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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/2026 

frá 19. desember 2018 

um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild 

fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/ 

stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana 

framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB og 2006/193/EB (1), einkum 48. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Umhverfisstjórnunarkerfi ESB var komið á fót samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009. Tilgangurinn með umhverfis-

stjórnunarkerfi ESB er að stuðla að stöðugum umbótum á umhverfisárangri fyrirtækja/stofnana með því að fá 

fyrirtæki/stofnanir til að stofna og reka umhverfisstjórnunarkerfi, meta árangurinn af slíkum kerfum, veita upplýsingar 

um árangur í umhverfismálum, halda uppi opnum skoðanaskiptum við almenning og aðra hagsmunaaðila og stuðla að 

virkri þátttöku starfsmanna. Til að ná þessu markmiði eru settar fram sértækar kröfur í I. til IV. viðauka við þá reglugerð 

sem fyrirtæki/stofnanir, sem vilja taka þátt í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og fá skráningu í umhverfisstjórnunarkerfið, 

verða að fylgja. 

2) Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1221/2009 eru settar fram kröfur um skýrslugjöf um umhverfismál. Breyta ætti 

þeim viðauka til að koma á úrbótum sem gera þarf í ljósi fenginnar reynslu af rekstri umhverfisstjórnunarkerfis 

ESB. Með tilliti til fjölda og eðlis þessara breytingar er rétt að skipta út IV. viðauka í heild sinni til glöggvunar. 

3) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1221/2009 til samræmis við það. 

4) Fyrirtæki/stofnanir sem eru skráð í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skulu árlega annaðhvort útbúa eða uppfæra 

umhverfisyfirlýsingu í samræmi við IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1221/2009. Umhverfisyfirlýsingin eða uppfærða 

umhverfisyfirlýsingin skal fullgilt af umhverfissannprófanda með faggildingu eða leyfi, sem hluti af sannprófun 

fyrirtækisins/stofnunarinnar í samræmi við 18. gr. þeirrar reglugerðar, nema um sé að ræða lítil fyrirtæki/litlar stofnanir 

sem eru undanþegin skv. 7. gr. þeirrar reglugerðar. Fyrirtæki/stofnanir sem eru að undirbúa skráningu í umhverfis-

stjórnunarkerfi ESB skulu einnig leggja fram fullgilda umhverfisyfirlýsingu sem hluta af umsókn þeirra um skráningu. 

Því er þörf á umbreytingartímabili til að veita fyrirtækjum/stofnunum nægan tíma til að laga sig að breytingunum sem 

gerðar eru með þessari reglugerð. 

5) 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 REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1221/2009 kemur texti viðaukans við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ef fullgilding umhverfisyfirlýsingar eða uppfærðrar umhverfisyfirlýsingar skal fara fram samkvæmt reglugerð (EB)  

nr. 1221/2009 eftir gildistökudag þessarar reglugerðar en fyrir 9. janúar 2020 má fullgilda yfirlýsinguna í því tilviki, í samráði 

við umhverfissannprófanda og þar til bæran aðila, án tillits til þeirrar breytingar sem gerð er með 1. gr. þessarar reglugerðar. 

Ef áframsenda skal ófullgilta uppfærða umhverfisyfirlýsingu til þar til bærs aðila skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1221/2009 eftir gildistökudag þessarar reglugerðar en fyrir 9. janúar 2020 má undirbúa yfirlýsinguna í því tilviki, í samráði 

við þar til bæran aðila, án tillits til þeirrar breytingar sem gerð er með 1. gr. þessarar reglugerðar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 20.12.2018, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

2019/EES/49/12 
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3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„IV. VIÐAUKI 

SKÝRSLUGJÖF UM UMHVERFISMÁL 

A. Inngangur 

Upplýsingar um umhverfismál skulu settar fram á skýran og skilmerkilegan hátt og er æskilegt að þær séu tiltækar í rafrænu 

formi. Fyrirtækið/stofnunin skal ákvarða hvaða snið hentar best til að gera þessar upplýsingar aðgengilegar hlutaðeigandi 

aðilum á notendavænan hátt. 

B. Umhverfisyfirlýsing 

Umhverfisyfirlýsingin skal a.m.k. innihalda eftirfarandi atriði og uppfylla lágmarkskröfur um eftirfarandi: 

a) samantekt á starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, vörum og þjónustu, tengslum fyrirtækisins/stofnunarinnar við 

móðurfyrirtæki eins og við á og skýr og ótvíræð lýsing á gildissviði skráningar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, þ.m.t. 

skrá yfir athafnasvæði sem tilheyra skráningunni, 

b) umhverfisstefnu og stutta lýsingu á eftirlits- og stjórnunarkerfi sem styður umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins/ 

stofnunarinnar, 

c) lýsingu á öllum mikilvægum beinum og óbeinum umhverfisþáttum sem leiða til verulegra umhverfisáhrifa af hálfu 

fyrirtækisins/stofnunarinnar, stutta lýsingu á þeirri nálgun sem notuð er til að ákvarða mikilvægi þeirra og skýringu á 

eðli áhrifanna með tilliti til þessara þátta, 

d) lýsingu á almennum og sértækum markmiðum í umhverfismálum í tengslum við mikilvæga umhverfisþætti og 

umhverfisáhrif, 

e) lýsingu á aðgerðum sem eru framkvæmdar og áætlaðar til að bæta umhverfisárangur, ná almennum og sértækum 

markmiðum og tryggja að lagaskilyrði varðandi umhverfismál séu uppfyllt. 

Ef unnt er skal vísa til viðeigandi bestu starfsvenja í umhverfisstjórnun sem eru kynntar í geiratengdum tilvísunar-

skjölum eins og um getur í 46. gr., 

f) samantekt á fyrirliggjandi gögnum um umhverfisárangur fyrirtækis/stofnunar með tilliti til mikilvægra umhverfisþátta. 

Skýrslugjöfin skal ná yfir kjarnavísa um umhverfisárangur og sértæka umhverfisárangursvísa, eins og sett er fram í  

C-lið. Þegar almenn og sértæk markmið í umhverfismálum liggja fyrir skal gera grein fyrir viðkomandi gögnum, 

g) vísun í helstu lagaákvæði sem fyrirtækið/stofnunin þarf að taka tillit til til að tryggja að lagaskilyrði varðandi 

umhverfismál séu uppfyllt ásamt yfirlýsingu um samræmi við lög, 

h) staðfestingu að því er varðar kröfur í 8. mgr. 25. gr. og nafn og faggildingar- eða leyfisnúmer umhverfissannprófandans 

ásamt dagsetningu fullgildingar. Í staðinn má nota yfirlýsinguna sem um getur í VII. viðauka og er undirrituð af 

umhverfissannprófanda. 

Uppfærða umhverfisyfirlýsingin skal a.m.k. innihalda þau atriði og uppfylla þær lágmarkskröfur sem eru tilgreind í  

e- til h-lið. 

Fyrirtæki/stofnanir geta ákveðið að setja í umhverfisyfirlýsingu sína viðbótarupplýsingar um staðreyndir varðandi 

starfsemi, vörur og þjónustu fyrirtækis/stofnunar eða varðandi samræmi við sértækar kröfur. Umhverfissannprófandinn 

skal fullgilda allar upplýsingarnar í umhverfisyfirlýsingunni. 

Umhverfisyfirlýsingin getur fylgt öðrum skýrslugjafargögnum fyrirtækisins/stofnunarinnar (t.d. skýrslum um rekstur, 

sjálfbærni eða samfélagslega ábyrgð fyrirtækja). Aðgreina skal með skýrum hætti á milli fullgiltra og ófullgiltra 

upplýsinga þegar þær fylgja slíkum skýrslugjafargögnum. Umhverfisyfirlýsingin skal auðkennd með skýrum hætti (t.d. 

með EMAS-kennimerkinu) og skal skjalið innihalda stutta skýringu á fullgildingarferlinu innan ramma 

umhverfisstjórnunarkerfis ESB.  
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C. Skýrslugjöf á grundvelli umhverfisárangursvísa og eigindlegra upplýsinga 

1. Inngangur 

Fyrirtæki/stofnanir skulu, bæði í umhverfisyfirlýsingunni og uppfærðu umhverfisyfirlýsingunni, gera grein fyrir 

mikilvægum beinum og óbeinum umhverfisþáttum sínum með því að nota kjarnavísana um umhverfisárangur og 

sértæku umhverfisárangursvísana, eins og sett er fram hér á eftir. Ef engin megindleg gögn liggja fyrir skulu 

fyrirtæki/stofnanir gera grein fyrir eigindlegum upplýsingum eins og lýst er í 4. lið. 

Skýrslugjöfin skal innihalda gögn um raunveruleg aðföng og afurðir. Geti birting haft neikvæð áhrif á upplýsingaleynd 

viðskipta- eða iðnaðarupplýsinga í tilvikum þar sem kveðið er á um slíka leynd í landslögum eða lögum Bandalagsins í 

því skyni að vernda lögmæta viðskipahagsmuni þá er viðkomandi fyrirtæki/stofnun heimilt að greina frá þessum 

upplýsingum miðað við grunntölu, þ.e. með því að setja grunnár (með grunntölunni 100) sem raunveruleg/ar aðföng/ 

afurðir miðast við. 

Vísarnir skulu: 

a) gera kleift að meta nákvæmlega árangur fyrirtækisins/stofnunarinnar í umhverfismálum, 

b) vera auðskiljanlegir og ótvíræðir, 

c) gefa kost á samanburði frá ári til árs í því skyni að meta hvort umhverfisárangur fyrirtækisins/stofnunarinnar hafi 

aukist; til að gera þennan samanburð mögulegan skal skýrslugjöfin ná yfir a.m.k. þriggja ára starfsemistímabil, að 

því tilskildu að gögnin liggi fyrir, 

d) gefa kost á samanburði við geirabundnar, landsbundnar eða svæðisbundnar viðmiðanir eftir því sem við á, 

e) gefa kost á samanburði við kröfur samkvæmt reglum eftir því sem við á. 

Til að styðja þetta skal fyrirtækið/stofnunin skilgreina stuttlega gildissviðið sem hver vísir nær yfir (þ.m.t. skipulagsleg 

og efnisleg mörk, notkunarsvið og reikniaðferð). 

2. Kjarnavísar um umhverfisárangur 

a) Kjarnavísar varða árangur á þeim aðalsviðum umhverfismála sem hér eru tilgreind: 

i. Orka. 

ii. Efniviður. 

iii. Vatn. 

iv. Úrgangur. 

v. Landnotkun með tilliti til líffræðilegrar fjölbreytni. 

vi. Losun. 

Skýrslugjöf um kjarnavísa um umhverfisárangur er skyldubundin. Þó getur fyrirtæki/stofnun metið mikilvægi 

þessara vísa með tilliti til mikilvægra umhverfisþátta og -áhrifa þess/hennar. Komist fyrirtæki/stofnun að þeirri 

niðurstöðu að einn eða fleiri kjarnavísar skipti ekki máli í sambandi við mikilvæga umhverfisþætti og -áhrif 

þess/hennar er fyrirtækinu/stofnuninni heimilt að gera ekki grein fyrir þeim kjarnavísum. Í því tilviki skal 

fyrirtækið/stofnunin setja skýra og rökstudda skýringu á því í umhverfisyfirlýsingunni. 

b) Hver kjarnavísir er samsettur af: 

i. tölu A sem sýnir árleg/ar heildaraðföng/-afurðir á tilteknu sviði, 

ii. tölu B sem sýnir árlegt viðmiðunargildi fyrir starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar og 

iii. tölu R sem sýnir hlutfallið A/B, 

Hvert fyrirtæki/hver stofnun skal gera grein fyrir öllum þremur atriðum fyrir hvern vísi um sig. 

c) Gera skal grein fyrir tölu A, árlegum heildaraðföngum/-afurðum á tilteknu sviði, á eftirfarandi hátt: 

i. Um orku 

— „bein heildarorkunotkun“ samsvarar árlegu heildarmagni af orku sem fyrirtækið/stofnunin notar, 

— „heildarnotkun á endurnýjanlegri orku“ samsvarar árlegu heildarmagni af orku sem fyrirtækið/stofnunin 

notar og kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum,  
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— „heildarframleiðsla á endurnýjanlegri orku“ samsvarar árlegu heildarorkumagni sem fyrirtækið/stofnunin 

framleiðir úr endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Gera skal grein fyrir síðasta atriðinu einungis ef heildarorka sem fyrirtækið/stofnunin framleiðir úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum fer talsvert yfir heildarnotkun fyrirtækisins/stofnunarinnar á endurnýjanlegri 

orku, eða ef fyrirtækið/stofnunin hefur ekki notað endurnýjanlegu orkuna sem það/hún framleiðir. 

Ef ólíkar tegundir orku eru notaðar eða, ef um er að ræða endurnýjanlega orku, framleiddar (eins og rafmagn, 

varmi, eldsneyti eða annað) skal skýra sérstaklega frá árlegri notkun eða framleiðslu, eins og við á. 

Orku skal helst gefa upp í kWh, MWh, GJ eða öðrum mælieiningum sem eru almennt notaðar til að skýra frá 

þeirri tegund orku sem er notuð eða framleidd. 

ii. Um efnivið 

— „árlegt massaflæði helstu efna sem notuð eru“ (að undanskildum orkuberum og vatni), helst gefið upp í 

þyngdareiningum (t.d. kílóum eða tonnum) eða rúmmálseiningum (t.d. m3) eða öðrum mælieiningum sem 

eru almennt notaðar í geiranum. 

Ef notaðar eru ólíkar tegundir efna skal skýra sérstaklega frá árlegu massaflæði þeirra, eins og við á. 

iii. Um vatn 

— „árleg heildarnotkun á vatni“, gefin upp í rúmmálseiningum (t.d. lítrum eða m3), 

iv. Um úrgang 

— „árleg heildarframleiðsla á úrgangi“, sundurliðuð eftir tegund, helst gefin upp í þyngdareiningum  

(t.d. kílóum eða tonnum) eða rúmmálseiningum (t.d. m3) eða öðrum mælieiningum sem eru almennt 

notaðar í geiranum, 

— „árleg heildarframleiðsla á hættulegum úrgangi“, helst gefin upp í þyngdareiningum (t.d. kílóum eða 

tonnum) eða m3 eða öðrum mælieiningum sem eru almennt notaðar í geiranum, 

v. Um landnotkun með tilliti til líffræðilegrar fjölbreytni 

— landnotkunarhættir að því er varðar líffræðilega fjölbreytni, gefnir upp í flatareiningum (t.d. fermetrum 

eða hekturum): 

— heildarlandnotkun 

— afmarkað svæði í heild 

— náttúrumiðuð svæði í heild á athafnasvæðinu 

— náttúrumiðuð svæði í heild utan athafnasvæðis 

„Náttúrumiðað svæði“ er svæði sem er fyrst og fremst ætlað fyrir náttúruvernd eða -endurheimt. Nátt-

úrumiðuð svæði geta verið staðsett á athafnasvæðinu og náð yfir þök, útveggi, frárennsliskerfi eða aðra þætti 

sem hafa verið hannaðir, aðlagaðir eða er stjórnað til að stuðla að líffræðilegri fjölbreytni. Náttúrumiðuð 

svæði geta einnig verið staðsett utan athafnasvæðis fyrirtækisins/stofnunarinnar, að því tilskildu að svæðið sé í 

eigu eða umsjón fyrirtækisins/stofnunarinnar og sé fyrst og fremst ætlað til að stuðla að líffræðilegri 

fjölbreytni. Einnig er unnt að lýsa svæðum undir sameiginlegri stjórn sem eru ætluð til að stuðla að 

líffræðilegri fjölbreytni, að því tilskildu að gildissvið sameiginlegu stjórnarinnar sé skilmerkilega skilgreint. 

„Afmarkað svæði“ er svæði þar sem upprunalegur jarðvegur hefur verið þakinn (t.d. vegir) sem gerir hann 

ógegndræpan. Þetta ógegndræpi getur valdið umhverfisáhrifum. 

vi. Um losun 

— „árleg heildarlosun gróðurhúsalofttegunda“, þ.m.t. að lágmarki losun CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 og 

SF6, gefin upp sem koltvísýringsjafngildi í tonnum, 

Fyrirtækið/stofnunin ætti að íhuga að gefa skýrslu um eigin losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt viðtekinni 

aðferðafræði, t.d. bókuninni um gróðurhúsalofttegundir. 

— „árleg heildarlosun út í andrúmsloft“, þ.m.t. að lágmarki losun SO2, NOx og PM, gefin upp í kílóum eða 

tonnum.  
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d) Val á og skýrslugjöf um tölu B, sem sýnir árlegt viðmiðunargildi fyrir starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, skal 

fara fram samkvæmt eftirfarandi kröfum: 

Tala B skal: 

i. vera skiljanleg, 

ii. vera tala sem sýnir best árlega heildarstarfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, 

iii. gefa rétta lýsingu á umhverfisárangri fyrirtækisins/stofnunarinnar með tilliti til sérstakra einkenna og starfsemi 

fyrirtækisins/stofnunarinnar, 

iv. vera sameiginlegt viðmiðunargildi fyrir geira viðkomandi fyrirtækis/stofnunar, eins og eftirfarandi dæmi: 

— árlegar efnislegar afurðir í heild 

— heildarfjöldi starfsfólks 

— heildarfjöldi gistinótta 

— heildarfjöldi íbúa á einu svæði (ef um er að ræða opinbera stjórnsýslu) 

— tonn af unnum úrgangi (varðandi fyrirtæki/stofnanir sem starfa í úrgangsstjórnunargeiranum) 

— heildarorkuframleiðsla (varðandi fyrirtæki/stofnanir sem starfa í orkuframleiðslugeiranum) 

v. tryggja samanburðarhæfi tilkynntra vísa yfir lengri tíma. Þegar búið er að skilgreina tölu B skal hún notuð í 

væntanlegum umhverfisyfirlýsingum. 

Breyting á tölu B skal skýrð í umhverfisyfirlýsingunni. Ef tölu B er breytt skal fyrirtækið/stofnunin tryggja að 

talan sé samanburðarhæf fyrir a.m.k. þrjú ár með því að endurreikna vísana fyrir undangengin ár samkvæmt 

nýskilgreindri tölu B. 

3. Sértækir umhverfisárangursvísar 

Hvert fyrirtæki/hver stofnun skal einnig gefa árlega skýrslu um árangur sinn varðandi mikilvæga beina og óbeina 

umhverfisþætti og -áhrif sem tengjast kjarnastarfsemi og eru mælanleg og sannprófanleg og sem falla ekki þegar undir 

kjarnavísa. 

Skýrslugjöf um slíka vísa skal gerð í samræmi við kröfur sem settar eru í innganginum að þessum lið. 

Fyrirtækið/stofnunin skal taka tillit til geiratengdra tilvísunarskjala eins og um getur í 46. gr. til að auðvelda greiningu á 

viðeigandi geiratengdum vísum. 

4. Skýrslugjöf um mikilvæga umhverfisþætti á grundvelli eigindlegra upplýsinga 

Ef engin megindleg gögn eru tiltæk til að skýra frá mikilvægum beinum eða óbeinum umhverfisþáttum skulu 

fyrirtæki/stofnanir skýra frá árangri sínum á grundvelli eigindlegra upplýsinga. 

D. Staðbundin ábyrgð 

Fyrirtæki/stofnanir, sem eru skráð í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, geta óskað eftir að fá að útbúa eina heildarumhverfis-

yfirlýsingu sem nær til margra mismunandi landfræðilegra staða. 

Þar eð tilgangurinn með umhverfisstjórnunarkerfi ESB er að tryggja staðbundna ábyrgð skulu fyrirtæki/stofnanir sjá til þess 

að veruleg umhverfisáhrif hvers athafnasvæðis séu skýrt skilgreind og þeirra getið í sameiginlegu umhverfisyfirlýsingunni. 

E. Aðgengi almennings 

Fyrirtækið/stofnunin skal geta sýnt umhverfissannprófandanum fram á að hver sá sem sýnir áhuga á umhverfisárangri 

fyrirtækisins/stofnunarinnar geti fengið auðveldan og frjálsan aðgang að þeim upplýsingum sem krafist er skv. B- og C-lið. 

Til að tryggja þetta gagnsæi skal umhverfisyfirlýsingin helst vera aðgengileg öllum á vefsetri fyrirtækisins/stofnunarinnar. 

Fyrirtækið/stofnunin skal tryggja að þessar upplýsingar um hvert athafnasvæði eða fyrirtæki/stofnun séu birtar á opinberu 

tungumáli eða tungumálum þess aðildarríkis eða þriðja lands þar sem athafnasvæðið eða fyrirtækið/stofnunin er staðsett. 
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Ef um er að ræða heildarumhverfisyfirlýsingu skal fyrirtækið/stofnunin auk þess tryggja (vegna skráningar) að þessar 

upplýsingar séu aðgengilegar á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem fyrirtækið/stofnunin er skráð 

eða á opinberu tungumáli eða tungumálum Sambandsins sem samþykkt var eða voru af þar til bærum aðila sem ber ábyrgð 

á skráningunni. 

Einnig má gera umhverfisyfirlýsinguna aðgengilega á fleiri tungumálum, að því tilskildu að innihald þýdda skjalsins sé í 

samræmi við innihald upprunalegu umhverfisyfirlýsingarinnar sem var fullgilt af umhverfissannprófandanum og að skýrt 

komi fram að skjalið sé þýðing á fullgilta skjalinu.“ 

 __________  


