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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/
stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS)(1), 
einkum 3. gr. og 4. mgr. 46. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 1221/2009 er fyrirtækjum/
stofnunum með mörg athafnasvæði í einu eða fleiri
aðildarríkjum eða þriðju löndum gefinn kostur á að skrá
þau í umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

2) Fyrirtæki og stofnanir með athafnasvæði í mismun andi
aðildarríkjum eða þriðju löndum skulu fá viðbótar-
upplýsingar og -leiðbeiningar um þann möguleika að skrá
þau í umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 330, 14.12.2011, bls. 25. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2013 frá 8. október 
2013 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 13, 27.2.2014,  
bls. 28.

(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 49. gr. reglugerðar (EB) nr. 1221/2009.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Að því er varðar 4. mgr. 46. gr. og í þeim tilgangi að 
veita skýrari viðbótarupplýsingar varðandi 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1221/2009 samþykkir framkvæmdastjórnin þessar 
leiðbeiningar varðandi samskráningu í ESB, skráningu í þriðju 
löndum og hnattræna skráningu í umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 7. desember 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

framkvæmdastjóri.

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar

frá 7. desember 2011

um leiðbeiningar varðandi samskráningu í ESB, skráningu í þriðju löndum og hnattræna 

skráningu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild 

fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS)

(tilkynnt með númeri C(2011) 8896)

(2011/832/ESB) 

2014/EES/54/10
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VIÐAUKI

Leiðbeiningar varðandi samskráningu í ESB, skráningu í þriðju löndum og hnattræna skráningu í 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB (reglugerð (EB) nr. 1221/2009)

1. INNGANGUR

Tilgangurinn með þessu skjali er að veita leiðbeiningar um hvernig evrópska umhverfisstjórnunarkerfið
(EMAS) virkar fyrir fyrirtæki/stofnanir sem eru með dótturfyrirtæki og athafnasvæði í mörgum aðildarríkjum
ESB og/eða í þriðju löndum, ásamt því að veita aðildarríkjunum, sannprófendum og fyrirtækjum/stofnunum
sérstakar leiðbeiningar sem nota má við skráningu. Þessar leiðbeiningar eru tilkomnar vegna 4. mgr. 46.
gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfið(2) þar sem segir „Framkvæmdastjórnin skal semja
leiðbeiningar, í samvinnu við samstarfsvettvang þar til bærra aðila, um skráningu fyrirtækja/stofnana
utan Bandalagsins“ og 3. mgr. 16. gr. þar sem segir „Á samstarfsvettvangi þar til bærra aðila skal semja
leiðbeiningar til að tryggja samræmi í málsmeðferð um skráningu fyrirtækja/stofnana samkvæmt þessari
reglugerð, þ.m.t. endurnýjun skráningar og tímabundin og varanleg afskráning fyrirtækja/stofnana, jafnt innan
sem utan Bandalagsins“.

Þegar umhverfisstjórnunarkerfi ESB var innleitt árið 1993 var það hannað til að ná yfir einstök athafnasvæði
fyrirtækja/stofnana úr iðnaðar- og framleiðslugeirunum. Í kjölfar fyrstu endurskoðunarinnar árið 2001 varð
aðild að umhverfisstjórnunarkerfi ESB II heimil öllum fyrirtækjum/stofnunum með mörg athafnasvæði (í
aðildarríki ESB og innan EES eins og áður). Umhverfisstjórnunarkerfi ESB III er enn opnara og á nú einnig
við um fyrirtæki/stofnanir innan og utan ESB.

Með því að opna umhverfisstjórnunarkerfi ESB fyrir þriðju lönd er fyrirtækjum/stofnunum úr öllum geirum
veitt leið til að ná miklum árangri í umhverfismálum sem hagsmunaaðilar innan Evrópubandalagsins geta
viðurkennt opinberlega.

Aðildarríkjunum er frjálst að taka ákvörðun um hvort landsbundnir þar til bærir aðilar þeirra munu annast
skráningar á fyrirtækjum/stofnunum í þriðju löndum í samræmi við 1. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar um
umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

Skráning

Vegna innbyrðis tengsla milli skráningar fyrirtækja/stofnana með mörg athafnasvæði innan ESB og skráningar 
fyrirtækja/stofnana utan ESB geta í raun komið upp mörg mismunandi tilvik. Í þessu skjali eru veittar almennar 
leiðbeiningar varðandi tilvik sem þar til bærir aðilar, umhverfissannprófendur og fyrirtæki/stofnanir sem sækja 
um umhverfisstjórnunarkerfi ESB þurfa að fást við. Gerð er grein fyrir eftirfarandi þremur tilteknum tegundum 
tilvika:

— Tilvik 1: Skráning fyrirtækja/stofnana með athafnasvæði í fleiri en einu aðildarríki ESB (samskráning í
ESB).

— Tilvik 2: Skráning einstakra eða sameiginlegra fyrirtækja/stofnana með athafnasvæði í þriðju löndum 
(skráning í þriðju löndum).

— Tilvik 3: Skráning fyrirtækja/stofnana með athafnasvæði bæði í aðildarríkjum ESB og þriðju löndum 
(hnattræn skráning).

Í öllum þremur ferlum getur fyrirtækið/stofnunin sótt um samskráningu fyrir öll eða sum þessara athafnasvæða. 
Fyrirtækið/stofnunin sem sækir um ákveður hvaða athafnasvæði skulu vera í skráningunni.

Athugasemd:

Ekki er fjallað um einfalda landsbundna samskráningu í ESB í þessum leiðbeiningum.

Þessar leiðbeiningar fjalla um atriði á borð við:

— tilgreiningu þar til bærra aðila,

— faggildingu eða veitingu starfsleyfis til umhverfissannprófenda utan ESB,

— samræmingu meðal aðildarríkjanna á þessum ferlum,

— samræmi við lög í þriðju löndum,

— endurnýjun, varanlega afskráningu og tímabundna afskráningu samskráningar.

(2) Reglugerð (EB) nr. 1221/2009.
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Kröfurnar í þessum þremur tilvikum eru oft svipaðar en notkun millivísana milli kaflanna er þó haldið í algjöru 
lágmarki til að bæta læsileika textans. Því geta endurtekningar komið fyrir.

Að teknu tilliti til trúverðugleika umhverfisstjórnunarkerfis ESB er mikilvægt að beiting reglugerðarinnar sé með 
svipuðum hætti innan og utan ESB. Það skal því taka tillit til mismunar og erfiðleika við framkvæmd sérstakra 
þátta umhverfisstjórnunarkerfisins, t.d. samræmi við lög. Þar til bærir aðilar í aðildarríkjum, sem heimila 
skráningu þriðju landa, skulu samþykkja sértæka málsmeðferð til að tryggja að umhverfisstjórnunarkerfið 
innan og utan ESB hafi í för með sér jafngild kerfi. Sögulegu, efnahagslegu og menningarlegu tengslin milli 
aðildarríkja ESB og þriðju landa geta verið hvetjandi fyrir framkvæmdina á umhverfisstjórnunarkerfinu í 
þriðju löndum og hnattrænt og getur verið leið til að auðvelda útbreiðslu umhverfisstjórnunarkerfisins um allan 
heim.

2. HUGTAKANOTKUN

Að því er varðar þetta leiðbeiningarskjal skal nota eftirfarandi hugtök:

Höfuðstöðvar: stjórnunareining efst í fyrirtæki/stofnun með mörg athafnasvæði sem stjórnar og samræmir
helstu hlutverk fyrirtækisins/stofnunarinnar, s.s. stefnumótandi áætlanagerð, samskipti, skatta, lagaleg mál,
markaðssetningu, fjármál ásamt öðru.

Stjórnarsetur: athafnasvæði annað en höfuðstöðvar fyrirtækis/stofnunar með mörg athafnasvæði, sem eru
sérstaklega tilnefnd að því er varðar skráningar samkvæmt reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB,
þar sem tryggð er stjórnun og samræming umhverfisstjórnunarkerfisins.

Þar til bær forystuaðili: þar til bær aðili sem ber ábyrgð á samskráningunni í ESB, skráningunni í þriðju
löndum og hnattrænu skráningunni.

Athugasemd:

Ákvæði 3. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB fjalla um ákvörðun þar til bærs
(forystu)aðila.

Ákvörðun þar til bærs forystuaðila getur verið breytileg, samkvæmt „tilvikunum“ sem lýst er hér að framan,
sem hér segir:

— Ef um tilvik 1 er að ræða (samskráningu í ESB) er þar til bæri forystuaðilinn þar til bæri aðilinn frá
aðildarríkinu þar sem höfuðstöðvarnar eða stjórnarsetur fyrirtækisins/stofnunarinnar, sem leggur fram 
umsóknina, er staðsett.

— Ef um er að ræða skráningu í þriðju löndum og hnattræna skráningu er það þar til bæri aðilinn 
frá aðildarríkinu sem annast skráningar á fyrirtækjum/stofnunum utan Bandalagsins og þar sem 
sannprófandinn hefur hlotið faggildingu. Aðildarríkið verður með öðrum orðum fyrst að annast skráningu 
í þriðju löndum og því næst verða sannprófendur, sem hlotið hafa faggildingu eða leyfi til að inna af hendi 
sannprófanir í þessum þriðju löndum þar sem athafnasvæðin sem falla undir skráningarferlið eru staðsett, 
að vera tiltækir.

3. SAMSKRÁNING Í ESB — SKRÁNING FYRIRTÆKJA/STOFNANA MEÐ MÖRG ATHAFNASVÆÐI Í
NOKKRUM AÐILDARRÍKJUM

3.1. Gildandi löggjöf og samræmi við lög í aðildarríkjum ESB

3.1.1.  Fyrirtæki/stofnanir skulu alltaf uppfylla lagakröfur ESB og landsbundnar lagakröfur sem gilda um 
athafnasvæðin sem eru með í skráningunni í umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

3.1.2.  Samkvæmt g-lið B-hluta IV. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal umhverfislýsing 
fyrirtækja/stofnana fela í sér tilvísun til gildandi lagakrafna varðandi umhverfið.

3.1.3.  Til að leggja fram gögn eða skjalfesta sönnun fyrir því að fyrirtæki/stofnun fari að lögum, eins og um getur í 
4. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB, er fyrirtækinu/stofnuninni heimilt að leggja
fram yfirlýsingu frá lögbærum eftirlitsyfirvöldum sem tryggir að ekkert bendi til þess að ekki sé farið að 
tilskildum ákvæðum og/eða að fyrirtækið sé ekki þátttakandi í viðkomandi fullnustuaðgerðum, málshöfðun 
eða kvörtunarmálum. Sannprófendur skulu, sem hluti af sannprófunarferlinu, kanna öll umhverfisleyfi sem 
gilda um fyrirtækið/stofnunina eða öll önnur sönnunargögn í samræmi við réttarkerfi aðildarríkisins þar sem 
athafnasvæðið er staðsett.

3.2. Verkefni þar til bærra aðila

3.2.1.  Ef um er að ræða samskráningu í ESB er það staðsetning höfuðstöðvanna eða stjórnarseturs fyrirtækis/
stofnunar (í þessari röð) sem ákvarðar hver þar til bæri forystuaðilinn skuli vera.



25.9.2014 Nr. 54/1085EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3.2.2.  Ef um er að ræða samskráningu í ESB skal þar til bæri forystuaðilinn eingöngu hafa samstarf við alla þar til 
bæra aðila sem staðsettir eru í aðildarríkjunum þar sem athafnasvæðin, sem falla undir samskráningarferlið, 
eru staðsett.

3.2.3.  Þar til bær forystuaðili ber ábyrgð á skráningunni og mun sjá um samræmingu ferla ásamt öðrum viðkomandi 
þar til bærum aðilum.

Þar til bær forystuaðili skal ekki skrá, afskrá tímabundið eða varanlega eða endurnýja skráningu fyrirtækis/
stofnunar ef þar til bær aðili í öðru aðildarríki, þar sem athafnasvæði fyrirtækisins/stofnunarinnar í skráningunni 
eru staðsett, er ekki sammála skráningunni, tímabundinni eða varanlegri afskráningu eða endurnýjuninni (sjá 
lið 3.4 og 3.6 í þessum leiðbeiningum). Eins og skýrt er frá í lið 3.4.6 getur þar til bæri forystuaðilinn einnig 
ákveðið að halda áfram samskráningarferlinu með smærra svæði (t.d. án svæðanna sem ágreiningur er um).

3.2.4.  Þar til bærir aðilar ættu að samræma aðgerðir sínar við aðgerðir faggildingar- og leyfisveitingarstofa í 
aðildarríkjum þeirra til að tryggja að bæði þar til bæri aðilinn og faggildingar- eða leyfisveitingarstofur geti 
sinnt verkefnum á samræmdan hátt.

3.2.5.  Koma skal almennum meginreglum og sérstöku samræmingarferli milli þar til bærra aðila á fót og þau 
samþykkt á samstarfsvettvangi þar til bærra aðila innan sex mánaða frá samþykkt þessa leiðbeiningarskjals. 
Því næst skal leggja þau fram til samþykktar í samræmi við þá reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem 
um getur í 2. mgr. 48. gr. og 3. mgr. 49. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

3.2.6.  Samstarfsvettvangur þar til bærra aðila skal þróa stöðluð eyðublöð á öllum opinberum tungumálum 
Evrópusambandsins til framkvæmdar á samskráningarferlinu sem um getur hér að framan. Til að auðvelda 
skilvirk samskipti og á sama tíma draga úr misskilningi sem stafar af tungumálaerfiðleikum skulu stöðluðu 
eyðublöðin aðallega vera með gátreiti og eingöngu afar takmarkaðan fjölda af reitum fyrir athugasemdir sem 
geta innihaldið frjálsan texta. Skrifleg sönnunargögn um þessi samskipti, hvort sem það er almennur póstur, 
tölvupóstur eða símbréf, skal geyma ef ágreiningur kemur upp á milli þar til bærra aðila.

Framangreind eyðublöð skulu innihalda skrá, sem uppfæranlegt fylgiskjal, yfir viðeigandi gjöld fyrir öll 
aðildarríki.

3.3. Verkefni sannprófenda sem hafa hlotið faggildingu eða leyfi

3.3.1.  Almennar reglur sem gilda um umhverfissannprófendur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, faggildingu þeirra 
eða leyfi, og um sannprófunarferlið eru settar í V. og VI. kafla reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfið.

3.3.2.  Umhverfissannprófandi í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sem hlotið hefur faggildingu eða leyfi fyrir viðkomandi 
svið í samræmi við kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna(3), skal framkvæma sannprófunina í 
umhverfisstjórnunarkerfinu og fullgildingu umhverfisyfirlýsingarinnar í umhverfisstjórnunarkerfinu.

3.3.3.  Við skráningu fyrirtækis/stofnunar með mörg athafnasvæði og margs konar starfsemi skal faggilding 
sannprófanda/sannprófenda ná yfir alla kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna fyrir athafnasvæði 
og starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar. Ef sannprófandi hefur ekki hlotið faggildingu eða leyfi að 
því er varðar alla viðkomandi kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna skulu aðrir faggiltir 
umhverfissannprófendur, eftir atvikum, taka þátt með samvinnu. Það er undir fyrirtæki/stofnun komið, sem 
sækir um skráningu, hvort óskað sé eftir fleiri faggiltum sannprófendum, með tilliti til 4. gr. reglugerðarinnar 
um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þegar frá eru taldar ástæður eins og skortur á sannprófendum sem hlotið hafa 
faggildingu að því er varðar viðkomandi kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna þá geta fyrirtæki/
stofnanir einnig haft aðrar ástæður (t.d. staðbundna reynslu, tungumálakunnáttu eða vilja til að sameina 
sannprófunina í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og vottun við aðra staðla) til að nota fleiri sannprófendur. 
Allir sannprófendur sem vinna saman verða að undirrita yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 25. gr. 
reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB og umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu. 
Hver sannprófandi sem tekur þátt er ábyrgur fyrir niðurstöðu þess hluta sannprófunarinnar sem tilheyrir hans 
sérsviði (aðallega í tengslum við tiltekna kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna). Sú venja að 
allir sannprófendur verði að undirrita sömu yfirlýsinguna gerir þar til bærum forystuaðila kleift að tilgreina 
alla sannprófendur sem taka þátt. Af þessum sökum getur þar til bær forystuaðili sannprófað, fyrir milligöngu 
þar til bærra aðila í samvinnu (sem sjálfir samræma störf sín störfum faggildingar- og leyfisveitingastofa), 
hvort allir sannprófendurnir sem taka þátt hafi uppfyllt skuldbindinguna um fyrirframtilkynningu, eins og lýst 
er í 2. mgr. 23. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þar til bær forystuaðili getur einnig 
sannprófað hvort kóðar atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna fyrir sannprófendurna sem taka þátt nái 
yfir kóðana fyrir viðkomandi fyrirtæki/stofnun.

3.3.4.  Sannprófendur sem hlotið hafa faggildingu eða leyfi í einu aðildarríki mega starfa í öðrum aðildarríkjum. 
Sannprófendur skulu senda tilkynningu til faggildingar- eða leyfisveitingarstofu sem staðsett er í aðildarríkinu/
aðildarríkjunum, sem þeir ætla að starfa í, a.m.k. fjórum vikum áður en þeir hefja störf.

(3) Eins og komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 sem og 
tilteknum EB-reglugerðum um sérstök hagskýrslusvið (Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1).
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3.3.5.  Faggildingar- eða leyfisveitingarstofan sem hefur eftirlit með framkvæmd sannprófandans/sannprófendanna 
í aðildarríkinu skal senda þar til bærum aðila í viðkomandi aðildarríki eftirlitsskýrslu ef upp koma vandamál 
eða neikvæðar niðurstöður. Þar til bæri aðilinn skal þá senda eftirlitsskýrsluna til þar til bærs forystuaðila sem 
ber ábyrgð á samskráningunni í ESB.

3.3.6.  Ef sannprófandi kemst að raun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum þegar sannprófun fyrstu 
skráningar fer fram skal hann ekki undirrita yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 25. gr. reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB og umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu.

3.3.7.  Ef sannprófandi kemst að raun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum á gildistíma skráningarinnar 
eða við endurnýjun hennar getur hann tilkynnt þar til bærum (forystu)aðila að viðkomandi fyrirtæki/
stofnun uppfylli ekki lengur kröfur umhverfisstjórnunarkerfis ESB. Þegar endurnýjun á sér stað á 
skráningunni í umhverfisstjórnunarkerfinu er honum eingöngu heimilt að undirrita yfirlýsinguna sem um 
getur í 9. mgr. 25. gr. og uppfærðu umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu ef fyrirtækið/
stofnunin sýnir fram á að hafa gert ráðstafanir (t.d. í samvinnu við eftirlitsyfirvöld) til þess að tryggja að 
aftur sé komið á samræmi við lög. Ef fyrirtækið/stofnunin gerir ekki fullnægjandi ráðstafanir til að leysa 
vandamálið varðandi reglufylgnina skal sannprófandinn ekki fullgilda uppfærðu yfirlýsinguna og ekki 
undirrita yfirlýsinguna og umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu. Með öðrum orðum þá 
skal umhverfissannprófandinn í umhverfisstjórnunarkerfinu aðeins undirrita yfirlýsinguna og fullgilda 
umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu ef um er að ræða fulla reglufylgni.

3.4. Skráningarferli

3.4.1.  Almennar reglur sem gilda um skráninguna eru settar fram í II., III. og IV. kafla reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

3.4.2.  Fyrirtækið/stofnunin skal á fyrstu stigum hafa samskipti við sannprófanda/sannprófendur og þar til bæran 
forystuaðila til að skýra atriði varðandi tungumál að því er varðar skjölin sem nauðsynleg eru fyrir skráningu, 
með kröfurnar í 3. mgr. 5. gr. og D-hluta IV. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB í huga.

3.4.3.  Þar til bær forystuaðili skal kanna upplýsingarnar í umsókninni og tilkynna það öðrum þar til bærum aðilum 
sem taka þátt. Þetta þýðir að þar til bærir aðilar sem taka þátt upplýsa þar til bæra forystuaðilann um réttmæti 
upplýsinganna um viðkomandi landsbundin athafnasvæði.

3.4.4.  Þar til bærir aðilar skulu kanna fyrir aðildarríki sitt, fyrir milligöngu faggildingar- og leyfisveitingarstofa 
þeirra, hvort sannprófandinn eða sannprófendurnir sem taka þátt í skráningarferlinu hafi hlotið faggildingu eða 
leyfi að því er varðar alla viðkomandi kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna í skráningarferlinu. 
Þetta þýðir að þar til bær aðili kannar hvort sannprófandinn eða sannprófendurnir hafi veitt upplýsingar á 
réttan hátt og á réttum tíma (a.m.k. fjórum vikum fyrir hverja sannprófun í aðildarríki), í samræmi við 1. 
mgr. 24. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þar til bæri aðilinn skal því undir öllum 
kringumstæðum senda faggildingar- eða leyfisveitingarstofunni í aðildarríki sínu einfalda tilkynningu um 
að það séu athafnasvæði sem skal skrá á grundvelli sannprófunar-/faggildingarstarfsemi sannprófenda frá 
öðrum aðildarríkjum. Ef faggildingar- og leyfisveitingarstofan samþykkir ekki hæfni sannprófandans getur 
faggildingar- eða leyfisveitingarstofan þvingað sannprófandann til að uppfylla viðkomandi kröfur eða tilkynna 
þar til bærum aðila um vandamálið. Séu þessi lágmarkssamskipti ekki til staðar milli þar til bæru aðilanna og 
faggildingar- og leyfisveitingarstofa, og milli þar til bærra aðila og þar til bærra forystuaðila, getur það grafið 
undan eftirlitsstarfseminni.

3.4.5.  Allir þar til bærir aðilar sem taka þátt í skráningarferlinu skulu beita landsbundinni málsmeðferð til að 
kanna hvort athafnasvæði sem staðsett eru í þeirra aðildarríki fari að ákvæðum reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þeir skulu upplýsa þar til bæran forystuaðila um ákvörðun þeirra (hægt 
að skrá/ekki hægt að skrá). Ef um er að ræða neikvæða ákvörðun skal þar til bæri aðilinn upplýsa þar til 
bæran forystuaðila um rökin fyrir henni í yfirlýsingu. Þar sem þessi yfirlýsing er bindandi getur þar til bær 
forystuaðili annaðhvort ákveðið að stöðva samskráningarferlið þar til kröfurnar í reglugerðinni eru uppfylltar 
(þá verður ekkert athafnasvæðanna skráð í umhverfisstjórnunarkerfi ESB) eða upplýst fyrirtækið/stofnunina 
um að hægt sé að halda áfram samskráningarferlinu án athafnasvæðisins sem ágreiningur er um.

3.4.6.  Að lokinni ákvörðun um skráningu skal þar til bær forystuaðili tilkynna það öllum landsbundnum þar til 
bærum aðilum, sem taka þátt, sem upplýsa hver sitt eftirlitsyfirvald.

Athugasemd:

 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvetur þar til bæra aðila sem taka þátt til að skiptast á 
samskiptaupplýsingum viðkomandi eftirlitsyfirvalda þeirra til að auðvelda upplýsingaskipti milli þar til bærra 
aðila og eftirlitsyfirvalda um að eftirlitsyfirvöldum hafi ekki verið kunnugt um tilvik þar sem ekki er farið að 
tilskildum ákvæðum.

3.4.7.  Vöktun á samræmi við lög á landsvísu er tryggð af hálfu landsbundinna eftirlitsyfirvalda og sannprófenda 
á meðan á sannprófunarferlinu stendur. Ef þessi yfirvöld komast að raun um að ekki sé farið að tilskildum 
ákvæðum verða þau að upplýsa landsbundna þar til bæra aðilann sem skal þá upplýsa þar til bæra 
forystuaðilann.
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3.4.8.  Ef þar til bær aðili í aðildarríki, þar sem athafnasvæði fyrirtækisins/stofnunarinnar sem sækir um viðkomandi 
samskráningu er staðsett, finnur sannanir fyrir því að brotið hafi verið í bága við gildandi lagakröfur, kvartanir 
eða aðrar viðeigandi upplýsingar að því er varðar það að uppfylla kröfurnar varðandi skráningu, endurnýjun 
á skráningu og tímabundna og varanlega afskráningu skal hann án tafar senda þar til bærum forystuaðila 
eftirlitsskýrslu til að lýsa vandamálinu.

3.4.9.  Sumum aðildarríkjum ber skylda samkvæmt landslöggjöf til að innheimta gjöld. Af þessum sökum getur þar til 
bær forystuaðili ekki tekið ákvörðun um gjöld sem eru fastsett samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis. Hlutverk 
þar til bærs forystuaðila varðandi gjöld er eingöngu að upplýsa fyrirtækið/stofnunina um heildarfjárhæðina og 
þau einstöku gjöld sem greiða skal landsbundnum þar til bærum aðilum sem taka þátt í skráningarferlinu. Þar 
til bær forystuaðili skal einnig tilkynna fyrirtækinu/stofnuninni um að allir þar til bærir aðilar sem taka þátt 
innheimta gjöldin vegna skráningar landsbundinna athafnasvæða, sem falla undir samskráningarferlið, beint 
hjá hverju landsbundnu athafnasvæði umsóknarfyrirtækisins/-stofnunarinnar.

 Allir hlutaðeigandi þar til bærir aðilar skulu tilkynna þar til bærum forystuaðila um að gjöld hafi verið greidd 
fyrir skráningu, eins og krafist er í d-lið 2. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

Athugasemd:

 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvetur öll aðildarríki eindregið til að kanna möguleikana á því að 
lækka viðeigandi gjöld fyrir fyrirtæki/stofnanir sem sækja um samskráningu. Þegar um samskráningu er að 
ræða skal eingöngu þar til bæri forystuaðilinn bera umsýslukostnað sem samsvarar þeim kostnaði sem fylgir 
almennri skráningu en hlutaðeigandi þar til bærir aðilar taka minni þátt og skulu því bera lægri kostnað. Lægri 
gjöld auka aðdráttarafl reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB og samskráningarinnar.

3.4.10.  Allir þar til bærir aðilar sem taka þátt skulu innheimta gjöldin vegna skráningar landsbundinna athafnasvæða 
sem eru í samskráningarferli beint hjá hverju landsbundnu athafnasvæði umsóknarfyrirtækis/-stofnunar.

3.5. Fyrirtæki/stofnanir sem þegar hafa verið skráð

3.5.1.  Ef fyrirtæki/stofnun, sem þegar hefur verið skráð, ákveður samskráningu í ESB er þar til bærum forystuaðila 
heimilt, að fenginni beiðni frá fyrirtækinu/stofnuninni, að færa út gildissvið gildandi skráningar og þannig 
viðhalda þáverandi fjölda í landsbundnu skránni. Færslan skal einnig skráð með nýju skráningarnúmeri í 
landsbundnu skrána. Í slíkum tilvikum skulu allir aðrir þar til bærir aðilar aðildarríkja sem taka þátt, þar sem 
fyrirtækið/stofnunin hefur þegar skráð athafnasvæði, tryggja að fyrirliggjandi skráning verði skráð undir nýja 
skráningarnúmerinu í viðkomandi skrá.

3.6. Varanleg og tímabundin afskráning

3.6.1.  Almennar reglur fyrir tímabundna og varanlega afskráningu, sem komið er á fót í 15. gr. reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB, skulu gilda um þessa sértæku málsmeðferð.

3.6.2.  Allar kvartanir varðandi skráða fyrirtækið/stofnunina skulu tilkynntar þar til bærum forystuaðila.

3.6.3.  Allir þar til bærir aðilar bera ábyrgð á málsmeðferðarreglunum sem tengjast athafnasvæðum fyrirtækisins/
stofnunarinnar í hverju aðildarríki fyrir sig. Ef upp kemur tilvik þar sem fyrirtæki/stofnun skal afskráð 
tímabundið eða varanlega úr skránni í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal þar til bæri samstarfsaðilinn tilkynna 
þar til bæra forystuaðilanum það með yfirlýsingu þar sem sjónarmiðum hans er komið á framfæri. Þetta þýðir 
að landsbundnir þar til bærir aðilar gefa eingöngu út yfirlýsingar varðandi landsbundin athafnasvæði hvers 
og eins. Ef ein þessara yfirlýsinga staðfestir að ekki sé hægt að skrá landsbundið athafnasvæði skal þar til 
bæri forystuaðilinn hefja málsmeðferð fyrir varanlega eða tímabundna afskráningu og fara eftir kröfunum 
í 15. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Áður en endanleg ákvörðun er tekin varðandi 
varanlega eða tímabundna afskráningu fyrirtækisins/stofnunarinnar skal þar til bær forystuaðili tilkynna það 
öðrum þar til bærum samstarfsaðilum sem taka þátt til að þeir fái vitneskju um ástæðurnar fyrir varanlegu/
tímabundnu afskráningunni af hálfu eins eða fleiri þar til bærra aðila. Þar til bær forystuaðili skal einnig 
tilkynna höfuðstöðvum eða stjórnarsetri fyrirtækisins/stofnunarinnar um ákvörðunina sem var tekin og 
ástæður fyrir tillagðri varanlegri eða tímabundinni afskráningu. Í kjölfarið skal þar til bæri forystuaðilinn 
veita fyrirtækinu/stofnuninni tækifæri til að ákveða hvort afskrá skuli allt fyrirtækið/stofnunina úr skránni 
í umhverfisstjórnunarkerfi ESB eða hvort athafnasvæðin sem ágreiningur er um skuli falla utan gildissviðs 
samskráningarinnar.

3.6.4.  Ágreining milli einstakra landsbundinna þar til bærra aðila sem taka þátt í samskráningarferlinu skal leysa á 
samstarfsvettvangi þar til bærra aðila. Ágreining milli þar til bærs forystuaðila og fyrirtækisins/stofnunarinnar 
skal leysa samkvæmt landslögum þess lands þar sem þar til bæri forystuaðilinn er staðsettur. Ágreining milli 
fyrirtækisins/stofnunarinnar og einstakra þar til bærra aðila, t.d. um að einstök landsbundin athafnasvæði, 
sem taka þátt í samskráningarferlinu, haldi samræmi við lög, skal leysa samkvæmt gildandi landslögum 
viðkomandi aðildarríkis. Ágreining skal leysa í samræmi við kröfurnar í 15. gr. reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB.
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3.6.5.  Ef ekki er hægt að finna lausn milli þar til bærra aðila sem taka þátt á samstarfsvettvangi þar til bærra aðila er 
mögulegt að halda skráningarferlinu áfram án athafnasvæðanna sem ágreiningur er um.

3.7. Atriði er varða tungumál

3.7.1.  Umhverfisyfirlýsingin í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og önnur viðeigandi skjöl skulu lögð fram á opinberu 
tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem þar til bæri forystuaðilinn er staðsettur (3. mgr. 5. gr.). 
Ef fyrirtæki/stofnun leggur fram heildarumhverfislýsingu með upplýsingum um einstök athafnasvæði skulu 
þessar upplýsingar þar að auki lagðar fram á opinberu tungumáli eða tungumálum þeirra aðildarríkja þar sem 
athafnasvæðin eru staðsett.

4.  SKRÁNING Í ÞRIÐJU LÖNDUM — SKRÁNING FYRIRTÆKJA/STOFNANA MEÐ EITT EÐA FLEIRI 
ATHAFNASVÆÐI Í ÞRIÐJU LÖNDUM (TILVIK 2)

 Skráning í þriðju löndum í umhverfisstjórnunarkerfi ESB merkir skráningu fyrirtækis/stofnunar sem 
starfrækt er í einu eða fleiri þriðju löndum í umhverfisstjórnunarkerfinu. Samkvæmt reglugerðinni um 
umhverfisstjórnunarkerfið er aðildarríkjunum frjálst að taka ákvörðun um hvort landsbundnir þar til bærir 
aðilar þeirra munu annast skráningar á fyrirtækjum/stofnunum í þriðju löndum í samræmi við 1. mgr. 11. gr. 
reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

4.1. Gildandi löggjöf og samræmi við lög í þriðju löndum

4.1.1.  Fyrirtæki/stofnanir skulu alltaf fara að viðeigandi landsbundnum lagakröfum þriðju landanna þar sem 
athafnasvæðin sem taka þátt í skráningunni í umhverfisstjórnunarkerfi ESB eru staðsett.

4.1.2.  Til að tryggja að umhverfisstjórnunarkerfið viðhaldi miklum metnaði og trúverðugleika er æskilegt að árangur 
fyrirtækis/stofnunar í þriðja landi í umhverfismálum nái sem næst því stigi sem krafist er að fyrirtæki/stofnanir 
í ESB nái í viðkomandi löggjöf ESB og landslöggjöf. Því er æskilegt að fyrirtæki/stofnanir utan Bandalagsins, 
auk tilvísananna til gildandi landsbundinna umhverfiskrafna, vísi í umhverfisyfirlýsingunni einnig til 
lagakrafna varðandi umhverfið sem gilda fyrir sams konar fyrirtæki/stofnanir í aðildarríkjunum þar sem 
fyrirtækið/stofnunin hyggst sækja um skráningu (4. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB). Umhverfiskröfurnar í þeirri skrá skulu notaðar sem tilvísun þegar háleitari frammistöðumarkmið til 
viðbótar eru smám saman sett en þær eru ekki bindandi að því er varðar matið á því hvort fyrirtækið/stofnunin 
haldi samræmi við lög.

4.1.3.  Samkvæmt g-lið B-hluta IV. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal umhverfisyfirlýsing 
fyrirtækjanna/stofnananna fela í sér tilvísun til gildandi landsbundinna lagakrafna varðandi umhverfið.

4.1.4.  Að því er varðar athafnasvæði sem staðsett eru í þriðju löndum skulu skjalfestu sannanirnar, eins og um getur 
í 4. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB, helst samanstanda af:

— yfirlýsingum frá eftirlitsyfirvöldum í þriðja landinu, þ.m.t. upplýsingar um gild umhverfisleyfi 
fyrirtækisins/stofnunarinnar, þar sem greint er frá því að ekkert bendi til þess að ekki sé farið að tilskildum 
ákvæðum og/eða að fyrirtækið sé ekki þátttakandi í fullnustuaðgerðum, málshöfðun eða kvörtunarmálum,

— að auki er æskilegt að umhverfisyfirlýsingin innihaldi töflur yfir millivísanir milli landslöggjafar þriðja 
landsins og löggjafarinnar í landinu þar sem fyrirtækið/stofnunin sækir um skráningu, eins og kveðið er á 
um í lið 4.1.2.

4.2. Faggilding og leyfisveiting í þriðju löndum í umhverfisstjórnunarkerfi ESB

4.2.1.  Aðildarríki skulu taka ákvörðun um hvort þau annist skráningu í þriðju löndum eða ekki, í samræmi við úrræði 
þeirra og verklagsreglur. Í þeim tilvikum skulu aðildarríki tryggja að faggildingar- eða leyfisveitingarstofur 
þeirra veiti faggildingu eða starfsleyfi til umhverfissannprófenda í þriðju löndum í umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB. Eingöngu aðildarríki sem samþykkja meginregluna um „skráningu í þriðju löndum“ er heimilt að skrá 
fyrirtæki/stofnanir sem starfrækt eru í þriðju löndum.

4.2.2.  Ef aðildarríki ákveður að annast skráningu í þriðju löndum, skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB, fer möguleikinn á skráningu í því tiltekna aðildarríki í raun eftir því hvort 
aðgengi sé að faggiltum sannprófendum. Sannprófandinn sem kemur til greina skal vera faggiltur í því tiltekna 
aðildarríki sem annast skráningu í þriðju löndum, í þeim tilteknu þriðju löndum og í tilteknum atvinnugreinum 
(ákvarðað á grundvelli kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna) í viðkomandi skráningarferli.

Nánari útskýringar:

 Þetta þýðir að sannprófandinn sem skal framkvæma sannprófunina í viðkomandi þriðja landi verður að vera 
faggiltur fyrir þetta tiltekna þriðja land af faggildingar- og leyfisveitingarstofu aðildarríkisins sem annast 
skráningar í þriðju löndum og þar sem fyrirtækið/stofnunin hyggst skrá sig.
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4.2.3.  Faggildingin eða leyfið sem sannprófendur geta fengið í þriðju löndum verður að sýna fram á í hvaða þriðju 
löndum það gildir svo að skráningarheimildin sé í samræmi við ákvæði 2. mgr. 22. gr. reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Það er undir aðildarríkjunum komið að ákveða hvort þau vilji gefa út aðskilin 
vottorð fyrir hvert þriðja land eða gefa út heildarfaggildingarvottorð með meðfylgjandi landafræðilegum 
viðbæti þar sem talin eru upp þau lönd þar sem sannprófunaraðilarnir hafa hlotið faggildingu til að sinna sínum 
störfum.

Nánari útskýringar:

 Með tilliti til 22. gr., „viðbótarkröfur fyrir umhverfissannprófendur sem starfa í þriðja landi“, er ljóst að 
faggildin/leyfisveiting í þriðju löndum getur aðeins verið faggilding eða leyfisveiting til viðbótar við 
grunnfaggildingu/grunnleyfisveitingu í Evrópu. Þetta þýðir að faggilding/leyfisveiting í þriðju löndum er veitt 
sem viðbótarkrafa við grunnfaggildingu/grunnleyfisveitingu á tilteknu gildissviði ásamt tilheyrandi kröfum. 
Faggilding/leyfisveiting í þriðju löndum skal því ná yfir faggildingu/leyfisveitingu í einu aðildarríkjanna og 
innan tiltekins gildissviðs.

 Þegar sannprófandi hefur hlotið faggildingu eða starfsleyfi í einu aðildarríki getur hann sinnt sannprófunarstörfum 
í öðrum aðildarríkjum í samræmi við 24. gr. reglugerðarinnar.

4.3. Verkefni þar til bærs aðila

4.3.1.  Aðildarríki þar sem eru fleiri en einn þar til bær aðili skal ákveða til hvaða þar til bæra aðila skal sækja um 
skráningar í þriðju löndum og þessi aðili skal vera sá sami og er tilnefndur samkvæmt lið 5.3.1.

4.3.2.  Umsóknin um skráningu í þriðja landi frá fyrirtækjum/stofnunum með athafnasvæði sem eru eingöngu staðsett 
í þriðju löndum er lögð fyrir þann þar til bæra aðila sem er tilnefndur í þessum tilgangi í þeim aðildarríkjum 
þar sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a)  aðildarríki annast skráningar á fyrirtækjum/stofnunum í þriðju löndum,

b)  sannprófendur, sem hafa hlotið faggildingu eða leyfi, eru tiltækir til sannprófunar í þriðju löndum 
þar sem athafnasvæðin í skráningunni eru staðsett og þessir sannprófendur taka til viðkomandi kóða 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (ákvörðunin um val á sannprófanda ákvarðar með öðrum 
orðum skráningaraðildarríkið og öfugt).

4.3.3.  Þar til bærir aðilar ættu að samræma aðgerðir sínar við aðgerðir faggildingar- og leyfisveitingarstofa í 
aðildarríkjum þeirra til að tryggja, þegar aðildarríki annast skráningar á fyrirtækjum/stofnunum í þriðju 
löndum, að bæði þar til bæri aðilinn og faggildingar- eða leyfisveitingarstofur geti sinnt verkefnum á 
samræmdan hátt.

4.4. Verkefni sannprófenda sem hafa hlotið faggildingu eða leyfi

4.4.1.  Almennar reglur sem gilda um umhverfissannprófendur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, faggildingu þeirra 
eða leyfi, og um sannprófunarferlið eru settar í V. og VI. kafla reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfið.

4.4.2.  Þau aðildarríki sem leyfa skráningu í þriðju löndum skulu koma sér upp sérstöku kerfi til að veita 
sannprófendum faggildingu eða starfsleyfi í þriðju löndum. Sannprófanda er veitt faggilding eða leyfi í hverju 
landi fyrir sig sem viðbót við almenna faggildingu eða leyfi, í samræmi við nákvæmu skilgreiningarnar í 
þessum þætti.

4.4.3.  Sannprófandi verður að hafa hlotið faggildingu eða leyfi að því er varðar alla kóða atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna fyrir starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar í tengslum við athafnasvæði viðkomandi 
fyrirtækis/stofnunar sem fellur undir skráningarferlið. Vegna hugsanlegs mikils umfangs starfseminnar 
hafa fyrirtæki/stofnanir möguleika á að nota nokkra faggilta sannprófendur eins og þau/þær telja henta. Í 
reynd gæti verið erfitt ef ekki ómögulegt að skipa einn sannprófanda fyrir alla starfsemi stórra fyrirtækja/
stofnana. Ef sannprófandinn hefur sjálfur ekki hlotið faggildingu eða leyfi að því er varðar viðkomandi kóða 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna skulu aðrir umhverfissannprófendur, eftir atvikum, taka þátt 
með samvinnu. Það er undir fyrirtæki/stofnun komið, sem sækir um skráningu, hvort óskað verði eftir fleiri 
faggiltum/leyfishafandi sannprófendum, með tilliti til 4. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB. Þegar frá eru taldar ástæður eins og skortur á sannprófendum sem hlotið hafa faggildingu að því er 
varðar viðkomandi kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna þá geta fyrirtæki/stofnanir einnig 
haft aðrar ástæður (t.d. staðbundna reynslu, tungumálakunnáttu eða vilja til að sameina sannprófunina í 
umhverfisstjórnunarkerfinu og vottun við aðra staðla) til að nota fleiri sannprófendur.

4.4.4.  Allir sannprófendur sem vinna saman verða að undirrita yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 25. gr. og 
umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu. Hver sannprófandi sem tekur þátt er ábyrgur fyrir 
niðurstöðu þess hluta sannprófunarinnar sem tilheyrir hans sérsviði (aðallega í tengslum við tiltekna kóða 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna). Sú venja að allir sannprófendur verði að undirrita sömu 
yfirlýsinguna gerir þar til bærum aðila kleift að tilgreina alla sannprófendur sem taka þátt. Af þessum 
sökum getur þar til bær aðili sannprófað, fyrir milligöngu faggildingar- og leyfisveitingastofa, hvort allir 
sannprófendurnir sem taka þátt hafi uppfyllt skuldbindinguna um fyrirframtilkynningu, eins og lýst er í 2. 
mgr. 23. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þar til bær aðili getur einnig sannprófað hvort 
kóðar atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna fyrir sannprófendurna sem taka þátt nái yfir kóðana fyrir 
viðkomandi fyrirtæki/stofnun.
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4.4.5.  Sannprófendur sem vilja starfa í þriðju löndum verða að fá til þess sérstaka faggildingu eða leyfi 
fyrir viðkomandi tiltekið land sem viðbót við almenna faggildingu eða leyfi, í samræmi við nákvæmu 
skilgreiningarnar sem settar eru fram í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þetta leiðir af sér að 
þeir þurfa:

a)  að hafa sérstaka faggildingu eða leyfi að því er varðar kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 
sem gilda um fyrirtækið/stofnunina,

b)  að hafa þekkingu og skilning á þeim laga- og stjórnsýslukröfum er lúta að umhverfinu í því þriðja landi 
þar sem viðkomandi sækir um faggildingu eða leyfi,

c)  að hafa þekkingu og skilning á opinberu tungumáli þriðja landsins þar sem viðkomandi sækir um 
faggildingu eða leyfi.

4.4.6.  Sannprófendur skulu, sem hluti af sannprófunarferlinu, kanna öll umhverfisleyfi sem gilda um fyrirtækið/
stofnunina eða öll önnur sönnunargögn í samræmi við réttarkerfi í þeim löndum sem falla undir umsóknina.

4.4.7.  Í þriðju löndum skal sannprófandinn, auk almennra verkefna, einkum vinna nákvæma könnun á því hvort 
fyrirtæki/stofnun og athafnasvæði þess/hennar, sem eru í skráningarferlinu, séu í samræmi við lög. Því skulu 
sannprófendur, sérstaklega að teknu tilliti til c-liðar 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB, kanna hvort eitthvað bendi til þess að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum varðandi umhverfið. 
Sannprófendur skulu nota niðurstöður eftirlitsyfirvaldanna og skulu því setja sig í samband við þau yfirvöld 
til að fá nákvæmar upplýsingar varðandi samræmi við lög. Sannprófandinn skal kanna hvort hann er þess 
fullviss, á grundvelli sönnunargagna sem hann hefur fengið í hendur, t.d. með skriflegri skýrslu frá lögbæru 
eftirlitsyfirvaldi. Ef engar sannanir eru fyrir því að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum skal það gefið upp 
í yfirlýsingu umhverfissannprófandans um sannprófun og fullgildingu (VII. viðauki við reglugerðina um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB). Þessi yfirlýsing skal undirrituð af sannprófandanum. Sannprófandanum ber 
skylda til að kanna hvort kröfurnar í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB séu uppfylltar með 
venjulegum aðferðum við úttekt sem skulu framkvæmdar í samræmi við reglugerðina. Til að tryggja jafnt 
gæðastig skráningar athafnasvæðanna í þriðju löndum í samanburði við áþekk athafnasvæði í ESB getur 
sannprófandinn íhugað að framkvæma áhættumat.

4.4.8.  Í samræmi við d-lið 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal sannprófandinn 
athuga hvort engar kvartanir, málinu viðvíkjandi, hafi borist frá hagsmunaaðilum eða að kvartanir hafa fengið 
farsæla úrlausn.

4.4.9.  Aðildarríkin sem annast skráningu í þriðju löndum skulu íhuga að gera ráðstafanir til að styrkja 
faggildingarferlið til að tryggja að sannprófendur, sem hlotið hafa faggildingu í tilteknum þriðju löndum, búi 
yfir þekkingu til að kanna hvort fyrirtækið/stofnunin fari að þeirri landslöggjöf sem er í gildi í þriðja landinu.

4.4.10.  Aðildarríki sem annast skráningu í þriðju löndum geta íhugað að setja valkvæð sértæk ákvæði til að efla 
könnun á því hvort farið sé að lögum og tryggja skráningarferli sem er svipað því sem er í ESB. Aðildarríkjum 
er einkum heimilt að íhuga möguleikann á því að gera samninga (tvíhliða samning, samkomulag, o.s.frv.). 
Slíkir samningar geta falið í sér málsmeðferð til að miðla því að farið sé að lögum á milli viðkomandi 
eftirlitsyfirvalds í þriðja landinu og aðildarríkinu, ásamt því að miðla hvort brotið hafi verið í bága við gildandi 
lagakröfur til þar til bærs aðila í aðildarríkinu á tímabilinu frá upphaflegu skráningunni eða endurnýjuninni til 
næstu endurnýjunar.

4.4.11.  Að minnsta kosti sex vikum fyrir sannprófun eða fullgildingu í þriðja landi skal umhverfissannprófandinn 
senda upplýsingar um faggildingu sína eða leyfi og um stað og tíma sannprófunar eða fullgildingar til 
faggildingar- eða leyfisveitingarstofunnar í aðildarríkinu þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki/stofnun hyggst sækja 
um skráningu eða er skráð. Einnig er hægt að senda þær þar til bærum aðila í aðildarríkinu þar sem fyrirhugað 
er að skrá athafnasvæðin.

4.4.12.  Ef sannprófandi kemst að raun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum þegar skráningin fer fram skal hann 
ekki undirrita umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 
25. gr. reglugerðarinnar.

4.4.13.  Ef sannprófandi kemst að raun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum á gildistíma skráningarinnar 
eða við endurnýjun hennar getur hann tilkynnt þar til bærum aðila að viðkomandi fyrirtæki/stofnun 
uppfylli ekki lengur kröfur umhverfisstjórnunarkerfis ESB. Þegar endurnýjun á sér stað er honum eingöngu 
heimilt að undirrita yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 25. gr. og uppfærðu umhverfisyfirlýsinguna í 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB ef fyrirtækið/stofnunin sýnir fram á að hafa gert viðhlítandi ráðstafanir (t.d. í 
samvinnu við eftirlitsyfirvöld) til þess að tryggja að aftur sé komið á samræmi við lög. Ef fyrirtækið/stofnunin 
getur ekki sýnt sannprófandanum fram á að gerðar hafi verið fullnægjandi ráðstafanir til að koma aftur á 
samræmi við lög skal sannprófandinn ekki fullgilda uppfærðu yfirlýsinguna og ekki undirrita yfirlýsinguna og 
umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfi ESB.
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4.5. Skráningarferli

4.5.1.  Fyrirtækið/stofnunin skal á fyrstu stigum hafa samskipti við sannprófanda/sannprófendur og þar til bæran 
aðila til að skýra atriði varðandi tungumál að því er varðar skjölin sem nauðsynleg eru fyrir skráningu, með 
kröfurnar í 3. mgr. 5. gr. og D-hluta IV. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB í huga.

4.5.2.  Áður en umsókn um skráningu er send til þar til bærs aðila skal fyrirtækið/stofnunin leggja gögn eða skjalfesta 
sönnun fyrir sannprófandann þess efnis að engin sönnun sé fyrir því að ekki sé farið að gildandi lagakröfum 
varðandi umhverfið eins og lýst er í lið 4.1.4. í þessum leiðbeiningum.

4.5.3.  Eftir að hafa uppfyllt kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfinu, einkum þær sem gilda um skráningarferlið sem 
tilgreint er í II. viðauka við reglugerðina, og sannprófandi, sem hlotið hefur faggildingu eða leyfi, hefur fullgilt 
umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal fyrirtækið/stofnunin senda umsóknareyðublaðið 
og tilheyrandi skjöl, einkum VI. og VII. viðauka, til skráningar hjá þar til bærum aðila.

4.5.4.  Þar til bæri aðilinn skal kanna upplýsingarnar sem koma fram í umsókninni og í þeim tilgangi skal þar til bæri 
aðilinn hafa samskipti við landsbundnu faggildingar- eða leyfisveitingarstofuna.

4.5.5.  Faggildingar- og leyfisveitingarstofan skulu meta hæfni umhverfissannprófandans með hliðsjón af þeim 
þáttum sem eru tilgreindir í 20., 21. og 22. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Ef hæfni 
sannprófandans er ekki samþykkt getur faggildingar- og leyfisveitingarstofan þvingað sannprófandann til 
að uppfylla viðkomandi kröfur og tilkynna þar til bærum aðila um vandamálið. Á móti skal þar til bæri 
aðilinn tilkynna faggildingar- eða leyfisveitingarstofunni með einföldum hætti um að hann hafi móttekið 
umsókn um skráningu og að það séu athafnasvæði í þriðju löndum sem skuli skrá. Þegar slík tilkynning hefur 
borist faggildingar- og leyfisveitingarstofunni skal hún senda þar til bæra aðilanum niðurstöðurnar varðandi 
sannprófandann/sannprófendurna sem taka þátt. Þetta auðveldar endanlega könnun þar til bæra aðilans á því 
hvort sannprófandinn eða sannprófendurnir sem taka þátt í skráningarferlinu hafa hlotið faggildingu eða leyfi 
fyrir öllum viðkomandi kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna í skráningarferlinu. Ef þessi 
lágmarkssamskipti milli þar til bæra aðilans og faggildingar- og leyfisveitingarstofunnar eru ekki til staðar 
getur það grafið undan eftirlitsstarfseminni.

4.5.6.  Þar til bæri aðilinn sem ber ábyrgð á skráningunni samræmir könnun á samræminu við lög á grundvelli 
upplýsinganna sem fyrirtækið/stofnunin hefur veitt sannprófandanum. Eingöngu ef um er að ræða aðildarríki 
sem hefur gert sérstakan samning við þriðju lönd, sem felur í sér ákvæði sem heimila aðildarríkinu að hafa 
samband við eftirlitsyfirvöld þriðju landa, er hægt að kanna hvort samræmi við lög sé til staðar beint hjá 
eftirlitsyfirvöldunum í þriðju löndum. Ef ekki þá verður þar til bæri aðilinn að treysta á að sannprófandinn og/
eða fyrirtækið/stofnunin fái gögn eða skjalfesta sönnun sem sýnir fram á að viðeigandi lagakröfur hafi verið 
uppfylltar.

4.6. Varanleg og tímabundin afskráning

4.6.1.  Þar til bæri aðilinn skal fylgja almennu reglunum sem settar eru í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB varðandi varanlega og tímabundna afskráningu.

4.6.2.  Allar kvartanir varðandi skráða fyrirtækið/stofnunina skulu tilkynntar þar til bærum aðila.

4.6.3.  Fyrirtæki/stofnanir í þriðju löndum sem leitast eftir skráningu í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og vilja 
hefja skráningarferlið verða að samþykkja að þar til bæri aðilinn biðji sannprófandann um að staðfesta 
hugsanlegar ástæður fyrir tímabundnum eða varanlegum afskráningum sem geta átt sér stað í þriðju löndum 
þar sem athafnasvæðin eru staðsett áður en ákvörðun er tekin. Fyrirtækið/stofnunin skal vinna með og veita 
sannprófandanum eða þar til bæra aðilanum svör við öllum spurningum varðandi hugsanlegar ástæður fyrir 
tímabundinni og varanlegri afskráningu. Fyrirtækið/stofnunin skal einnig vera tilbúið/tilbúin að bera kostnað 
í tengslum við starf sannprófandans við að skýra tilvikin.

4.6.4.  Þegar samningar hafa verið undirritaðir milli aðildarríkisins sem ber ábyrgð á skráningunni og þriðja landsins 
geta þeir innihaldið sértæk ákvæði til að tryggja vöktun á samræmi við löggjöf og virka miðlun brota frá 
eftirlitsyfirvöldunum í þriðja landinu til þar til bæra aðilans.

4.6.5.  Í öllum tilvikum, jafnvel þegar slíkir samningar eru til staðar, skal sannprófandinn bera ábyrgð á eftirliti með 
því að farið sé að lögum. Hugsanlegar kvartanir og ósamræmi sem geta leitt til varanlegrar eða tímabundinnar 
afskráningar skulu koma fram í eftirlitinu með því að farið sé að lögum.

4.6.6.  Hægt er að hafa samráð við frjáls félagasamtök sem starfa í þriðju löndum og nota þau sem upplýsingagjafa. Í 
öllum tilvikum skal sannprófandinn senda þar til bærum aðila skýrslu með öllum viðeigandi upplýsingum sem 
fást á sannprófunarferlinu.
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4.7. Atriði er varða tungumál

4.7.1.  Umhverfisyfirlýsing í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og önnur viðeigandi skjöl skulu lögð fram til skráningar 
á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem þar til bær aðili er staðsettur (3. mgr. 5. 
gr.). Ef fyrirtæki/stofnun leggur fram heildarumhverfislýsingu með upplýsingum um einstök athafnasvæði, 
sem staðsett eru í mismunandi þriðju löndum, skulu þessar upplýsingar þar að auki lagðar fram á opinberu 
tungumáli eða tungumálum þeirra þriðju landa þar sem athafnasvæðin eru staðsett.

5.  HNATTRÆN SKRÁNING — FYRIRTÆKI/STOFNANIR MEÐ MÖRG ATHAFNASVÆÐI Í 
AÐILDARRÍKJUM OG Í ÞRIÐJU LÖNDUM (TILVIK 3)

 Hnattræn skráning í umhverfisstjórnunarkerfi ESB er skráning fyrirtækis/stofnunar með mörg athafnasvæði 
innan og utan ESB, þar sem sótt er um eina skráningu fyrir öll athafnasvæðin eða hluta þeirra í aðildarríki sem 
annast skráningar í þriðju löndum.

 Skráning með mörgum athafnasvæðum í aðildarríkjum og í þriðju löndum er flókið ferli sem sameinar þau tvö 
ferli sem þegar hefur verið lýst: samskráningu í ESB og skráningu í þriðju löndum. Í þessum lið er varpað ljósi 
á atriði sem eru ólík þeim sem lýst er í 3. og 4. lið leiðbeininganna.

5.1. Gildandi löggjöf og samræmi við lög í aðildarríkjum og í þriðju löndum

5.1.1.  Fyrirtæki/stofnanir skulu alltaf uppfylla lagakröfur ESB og landsbundnar lagakröfur sem gilda um athafna-
svæðin sem eru með í skráningunni í umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

5.1.2.  Til að tryggja að umhverfisstjórnunarkerfið viðhaldi miklum metnaði og trúverðugleika er æskilegt að árangur 
fyrirtækis/stofnunar í þriðja landi í umhverfismálum nái sem næst því stigi sem krafist er að fyrirtæki/stofnanir 
í ESB nái í viðkomandi löggjöf ESB og landslöggjöf. Því er æskilegt að fyrirtæki/stofnanir með athafnasvæði 
utan Bandalagsins, auk tilvísananna til gildandi landsbundinna umhverfiskrafna, vísi í umhverfisyfirlýsingunni 
einnig til lagakrafna varðandi umhverfið sem gilda fyrir sams konar fyrirtæki/stofnanir í aðildarríkjunum þar sem 
fyrirtækið/stofnunin hyggst sækja um skráningu (4. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB). Umhverfiskröfurnar í þeirri skrá skulu notaðar sem tilvísun þegar sett eru háleitari frammistöðumarkmið 
til viðbótar en þær eiga ekki við að því er varðar matið á því hvort fyrirtækið/stofnunin haldi samræmi við lög.

5.1.3.  Að því er varðar athafnasvæði sem staðsett eru í þriðju löndum skulu skjalfestu sannanirnar, eins og kveðið er 
á um í 4. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar, samanstanda af:

— yfirlýsingum frá eftirlitsyfirvöldum í þriðja landinu, þ.m.t. upplýsingar um gild umhverfisleyfi 
fyrirtækisins/stofnunarinnar, þar sem greint er frá því að ekkert bendi til þess að ekki sé farið að tilskildum 
ákvæðum og/eða að fyrirtækið sé ekki þátttakandi í fullnustuaðgerðum, málshöfðun eða kvörtunarmálum,

— að auki er æskilegt að umhverfisyfirlýsingin innihaldi töflur yfir millivísanir milli landslöggjafar þriðja 
landsins og löggjafarinnar í landinu þar sem fyrirtækið/stofnunin sækir um skráningu, eins og kveðið er á 
um í lið 5.1.2.

5.2. Faggilding og leyfisveiting

5.2.1.  Ákvæðin, eins og lýst er í lið 4.2 varðandi faggildingu og leyfisveitingu í þriðju löndum í umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB, gilda.

5.3. Verkefni þar til bærra aðila

5.3.1.  Aðildarríki þar sem eru fleiri en einn þar til bær aðili skal ákveða til hvaða þar til bæra aðila skal sækja um 
hnattræna skráningu og þessi aðili skal vera sami þar til bæri aðilinn og er tilnefndur samkvæmt lið 4.3.1.

5.3.2.  Umsóknin um hnattræna skráningu, t.d. frá fyrirtækjum/stofnunum með athafnasvæði sem staðsett eru í 
aðildarríkjum ESB og í þriðju löndum, er lögð fyrir þann þar til bæra aðila sem er tilnefndur í þessum tilgangi 
í einu aðildarríkjanna þar sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a)  aðildarríkið annast skráningar á fyrirtækjum/stofnunum utan ESB,

b)  sannprófendur, sem hafa hlotið faggildinu eða leyfi, eru tiltækir til sannprófunar í þriðju löndum þar sem 
athafnasvæðin í skráningunni eru staðsett og faggilding eða leyfisveiting þessara sannprófenda tekur til 
viðkomandi kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna.
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5.3.3.  Ákvörðun þess aðildarríkis, þar sem þar til bæri aðilinn sem ber ábyrgð á ferlinu verður staðsettur, er tekin á 
grundvelli skilyrðanna í eftirfarandi forgangsröð:

1)  Ef fyrirtækið/stofnunin er með höfuðstöðvar í einu aðildarríkjanna sem annast skráningu í þriðju 
löndum, skal umsóknin lögð fyrir þar til bæran aðila í viðkomandi aðildarríki.

2)  Ef höfuðstöðvar fyrirtækisins/stofnunarinnar eru ekki staðsettar í aðildarríki sem annast skráningu í 
þriðju löndum en hefur þar stjórnarsetur skal umsóknin lögð fyrir þar til bæran aðila í viðkomandi 
aðildarríki.

3)  Ef fyrirtækið/stofnunin sem sækir um hnattræna skráningu hefur hvorki höfuðstöðvar né stjórnarsetur 
í aðildarríki sem annast skráningu í þriðju löndum verður fyrirtækið/stofnunin að setja á stofn sérstakt 
stjórnarsetur í aðildarríki sem annast skráningar í þriðju löndum og umsóknin skal lögð fyrir þar til 
bæran aðila í viðkomandi aðildarríki.

5.3.4.  Ef fleiri en eitt aðildarríki fellur undir umsóknina verður að fara eftir samræmingarferlinu milli þar til bærra 
aðila, sem taka þátt, eins og komið er á fót í lið 3.2. Þar til bæri aðilinn starfar þá sem þar til bær forystuaðili 
samkvæmt þeim þáttum ferlisins er varða samskráningu í ESB.

5.4. Verkefni sannprófenda sem hafa hlotið faggildingu eða leyfi

5.4.1.  Almennar reglur sem gilda um umhverfissannprófendur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, faggildingu þeirra 
eða leyfi, og um sannprófunarferlið eru settar í V. og VI. kafla reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB.

5.4.2.  Þau aðildarríki sem leyfa skráningu í þriðju löndum skulu koma sér upp sérstöku kerfi til að veita 
sannprófendum faggildingu eða starfsleyfi í þriðju löndum. Sannprófanda er veitt faggilding eða leyfi í hverju 
landi fyrir sig sem viðbót við almenna faggildingu eða leyfi, í samræmi við nákvæmu skilgreiningarnar í 
þessum þætti.

5.4.3.  Við hnattræna skráningu fyrirtækis/stofnunar með mörg athafnasvæði og margs konar starfsemi skal 
faggilding sannprófanda/sannprófenda ná yfir alla kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna fyrir 
athafnasvæði og starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar. Að því er varðar athafnasvæði í þriðju löndum skal 
sannprófandinn/sannprófendurnir hafa hlotið faggildingu eða leyfi að því er varðar öll þriðju lönd og alla kóða 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna að því er varðar öll athafnasvæðin í hnattrænu skráningunni 
í aðildarríkinu þar sem fyrirtækið/stofnunin hyggst sækja um skráningu. Vegna hugsanlegs mikils umfangs 
starfseminnar hafa fyrirtæki/stofnanir möguleika á að nota nokkra faggilta sannprófendur eins og þau/þær telja 
henta. Í reynd gæti verið erfitt ef ekki ómögulegt að skipa einn sannprófanda fyrir alla starfsemi stórra fyrirtækja/
stofnana. Ef sannprófandinn hefur sjálfur ekki hlotið faggildingu eða leyfi, að því er varðar viðkomandi kóða 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna eða lönd, skulu aðrir faggiltir umhverfissannprófendur, eftir 
atvikum, taka þátt með samvinnu. Það er undir fyrirtæki/stofnun komið, sem sækir um skráningu, hvort 
óskað verði eftir fleiri faggiltum/leyfishafandi sannprófendum, með tilliti til 4. gr. reglugerðarinnar um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þegar frá eru taldar ástæður eins og skortur á sannprófendum sem hlotið hafa 
faggildingu að því er varðar viðkomandi kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna þá geta fyrirtæki/
stofnanir einnig haft aðrar ástæður (t.d. staðbundna reynslu, tungumálakunnáttu eða vilja til að sameina 
sannprófunina í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og vottun við aðra staðla) til að nota fleiri sannprófendur.

5.4.4.  Allir sannprófendur sem vinna saman verða að undirrita yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 25. gr. 
reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB og umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu. 
Hver sannprófandi sem tekur þátt er ábyrgur fyrir niðurstöðu þess hluta sannprófunarinnar sem tilheyrir hans 
sérsviði (aðallega í tengslum við tiltekna kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna). Sú venja að 
allir sannprófendur verði að undirrita sömu yfirlýsinguna gerir þar til bærum forystuaðila kleift að tilgreina 
alla sannprófendur sem taka þátt. Af þessum sökum getur þar til bær forystuaðili sannprófað, fyrir milligöngu 
þar til bærra aðila í samvinnu (sem sjálfir samræma störf sín störfum faggildingar- og leyfisveitingastofa), 
hvort allir sannprófendurnir sem taka þátt hafi uppfyllt skuldbindinguna um fyrirframtilkynningu, eins og lýst 
er í 2. mgr. 23. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þar til bær forystuaðili getur einnig 
sannprófað hvort kóðar atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna fyrir sannprófendurna sem taka þátt nái 
yfir kóðana fyrir viðkomandi fyrirtæki/stofnun.

5.4.5.  Sannprófendur sem vilja starfa í þriðju löndum verða að fá til þess sérstaka faggildingu eða leyfi 
fyrir viðkomandi tiltekið land sem viðbót við almenna faggildingu eða leyfi, í samræmi við nákvæmu 
skilgreiningarnar sem settar eru fram í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þetta leiðir af sér að 
þeir þurfa:

a)  að hafa sérstaka faggildingu eða leyfi að því er varðar kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 
sem gilda um fyrirtækið/stofnunina,

b)  að hafa þekkingu og skilning á þeim laga- og stjórnsýslukröfum er lúta að umhverfinu í því þriðja landi 
þar sem viðkomandi sækir um faggildingu eða leyfi,

c)  að hafa þekkingu og skilning á opinberu tungumáli þriðja landsins þar sem viðkomandi sækir um 
faggildingu eða leyfi.
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5.4.6.  Sannprófendur skulu, sem hluti af sannprófunarferlinu, kanna öll umhverfisleyfi sem gilda um fyrirtækið/
stofnunina eða öll önnur sönnunargögn í samræmi við réttarkerfi í þeim löndum sem falla undir umsóknina.

5.4.7.  Í þriðju löndum skal sannprófandinn, auk almennra verkefna, einkum vinna nákvæma könnun á því hvort 
fyrirtæki/stofnun og athafnasvæði þess/hennar, sem eru í skráningarferlinu, séu í samræmi við lög. Því skulu 
sannprófendur, sérstaklega að teknu tilliti til c-liðar 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB, kanna hvort eitthvað bendi til þess að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum varðandi umhverfið. 
Sannprófendur skulu nota niðurstöður eftirlitsyfirvaldanna og skulu því setja sig í samband við þau yfirvöld 
til að fá nákvæmar upplýsingar varðandi samræmi við lög. Sannprófandinn skal kanna hvort hann er þess 
fullviss, á grundvelli sönnunargagna sem hann hefur fengið í hendur, t.d. með skriflegri skýrslu frá lögbæru 
eftirlitsyfirvaldi. Ef engar sannanir eru fyrir því að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum skal það gefið 
upp í yfirlýsingu umhverfissannprófandans um sannprófun og fullgildingu (VII. viðauki við reglugerðina 
um umhverfisstjórnunarkerfi ESB). Þessi yfirlýsing skal undirrituð af sannprófandanum. Það er skylda 
sannprófandans að kanna, með venjulegum aðferðum við úttekt, hvort að kröfurnar í reglugerðinni um 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB séu uppfylltar. Til að tryggja jafnt gæðastig athafnasvæðanna í þriðju löndum og 
athafnasvæðanna í ESB, sem falla undir skráninguna, getur sannprófandinn íhugað að framkvæma áhættumat.

5.4.8.  Í samræmi við d-lið 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal sannprófandinn 
athuga hvort engar kvartanir, málinu viðvíkjandi, hafi borist frá hagsmunaaðilum eða að kvartanir hafa fengið 
farsæla úrlausn.

5.4.9.  Aðildarríkin sem annast skráningu í þriðju löndum (og því einnig hnattræna skráningu) skulu íhuga að gera 
ráðstafanir til að styrkja faggildingarferlið til að tryggja að sannprófendur, sem hlotið hafa faggildingu í 
tilteknum þriðju löndum, búi yfir þekkingu til að kanna hvort fyrirtækið/stofnunin fari að þeirri landslöggjöf 
sem er í gildi í þriðja landinu.

5.4.10.  Aðildarríki sem annast hnattræna skráningu geta íhugað að setja valkvæð sértæk ákvæði til að efla könnun 
á því hvort farið sé að lögum og tryggja skráningarferli sem er svipað því sem er í ESB. Aðildarríkjum er 
einkum heimilt að íhuga möguleikann á því að gera samninga (tvíhliða samning, samkomulag, o.s.frv.). 
Slíkir samningar geta falið í sér málsmeðferð til að miðla því að farið sé að lögum á milli viðkomandi 
eftirlitsyfirvalds í þriðja landinu og aðildarríkinu, ásamt því að miðla hvort brotið hafi verið í bága við gildandi 
lagakröfur til þar til bærs aðila í aðildarríkinu á tímabilinu frá upphaflegu skráningunni eða endurnýjuninni til 
næstu endurnýjunar.

5.4.11.  Að minnsta kosti sex vikum fyrir sannprófun eða fullgildingu í þriðja landi skal umhverfissannprófandinn 
senda upplýsingar um faggildingu sína eða leyfi og um stað og tíma sannprófunar eða fullgildingar til 
faggildingar- eða leyfisveitingarstofunnar í aðildarríkinu þar sem hlutaðeigandi fyrirtæki/stofnun hyggst sækja 
um skráningu eða er skráð. Að auki skal sannprófandinn senda upplýsingar um faggildingu sína eða leyfi til 
faggildingar- eða leyfisveitingarstofa í þeim aðildarríkjum þar sem viðkomandi athafnasvæði eru staðsett.

5.4.12.  Ef sannprófandi kemst að raun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum þegar skráningin fer fram skal hann 
ekki undirrita umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 
25. gr. reglugerðarinnar.

5.4.13.  Ef sannprófandi kemst að raun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum á gildistíma skráningarinnar 
eða við endurnýjun hennar getur hann tilkynnt þar til bærum aðila að viðkomandi fyrirtæki/stofnun 
uppfylli ekki lengur kröfur umhverfisstjórnunarkerfis ESB. Þegar endurnýjun á sér stað er honum eingöngu 
heimilt að undirrita yfirlýsinguna sem um getur í 9. mgr. 25. gr. og uppfærðu umhverfisyfirlýsinguna í 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB ef fyrirtækið/stofnunin sýnir fram á að hafa gert viðhlítandi ráðstafanir (t.d. í 
samvinnu við eftirlitsyfirvöld) til þess að tryggja að aftur sé komið á samræmi við lög. Ef fyrirtækið/stofnunin 
getur ekki sýnt sannprófandanum fram á að gerðar hafi verið fullnægjandi ráðstafanir til að koma aftur á 
samræmi við lög skal sannprófandinn ekki fullgilda uppfærðu yfirlýsinguna og ekki undirrita yfirlýsinguna og 
umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfi ESB.

5.5. Skráningarferli

5.5.1.  Fyrirtækið/stofnunin skal á fyrstu stigum hafa samskipti við sannprófanda/sannprófendur og þar til bæran 
aðila til að skýra atriði varðandi tungumál að því er varðar skjölin sem nauðsynleg eru fyrir skráningu, með 
kröfurnar í 3. mgr. 5. gr. og D-hluta IV. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB í huga.

5.5.2.  Fyrirtækið/stofnunin skal leggja fram gögn sem sanna að það/hún fari að lögum eins og lýst er í lið 5.1.3.

5.5.3.  Eftir að hafa uppfyllt kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, einkum þær sem gilda um skráningarferlið sem 
tilgreint er í II. viðauka við reglugerðina, og sannprófandi, sem hlotið hefur faggildingu eða leyfi, hefur fullgilt 
umhverfisyfirlýsinguna í umhverfisstjórnunarkerfinu skal fyrirtækið/stofnunin senda umsóknareyðublaðið og 
tilheyrandi skjöl, einkum VI. og VII. viðauka, til skráningar hjá þar til bærum (forystu)aðila.
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5.5.4.  Þar til bær aðili sem ber ábyrgð á skráningunni skal kanna upplýsingarnar sem koma fram í umsókninni og 
í þeim tilgangi eiga samskipti við landsbundnu faggildingar- eða leyfisveitingarstofuna og, ef við á, við aðra 
þar til bæra aðila sem taka þátt. Ef nauðsyn krefur getur sannprófandinn sem ábyrgur er fyrir sannprófuninni 
tekið þátt í þessum samskiptum. Hægt er að nota almennan póst, tölvupóst eða símbréf en geyma skal skrifleg 
sönnunargögn um þessi samskipti.

5.5.5.  Faggildingar- og leyfisveitingarstofur í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum skulu meta hæfni umhverfis-
sann prófandans með hliðsjón af þeim þáttum sem eru tilgreindir í 20., 21. og 22. gr. reglugerðarinnar 
um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Ef hæfni sannprófandans er ekki samþykkt getur faggildingar- og 
leyfisveitingarstofan þvingað sannprófandann til að uppfylla viðkomandi kröfur eða tilkynna þar til 
bærum landsbundnum aðila um vandamálið. Á móti skal þar til bæri aðilinn tilkynna faggildingar- eða 
leyfisveitingarstofu með einföldum hætti um að hann hafi móttekið umsókn um skráningu og að það séu 
athafnasvæði sem skuli skrá. Þegar slík tilkynning hefur borist faggildingar- og leyfisveitingarstofunni skal 
hún senda landsbundna þar til bæra aðilanum niðurstöðurnar varðandi sannprófandann/sannprófendurna 
sem taka þátt. Allir landsbundnir þar til bærir aðilar sem taka þátt skulu skýra þar til bærum forystuaðila frá 
þessu. Þetta auðveldar endanlega könnun þar til bærra aðila sem taka þátt og þar til bæra forystuaðilans á því 
hvort sannprófandinn eða sannprófendurnir sem taka þátt í skráningarferlinu hafa hlotið faggildingu eða leyfi 
fyrir öllum viðkomandi kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna í skráningarferlinu. Ef þessi 
lágmarkssamskipti milli þar til bærra aðila og faggildingar- og leyfisveitingarstofa eru ekki til staðar getur það 
grafið undan eftirlitsstarfseminni.

5.5.6.  Þar til bæri aðilinn sem ber ábyrgð á skráningunni samræmir könnun á samræminu við lög á grundvelli 
upplýsinganna sem fyrirtækið/stofnunin hefur veitt sannprófandanum. Eingöngu ef um er að ræða aðildarríki 
sem hefur gert sérstakan samning við þriðju lönd, sem felur í sér ákvæði sem heimila aðildarríkinu að hafa 
samband við eftirlitsyfirvöld þriðju landa, er hægt að kanna hvort samræmi við lög sé til staðar beint hjá 
eftirlitsyfirvöldunum í þriðju löndum. Ef ekki þá verður þar til bæri aðilinn að treysta á að sannprófandinn og/
eða fyrirtækið/stofnunin fái gögn eða skjalfesta sönnun sem sýnir fram á að viðeigandi lagakröfur hafi verið 
uppfylltar.

5.5.7.  Ef við á, að lokinni ákvörðun um skráningu, skal þar til bær forystuaðili tilkynna það öllum landsbundnum þar 
til bærum aðilum, sem taka þátt, sem upplýsa hver sitt eftirlitsyfirvald.

5.5.8.  Ef nokkrir þar til bærir aðilar taka þátt í skráningarferlinu skulu skilyrðin varðandi gjöld, eins og lýst er í lið 
3.4., gilda.

5.6. Varanleg og tímabundin afskráning

5.6.1.  Þar til bæri aðilinn skal fylgja almennu reglunum sem settar eru í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi 
ESB varðandi varanlega og tímabundna afskráningu.

5.6.2.  Allar kvartanir varðandi skráða fyrirtækið/stofnunina skulu tilkynntar þar til bærum aðila.

5.6.3.  Fyrirtæki/stofnanir í þriðju löndum sem leitast eftir skráningu í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og vilja 
hefja skráningarferlið verða að samþykkja að þar til bæru aðilarnir biðji sannprófandann um að staðfesta 
hugsanlegar ástæður fyrir tímabundnum eða varanlegum afskráningum sem geta átt sér stað í þriðju löndum 
þar sem athafnasvæðin eru staðsett áður en ákvörðun er tekin. Fyrirtækið/stofnunin skal vinna með og veita 
sannprófandanum eða þar til bæra aðilanum svör við öllum spurningum varðandi hugsanlegar ástæður fyrir 
tímabundinni og varanlegri afskráningu. Fyrirtækið/stofnunin skal einnig vera tilbúið/tilbúin að bera kostnað 
í tengslum við starf sannprófandans við að skýra tilvikin.

5.6.4.  Í öllum tilvikum, jafnvel þegar slíkir samningar eru til staðar, skal sannprófandinn bera ábyrgð á eftirliti með 
því að farið sé að lögum. Hugsanlegar kvartanir og ósamræmi sem geta leitt til varanlegrar eða tímabundinnar 
afskráningar skulu koma fram í eftirlitinu með því að farið sé að lögum.

5.6.5.  Hægt er að hafa samráð við frjáls félagasamtök sem starfa í því þriðja landi og nota þau sem upplýsingagjafa. 
Í öllum tilvikum skal sannprófandinn senda þar til bærum aðila skýrslu með öllum viðeigandi upplýsingum 
sem fást á sannprófunarferlinu.

5.7. Atriði er varða tungumál

5.7.1.  Umhverfisyfirlýsingin í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og önnur viðeigandi skjöl skulu lögð fram á opinberu 
tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem þar til bæri forystuaðilinn er staðsettur (3. mgr. 5. gr.). Ef 
fyrirtæki/stofnun leggur fram heildarumhverfisyfirlýsingu með upplýsingum um einstök athafnasvæði skulu 
upplýsingarnar varðandi athafnasvæði í ESB auk þess lagðar fram á opinberu tungumáli eða tungumálum 
þeirra aðildarríkja þar sem athafnasvæðin eru staðsett og upplýsingarnar varðandi athafnasvæðin sem staðsett 
eru í þriðju löndum skulu helst lagðar fram á opinberu tungumáli eða tungumálum viðkomandi þriðju landa.

____________


