattas på följande sätt:

Steg 1

Identifiering av alla miljöaspekter.

Steg 2

Fastställande av kriterier för att bedöma miljöaspekternas betydelse, med beaktande av
gemenskapslagstiftningen.

Steg 3

Identifiering av betydande miljöaspekter på grundval av de kriterier för att bedöma
miljöaspekternas betydelse enligt steg 2.
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4.

HUR MAN IDENTIFIERAR DIREKTA MILJÖASPEKTER

Direkta miljöaspekter omfattar den del av en organisations verksamhet, produkter och tjänster som den har direkt
kontroll över inom sitt miljöledningssystem. Alla organisationer måste beakta de direkta miljöaspekterna av sin
verksamhet. För organisationer utanför industrisektorn kommer emellertid tyngdpunkten att ligga på indirekta
miljöaspekter av dess verksamhet, produkter och tjänster.

Tillvägagångssätt
—

Prata med anställda

—

Gå runt på anläggningen och i grannskapet

—

Prata med intressenter

—

Granska dokument (t.ex. säkerhetsdatablad, licenser)
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—

Undersök lagstiftningen (t.ex. materiella rättsregler och tekniska krav, såsom obligatorisk övervakning av
föroreningar)

—

Granska kriterierna för miljömärkning

—

Kontrollera information från handelskammare etc.

—

Prata med andra EMAS-företag

—

Undersök materialflöden

—

Granska befintliga indikatorer för miljöprestanda

—

Undersök alla delar av organisationen och dess infrastruktur (t.ex. rörledningar, kraftledningar och spår)

Att fundera över
—

Inköpspolitik

—

Utsläpp i vatten och luft

—

Avfall

—

Användning av resurser

—

Energi

—

Lokala frågor

—

Användning och förorening av mark

—

Historiska frågor

—

Transport

5.

INDIREKTA MILJÖASPEKTER OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING MAN KAN PÅVERKA DESSA (PUNKT 6.3 I
BILAGA VI)

I punkt 6.3 i bilaga VI jämställs indirekta miljöaspekter med direkta miljöaspekter enligt punkt 6.2 i bilaga VI.
Indirekta miljöaspekter kan vara ett resultat av en organisations kontakter med tredje parter som till rimlig grad kan
påverkas av den organisation som söker EMAS-registrering. För organisationer utanför industrisektorn, till exempel
lokala myndigheter och finansinstitut, är det viktigt att även överväga de miljöaspekter som är förknippade med
deras kärnverksamhet. En inventering som begränsas till miljöaspekter av en organisations belägenhet och
anläggningar är otillräcklig.

Tillvägagångssätt
—

Prata med (under-) entreprenörer och leverantörer (t.ex. tjänsteföretag, hyresvärdar)

—

Prata med kunder

—

Granska användning och bortskaffande av produkter

—

Undersök verksamheter hos (under-) entreprenörer

—

Granska kriterierna för miljömärkning

—

Kontrollera information från handelskammare etc

—

Prata med andra EMAS-företag

—

Prata med icke-statliga organisationer och andra intressenter

—

Läs igenom information om levererade produkter och tjänster
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Att fundera över
—

Produktfrågor

—

Kontrakt

—

Transport

—

Nya marknader för befintliga produkter

—

Finansiella produkter

—

Produktutbud

—

Turism

—

Tjänster

Direkta miljöaspekter kan kontrolleras genom interna ledningsbeslut. Indirekta miljöaspekter kräver att en
organisation utövar sin inverkan på (under-) leverantörer, entreprenörer, kunder och användare av sina produkter
och tjänster för att få till stånd miljöfördelar. Detta kommer att kräva att organisationerna är kreativa när det gäller
det sätt på vilket de utövar sin inverkan. I enlighet med punkt 6.3 a-g i bilaga VI kan indirekta miljöaspekter omfatta,
men begränsas inte till, följande:
a)

Produktrelaterade frågor (formgivning, utveckling, förpackning, transport, användning och avfallsåtervinning/-hantering)

Organisationer kan vilja överväga
—

tillgängliga resultat av livscykelbedömningar av sina produkter,

—

resultat av utvecklingen och användningen av indikatorer för miljöprestanda,

—

miljöaspekter av levererade produkter, av bearbetningen av sina produkter,

—

effekter av en förutsebar felaktig användning, en otillåten återvinning eller ett otillåtet bortskaffande av sina
produkter,

—

informationsbehovet hos kunder/konsumenter och leverantörer och ytterligare kundutbildning (till exempel
om användning och kvittblivning av produkter),

—

varaktighet och möjlighet att reparera produkter, befintliga produkters kompatibilitet med nya produktserier
och ersättningsdelar.

b)

Kapitalinvesteringar, låneverksamhet och försäkringsverksamhet

Organisationer kan vilja överväga
—

inträdespolicyn och försäkringspremier (till exempel förmånsbehandling för ”gröna” företag, EMAS-organisationer),

—

investeringspolicy (gröna investeringar),

—

bedömningsförfaranden (miljömässig riskminskning),

—

lånepolicy (till exempel förmånsbehandling för ”gröna” företag, EMAS-organisationer),

—

produktutbud (till exempel gröna tillgångar).

c)

Nya marknader

Utsläppandet av befintliga produkter på nya marknader kan mycket väl ge upphov till nya miljöaspekter. Med hänsyn
till detta kan organisationerna vilja undersöka
—

den befintliga infrastrukturen, till exempel för återanvändning, hantering av farligt avfall, transport och
hantering av de ämnen som är mest skadliga för miljön, avloppsvattenrening och nödsituationer,

—

tekniska standarder och utbildningsstandarder,

—

medvetenheten om miljöfrågor på den nya marknaden.
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Val av tjänster och deras sammansättning (exempelvis transport eller catering)

Organisationer kan exempelvis vilja undersöka tjänsteleverantörers miljöledningssystem, till exempel i fråga om
—

inkvarteringstjänster (hotell, konferenscenter),

—

transport- eller åkeritjänster (miljövänliga transportsätt, effektiv organisation av transport, tekniska standarder
och fordons bränsleförbrukning),

—

produktutbud, grön inköpspolicy, användning av återanvändningsbara och komposteringsbara tallrikar,
avfallshantering för cateringtjänster.

e)

Administrativa och planeringsmässiga beslut

Organisationer kan exempelvis vilja titta på
—

aspekter som uppstår genom genomförandet av planeringsbeslut i framtiden,

—

resultat av experimentella spel eller datormodeller,

—

erfarenhet som vunnits från genomförandet av liknande projekt.

f)

Produktutbud

Detta är relevant för organisationer som säljer eller distribuerar produkter som levereras av tredje man. Dessa
organisationer kan exempelvis
—

utveckla en ”grön” upphandlingspolicy med hänsyn till entreprenörer och produkter,

—

ge företräde åt produkter som säljs inom ramen för ett produktåtertagningssystem,

—

leta efter produkter med allmänt godkända miljömärken inom sitt produktutbud.

g)

Entreprenörers, underleverantörers och leverantöres miljöprestanda och miljörutiner

Organisationer kan till exempel
—

ställa frågor till (under-) entreprenörer och leverantörer om deras verksamheters och produkters miljöprestanda,

—

analysera säkerhetsdatablad, produktgruppsanalyser eller relevanta utdrag ur dessa som tillhandahålls av
entreprenörer,

—

utbilda (under-) entreprenörer och leverantörer (till exempel genom att ge dem råd om hur de kan minska
miljöriskerna),

—

ta med ”gröna bestämmelser” i sina kontrakt.

Att fundera över
—

Kundutbildning (t.ex. i användning och avfallshantering av produkter, råd för att minska miljörisker)

—

”Grön” upphandlingspolicy

—

Förmånsbehandling av ”gröna” företag, t.ex. EMAS-registrerade företag (lån, försäkringar)

—

”Gröna” investeringar

—

Produktåtertagningssystem

—

”Gröna” villkor i kontrakt
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6.

HUR MAN UTFÖR EN BEDÖMNING AV MILJÖASPEKTERNAS BETYDELSE

Alla identifierade miljöaspekter måste undersökas och bedömas för att avgöra vilka som har en betydande
miljöpåverkan. Miljöaspekter som har identifierats som betydande måste införlivas i miljöledningssystemet och den
fortlöpande översynen. De som inte identifierats som betydande bör också granskas för att ta hänsyn till förändrade
förhållanden. För att bedöma de ifrågavarande miljöaspekternas betydelse skall organisationen själv utarbeta de
kriterier den tänker använda. I enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 skall kriterierna ”vara heltäckande, tillåta
oberoende kontroll, vara reproducerbara ...” (punkt 6.4 i bilaga VI) och ”beaktar gemenskapslagstiftningen” (punkt 6.1
i bilaga VI). I punkt 6.4 a-g i bilaga VI anges några av de kriterier som en organisation kan beakta för att bedöma
betydelsen av sina miljöaspekter.
På det hela taget bör en organisation beakta följande punkter när den bedömer betydelsen av en miljöaspekt:
—

Potential att orsaka miljöskada.

—

Den lokala, regionala och globala miljöns känslighet.

—

Aspektens eller påverkans storlek, frekvens och reversibilitet.

—

Förekomsten av och kraven i relevant miljölagstiftning

—

Betydelse för intressenter och organisationens anställda.

Dessa punkter och de valda kriterierna kan göras om till frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”, eller användas
på ett mer differentierat sätt för att bedöma betydelsen av organisationens miljöaspekter i ett första steg och skapa
en prioriteringslista för de åtgärder som bör vidtas i ett andra steg (till exempel genom klassificering i kategorierna
”stor”, ”mellanstor”, ”låg”, eller ”mycket viktig”, ”mindre viktig”, ”oviktig”).
När organisationen gör sin bedömning skall den även studera förhållandena under igångsättning och stängning samt
rimligen tänkbara nödsituationer. Hänsyn skall dessutom tas till tidigare, nuvarande och planerade verksamheter.
Användbara informationskällor vid genomförandet av bedömningen kan vara tillstånd, relevanta föreskrifter (till
exempel om gränser för utsläppskvantiteter eller övervakning av föroreningar), nationella handlingsplaner, lokala
handlingsprogram, övervakningsregister eller vetenskapliga studier. Tillsynsmyndigheter, kunder och leverantörer,
miljögrupper, handels- eller yrkessammanslutningar, industriförbund, handelskammare och forskningsinstitut kan
också tillhandahålla värdefull information till stöd för bedömningen.
Ruta ”fundera över”
—

Ackumulerade föroreningar

—

Klimatförändringar (växthusgaser, uttunning av ozonskiktet)

—

Försurning av vatten och mark

—

Eutrofiering av vatten och kvävemättnad av mark

—

Biologisk mångfald, belastning på områden av särskilt bevarandeintresse (t.ex. uppsplittring av livsmiljöer)

—

Införande och spridning av främmande organismer

—

Effekter av metaller

—

Fotokemiska oxidanter och marknära ozon

—

Effekter av (farliga) kemikalier såsom svårnedbrytbara organiska föroreningar

—

Olämplig användning av mark och vattenresurser

—

Luftföroreningar och buller i städer

—

Icke-cykliska materialflöden, avfall och rester i miljön
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BILAGA IV
RIKTLINJER FÖR MILJÖKONTROLLANTER VID KONTROLLEN AV SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG,
SÄRSKILT SMÅFÖRETAG OCH MIKROFÖRETAG
(Alla hänvisningar till bilagor avser bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001, om inget annat anges)

1.

INLEDNING

Små och medelstora företag anses ha problem att genomföra sådana miljöledningssystem som ISO 9001, ISO 14001
och EMAS. Systemen betraktas som alltför byråkratiska och tidsödande. Problemet är inte att förstå kraven i dessa
miljöledningssystem utan att kunna tillhandahålla de fysiska och ekonomiska resurser som krävs för att genomföra
och upprätthålla dem. Särskilt bekymmersam är den traditionella tilltron till kontrollerad dokumentation som det
enda sättet att påvisa att ett ledningssystem fungerar i enlighet med kraven i de ledningssystem som definieras i
standarder och föreskrifter. Upprätthållandet och kontrollen av sådana system är tidskrävande och strider ofta mot
det sätt på vilket man brukar arbeta i små företag.
Små företag kännetecknas av snabba rapporteringsvägar, personal som fyller flera funktioner, utbildning på
arbetsplatsen och en förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar. Det är miljökontrollantens uppgift att erkänna
de starka och svaga sidorna i sådana organisationer och att genomföra kontrollen på ett sätt som inte i onödan
belastar de små organisationerna. Dessa riktlinjer är utformade för att tillämpas på små organisationer och kommer
i vissa fall uteslutande att vara tillämpliga på mikroföretag. Miljökontrollanten bör utnyttja sin erfarenhet för att
säkerställa dessa riktlinjers tillämplighet på den kontrollerade organisationen, i förhållande till organisationens
resurser.

2.

DOKUMENTATION

Syftet med dokumentation i ett miljöledningssystem är att säkerställa att en organisation är kapabel att konsekvent
bedriva sin verksamhet på det sätt den önskar. Skriftliga förfaranden kan följaktligen användas för att garantera att
verksamheten bedrivs på ett konsekvent sätt, oavsett vem som genomför den. Dokumentation används också för att
belägga att viss verksamhet eller vissa förfaranden har utförts korrekt, till exempel uppgifter från övervakning för att
påvisa efterlevnad av gällande lagstiftning.

Vid kontroll av små och medelstora företag bör miljökontrollanten komma ihåg följande:
—

Alla förfaranden behöver inte dokumenteras.
Muntliga förfaranden och utbildning på arbetsplatsen är vanligt i små organisationer. Miljökontrollantens
uppgift är att belägga att förfarandet fungerar.
Exempel: En anläggning kanske har infört en rutin för avfallssortering. Det bevis som krävs är tvåfaldigt:

—

—

Att operatören inser betydelsen av detta.

—

Att avfallssorteringen fungerar ändamålsenligt.

Förfaranden bör vara proportionella.
Verksamhetens storlek och komplexitet, arten av den miljöpåverkan som verksamheten är förenad med samt
operatörernas kompetens bör beaktas vid beslut om förfarandenas lämplighet. Enkla flödesscheman, illustrerade
diagram, notiser och tabeller kanske är mest effektivt.

3.

DOKUMENTKONTROLL

Det viktiga med dokumentkontrollen är att förvissa sig om att de tillämpliga dokumenten finns hos dem som
behöver dem. Allt detta kräver är en förteckning över dokumenten och de personer som bör ha dem. Kontrollen av
att systemet fungerar skulle helt enkelt bestå i att titta efter om personerna har de dokument de skall ha.
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Exempel

Förfarande

Inköp

Rapportering

Insamling av
uppgifter

Övervakning av
utsläpp

Researrangemang

Rev 1

Rev 2

Rev 1

Rev 2

Rev 3

Anställd

Anställd 1

X

X

Anställd 2

X

Anställd 3

X

Anställd 4

X

Anställd 5

X

För att kontrollera att detta stämmer skulle kontrollanten exempelvis behöva få bekräftat att anställd 3 har och
använder revidering 1 av förfarandet för insamling av uppgifter.

4.

BEVIS

En miljökontrollant skall alltid sträva efter att hitta objektiva bevis för att ett system fungerar, inte efter överdrivna
mängder pappersarbete. I mindre organisationer är det oftast lättare att kontrollera hur effektivt ett förfarande är
genom att titta på resultaten.
Exempel
—

Temperaturreglering
En miljökontrollant behöver inte kontrollera skriftliga förfaranden för att undersöka om temperaturregleringen
fungerar effektivt, under förutsättning att anteckningarna är fullständiga och visar att regleringen hölls inom
effektiva gränser. Kontrollanten måste dessutom förvissa sig om att den anställde som ansvarar för detta förstår
processen. Om anteckningarna visar att regleringskraven inte uppfylls bör organisationen kunna påvisa effektiva
korrigerande åtgärder.

—

Återvinning
En organisation med en policy för att återvinna papper skulle behöva påvisa att den har lämplig utrustning för
detta (pappersåtervinningskartonger) och att de anställda vet hur de skall använda dem. Effektiviteten i en
policy som innebär att endast återvunnet papper används skulle kunna påvisas genom märkningen på
förpackningen till det papper som används.

5.

RAPPORTER

Kravet på att presentera en allmän miljöredovisning inom ramen för EMAS skall inte tolkas som ett krav på att lägga
fram en tryckt elegant rapport. Syftet med kravet är att ge intressenter information om en organisations miljöpåverkan
och miljöprestanda. När det gäller små organisationer kommer denna viktiga målgrupp normalt att utgöras av
människor i närheten av anläggningen och en organisation kan välja att lägga fram fotokopierad information eller
liknande. EMAS bör inte upplevas som ett system som lägger onödiga bördor på små företag.

6.

MILJÖREVISIONER OCH MILJÖUTREDNINGAR

I de flesta småföretag går det att hitta någon inom organisationen som är tillräckligt oberoende för att utföra
miljörevisionen. I mycket små organisationer (mikroföretag) kan det emellertid hända att detta inte är möjligt. För att
inte behöva anlita någon externt för att utföra revisionen kan miljökontrollanten vilja godta något av följande
alternativ:
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—

Att revisionen utförs av lokala hantverksråd/handelskammare, organisationer av små och medelstora företag
eller andra liknande organisationer.

—

Partnerskap mellan två eller flera mikroföretag på samma ort som delar resurser och expertis vid utförandet av
revisioner.

—

Att miljörevisionen kombineras med översynen av miljöledningssystemet.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 7 september 2001
om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001
om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)
[delgivet med nr K(2001) 2504]
(Text av betydelse för EES)

(2001/681/EG)
uttömmande listan över undantag för användning av
logotypen under vissa villkor är tydlig.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i
gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning
(EMAS) (1), särskilt artikel 2 s andra stycket, artikel 3.3 b och
artikel 8 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet
med artikel 14 i förordning (EG) nr 761/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enheter som faller under artikel 2 s andra stycket i förordning
(EG) nr 761/2001 skall registreras som en organisation i
enlighet med riktlinjerna i bilaga I.

I förordning (EG) nr 761/2001 fastställs kraven för
organisationers deltagande i EMAS.

Artikel 2

( 2)

Riktlinjer bör fastställas för att se till att förordning (EG)
nr 761/2001 tillämpas likadant i alla medlemsstater.

Organisationernas uppdatering av miljöredovisningen skall
godkännas på det sätt som beskrivs i artikel 3.3 b i förordning
(EG) nr 761/2001 i enlighet med riktlinjerna i bilaga II.

( 3)

När det är svårt att bestämma vilken enhet som skall
registreras som EMAS-organisation är det lämpligt att
identifiera enskilda fall och att se till att det finns ett
gemensamt tillvägagångssätt i sådana situationer samt
att det finns utrymme för undantag då registrering tillåts
för enheter som är mindre än en anläggning.

Artikel 3
EMAS-logotypen som nämns i artikel 8 i förordning (EG)
nr 761/2001 skall användas i enlighet med riktlinjerna i
bilaga III.
Artikel 4

( 4)

(5)

Riktlinjer bör fastställas för upprättande av kontrollprogrammen för EMAS-organisationerna, för godkännande
av miljöredovisningar och därpå följande årliga uppdateringar samt för undantag från principen om årliga
godkända uppdateringar.
Det är också lämpligt att harmonisera den praktiska
användningen av EMAS-logotypen och se till att den

(1) EGT L 114, 24.4.2001, s. 1.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 7 september 2001.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LÄMPAR SIG FÖR REGISTRERING I EMAS
(Alla hänvisningar till bilagor gäller bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001 såvida inte något annat
uttryckligen anges)

Syftet med riktlinjerna
Utvidgningen av EMAS från att tidigare omfatta industri- och tillverkningssektorn till att omfatta samtliga
organisationer med verksamhet som påverkar miljön innebär att enheter med många olika organisationsstrukturer
kommer att kunna registrera sig i EMAS. Dessa riktlinjer har utarbetats på grundval av artikel 2 s andra och fjärde
meningen och artikel 2 t i förordning (EG) nr 761/2001 för att underlätta för organisationer, miljökontrollanter och
behöriga organ att besluta om lämplig enhet för registrering i EMAS.
Den enhet som skall registreras kommer att väljas ut med hänsyn både till ledningens kontroll och enhetens
geografisk läge.
Den enhet som skall registreras som en organisation i EMAS skall inte gå utöver gränserna för en medlemsstat. Om
organisationen består av en eller flera anläggningar skall var och en av de anläggningar för vilka EMAS gäller uppfylla
samtliga EMAS-krav, även kravet på ständiga förbättringar av miljöprestanda enligt definitionen i artikel 2 b i
förordning (EG) nr 761/2001.
Enheter med följande organisationsstrukturer har identifierats och skall beskrivas ingående senare i detta dokument:
1.

Organisation med verksamhet vid endast en anläggning.

2.

Organisation som under särskilda omständigheter kan registrera en enhet som är mindre än en anläggning.

3.

Organisation med verksamhet vid olika anläggningar
a)

med samma eller liknande produkter eller tjänster,

b)

med olikartade produkter eller tjänster.

4.

Organisation för vilken det inte kan definieras en särskild anläggning.

5.

Organisation som kontrollerar tillfälliga anläggningar.

6.

Oberoende organisationer som registrerar sig som en gemensam organisation.

7.

Små företag med verksamhet på ett avgränsat större geografiskt område som producerar samma eller liknande
produkter eller tjänster.

8.

Lokala myndigheter och statliga institutioner.

De som önskar delta i EMAS bör redan från börja lägga på minnet att miljökontrollanter och vid behov även behöriga
organ har inflytande när det gäller godkännande av den enhet som skall registreras (jmf. artikel 2 s och 2 t i
förordning (EG) nr 761/2001). Samtliga deltagare skall även utarbeta en miljöredovisning som bl.a. skall innehålla
en klar och entydig beskrivning av organisationens registrering i EMAS och en sammanfattning av dess verksamhet,
produkter och tjänster samt dess relation till eventuella moderorganisationer (jmf. bilaga III punkt 3.2 a). Dessa krav
är kopplade till andra krav som gäller ledningens kontroll och inflytande över organisationens miljöaspekter (jmf.
bilaga IA, särskilt punkt 4.3.1, och bilaga IB).
Syftet med dessa krav är att se till att organisationen vid alla anläggningar har kontroll över och inflytande på de av
organisationens miljöaspekter som resulterar i betydande miljöpåverkan. Deltagarna bör därför kunna klargöra och
motivera skälen till att vissa anläggningar eller delar av anläggningar i organisationen har valts ut för registrering. De
kommer därmed att vara förberedda på kraven i miljöredovisningen och även väl förberedda för att kunna svara på
eventuella frågor från i synnerhet kontrollanter och behöriga organ men även från andra berörda parter. Det behöriga
organet skall inte godkänna registreringen om den enhet som valts ut inte motsvarar de definitioner som ges i
artikel 2 s och 2 t i förordning (EG) nr 761/2001 och som förklaras i dessa riktlinjer. Om organisationen tvivlar på
att den uppfyller kraven bör den därför redan i inledningsfasen av arbetet med att genomföra ett miljöledningsystem
(EMS) kontakta det behöriga organet.
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Principer
—

Insyn

—

Ledningskontroll

—

Inte välja endast bra områden

—

Allmän redovisningsskyldighet

—

Lokal redovisningsskyldighet

Definitioner
organisation: företag, bolag, firma, rörelse, myndighet eller institution eller en del av eller en kombination av dessa,
oavsett om de är juridiska personer eller ej, offentliga eller privata, som har sina egna funktioner och sin egen
administration (enligt artikel 2 s i förordning (EG) nr 761/2001).
anläggning: hela det område på en viss geografisk plats som står under en organisations kontroll där verksamhet
bedrivs, produkter framställs och tjänster utförs (enligt artikel 2 t i förordning (EG) nr 761/2001). Detta omfattar all
infrastruktur, utrustning och materiel.
enhet: anläggning eller underavdelning, organisation, del eller grupp av organisationer som önskar registrera sig under
ett enda registreringsnummer.

1.

ORGANISATION MED VERKSAMHET VID ENDAST EN ANLÄGGNING

En organisation med verksamhet vid endast en anläggning är den enklaste kategorin, eftersom det område ledningen
kontrollerar och det geografiska läget sammanfaller. Anläggningar som registrerats under EMAS I kommer att ingå i
den här kategorin enligt artikel 17.4 i förordning (EG) nr 761/2001.

Positiva exempel
—

Ett företag med verksamhet på en plats där man både tillverkar rör och radioapparater får endast registrera en
av dessa avdelningar.

—

En klädtillverkares cafeteria kan registreras separat.

Negativa exempel
—

Läkemedelsföretag får inte bara registrera den del av anläggningen där slutprodukten till konsumenten tillverkas
separat och utelämna den grundläggande industriella produktionsprocessen för mellanprodukterna vid samma
anläggning.

2.

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER FÖR REGISTRERING AV EN ENHET SOM ÄR MINDRE ÄN EN ANLÄGGNING

Om en organisation överväger att registrera en enhet som är mindre än en anläggning skall nedanstående principer
ligga till grund för beslutet. Undantaget får för det första inte användas för att ”plocka russinen ur kakan”. Det är
därför inte tillåtet att registrera delar av en produktionsprocess som är ensam i sitt slag i avsikt att utelämna delar av
anläggningen som inte skulle kunna registreras i EMAS. Organisationen måste kunna visa att den kan övervaka och
kontrollera alla betydande miljöaspekter och bevisa att den enhet som skall registreras inte särskilt har avskiljts från
andra delar av anläggningsområdet som klarar sig sämre.
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För det andra måste de principer om ”lokal redovisningsskyldighet” och ”allmän redovisningsskyldighet” som avses i
bilaga III punkt 3.7 och bilaga I punkterna B.2 och B.3 följas. Kontakter med allmänheten är en viktig aspekt av
EMAS. Det ligger i organisationens eget intresse att ge allmänheten klar och tydlig information om en viss anläggnings
miljöprestanda. Om en underavdelning har sin egen marknad kan det vara viktigt att den kan använda logotypen för
sin egen kommunikation. Om en driftsenhet som är mindre än den aktuella anläggningen har för avsikt att registrera
sig i EMAS skall allmänheten klart och tydligt informeras om att endast delar av organisationens verksamhet vid
anläggningen bedrivs i enlighet med EMAS, eftersom allmänheten normalt uppfattar verksamheten vid en anläggning
som representativ för hela organisationens verksamhet. Organisationen skall vara ansvarig för att den externa
kommunikationen är tydlig, och lämpliga åtgärder skall vidtas för att undvika att allmänheten vilseleds.

Med utgångspunkt i dessa principer kan en enhet som är mindre än en anläggning registreras separat om
—

underavdelningen har egna, tydligt definierade produkter, tjänster eller aktiviteter och om dess miljöaspekter
och miljöpåverkan är tydligt identifierbara och kan skiljas från andra delar av anläggningen som inte är
registrerade,

—

underavdelningen har sin egen ledning och egna administrativa rutiner med befogenhet att se till att avdelningen
har rätt att organisera och kontrollera miljöledningssystem och miljöpåverkan samt vidta korrigerande åtgärder
för sitt eget ansvarsområde (vilket kan bevisas genom juridisk status, egen registrering i handelskammaren,
organisationsschema, rapporter från moderorganisationen, egna rapporter etc.),

—

underavdelningen har befullmäktigats att ansvara för att kraven uppfylls i tillstånd eller miljölicenser som har
utfärdats till underavdelningen.

Anläggningen kan inte delas in i underavdelningar om
—

den avdelade enheten endast omfattar sådana delar av verksamheten som inte är representativa för hela
verksamhetens miljöaspekter och miljöpåverkan,

—

det utifrån sett inte framgår vilken del av verksamheten vid anläggningen som styrs av miljöledningssystemet
och varför just denna del har avdelats från verksamheten vid anläggningen.

I synnerhet i det här fallet är det viktigt att tydligt ange ansvarsgränserna för information till och från organisationen.
Organisationen skall i sitt miljöledningssystem även ta hänsyn till beröringspunkter med tjänster och aktiviteter som
inte helt faller inom ramen för miljöledningssystemet. Den skall t.ex. utvärdera miljöaspekter och miljöpåverkan när
det gäller anläggningens gemensamma infrastruktur, exempelvis gemensam avfallshantering eller gemensamma
reningsanläggningar, samt inkludera dessa i sitt miljöprogram och i arbetet med att ständig förbättra miljöprestandan.

3.

ORGANISATION MED VERKSAMHET VID OLIKA ANLÄGGNINGAR

Inom ramen för förordning (EG) nr 761/2001 kan deltagarna fortsätta registrera enskilda anläggningar eller en
organisation (enligt definitionen i artikel 2 s) eller en del av eller en kombination av dessa. I båda fallen skall alla
deltagare visa att det sker ständiga förbättringar av resultaten när det gäller miljöaspekter och miljöpåverkan i enlighet
med deras respektive policy, program och mål. De som registrerar flera anläggningar som en organisation måste
också ta hänsyn till kraven i artikel 2 b, bilaga I.B 2 och bilaga III punkt 3.7. De skall också kunna motivera varför
miljöprestandan inte förbättras vid de enskilda anläggningarna.
Förutom att klargöra och motivera valet av anläggning eller en kombination av anläggningar skall organisationer
som ansöker om registrering i EMAS, vare sig de är verksamma inom den privata eller offentliga sektorn, också
kunna förklara och motivera för sina samarbetspartner vilka planer de har för de anläggningar som ännu inte
registrerats.

3.1

Med samma eller liknande produkter eller tjänster

För att kunna få ett enda ”registreringsnummer” skall organisationen kunna visa kontrollanten att dess miljöledningsförfarande och miljöledningspolicy tillämpas konsekvent på alla anläggningar. Organisationer i den här kategorin
har ofta samma ledningsstruktur för verksamheten vid de olika anläggningarna, t.ex. en gemensam handbok om
miljöledning. Man skulle därför kunna minska omfattningen av kontrollerna vid enskilda anläggningar om
organisationen kan visa att ledningsstrukturen helt och hållet är den samma i alla anläggningar.
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Om miljöaspekter och miljöpåverkan är likartade för de olika aktiviteterna vid anläggningen, om aktiviteterna
omfattas av liknande miljöledningssystem och om verksamheten bedrivs genom samma typ av organisationsstruktur,
t.ex. filialer, kontor eller driftsmässiga anläggningar och verkstäder, kan man sedan eventuellt välja ut några av de
olika anläggningarna för kontroll. Genom urvalet skall kontrollanten få representativ och ingående information om
organisationens miljöprestanda och kunna kontrollera tillförlitligheten när det gäller data och den lokala
redovisningsskyldigheten.
God praxis bör användas vid valet av urvalsmetoder (1), och kontrollanten skall ta hänsyn till följande faktorer vid
valet av anläggningar som skall omfattas av kontrollprogrammet:
—

Miljöpolicy och miljöprogram.

—

Miljöledningssystemets komplexitet, omfattningen av direkta och indirekta miljöaspekter och direkt och
indirekt miljöpåverkan samt eventuellt samspel med känsliga miljöer.

—

Hur långt man har kommit med miljöledningssystemet på anläggningen.

—

Kommentarer från berörda parter (klagomål, allmänhetens intresse av anläggningen etc.)

—

Fördelningen av organisationens anställda på anläggningarna.

—

Eventuellt skiftarbete.

—

Tidigare miljöproblem.

—

Resultat från tidigare kontroller och internrevisioner.

Under en period med kontroller bör samtliga anläggningar kontrolleras. Vid den första kontrollen och under varje
påföljande kontrollperiod måste huvudkontoret inbegripas i kontrollprogrammet.
Om det förekommer betydande miljöpåverkan vid vissa geografiska platser måste organisationer och kontrollanter
hålla i minnet att samtliga dessa anläggningar skall kontrolleras separat och att miljöinformation i samband med den
betydande miljöpåverkan skall tas upp i miljöredovisningen i enlighet med principen om ”lokal redovisningsskyldighet”.
En anläggning skall kontrolleras separat om
—

storleken på samt omfattningen och arten av dess aktiviteter har förklarats som betydelsefulla,

—

internrevisionerna och ledningens översyn har visat att det behövs korrigerande åtgärder,

—

det sedan den senaste kontrollen har skett omfattande förändringar i miljöledningssystemet eller i driften av
anläggningen, eller

—

om anläggningen skiljer sig mycket från organisationens övriga anläggningar när det gäller
—

storlek och arbetsmetoder,

—

direkta och indirekta miljöaspekter och miljöpåverkan (typ och betydelse),

—

hur känslig omgivningen runt anläggningen är,

—

de bestämmelser som tillämpas,

—

strukturen på det lokala miljöledningssystemet och den lokala ledningen,

—

storlek på samt omfattningen och arten av aktiviteterna vid anläggningen.

Organisationerna bör tänka på att om bestämmelserna överträds på en enda anläggning riskerar de att förlora den
gemensamma registreringen för alla anläggningar. En organisation kan därför också låta registrera dessa anläggningar
separat. Urvalsmetoderna får, i motsats till kontrollerna, generellt inte användas vid internrevisioner enligt bilaga II.
(1) ISO/IEC Guide 66
— EA – 7/02
— Andra internationella och nationella lagar och riktlinjer.
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Exempel
—

Banker

—

Resebyråer

—

Affärskedjor

—

Konsulter

3.2

Med olikartade produkter eller tjänster

I det här fallet kan kontrollanten inte använda stickprovsmetoden, eftersom driftsförfarande och miljöpåverkan
kommer att skilja sig åt vid varje anläggning. Organisationen kan välja om den vill registrera varje anläggning separat
eller samtliga anläggningar under ett gemensamt registreringsnummer.
Oberoende av om organisationen ansöker om en enda registrering eller separata registreringar av varje anläggning
måste flera faktorer tas i beaktande, bl.a. följande:
—

Behovet av att undersöka miljöaspekter och miljöpåverkan i samband med de olika platserna.

—

Ledningens kontroll över dessa.

—

Huruvida det finns en miljöpolicy och miljöprogram som tar hänsyn till principen om lokal redovisningsskyldighet.

I det här fallet skall samtliga anläggningar kontrolleras separat, och uppgifterna från dessa kontroller skall redovisas
separat i miljöredovisningen (Se bilaga III punkt 3.7 och riktlinjerna om miljöredovisning, bilaga II till detta beslut).
Även i det här fallet skall en organisation som önskar registrera vissa eller samtliga anläggningar under ett gemensamt
registreringsnummer vara medveten om risken att förlora den gemensamma registreringen om bestämmelserna
överträds på en enda anläggning (område).
Ett företag kan eventuellt börja med att registrera de enskilda anläggningarna och senare samla dem till en
organisation under ett enda registreringsnummer.

Exempel
—

Kraftproduktion

—

Tillverkning av mekaniska komponenter

—

Kemiföretag

—

Bortskaffande av avfall

Tips
—

Kompatibilitet mellan företagets och anläggningens miljöpolicy

—

Större lokal påverkan skall rapporteras i miljöredovisningen

—

Samspel av miljöaspekter mellan olika anläggningar

—

Företagets kontroll över det lokala miljöledningssystemet

—

Varje anläggning kan registreras separat

—

Förlust av den gemensamma registreringen om bestämmelserna överträds på en enda anläggning
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ORGANISATION FÖR VILKEN DET INTE KAN DEFINIERAS EN SÄRSKILD ANLÄGGNING

När det gäller organisationer för vilka det är svårare att definiera en särskild anläggning är det vid tveksamheter
särskilt viktigt att både organisationen och kontrollanten kontaktar den behöriga myndigheten för att kunna avgöra
om den utvalda enheten kan registreras i enlighet med EMAS-principerna.
Verksamhetsområde och infrastruktur måste i så fall klart anges, fullständigt integreras i ledningssystemet och
utförligt beskrivas i miljöredovisningen. I dessa organisationer är det särskilt viktigt att ansvaret för betydande
miljöaspekter anges tydligt, och att kontrollanten har belägg för att organisationen använder lämpliga förfaranden
för att kontrollera sådana aspekter. Med tanke på att dessa organisationer i allmänhet bedriver verksamhet på stora
områden, bl.a. i städer eller storstadsområden, skall organisationen i tillämpliga fall kunna påvisa att den har
—

övervägt riskerna för miljön och befolkningen,

—

antagit lämpliga planer för att informera allmänheten om vilka åtgärder den skall vidta i nödsituationer,

—

utarbetat systematisk information om utsläppsnivåer,

—

tagit hänsyn till den infrastruktur som den har kontroll över.

Det förekommer att en organisation, trots att den kontrollerar olika anläggningar inom ett visst område, inte kan
driva varje anläggning separat, och att de olika anläggningarnas miljöpåverkan hänger samman. I det fallet bör de
separata anläggningarna betraktas som en enda organisation som skall registreras i EMAS.

Exempler
—

Värme-, vatten-, gas-, elförsörjning, etc.

—

Telekommunikationer

—

Transporter

—

Avfallsinsamling

5.

ORGANISATIONER SOM KONTROLLERAR TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR

Om organisationen under en viss tid bedriver verksamhet vid en anläggning som inte ägs av organisationen själv
skall kontrollanten inspektera organisationens ledningssystem och miljöprestanda vid utvalda tillfälliga anläggningar
som skall vara representativa för organisationens miljöledningskapacitet. Kontrollanten skall använda bästa
urvalsmetoder för revision för att kontrollera hur effektiva arbetsmetoderna är på de utvalda anläggningarna.
Organisationen skall kunna visa att man infört sådana arbetsmetoder och tekniska lösningar som man beslutat
använda vid den anläggning där den tillfälligt bedriver verksamhet.
I tillämpliga fall bör dessa arbetsmetoder inbegripa åtminstone följande:
—

Lämplig teknik och utbildning.

—

Lämplig miljöanalys av anläggningarna innan verksamheten påbörjas.

—

Analys av miljökonsekvenserna av framtida planerad verksamhet.

—

Information till invånarna i området och till de lokala myndigheterna om arbetsplanens miljöaspekter och de
lösningar som utarbetats.

—

Utarbetande av planer för att återställa miljön eller lösningar för att förbättra miljöförhållandena i det berörda
området när verksamheten avslutats.
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Tillfälliga anläggningar kommer genom stickprover att ingå i kontrollförfarandet. Det är verksamheten vid dessa
anläggningar som registreras och inte enbart deras läge.

Exempel
—

Byggföretag

—

Städfirmor

—

Tjänsteleverantörer

—

Saneringsföretag

—

Cirkusar

6.

OBEROENDE ORGANISATIONER SOM ÄR VERKSAMMA PÅ ETT BEGRÄNSAT OMRÅDE OCH SOM
REGISTRERATS SOM EN GEMENSAM ORGANISATION

Man bör komma ihåg att människor som bor i närheten av en större anläggning, lokala myndigheter och
miljötillsynsorgan har stort intresse av att gemensamt ta ansvar för och utarbeta ett miljöprogram för hela området.
Oberoende företag kan eventuellt vara intresserade av att kombinera sina resurser och ansöka om gemensam
registrering i EMAS. Detta är enligt förordningen tillåtet eftersom en organisation definieras som företag, bolag,
firma, rörelse, myndighet eller institution eller en del av eller en kombination av dessa, oavsett om de är juridiska
personer eller ej, offentliga eller privata, som har sina egna funktioner och sin egen administration.

För att gemensamt kunna registrera sig som en organisation måste de deltagande organisationerna i dessa fall kunna
visa att de gemensamt har ansvar (policy, förfaranden etc.) för hanteringen av betydande miljöaspekter och
miljöpåverkan, i synnerhet fastställande av mål och korrigerande åtgärder. De som organiserar sina miljöledningssystem tillsammans för att få en gemensam registrering skall alla kunna visa att de ständigt förbättrar sin prestanda när
det gäller betydande miljöaspekter och miljöpåverkan i enlighet med sina respektive policy, mål och program. När
flera anläggningar registreras som en organisation är det också nödvändigt att de uppfyller kraven i artikel 2 b i
förordning (EG) nr 761/2001, bilaga I.B 2 och bilaga III punkt 3.7 samt att de kan motivera varför förbättrad
miljöprestanda eventuellt inte är uppenbar vid de enskilda anläggningarna.

Det bör noteras att logotypen endast får användas av den organisation som är registrerad i EMAS, vilket för en
företagspark innebär att logotypen ENDAST kan användas i samband med företagsparkens namn. Enskilda
organisationer kan, förutom registreringen av företagsparken, likafullt registrera sig separat.

Exempel
—

Små industriområden

—

Semesteranläggningar

—

Företagsbyar

Tips
—

Gemensam miljöpolicy och gemensamma miljöprogram

—

Gemensamma ledningsansvar

—

Förlust av den gemensamma registreringen om bestämmelserna överträds på en enda anläggning
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SMÅ FÖRETAG MED VERKSAMHET PÅ ETT AVGRÄNSAT STÖRRE GEOGRAFISKT OMRÅDE SOM
PRODUCERAR SAMMA ELLER LIKNANDE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER OCH SOM ANSÖKER OM
ENSKILD REGISTRERING

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 761/2001 står det följande: ”I syfte att främja deltagande av små och medelstora
företag, däribland de som är koncentrerade i väl avgränsade geografiska områden, kan lokala myndigheter i samarbete
med industriförbund, handelskamrar och intressenter hjälpa till att fastställa betydande miljöpåverkan. Små och
medelstora företag kan sedan använda detta när de utarbetar sina miljöprogram och fastställer övergripande och
detaljerade miljömål i sitt miljöledningssystem enligt EMAS...”.
Inom dessa geografiska områden måste de små och medelstora företagen (som mycket ofta ligger på samma tekniska
nivå, använder samma produktionsmetoder och har organisations- och styrningssystem)
—

ta hänsyn till sina tillverkningsprocessers samlade effekt,

—

ha kontakt med samma lokalbefolkning, institutioner och miljötillsynsorganisationer på lokal nivå när det
gäller deras miljöproblem; företagen har i själva verket samma behov när det gäller miljöns kvalitet,

—

ta hänsyn till att deras egen miljöpåverkan och miljöpåverkan från andra industrioperatörer i området men
även från offentliga serviceföretag och privata hushåll kan samverka.

De har å andra sidan möjlighet att
—

söka gemensamma lösningar på sina miljöproblem (för att genom effektivare anläggningar kunna minska
föroreningarna, övervinna sina kulturella begränsningar eller sin bristande miljöledningskapacitet osv.),

—

stödja varandra, t.ex. genom att

—

—

utbyta erfarenheter om fastställande av miljöaspekter och miljöpåverkan,

—

tillsammans utarbeta miljöpolicy och miljöprogram,

—

genomföra internrevisioner i varandras organisationer för att lättare kunna fastställa miljöaspekter och
miljöpåverkan,

—

anställa en gemensam miljökonsult,

—

använda samma infrastruktur för styrning av olika typer av miljöpåverkan, t.ex. reningsverk, avfallsförbränningsanläggningar, soptippar etc., och skapa särskilda organisationer såsom konsortier för detta, och

—

med utgångspunkt i sitt gemensamma arbete med att genomföra miljöledningssystem, anställa samma
kontrollant vilket med tanke på likheterna inom miljöledningssystemen kan underlätta kontroll och
validering och minska kostnaderna för detta arbete.

delta i lokala miljöprojekt, t.ex. Agenda 21-program (lokala eller regionala myndigheter eller industriorganisationer kan stödja sådan verksamhet genom att hjälpa till att bygga upp nätverk).

Därför är fastställandet av ett allmänt program, som skall genomföras av lokala myndigheter, industriförbund och
handelskamrar med utgångspunkt i en inledande miljöanalys av hela området, ett mycket viktigt första steg för små
och medelstora företag som är intresserade av EMAS.
Miljöprogrammet för området bör därefter utarbetas i detalj, offentliggöras och godkännas av samtliga berörda
parter, och det skall syfta till att uppnå väsentliga förbättringar av miljön i hela området.
När miljömål väl har antagits och godkänts kan varje organisation (små och medelstora företag, offentliga tjänster,
lokala myndigheter etc.) på frivillig basis enligt EMAS-förfarandet vidta nödvändiga åtgärder för att var för sig
uppfylla kraven i förordning (EG) nr 761/2001 och ansöka om registrering.
Kontrollanten måste i så fall göra en bedömning av om miljöledningssystemet uppfyller de specifika målen för varje
enskild organisation i enlighet med det allmänna programmet och de allmänna målen för hela området. I
miljöredovisningen bör därmed, förutom den information som krävs enligt EMAS, den enskilda organisationens
bidrag till att uppfylla målen för hela miljöprogrammet klart anges.
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Exempel
—

Industriområden

—

Turistområden

—

Affärscentra

Tips
—

Inrättande av ett organ för främjande verksamhet

—

Godkännande av genomförbarhetsstudie

—

Oberoende bedömning av de övergripande miljömålen

—

Engagemang i det lokala agenda 21-programmet

8.

LOKALA MYNDIGHETER OCH STATLIGA INSTITUTIONER

När den organisation som ansöker om registrering i EMAS är en offentlig institution är det viktigt att ange att de
indirekta miljöaspekterna, t.ex. de som följer av myndighetens politik, kan vara de viktigaste, vilket innebär att de
problem som skall behandlas inte kan begränsas endast till ledningens organisationsstruktur och till de därtill
hörande direkta miljöaspekterna.
En offentlig förvaltnings politiska ansvar är kopplad till områdets administration och till den nuvarande och framtida
livskvaliteten för de medborgare förvaltningen ansvarar för.
För vissa lokala myndigheter och statliga institutioner kan man, på grund av den komplexa ledningsstrukturen och
de aspekter som skall beaktas, godkänna en separat registrering av delar av dessa organisationer. Informationen till
allmänheten och användningen av logotypen skall i så fall vara entydig och får endast hänvisa till den specifika
avdelning eller enhet som har registrerats.
Dessa organisationer uppmanas att utarbeta ett referensunderlag för miljöpolicyn som varje enskild del av
organisationen eventuellt skulle kunna uppfylla.

Exempel
—

Lokala myndigheter

—

Ministerier

—

Statliga organ

—

Lokal agenda 21

Tips
—

Samråda och komma överens med medborgama

—

Ekonomisk utveckling och miljökompatibilitet

—

Utvärdering av alternativa strategiska val och prioriteringar

—

Territoriella planer och därtill relaterade mätbara mål och relaterat ansvar

—

Kontinuerlig kontroll och övervakning av miljöplanen

—

Rätt balans mellan fria privata initiativ och sociala behov

—

Utbildning av medborgare och ekonomiska operatörer
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BILAGA II
RIKTLINJER FÖR KONTROLL, GODKÄNNANDE OCH REVISIONSFREKVENS
(Alla hänvisningar till bilagor gäller bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001 såvida inte något annat
uttryckligen anges)

1.

INLEDNING

Efter den första kontrollen måste miljökontrollanten enligt EMAS tillsammans med organisationen utforma och
komma överens om ett kontrollprogram som omfattar en period på högst 36 månader. Efter den första kontrollen
av miljöredovisningen kräver EMAS dessutom att informationen skall uppdateras årligen och att eventuella ändringar
skall godkännas årligen, förutom under särskilda omständigheter. I dessa riktlinjer identifieras de frågor som skall
övervägas vid utformning av kontrollprogrammet inbegripet när avvikelser från den årliga uppdateringen av
informationen i miljöredovisningen kan vara berättigade. De ger dessutom vägledning i fråga om intern
revisionsfrekvens.

I dessa riktlinjer används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
kontroll: den granskning (revision) som genomförs av miljökontrollanten för att säkerställa att en organisations
miljöpolicy, miljöledningssystem och miljörevisionsförfarande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 761/2001. Detta
skall omfatta besök hos organisationen, genomgång av dokumentation/register och intervjuer med personalen.
godkännande: den granskning som en miljökontrollant utför för att kontrollera att informationen och uppgifterna i
en organisations miljöredovisning är tillförlitliga, trovärdiga och korrekta och uppfyller kraven i punkt 3.2 i bilaga III.

2.

2.1

KONTROLLPROGRAM

Krav

I samråd med organisationen skall miljökontrollanten utarbeta ett program för att se till att alla delar som krävs för
EMAS-registrering kontrolleras inom en period på högst 36 månader (bilaga V, 5.6).

2.2

Syfte

Syftet med detta krav är att försäkra organisationens ledning och intressenterna om att organisationens miljöpolicy,
ledningssystem, förfaranden, information, mätning av data och övervakning uppfyller kraven i förordning (EG)
nr 761/2001. Regelbundna kontakter mellan miljökontrollanten och organisationen bidrar till att skapa trovärdighet
och förtroende för EMAS användare liksom för själva programmet. För att säkerställa fortlöpande översyn av en
organisations miljöledningssystem och miljöprestanda bör god praxis vara att kontrollen struktureras så att en
tredjedel av organisationens verksamhet kontrolleras varje år, vilket medför att all verksamhet kontrolleras inom den
fastställda perioden på högst 36 månader. Därigenom ökar även kontrollörens tilltro till miljöredovisningens
precision, trovärdighet och tillförlitlighet.
När det gäller små organisationer och företag (se ruta med definition) kan emellertid revisionen utföras vid ett enda
besök, med en frekvens som kontrollören och den berörda organisationen kommer överens om, men minst vart
tredje år för hela systemet.
Definition av en liten organisation eller rörelse
en ”liten rörelse” är en rörelse som
—

har färre än 50 anställda, och
—

har antingen omsättning på högst 7 miljoner euro per år, eller

—

en balansomslutning på högst 5 miljoner euro per år,
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—

och ägs till mindre än 25 % (av kapitalet eller antal röster) av en rörelse eller flera rörelser gemensamt.

2.3

Riktlinjer

Miljökontrollanten skall utforma och samtycka till kontrollprogrammet först när den inledande fullständiga
kontrollen av miljörevisionen har genomförts och godkänts. Vid utformning av kontrollprogrammet bör miljökontrollanten överväga följande:
—

Styrkan i och förtroendet för det interna revisionsprogrammet, inbegripet frekvensen för interna revisioner.

—

Miljöledningssystemets komplexitet.

—

Miljöpolicyn.

—

Verksamheternas, produkternas och tjänsternas art, omfattning och format.

—

Betydelsen av organisationens direkta och indirekta miljöaspekter som den har kontroll över eller kan förväntas
kunna påverka.

—

Styrkan i systemen för hantering och insamling av uppgifter och information, med avseende på informationen
och uppgifterna i miljöredovisningen.

—

Tidigare miljöproblem.

—

Omfattningen av verksamheter som är föremål för miljöföreskrifter.

—

Resultat av tidigare kontroller.

—

Organisationens erfarenhet av att uppfylla EMAS-kraven.

En miljökontrollant kan, när efterlevnaden av kraven i EMAS-förordningen kontrolleras, för kontrollen utgå från
antingen organisationens funktioner, verksamheter, produkter och tjänster, eller från de miljöaspekter över vilka
organisationen har direkt/indirekt kontroll och som den kan påverka.
Kontrollen av organisationer med ackrediterad certifiering enligt ISO 14001 (eller någon annan miljöstandard)
erkända enligt förfarandena i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 761/2001 behöver endast omfattas av den erkända
standarden. I sådana fall förväntas miljökontrollanten beakta översynsprogrammet inom ramen för ISO 14001 vid
utformningen av kontrollprogrammet, och i möjligaste mån försöka kombinera bedömningsbesöken, för att undvika
onödigt dubbelarbete, kostnader och tidsåtgång för organisationen. Kontrollverksamheterna kommer emellertid att
skilja sig från de kontrollbesök som utförs inom ramen för EN ISO 14001-certifiering. De skall i synnerhet omfatta
de ytterligare punkter som tas upp i bilaga I.

3.

3.1

UPPDATERINGAR AV MILJÖINFORMATION

Krav

I artikel 3.3 b i förordning (EG) nr 761/2001 föreskrivs att för att en organisation skall kunna förbli EMAS-registrerad
skall den ”skicka den godkända årliga uppdateringen av miljöredovisningen som är nödvändig till behörigt organ
och göra den tillgänglig för allmänheten. Avvikelser från denna uppdateringsfrekvens kan göras på de villkor som
fastställts i kommissionens riktlinjer, vilka antagits i enlighet med förfarandet i artikel 14.2, särskilt för små
organisationer och små företag enligt kommissionens rekommendation 96/280/EG (1) och om det inte har gjorts
några betydande förändringar i driften av miljöledningssystemet.”
I punkt 3.4 i bilaga III (Bevarande av offentlig information) anges följande: ”Organisationen skall årligen uppdatera
den information som definieras i punkt 3.2 och alla förändringar skall årligen underställas en miljökontrollant för
godkännande. Avvikelser från denna uppdateringsfrekvens får göras på de villkor som fastställts i kommissionens
riktlinjer...”
(1) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.
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Detta upprepas i punkt 5.6 i bilaga V där följande anges: ”... Dessutom skall miljökontrollanten med intervall på
högst 12 månader godkänna all uppdaterad information i miljöredovisningen. Avvikelser från denna uppdateringsfrekvens får göras på de villkor som fastställts i kommissionens riktlinjer...”

3.2

Riktlinjer

I normala fall kan man förvänta sig att informationen i miljöredovisningen uppdateras årligen och att förändringarna
underställs en miljökontrollant för godkännande. Det mest kostnadseffektiva och bästa sättet är att förena
godkännandet av miljöredovisningen med det fortlöpande kontrollprogrammet. Tidsåtgång, nödvändig arbetsinsats
och kostnader för godkännandet kommer att vara beroende av kvaliteten på det system för hantering och insamling
av uppgifter och information som används för att sammanställa miljöredovisningen.
Normalt kommer uppgifterna och informationen om organisationens miljöprestanda (avsnitt 3.2 e i bilaga III) att
förändras årligen och behöva uppdateras i miljöredovisningen. Endast förändringarna behöver emellertid godkännas.
En uppdatering av informationen i miljöredovisningen kräver inte offentliggörande av en ny miljöredovisning varje
år, utan innebär endast att informationen skall vara offentligt tillgänglig. Avsikten med EMAS är att främja allmän
tillgång till tillförlitlig information som visar på förbättringar av miljöprestanda. Detta kan till exempel göras genom
en fristående, separat miljöredovisning, eller genom att ta med sådan information i miljöredovisningen, i tryck eller
via en webbplats. Jämför kommissionens riktlinjer om miljöredovisning i bilaga I till kommissionens rekommendation
2001/680/EG (1).

Den uppdaterade informationen behöver visserligen normalt sett inte utgöra ett dyrt, elegant dokument i fråga om
små företag och små organisationer, men i förordning (EG) nr 761/2001 ges dessa organisationer ändå möjlighet att
utöka frekvensen för uppdatering av informationen och få den godkänd. Endast sådana organisationer är därför
undantagna från kravet på årligt godkännande av uppdaterad information (se exempel nedan), förutsatt att de inte
kännetecknas av följande:
—

Större miljörisker i samband med deras verksamhet, produkter och tjänster.

—

Betydande operationella förändringar i deras miljöledningssystem.

—

Betydande lagstadgade krav som rör deras verksamhet, produkter och tjänster.

—

Betydande lokala frågor.

Om någon av dessa punkter berör organisationen skall miljökontrollanten begära årlig uppdatering av informationen
i miljöredovisningen.
Om detta inte sker årligen kommer uppdateringen av miljöredovisningen att förväntas inom en period av högst 36
månader.

Exempel
—

Små bagerier

—

Lekskolor

—

Enskilda återförsäljare

3.3

Godkännande av utdrag ur miljöredovisningen

Vissa organisationer kan vilja använda utdrag ur sina miljöredovisningar i samband med EMAS-logotypen, t.ex. i
följande sammanhang:
—

Vid inlämning av validerade utsläppsdata till tillsynsmyndigheter på miljöområdet.

—

Vid presentation av information om koldioxidutsläpp inom ramen för nationella program för bekämpning av
klimatförändringen.

—

Vid fullgörande av rättsliga förpliktelser beträffande offentliggörande av miljöinformation till aktieägare och
pensionsfonder.

(1) Se sidan 3 i detta nummer av EGT.
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Om logotypen används tillsammans med utdrag skall organisationen endast använda utdrag ur den senast godkända
miljöredovisningen. Utdragen måste dessutom överensstämma med kraven i punkt 3.5 a–f i bilaga III genom att vara
relevanta, signifikanta, svåra att feltolka och ej vilseledande.
Utdrag ur miljöredovisningen i samband med användningen av EMAS-logotypen måste godkännas separat. Det går
att spara tid, arbete och pengar genom att ange vilka utdrag som skall användas så att dessa kan godkännas samtidigt
med redovisningen.
För information om hur logotypen kan användas, se kommissionens riktlinjer i bilaga III till detta beslut.

4.
4.1

REVISIONSFREKVENS

Krav

I punkt 2.9 i bilaga II föreskrivs, avseende kontrollfrekvens, att ”hur ofta en verksamhet revideras kan variera
beroende på

—

verksamhetens art, omfattning och komplexitet,

—

betydelsen av aktuell miljöpåverkan,

—

hur viktiga och angelägna de problem är som konstaterats vid tidigare revisioner,

—

tidigare miljöproblem i samband med verksamheten.

En organisation skall fastställa sitt eget revisionsprogram och sin egen revisionfrekvens med hänsyn till kommissionens
riktlinjer...”
4.2

Syfte

Syftet är att garantera att det utvecklas revisionsprogram som tillhandahåller den information som ledningen behöver
för att se över organisationens miljöprestanda och miljöledningssystemets effektivitet, och för att visa att den
kontrollerar verksamheten. Dessutom skall programmet ligga till grund när miljökontrollanten utvecklar och
kommer överens om kontrollprogrammet med den berörda organisationen, och vid fastställande av frekvensen för
besök till organisationen.
4.3

Riktlinjer

God praxis i fråga om utformning av ett kontrollprogram vore att kontrollera de verksamheter, produkter och
tjänster som medför eller potentiellt sett kan medföra de mest betydande miljöeffekterna oftare än sådana som
medför mindre allvarliga effekter. Organisationerna bör dessutom genomföra revisioner åtminstone årligen, eftersom
detta bidrar till att visa organisationens ledning och miljökontrollanten att man har grepp om de avgörande
miljöaspekterna.
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BILAGA III
RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN
(Alla hänvisningar till bilagor gäller bilagorna till förordning (EG) nr 761/2001 såvida inte något annat
uttryckligen anges)

1.

PRINCIPER

Referensförordning
Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska
standarder som inte omfattas av gemenskapslagstiftning, i synnerhet rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september
1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (1), och de
skyldigheter organisationer har enligt dessa lagar och standarder.

1.1

Målen med EMAS-logotypen

En av kärnpunkterna i förordning (EG) nr 761/2001 är införandet av olika alternativ för att ge intressenter
information om miljöarbetet. Organisationerna skall uppmuntras att redogöra för sin miljöprestanda till allmänheten,
sina klienter och kunder genom att utnyttja dessa ytterligare kommunikationsverktyg.
EMAS-lototypen är ett varumärke under förordning (EG) nr 761/2001. Målet med EMAS-logotypen är att upplysa
allmänheten och andra intressenter om att organisationen
—

utarbetar och genomför ett miljöledningssystem,

—

regelbundet gör en systematisk och objektiv utvärdering av dessa systems prestanda,

—

tillhandahåller information om organisationens miljöprestanda och för en öppen dialog med allmänheten och
andra intressenter,

—

aktivt engagerar de anställda i arbetet och utbildar dem på lämpligt sätt.

Dessutom upplyser logotypen om att organisationen efterlever relevant miljölagstiftning. EMAS-logotypen anger
särskilt att organisationens miljöredovisningar regelbundet görs tillgängliga för allmänheten och att de har godkänts
av en oberoende miljökontrollant.
I detta sammanhang har EMAS-logotypen tre funktioner:
—

Att ange att den information som en organisation tillhandahåller om sin miljöprestanda är trovärdig och
tillförlitlig.

—

Att ange organisationens åtagande för att förbättra sin miljöprestanda och en sund hantering av dess
miljöaspekter.

—

Att öka medvetenheten om systemet hos allmänheten, intressenter och organisationer som vill förbättra sin
miljöprestanda.

Gemenskapen har för avsikt att ge EMAS ett mervärde genom att införa nya och trovärdiga alternativ för hur EMASregistrerade organisationer kan sprida information om sin miljöprestanda och sitt åtagande att skydda miljön genom
kommunikation med intressenter på flera olika sätt, såsom föreslås i dessa riktlinjer.

1.2

Förhållandet mellan EMAS-logotypen och miljömärkningssystem (artikel 8.2 i förordning (EG) nr 761/2001)

EMAS-logotypen står för:
—

Frivilliga aktiva och framåtsyftande insatser från de registrerade organisationerna för att ständigt förbättra sin
miljöprestanda utöver de rättsliga kraven.

(1) EGT L 250, 19.9.1984, s. 17.
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—

Ett fungerande miljöledningssystem som genomför de mål som organisationen ställt upp.

—

Det faktum att information som tillhandahålls i t.ex. miljöredovisningen är trovärdig, och har godkänts av en
ackrediterad miljökontrollant.

Till skillnad från EMAS-logotypen har miljömärkningssystem för produkter och tjänster andra egenskaper:
—

De är till sin natur selektiva och indikerar sålunda ett jämförande påstående mellan de produkter, verksamheter
och tjänster som är märkta med miljömärket och de som inte är det.

—

De anger att de miljökriterier som fastställts av en tredje part är uppfyllda, och att endast vissa av produkterna
på marknaden uppfyller dessa krav.

—

Definitionen av de relevanta kriterierna följer ett (för det mesta officiellt) godkänt rådgivande förfarande.

Miljömärkningssystem kan ge relevant information i fråga om miljöaspekter som har samband med produkter och
tjänster.
EMAS-logotypen antyder inte någon av dessa egenskaper och får inte heller användas på ett sätt som leder till någon
sammanblandning med dessa egenskaper.
Det är organisationerna, miljökontrollanterna och de behöriga organen som ansvarar för att undvika sammanblandning med produktrelaterade miljömärken. I detta syfte måste organisationen noggrant välja den information som
skall spridas och utforma kommunikationsverktyg i syfte att undvika sammanblandning. Det är miljökontrollantens
ansvar att bedöma kvaliteten och tillförlitligheten i den information som ges till kunden i enlighet med de kriterier
som anges i punkterna 3.2 och 3.5 i bilaga III och i överensstämmelse med kontrollantens uppgifter enligt bilaga V.

2.

KRAVEN I FÖRORDNING (EG) nr 761/2001

2.1

Relevanta rättsliga bestämmelser

a)

I artikel 8 (Logotyp) fastställs följande:

b)

—

När EMAS-logotypen får användas, dvs. kravet på en gällande registrering i EMAS (punkt 1).

—

De fem olika fall i vilka den får användas (punkt 2).

—

De fall i vilka den inte får användas, dvs. på produkter eller deras förpackningar och i samband med
jämförande påståenden (punkt 3).

I punkt 3.5 i bilaga III (Offentliggörande av information) anges alternativ för att utöver miljöredovisningen ge
allmänheten miljöinformation, och i a–f anges de krav som måste uppfyllas om utvald information tas fram
och används tillsammans med EMAS-logotypen. Enligt punkt 3.5 i bilaga III måste informationen vara
—

korrekt och ej vilseledande,

—

belagd och kontrollerbar,

—

relevant och ingående i korrekt sammanhang,

—

representativ för organisationens allmänna miljöprestanda,

—

svår att feltolka,

—

signifikant i förhållande till den totala miljöpåverkan.

Organisationer skall även beakta kraven i punkt 3.5 a–f i bilaga III när de använder EMAS-logotypen i annonser
för produkter, verksamheter och tjänster enligt avsnitt 5 i dessa riktlinjer.
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I bilaga IV (Logotyp) definieras de två versionerna av logotypen: den ena indikerar ”kontrollerat miljöledningssystem” (version 1), den andra ”godkänd information” (version 2). Båda versionerna av logotypen skall alltid ange
organisationens registreringsnummer.
Logotypens format enligt bilaga IV får endast ändras under omständigheterna i stycke 2.2 i dessa riktlinjer.

2.2

Användning av logotypen för att främja EMAS-systemet

Man inser att det finns ett behov av att använda logotypen för att främja EMAS-systemet. I detta sammanhang skulle
användningen av orden GODKÄND INFORMATION eller KONTROLLERAT MILJÖLEDNINGSSYSTEM samt ett
registreringsnummer vara olämpligt. Därför får logotypen användas för att främja EMAS i följande format:

Den kan t.ex. användas i följande:
—

Reklammaterial (märken etc.).

—

Journalistiska artiklar.

—

Kommissionens riktlinjer.

—

Böcker, publikationer om EMAS.

Under förutsättning att
—

den inte används i samband med en organisations namn, och

—

den inte antyder eller ger ett intryck av registrering till systemet, eller att den som använder logotypen i detta
format inte gör ett miljöpåstående om sina verksamheter, produkter och tjänster.

2.3

Logotypens funktioner i olika slags information (artikel 8 och bilaga IV till förordning (EG) nr 761/2001)

Medan version 1 av logotypen antyder att en organisation har ett MILJÖLEDNINGSSYSTEM som uppfyller kraven i
EMAS, antyder version 2 att särskild information till vilken logotypen hänvisar har godkänts inom ramen för EMAS.
I artikel 8.2 i EMAS-förordningen anges fem olika fall där logotypen får användas:
a)

På godkänd information enligt punkt 3.5 i bilaga III, under de omständigheter som anges i dessa riktlinjer. I
detta fall säkerställer logotypen att informationen hämtats från en godkänd miljöredovisning och uppfyller
kraven i bilaga III punkt 3.5 (version 2).

b)

På godkända miljöredovisningar: Understryker deltagande i systemet och visar att innehållet i redovisningen är
godkänt (version 2).

c)

På registrerade organisationers brevpapper (version 1).
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d)

På information som meddelar att en organisation deltar i EMAS: Anger att organisationen deltar i EMAS.
Version 1 av logotypen får t.ex. användas på skyltar, byggnader, webbplatser, inbjudningar etc.

e)

I annonser för produkter, verksamheter och tjänster endast under de omständigheter som anges i dessa riktlinjer
för att säkerställa att det inte uppstår någon sammanblandning med produktrelaterade miljömärken (version 2).

I samtliga dessa fall måste det finnas en tydlig koppling till organisationens namn.
Användarna av logotypen - dvs. EMAS-registrerade organisationer - måste komma ihåg att det inte får finnas någon
risk för att allmänheten misstolkar användningen av logotypen. Ingen organisation får t.ex. använda logotypen på ett
sätt som kan förvirra eller vilseleda allmänheten genom att uppge att den just har gjort något ”liknande” EMASförordningen eller på sitt eget sätt ”enligt” förordningen.
Medan användningen av logotypen i miljöredovisningen och på brevpapper omfattades av förordning (EEG)
nr 1836/93 (1) är flera nya användningssätt av logotypen tillåtna enligt förordning (EG) nr 761/2001. Dessa fall
redovisas nedan.

3.

3.1

RIKTLINJER OM ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN PÅ UTVALD INFORMATION FRÅN MILJÖREDOVISNINGEN (ARTIKEL 8.2 a OCH PUNKT 3.5 I BILAGA III TILL FÖRORDNING (EG) nr 761/2001):

Allmänna krav

Användningen av logotypen (version 2) i samband med utvald information måste uppfylla de krav som anges i
punkt 3.5 i bilaga III.
Det finns flera olika sätt att publicera miljöinformation, t.ex. i
—

informationsbroschyrer

—

datablad

—

reklamblad

—

tidningsannonser

—

miljökapitel i icke-miljörelaterade publikationer

—

webbplatser etc.

—

tv-reklam

Att logotypen används på ett lämpligt sätt har ingenting att göra med den teknik som används för att presentera
informationen. Alla som använder logotypen i dessa fall måste iaktta följande allmänna krav:
Det måste framgå till vilken godkänd information logotypen hänvisar!
Om hela innehållet i en publikation omfattas av miljöredovisningen och har godkänts av miljökontrollanten får
logotypen användas på det sätt som anses lämpligt (t.ex. på omslaget, högst upp på en annons, som grafisk bakgrund
till texten etc.).
Den godkända informationen måste tydligt skiljas från resten av texten, genom t.ex. en ram, annan layout, färg,
storlek eller typsnitt) om den
—

endast utgör en del i en annan publikation (med t.ex. tekniskt eller affärsmässigt innehåll), eller

—

presenteras i samband med annan icke godkänd miljöinformation (t.ex. ett avsnitt i en större text eller ett
avsnitt i en bolagsrapport).

(1) EGT L 168, 10.7.1993, s. 1, upphävd genom förordning (EG) nr 761/2001.
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Logotypen måste placeras på ett sätt som gör det möjligt att tydligt hänföra den till den godkända informationen.

3.2

Exempel

Nedan anges några exempel på de principer som definierats i stycke 3.1 i dessa riktlinjer för registrerade
organisationer. I samtliga fall där logotypen ”får användas” måste de kriterier som anges i punkt 3.5 a–f i bilaga III
uppfyllas. I de fall där logotypen ”inte får användas” anges vilka av kriterierna i punkt 3.5 i bilaga III som inte
uppfylls.

Nr

Exempel

Status

1

Logotyp (version 2) högst upp på en sammanställning av relevanta Får användas.
och godkända uppgifter om miljöprestanda för myndigheter.

2

Logotyp (version 2) på ett reklamblad som delas ut till anställda Får användas.
och som innehåller uteslutande godkänd information om hur
miljöledningssystemet fungerar.

3

Logotyp (version 2) på omslaget till en broschyr för kunder Får användas.
och leverantörer, vars innehåll är hämtat från den godkända
miljöredovisningen.

4

Logotyp (version 2) i den årliga miljörapporten för ett holdingbolag Får användas.
som inbegriper registrerade och icke-registrerade dotterbolag i början
av ett kapitel som handlar om det godkända miljöledningssystemet i
vissa, tydligt angivna EMAS-registrerade delar av organisationen.

5

Logotyp (version 2) på omslaget till en miljörapport från ett företag Får inte användas p.g.a. överträdeldär delar av företaget inte är registrerade.
se av punkt 3.5 a, d, e och f i
bilaga III.

6

Logotyp (version 2) på omslaget till en organisations verksamhetsrap- Får inte användas p.g.a. överträdelport (hela organisationen är registrerad).
se av punkt 3.5 a, d, e och f i
bilaga III.

7

Logotyp (version 2) som bakomliggande grafik i en sammanställning Får användas.
av godkända miljöuppgifter i en verksamhetsrapport.

8

Logotyp (version 2) som bakomliggande grafik i godkända råd till Får användas.
kunder om ett miljövänligt bortskaffande av en produkt.

9

Logotyp (version 2) bredvid godkänd miljöinformation på en Får användas.
organisations webbplats.

10

Logotyp (version 2) bredvid en godkänd förklaring som placerats på Får användas.
ett registrerat distributionsföretags lastbil bredvid företagets namn
med texten ”Vi har minskat vår vagnparks genomsnittliga dieselförbrukning med 20 %, till xy liter per mil, under perioden 1995–1998”.

11

Logotyp (version 2) bredvid en förklaring som placeras på en Får inte användas p.g.a. överträdellastbil tillsammans med återförsäljarens varumärke med texten ”Vår se av punkt 3.5 a, b, c, d, e och f i
distribution är miljövänlig”.
bilaga III.

12

Logotyp (version 2) på en sida med godkända informationskrav för Får användas.
leverantörer i en återförsäljares katalog.
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RIKTLINJER OM ANVÄNDNINGEN AV LOGOTYPEN PÅ INFORMATION SOM ANGER ATT ORGANISATIONEN DELTAR I SYSTEMET (ARTIKEL 8.2 d I FÖRORDNING (EG) nr 761/2001)

Allmänna krav

Användningen av logotypen (version 1) i enlighet med artikel 8.2 d syftar till att informera allmänheten och
intressenter om att en organisation är registrerad. Det är därför nödvändigt att logotypen klart och uteslutande
hänför sig till den registrerade organisationen. Sammanblandning med organisationer som inte är EMAS-registrerade
måste undvikas.
Registrerade organisationer och tillhandahållare av kommunikationstjänster som agerar på deras vägnar skall inte ge
ett intryck av att de senare själva uppfyller kraven i EMAS om detta inte är fallet.

4.2

Exempel

Nedan anges några exempel på ovannämnda principer för registrerade organisationer:
Nr

Exempel

Status

1

Logotyp (version 1) på omslaget till en informationsbroschyr (som Får användas.
inte innehåller miljöinformation) (hela organisationen är registrerad).

2

Logotyp (version 1) på omslaget till en organisations verksamhetsrap- Får inte användas eftersom det
port (hela organisationen är inte registrerad).
krävs att hela organisationen är
registrerad.

3

Logotyp (version 1) på omslaget till en organisations verksamhetsrap- Får användas.
port (hela organisationen är registrerad).

4

Lagringstank vid en registrerad anläggning målad med logotypen Får användas.
(version 1).

5

Logotyp (version 1) i en tidning som bakomliggande grafik i en Får inte användas eftersom det ger
gemensam annons för två företag som tillkännager sitt miljösamarbe- ett intryck av att båda företagen är
te längs leveranskedjan (endast ett av företagen är registrerat).
EMAS-registrerade.

6

Logotyp (version 1) på en återförsäljares katalog, placerad bredvid Får inte användas eftersom det ger
en lista med varunamnen på olika leverantörer (varav vissa inte är ett intryck av att alla leverantörer
registrerade).
är EMAS-registrerade.

7

Logotyp (version 1) placerad bredvid ingången till ett flygplan Får inte användas eftersom det
tillverkat av en registrerad tillverkare, men som används av ett icke- ger ett intryck av att flygbolaget
registrerat flygbolag.
använder flygplanet i enlighet med
EMAS.

8

Logotyp (version 1) placerad på en buss bredvid namnet på det Får användas.
registrerade allmänna transportföretag som driver trafiken.

9

Logotyp (Version 1) bredvid namnet på en registrerad organisation Får användas.
på den organisationens vagnpark.

10

Logotyp (version 1) på en skylt vid ingången till ett registrerat Får användas.
varuhus.

11

Logotyp (version 1) på blanketter som används av en registrerad Får användas.
myndighet.
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RIKTLINJER OM ANVÄNDNINGEN AV LOGOTYPEN I ANNONSER FÖR PRODUKTER, VERKSAMHETER
OCH TJÄNSTER (ARTIKEL 8.2 e), (ARTIKEL 8.2 a OCH 8.2 b SAMT PUNKT 3.5 I BILAGA III)

Allmänna krav

Förordning (EG) nr 761/2001 tillmäter indirekta miljöaspekter större betydelse jämfört med förordning (EEG)
nr 1836/93. Bland dessa spelar produkters, verksamheters och tjänsters egenskaper en viktig roll. Syftet är att
uppmuntra organisationer att tillhandahålla information om sin miljöprestanda i samband med sina produkter och
att använda marknadsföringsmetoder för att främja målen med EMAS. Detta inbegriper både miljöaspekter med
indirekt koppling till produkten och direkta produktegenskaper – under förutsättning att de har godkänts av
miljökontrollanten.
Under inga omständigheter får enbart logotypen användas i annonser för produkter, verksamheter och tjänster (som
ett miljömärke). Sambandet med den godkända informationen måste tydligt framgå. Den godkända informationen
måste särskiljas från annan information som tillhandahålls.
Den information till vilken logotypen hänvisar bör väljas ut i enlighet med de principer som anges i punkt 3.5 a–f i
bilaga III.
I enlighet med artikel 8.2 e i förening med artikel 8.2 a och 8.2 d får EMAS-logotypen användas för att
—

ange att organisationen deltar i EMAS (version 1),

—

ange att en produkt, verksamhet eller tjänst har producerats av en EMAS-registrerad organisation (version 1),

—

öka trovärdigheten av godkänd information som direkt eller indirekt är förknippad med produkter, verksamheter
och tjänster (version 2).

Sambandet med den godkända informationen måste tydligt framgå. All verksamhet som är relevant för den
information som ges tillsammans med logotypen måste ligga under en registrerad organisations ledningskontroll.
Logotypen kan användas på flera olika sätt, t.ex.
—

i tryckta produktannonser (t.ex. i tidningar, kataloger etc.),

—

i användarhandböcker,

—

i andra media (t.ex. tv, webbplatser etc.),

—

på hyllor och ställningar där produkter, verksamheter och tjänster presenteras för kunderna,

—

på utställningsbord etc.

Den organisation som använder logotypen måste ha kontroll över och ta ansvar för det sätt på vilket logotypen
presenteras. Det måste finnas ett tydligt identifierat samband mellan logotypen och den verksamhet, produkt eller
tjänst till vilken den hänvisar.
Återigen är det inte den teknik som används för att presentera logotypen som är avgörande för om den får användas
eller inte utan innehållet i den information som presenteras. I varje fall måste det framgå vilken information som
organisationen hänvisar till.

a)

Information som indirekt rör produkten, verksamheten eller tjänsten:
Om logotypen (version 2) är avsedd att påvisa något av nedanstående måste relevant godkänd information ges
i annonsen och vara igenkännlig som information som rör specifika godkända egenskaper för den
organisationens miljöledning:
—

egenskaper hos de relevanta produktionsprocesserna,

—

egenskaper hos organisationens miljöledning,
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—

miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål,

—

allmänna uppgifter om miljöprestanda,

Påståenden om miljöaspekter som inte i tillräckligt stor utsträckning omfattas av organisationens miljöledningssystem är inte tillåtna.
b)

Information som direkt rör produkten, verksamheten eller tjänsten:
Om logotypen (version 2) är avsedd att påvisa något av nedanstående måste relevant godkänd information ges
i annonsen och vara igenkännlig som information som rör specifika godkända egenskaper för produkten:
—

produktens, verksamhetens eller tjänstens miljörelevanta egenskaper,

—

produktens egenskaper vid eller efter användningstillfället,

—

förbättringar av produkternas eller tjänsternas miljöprestanda,

—

produkter eller tjänster som är förknippade med övergripande och detaljerade miljömål,

—

uppgifter om miljöprestanda förknippade med produkten, verksamheten eller tjänsten.

Påståenden om miljöaspekter som inte i tillräckligt stor utsträckning omfattas av organisationens miljöledningssystem är inte tillåtna.
Tre grundläggande begränsningar för hur logotypen får användas måste iakttas. Logotypen får inte användas i
följande fall:
—

På produkter eller deras förpackningar.

—

I samband med jämförande påståenden med avseende på andra konkurrerande produkter, verksamheter och
tjänster.

—

I annonser för produkter utan tydlig information om/hänvisning till egenskaper som är förknippade med
organisationen eller den produkt som den hänvisar till.

EMAS-logotypen som sådan förmedlar sålunda ingen information till konsumenten (till skillnad från ett miljömärke)
utan anger att den information som tillhandahålls är godkänd. Den representerar med andra ord ett ”sigill för
informationens tillförlitlighet” och inte ett ”sigill för produktens överlägsenhet”.
I samtliga fall där den ifrågavarande produkten, verksamheten eller tjänsten omfattas av ett miljömärkningssystem
(dvs. när det finns fastställda krav för EU:s miljömärke eller ett nationellt miljömärkningssystem) gäller dessutom
följande krav:
—

Organisationen och miljökontrollanten måste vidta särskilda åtgärder för att undvika sammanblandning med
ett befintligt miljömärke, som anges i ovan nämnda allmänna principer och illustreras med exemplen.

—

Organisationer och kontrollanter skall ta hänsyn till de miljömärkningskriterier som gäller för produkten när
de kontrollerar den information som skall tillhandahållas mot kraven i punkt 3.5 a–f i bilaga III.

—

Alla miljömärkningssystem som är relevanta för den marknad på vilken logotypen skall användas måste
beaktas.

—

Under inga omständigheter är det tillåtet att hänvisa till de kriterier som fastställts för relevanta miljömärken.

5.2

Exempel

Nedan anges några exempel på de principer som nämns i stycke 5.1 i dessa riktlinjer. I samtliga fall där logotypen
”får användas” måste de kriterier som anges i punkt 3.5 a–f i bilaga III uppfyllas. I de fall där logotypen ”inte får
användas” anges vilka av kriterierna i punkt 3.5 i bilaga III som inte uppfylls.
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Status

1

Logotyp (version 1) bredvid den godkända informationen ”som Får användas.
sammanställts av en EMAS-registrerad organisation” i en annons.

2

Logotyp (version 1 eller 2) bredvid den godkända informationen Får inte användas p.g.a. överträdel”miljömässigt överlägsen produkt jämfört med alternativen”.
se av punkt 3.5 a, b, c, d, e och f i
bilaga III.

3

Logotyp (version 2) bredvid den godkända informationen ”Förbättrad Får användas.
energieffektivitet i produktionen med 20 % mellan 1996 och 1999”.

4

Logotyp (version 1 eller 2) placerad i ett fotografi av en produkt utan Får inte användas p.g.a. risken för
ytterligare information.
sammanblandning med ett produktmärke.

5

Logotyp (version 2) bredvid den godkända informationen ”60 % av Får användas.
våra leverantörer EMAS-registrerades under 1998”.

6

Logotyp (version 2) bredvid den godkända informationen ”Årlig Får användas.
uppdaterad miljöredovisning finns tillgänglig från...”

7

Logotyp (version 2) bredvid den godkända informationen ”sänkt Får användas.
energiförbrukning med 10 % jämfört med 1997 års modell”.

8

Logotyp (version 2) bredvid en godkänd förklaring från en bank om Får användas.
att den integrerat miljöaspekter i sina investeringskriterier.

9

Logotyp (version 2) bredvid en godkänd förklaring i en återförsäljares Får användas.
katalog som förtecknar miljörelaterade kriterier för sina leverantörer.

10

Logotyp (version 2) i en förklaring i en återförsäljares katalog med Får inte användas p.g.a. överträdeltexten ”Vi har minskat våra produkters miljöpåverkan med 20 % se av punkt 3.5 a, b, c och e i
sedan 1998”.
bilaga III.

11

Logotyp (version 2) bredvid den godkända informationen där Får användas.
följande hävdas: ”10 % lägre bullernivå jämfört med 1997 års
modell”. Ett miljömärke finns, som kräver lägre bullernivåer än
produktens prestanda. Kriterierna för miljömärket har beaktats.

12

Logotyp (version 2) bredvid godkänd information om att klagomålen Får användas.
på lukten från ett slakthus har minskat med 20 % från 1998 till
1999.

13

Logotyp (version 2) bredvid en förklaring från ett oljeraffinaderi om Får inte användas p.g.a. överträdelatt användningen av papper har minskat med 10 % per ton se av punkt 3.5 d och f i bilaga III.
producerad bensin.

14

Logotyp (version 1 eller 2) bredvid ett fotografi på en icke-registrerad Får inte användas eftersom den
semesteranläggning i en katalog från ett registrerat resebolag.
organisation till vilken logotypen
hänvisar (semesteranläggningen)
inte är registrerad.

15

Logotyp (version 2) på sidan 2 i ett resebolags katalog, med godkänd Får användas.
information om de åtgärder som vidtagits på området för hållbar
turism.

16

Logotyp (version 2) i en annons från en pappersproducent med Får användas.
godkänd information om kraven på leverantörer för FSC-certifiering.

17

Logotyp (version 2) bredvid godkänd information i ett flygbolags ”in Får användas.
flight” -magasin.
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Status

18

Logotyp (version 2) i en annons om absorberande papper bredvid Får inte användas p.g.a. överträdelförklaringen ”Vi har nått en återvinningsprocent som motsvarar se av kraven i dessa riktlinjer (avkraven för ’Blue Angel’”.
snitt 5.1).

19

Logotyp (version 2) i en annons för ett kylskåp med texten ”Vi Får inte användas p.g.a. överträdelöverträffar kraven för EU:s miljömärke med 10 %”.
se av kraven i dessa riktlinjer (avsnitt 5.1).

20

Logotyp (version 2) i en annons för en dator som innehåller Får inte användas p.g.a. överträdeldelar som levererats av icke-registrerade företag med följande text: se av punkt 3.5 a, b, e och f i
”Miljöpåverkan under produktens livslängd reducerad enligt EMAS”. bilaga III.

