
Nr. 29/874 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 600/2012 

av 21. juni 2012 

om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om tonnkilometer og akkreditering 

av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av 

rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er nødvendig med overordnede rammeregler for 

akkreditering av miljøkontrollører for å sikre at 

verifiseringen av rapporter fra driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører innenfor rammen av Unionens 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, 

som skal framlegges i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 

21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp 

av klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(2), utføres av kontrollører som 

har den tekniske kompetansen til å utføre den betrodde 

oppgaven på en uavhengig og upartisk måte og i 

samsvar med de kravene og prinsippene som er fastsatt i 

denne forordning. 

2)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(3) 

fastsatte en generell ramme som skulle lette fri 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181, 12.7.2012, s.1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2012 av 31. 

desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 

21.3.2013, s. 42. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30. 

(3) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

bevegelighet for tjenester og tjenesteytere i Unionen og 

samtidig opprettholde høy kvalitet på tjenestene. En 

harmonisering i Unionen av reglene for akkreditering og 

verifisering innenfor rammen av unionsordningen for 

handel med utslippskvoter bør bidra til et 

konkurransemarked for miljøkontrollører og samtidig 

sikre at driftsansvarlige og luftfartøyoperatører får 

innsyn og informasjon. 

3)  Når artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF gjennomføres, er 

det nødvendig å sikre en synergi mellom den 

omfattende rammen for akkreditering som ble fastsatt 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene 

til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter, og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 339/93(4) og tilknyttede bestemmelser i 

europaparlaments- og rådsbeslutning 768/2008/EF av 

9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter og om oppheving av 

rådsbeslutning 93/465/EØF(5) på den ene side, og de 

særlige trekkene ved Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser og de kravene som er 

avgjørende for en effektiv gjennomføring av 

direktiv 2003/87/EF, på den annen side. Forordning 

(EF) nr. 765/2008 bør fortsatt få anvendelse på de 

aspektene ved akkrediteringen av miljøkontrollører som 

ikke omhandles i denne forordning. Det bør særlig 

sikres at når nasjonale myndigheter som er utpekt av en 

medlemsstat i samsvar med forordning (EF) 

nr. 765/2008, som følge av medlemsstatens interne 

praksis, utfører en alternativ framgangsmåte for 

akkreditering, nemlig sertifisering av miljøkontrollører 

som er fysiske personer, skal den berørte medlemsstaten 

framlegge dokumentasjon på at denne myndigheten har 

like høy troverdighet som nasjonale 

akkrediteringsorganer som har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er 

anerkjent i henhold til artikkel 14 i nevnte forordning. 

  

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 
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4)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig 

deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 

2001/681/EF og 2006/193/EF(1) krever et uavhengig og 

nøytralt system for akkreditering eller lisensiering av 

miljøkontrollører. Av hensyn til sammenhengen og for å 

minske den administrative byrden for medlemsstatene 

og markedsdeltakerne er det hensiktsmessig å ta hensyn 

til synergier mellom nevnte forordning og denne 

forordning. 

5)  I systemet for verifisering og akkreditering bør det 

unngås at det blir unødig overlapping av 

framgangsmåter og organisasjoner som er opprettet i 

henhold til andre unionsrettslige virkemidler, som ville 

kunne føre til en økt byrde for medlemsstatene eller 

markedsdeltakerne. Det bør derfor dras nytte av beste 

praksis fra anvendelsen av harmoniserte standarder som 

er vedtatt av Den europeiske standardiserings-

organisasjon på grunnlag av et mandat utstedt av 

Kommisjonen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 

informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 

forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-

tjenester(2), slik som den harmoniserte standarden for 

generelle krav til akkrediteringsorganer som akkredi-

terer samsvarsvurderingsorganer, og den harmoniserte 

standarden for krav til validerings- og kontrollorganer 

for klimagasser til bruk ved akkreditering eller andre 

former for anerkjennelse, hvis henvisninger er blitt 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 

dokument EA-6/03 og andre tekniske dokumenter 

utviklet av Samarbeidsorganet for alle akkredi-

teringsorganer i Europa eller av andre organer. 

6)  Ved innføring av harmoniserte regler for verifisering av 

rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører er 

det nødvendig å sikre at byrden for driftsansvarlige som 

slipper ut mindre mengder karbondioksid (CO2) per år, 

luftfartøyoperatører som anses som foretak med lave 

utslipp i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, og 

medlemsstatenes tilgjengelige ressurser, ikke står i 

misforhold til målsettingene. 

7)  I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan 

medlemsstatene unnta små anlegg som er underlagt 

tilsvarende tiltak, fra Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, forutsatt at vilkårene i 

nevnte artikkel er oppfylt. Denne forordning bør ikke få 

direkte anvendelse på de anleggene som er unntatt i 

henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, med 

mindre medlemsstaten bestemmer at denne forordning 

bør få anvendelse. 

8)  I samsvar med prinsippene i vedlegg V til direktiv 

2003/87/EF bør miljøkontrolløren anvende en risikoba

  

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

sert tilnærming for å avgi en verifikasjonsuttalelse som 

angir med rimelig sikkerhet at den samlede mengden 

utslipp eller tonnkilometer ikke har alvorlige feilopplys-

ninger, og at rapporten kan verifiseres som tilfreds-

stillende. Sikkerhetsgraden bør stå i forhold til hvor 

grundig og inngående verifikasjonen utføres, og 

ordlyden i verifikasjonsuttalelsen. På bakgrunn av de 

resultatene og opplysningene som er innhentet under 

verifikasjonsprosessen, bør miljøkontrolløren være 

forpliktet til å justere en eller flere deler av 

verifikasjonsprosessen for å oppfylle kravene til å oppnå 

rimelig sikkerhet. 

9)  For å unngå sammenblanding mellom rollen til ved-

kommende myndighet og rollen til miljøkontrolløren, 

bør kontrollørens ansvar ved gjennomføring av 

verifikasjon være klart definert. Miljøkontrolløren bør 

bruke den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, som referansepunkt, og 

vurdere om denne planen og framgangsmåtene 

beskrevet i denne planen, er korrekt gjennomført. 

Dersom miljøkontrolløren oppdager at forordning (EU) 

nr. 601/2012 ikke overholdes, bør det være kontroll-

ørens ansvar å angi dette i verifikasjonsrapporten. 

10)  For å kunne utføre en effektiv verifikasjon av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er det 

nødvendig å ha full forståelse av den driftsansvarliges 

eller luftfartøyoperatørens virksomhet. En miljø-

kontrollør bør bare utføre den verifikasjons-

virksomheten den anmodes om, etter at den med en 

innledende vurdering har fastslått at den har kompetanse 

til å utføre den. For at verifikasjonsvirksomheten skal 

holde et høyt kvalitetsnivå bør det utarbeides 

harmoniserte regler for en innledende vurdering for å 

fastslå om en miljøkontrollør er kvalifisert, uavhengig 

og upartisk, og dermed i stand til å utføre 

verifikasjonsvirksomheten i samsvar med reglene og 

prinsippene fastsatt i denne forordning. 

11)  Det er viktig at den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren og miljøkontrolløren utveksler 

relevante opplysninger med hverandre i alle deler av 

verifikasjonsprosessen, særlig i fasen før avtalen inngås, 

under miljøkontrollørens strategiske analyse og under 

selve verifiseringen. Det er nødvendig å utarbeide et sett 

med harmoniserte krav som til enhver tid kan styre 

utvekslingen av opplysninger mellom den driftsan-

svarlige eller luftfartøyoperatøren og miljøkontrolløren. 

12)  All verifikasjonsvirksomhet i verifikasjonsprosessen 

henger sammen og bør avsluttes ved at miljø-

kontrolløren utsteder en verifikasjonsrapport som 

inneholder en verifikasjonserklæring som er i samsvar 

med resultatet av verifikasjonsvurderingen. Det bør 

utarbeides harmoniserte krav til verifikasjonsrapporter 

og gjennomføringen av verifikasjonsvirksomhet for å 

sikre at verifikasjonsrapporter og verifikasjons-

virksomhet i medlemsstatene oppfyller de samme 

standardene. 
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13)  En analyse av risikoen for at rapporterte opplysninger 

kan inneholde alvorlige feilopplysninger, er en viktig 

del av verifikasjonsprosessen og avgjør hvordan 

miljøkontrolløren bør utføre verifikasjonsvirksomheten. 

Hvert element i verifikasjonsprosessen er derfor tett 

knyttet til resultatet av analysen av risikoen for 

feilopplysninger. 

14)  Det bør fastsettes særlige bestemmelser om 

verifiseringen av rapporter fra luftfartøyoperatører og 

fra driftsansvarlige på steder som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 

23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid 

og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 

2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF samt 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006(1). 

15)  Korrekt og effektiv rapportering av klimagassutslipp fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er 

nødvendig for gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF. 

For å sikre at overvåkings- og rapporteringsprosessen 

fungerer på en tilfredsstillende måte bør en løpende 

forbedring av den driftsansvarliges eller luftfartøy-

operatørens utførelse være en del av den verifikasjons-

virksomheten som miljøkontrolløren utfører. 

16)  Verifikasjonsvirksomhet og utstedelse av 

verifikasjonsrapporter bør bare utføres av 

miljøkontrollører og deres kvalifiserte personale. 

Miljøkontrollører bør innføre og løpende forbedre 

interne prosesser som sikrer at alt personale som 

medvirker i verifikasjonsvirksomheten, er kvalifisert til 

å utføre sine oppgaver. Kriteriene for å fastslå om en 

miljøkontrollør er kvalifisert bør være de samme i alle 

medlemsstatene, samt være verifiserbare, objektive og 

oversiktlige. 

17)  Det nasjonale akkrediteringsorganet, som er opprettet i 

henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, bør ha 

myndighet til å akkreditere og utstede en offisiell 

erklæring om den kompetansen en miljøkontrollør har 

til å drive verifikasjonsvirksomhet i henhold til denne 

forordning, vedta forvaltningsmessige tiltak og føre 

tilsyn med miljøkontrollører. 

18)  En medlemsstat som anser at det ikke er økonomisk 

hensiktsmessig eller gjennomførbart å opprette et 

nasjonalt akkrediteringsorgan eller å utføre 

akkrediteringsvirksomhet, bør ha mulighet til å benytte 

det nasjonale akkrediteringsorganet i en annen 

medlemsstat. Bare nasjonale akkrediteringsorganer som 

har gjennomgått en fagfellevurdering organisert av det 

organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, bør tillates å utføre 

akkrediteringsvirksomhet i henhold til denne 

forordning. 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

19)  Nasjonale akkrediteringsorganer som oppfyller kravene 

i denne forordning, og som allerede har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, bør antas å oppfylle kravene til 

framgangsmåte som pålegges nasjonale akkrediterings-

organer, for eksempel krav til et nasjonalt 

akkrediteringsorgans struktur, etablering av en 

kompetanseprosess, etablering av nødvendige 

prosedyrer og styringssystemer og ordninger for å sikre 

fortrolig behandling av innhentede opplysninger, og bør 

unntas fra å gjennomgå en ny fagfellevurdering etter at 

denne forordning er trådt i kraft. I samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 

28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 

90/313/EØF(2), bør miljøinformasjon i verifiserte 

rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører 

som offentlige myndigheter er i besittelse av, 

offentliggjøres for å sikre innsyn, med forbehold for 

visse fortrolighetskrav. 

20)  Det er nødvendig med et effektivt samarbeid mellom 

nasjonale akkrediteringsorganer, eller eventuelt andre 

nasjonale myndigheter, og vedkommende myndigheter 

for at ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser og tilsynet med verifikasjonskvaliteten skal 

fungere tilfredsstillende. Av hensyn til åpenheten er det 

nødvendig å sikre at nasjonale akkrediteringsorganer, 

eller eventuelt andre nasjonale myndigheter, og 

vedkommende myndigheter innfører effektive metoder 

for utveksling av opplysninger. Utvekslingen av 

opplysninger mellom vedkommende myndigheter og 

mellom vedkommende myndigheter og nasjonale 

akkrediteringsorganer eller andre nasjonale myndigheter 

bør være underlagt de strengeste garantier for 

fortrolighet og taushetsplikt og behandles i samsvar med 

gjeldende nasjonal lovgivning og unionsretten. 

21)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes bestemmelser om verifisering 

av rapporter framlagt i henhold til direktiv 2003/87/EF, og om 

akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollører. 

Ved denne forordning fastsettes også bestemmelser om 

gjensidig anerkjennelse av miljøkontrollører og 

fagfellevurdering av nasjonale akkrediteringsorganer i samsvar 

med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, uten at det berører 

forordning (EF) nr. 765/2008. 

  

(2) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får fra 1. januar 2013 anvendelse på 

verifiseringen av klimagassutslipps- og tonnkilometerdata som 

rapporteres i henhold til artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med, i tillegg til definisjonene fastsatt 

i artikkel 3 i direktiv 2003/87/EF og artikkel 3 i forordning 

(EU) nr. 601/2012 

1) «deteksjonsrisiko» risikoen for at miljøkontrolløren ikke 

oppdager en alvorlig feilopplysning, 

2) «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt 

akkrediteringsorgan om at en miljøkontrollør oppfyller 

kravene fastsatt i harmoniserte standarder, som definert i 

artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, og kravene 

fastsatt i denne forordning, om å utføre verifikasjonen av 

en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i 

samsvar med denne forordning, 

3) «miljøkontrollør» en juridisk person eller et annet 

rettssubjekt som utfører verifikasjonsvirksomhet i 

samsvar med denne forordning, og som er akkreditert av 

et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold til forordning 

(EF) nr. 765/2008 og denne forordning, eller en fysisk 

person som på annen måte har myndighet, uten at det 

berører artikkel 5 nr. 2 i førstnevnte forordning, på det 

tidspunktet når det utstedes en verifikasjonsrapport, 

4) «verifisering» den virksomheten som utføres av en 

miljøkontrollør for å utstede en verifikasjonsrapport i 

henhold til denne forordning, 

5) «alvorlig feilopplysning» en feilopplysning som etter 

miljøkontrollørens mening, enkeltvis eller sammen med 

andre feilopplysninger overskrider alvorlighetsgraden, 

eller som kan påvirke vedkommende myndighets 

behandling av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, 

6) «rapport fra driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør» den 

årlige utslippsrapporten som skal framlegges av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i samsvar med 

artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller den 

tonnkilometerrapporten som skal framlegges av 

luftfartøyoperatøren for å søke om tildeling av kvoter i 

samsvar med artikkel 3e og 3f i nevnte direktiv, 

7) «akkrediteringsområde» de formene for virksomhet angitt 

i vedlegg I, som det søkes om eller er blitt gitt 

akkreditering for, 

8) «kompetanse» evnen til å anvende kunnskaper og 

ferdigheter til å utføre en form for virksomhet, 

9) «alvorlighetsgrad» den kvantitative terskel- eller 

grenseverdien, over hvilke feilopplysninger, enkeltvis 

eller sammen med andre feilopplysninger, anses som 

alvorlige av miljøkontrolløren, 

10) «kontrollsystem» den risikovurderingen og den samlede 

kontrollvirksomheten, herunder den løpende forvaltningen 

av disse, som en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør 

har innført, dokumentert, gjennomført og opprettholdt i 

samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) nr. 601/2012, 

11) «kontrollvirksomhet» alle handlinger som utføres, eller 

tiltak som gjennomføres, av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren for å minske de iboende risikoene, 

12) «avvik» et av følgende: 

a)  med hensyn til verifisering av en utslippsrapport fra 

en driftsansvarlig, enhver handling eller utelatelse av 

en handling fra den driftsansvarliges side som strider 

mot utslippstillatelsen for klimagasser og kravene i 

den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, 

b)  med hensyn til verifisering av en utslippsrapport eller 

tonnkilometerrapport fra en luftfartøyoperatør, enhver 

handling eller utelatelse av en handling fra 

luftfartøyoperatørens side som strider mot kravene i 

den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, 

c)  med hensyn til akkreditering i samsvar med 

kapittel IV, enhver handling eller utelatelse av en 

handling fra miljøkontrollørens side som strider mot 

kravene i denne forordning, 

13)  «virksomhetssted» med hensyn til verifisering av en 

luftfartøyoperatørs utslippsrapport eller tonnkilometer-

rapport, de stedene der overvåkingsprosessen defineres og 

styres, herunder de stedene der relevante data og 

opplysninger kontrolleres og lagres, 

14)  «kontrollmiljø» det miljøet der det interne 

kontrollsystemet brukes, og samtlige tiltak som ledelsen 

hos den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren treffer 

for å sikre bevissthet om dette interne kontrollsystemet, 

15)  «iboende risiko» risikoen for at en parameter i rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, 

enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, før 

det tas hensyn til effekten av eventuelle tilknyttet 

kontrollvirksomhet, 
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16) «kontrollrisiko» risikoen for at en parameter i rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, 

enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, og 

som ikke i rett tid forhindres eller oppdages og korrigeres 

av kontrollsystemet, 

17) «etterprøvingsrisiko» risikoen, som er en funksjon av 

iboende risiko, kontrollrisiko og deteksjonsrisiko, for at 

miljøkontrolløren avgir en uegnet verifikasjonsuttalelse 

når rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren inneholder alvorlige feilopplysninger, 

18) «rimelig sikkerhet» en høy, men ikke absolutt 

sikkerhetsgrad, uttrykt positivt i verifikasjonsuttalelsen, 

om hvorvidt den rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren som er underlagt verifisering, er uten 

alvorlige feilopplysninger, 

19) «analytiske framgangsmåter» analyse av svingninger og 

tendenser i dataene, herunder en analyse av de forholdene 

som ikke er forenlige med andre relevante opplysninger, 

eller som avviker fra forventede mengder, 

20) «interne kontrolldokumenter» all intern dokumentasjon 

som en miljøkontrollør samler inn for å registrere all 

skriftlig dokumentasjon og alle begrunnelser for den 

virksomheten som utføres for å verifisere rapporten fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, 

21) «ansvarlig kvoteinspektør» en kvoteinspektør som leder 

og fører tilsyn med verifikasjonsgruppen, og som har 

ansvar for å utføre og rapportere om verifiseringen av en 

rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, 

22) «kvoteinspektør» et enkelt medlem av en 

verifikasjonsgruppe som har ansvar for å utføre 

verifikasjon av en rapport fra en driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør, og som ikke er ansvarlig 

kvoteinspektør, 

23) «teknisk sakkyndig» en person som tilfører detaljert 

kunnskap og sakkunnskap om et bestemt emne som er 

nødvendig for å utføre verifikasjonsvirksomhet i henhold 

til kapittel III og for å utføre akkrediteringsvirksomhet i 

henhold til kapittel V, 

24) «sikkerhetsgrad» graden av sikkerhet i miljøkontrollørens 

verifikasjonsrapport, basert på målsettingen om å redusere 

etterprøvingsrisikoen i forhold til omstendighetene for 

verifikasjonsoppgaven, 

25) «vurderingsansvarlig» en person som er utpekt av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan til å utføre, individuelt eller 

som en del av en vurderingsgruppe, en vurdering av en 

miljøkontrollør i samsvar med denne forordning, 

26)  «ledende vurderingsansvarlig» en vurderingsansvarlig 

som er tildelt det overordnede ansvaret for vurderingen av 

en miljøkontrollør i samsvar med denne forordning, 

27)  «feilopplysning» en utelatelse, en uriktig opplysning eller 

en feil i de rapporterte dataene fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren, uten hensyn til den tillatte 

usikkerheten i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

Artikkel 4 

Samsvarsformodning 

Dersom en miljøkontrollør dokumenterer at den oppfyller 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene i 

henhold til artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller 

deler av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal den formodes å oppfylle 

kravene i kapittel II og III i denne forordning i det omfangeten 

de relevante harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 5 

Generelle rammer for akkreditering 

Dersom det i denne forordning ikke er fastsatt særlige 

bestemmelser om de nasjonale akkrediteringsorganenes 

sammensetning eller om den virksomheten og de kravene som 

er knyttet til akkreditering, får de relevante bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 765/2008 anvendelse. 

KAPITTEL II 

VERIFISERING 

Artikkel 6 

Verifiseringens pålitelighet 

Brukere skal kunne stole på en verifisert utslippsrapport. Den 

skal på en troverdig måte gjengi det den enten hevder å gjengi 

eller med rimelighet kan forventes å gjengi. 

Prosessen med å verifisere utslippsrapportene skal være et 

effektivt og pålitelig verktøy til støtte for framgangsmåter for 

kvalitetssikring og kvalitetskontroll ved at den gir opplysninger 

som en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør kan bruke til å 

effektivisere overvåkingen og rapporteringen av utslipp. 

Artikkel 7 

Miljøkontrollørens generelle forpliktelser 

1.  Miljøkontrolløren skal utføre den verifikasjonen og den 

virksomheten som kreves i henhold til dette kapittelet, med det 

formålet å levere en verifikasjonsrapport som fastslår med 

rimelig sikkerhet at rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 

2.  Miljøkontrolløren skal planlegge og utføre verifikasjonen 

med en fagmessig skepsis som erkjenner at det kan foreligge 

omstendigheter som gjør at opplysningene i rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren inneholder alvorlige 

feilopplysninger. 
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3.  Miljøkontrolløren skal utføre verifikasjonen i 

offentlighetens interesse, uavhengig av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren og vedkommende myndigheter som 

har ansvar for direktiv 2003/87/EF. 

4.  Under verifiseringen skal miljøkontrolløren vurdere om: 

a)  rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

er fullstendig og oppfyller kravene fastsatt i vedlegg X til 

forordning (EU) nr. 601/2012, 

b)  den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har handlet i 

samsvar med kravene i utslippstillatelsen for klimagasser 

og den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, når det gjelder verifiseringen av 

en utslippsrapport fra en driftsansvarlig, og med kravene i 

den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, når det gjelder verifiseringen av en 

luftfartøyoperatørs utslipps- eller tonnkilometerrapport, 

c)  dataene i rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige 

feilopplysninger, 

d)  det kan gis opplysninger som støtter den driftsansvarliges 

eller luftfartøyoperatørens datastrømaktiviteter, 

kontrollsystem og tilhørende framgangsmåter, for å 

forbedre kvaliteten på deres overvåking og rapportering. 

Med henblikk på bokstav c) i dette nummer skal 

miljøkontrolløren innhente klare og objektive beviser fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, som støtter de 

rapporterte samlede utslippene eller tonnkilometer, samtidig 

som det tas hensyn til alle andre opplysninger i rapporten fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

5.  Dersom miljøkontrolløren fastslår at en driftsansvarlig 

eller luftfartøyoperatør ikke oppfyller kravene i forordning 

(EU) nr. 601/2012, skal denne manglende overholdelsen 

rapporteres i verifikasjonsrapporten, selv om den aktuelle 

overvåkingsplanen er godkjent av vedkommende myndighet. 

6.  Dersom overvåkingsplanen ikke er godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 11 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, dersom den er ufullstendig, eller 

dersom det i løpet av rapporteringsperioden er gjort vesentlige 

endringer som angitt i artikkel 15 nr. 3 eller 4 i nevnte 

forordning, som ikke er blitt godkjent av vedkommende 

myndighet, skal miljøkontrolløren informere den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om at den må 

innhente den nødvendige godkjenningen fra vedkommende 

myndighet. 

Når vedkommende myndighet har gitt sin godkjenning, skal 

miljøkontrolløren fortsette, gjenta eller tilpasse 

verifikasjonsvirksomheten i samsvar med dette. 

Dersom godkjenningen ikke er innhentet før utstedelsen av 

verifikasjonsrapporten, skal miljøkontrolløren rapportere dette i 

verifikasjonsrapporten. 

Artikkel 8 

Forpliktelser før avtalen inngås 

1.  Før miljøkontrolløren påtar seg en verifikasjonsoppgave, 

skal den skaffe seg en korrekt forståelse av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren og vurdere om den kan utføre 

verifikasjonen. For dette formålet skal miljøkontrolløren minst 

a)  vurdere risikoene som er forbundet med å utføre 

verifikasjonen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren i samsvar med denne forordning, 

b)  utføre en undersøkelse av opplysningene gitt av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, for å fastslå 

omfanget av verifiseringen, 

c)  vurdere om oppgaven hører inn under miljøkontrollørens 

akkrediteringsområde, 

d)  vurdere om miljøkontrolløren har nødvendig kompetanse, 

personale og ressurser til å sette sammen en 

verifikasjonsgruppe som kan håndtere anleggets 

kompleksitet eller luftfartøyoperatørens virksomhet og 

flåte, og om miljøkontrolløren er i stand til å fullføre 

verifikasjonsvirksomheten innenfor den påkrevde fristen, 

e)  vurdere om miljøkontrolløren er i stand til å sikre at den 

potensielle verifikasjonsgruppen som den har til rådighet, 

har all kompetanse og alt personale som er nødvendig for å 

utføre verifikasjonsvirksomheten for den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren som er berørt, 

f)  for hver verifikasjonsoppgave miljøkontrolløren anmodes 

om å utføre, fastsette hvor mye tid den trenger for å utføre 

verifikasjonen på en korrekt måte. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gi 

miljøkontrolløren alle relevante opplysninger som gjør det 

mulig for miljøkontrolløren å utføre den virksomheten som er 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 9 

Fastsettelse av tidsbruk 

1.  Ved fastsettelse av tidsbruken for en verifikasjonsoppgave 

som nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav f), skal miljøkontrolløren 

minst ta hensyn til følgende: 

a)  anleggets kompleksitet eller luftfartøyoperatørens 

virksomhet og flåte, 

b)  opplysningsnivået og kompleksiteten til den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, 
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c)  den påkrevde alvorlighetsgraden,  

d)  kompleksiteten til og fullstendigheten av data-

strømaktivitetene og kontrollsystemet til den drifts-

ansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

e)  hvor opplysninger og data om klimagassutslipp eller 

tonnkilometer oppbevares. 

2.  Miljøkontrolløren skal sikre at verifikasjonsavtalen gir 

mulighet for at det kan brukes ytterligere tid utover den tiden 

som er fastsatt i avtalen, dersom det viser seg å være nødvendig 

for den strategiske analysen, risikoanalysen eller annen 

verifikasjonsvirksomhet. Situasjoner der ytterligere tid skal 

kunne brukes, skal minst omfatte følgende: 

a)  under verifiseringen, dersom datastrømaktivitetene, 

kontrollvirksomheten eller den driftsansvarliges eller 

luftfartøyoperatørens logistikk ser ut til å være mer 

komplekse enn først forventet, 

b)  dersom miljøkontrolløren under verifiseringen oppdager at 

datasettene inneholder feilopplysninger, avvik, 

utilstrekkelige data eller feil. 

3.  Miljøkontrolløren skal dokumentere tidsbruken i de 

interne kontrolldokumentene. 

Artikkel 10 

Opplysninger fra en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør 

1.  Før den strategiske analysen og på andre tidspunkter 

under verifiseringen skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren stille følgende til disposisjon for 

miljøkontrolløren: 

a)  den driftsansvarliges utslippstillatelse for klimagasser når 

dette har betydning for verifiseringen av den drifts-

ansvarliges utslippsrapport, 

b)  den siste versjonen av den driftsansvarliges eller 

luftfartøyoperatørens overvåkingsplan, i tillegg til andre 

relevante versjoner av overvåkingsplanen som er godkjent 

av vedkommende myndighet, herunder bevis på 

godkjenningen, 

c)  en beskrivelse av den driftsansvarliges eller luft-

fartøyoperatørens datastrømaktiviteter, 

d)  den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

risikovurdering som nevnt i artikkel 58 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 601/2012, og en oversikt over det 

overordnede kontrollsystemet, 

e)  framgangsmåtene nevnt i den overvåkingsplanen som er 

godkjent av vedkommende myndighet, herunder 

framgangsmåtene for datastrømaktiviteter og 

kontrollvirksomhet, 

f)  den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens årlige 

utslippsrapport eller tonnkilometerrapport, 

g)  dersom det er relevant, den driftsansvarliges 

prøvetakingsplan nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, som er godkjent av vedkommende 

myndighet, 

h)  dersom overvåkingsplanen er blitt endret i løpet av 

rapporteringsperioden, en oversikt over alle disse 

endringene i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 601/2012, 

i)  dersom det er relevant, den rapporten som er nevnt i 

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EU) nr. 601/2012, 

j)  verifikasjonsrapporten fra året før, dersom miljøkontrolløren 

ikke utførte verifikasjonen av denne driftsansvarlige eller 

denne luftfartøyoperatøren året før, 

k)  all relevant korrespondanse med vedkommende myndighet, 

særlig opplysninger som gjelder underretning om endringer 

av overvåkingsplanen, 

l)  opplysninger om databaser og datakilder som brukes til 

overvåking og rapportering, herunder opplysninger fra 

Eurocontrol,  

m)  dersom verifiseringen gjelder utslippsrapporten for et 

anlegg som utfører geologisk lagring av klimagasser på et 

lagringssted som er godkjent i henhold til 

direktiv 2009/31/EF, den overvåkingsplanen som kreves i 

henhold til nevnte direktiv, og de rapportene som kreves i 

henhold til artikkel 14 i samme direktiv, som minst 

omfatter rapporteringsperioden for den utslippsrapporten 

som skal verifiseres,  

n)  dersom det er relevant, vedkommende myndighets 

godkjenning av at det ikke foretas virksomhetsbesøk for 

anlegg i samsvar med artikkel 31 nr. 1, 

o)  alle andre relevante opplysninger som er nødvendige for 

planlegging og gjennomføring av verifikasjonen. 

2.  Før miljøkontrolløren utsteder verifikasjonsrapporten skal 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren framlegge for 

miljøkontrolløren sin endelige, godkjente og internt validerte 

rapport. 

Artikkel 11 

Strategisk analyse 

1.  Ved oppstart av verifiseringen skal miljøkontrolløren 

vurdere verifikasjonsoppgavens sannsynlige art, omfang og 

kompleksitet ved å utføre en strategisk analyse av alle former 

for virksomhet som er relevante for anlegget eller 

luftfartøyoperatøren. 
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2.  For å forstå de formene for virksomhet som utføres av 

anlegget eller luftfartøyoperatøren, skal miljøkontrolløren 

samle inn og gjennomgå de opplysningene som er nødvendige 

for å vurdere om verifikasjonsgruppen er tilstrekkelig 

kvalifisert til å utføre verifikasjonen, for å fastslå om tidsbruken 

angitt i avtalen er korrekt, og for å sikre at den er i stand til å 

utføre den nødvendige risikoanalysen. Disse opplysningene 

skal minst omfatte følgende: 

a)  opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1, 

b)  den påkrevde alvorlighetsgraden, 

c)  opplysningene fra verifikasjoner i tidligere år, dersom 

miljøkontrolløren utfører verifikasjonen for den samme 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3.  Ved gjennomgåelsen av opplysningene nevnt i nr. 2, skal 

miljøkontrolløren minst vurdere følgende: 

a)  med hensyn til verifiseringen av den driftsansvarliges 

utslippsrapport, anleggets kategori i henhold til artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, og de formene for 

virksomhet som utføres ved anlegget, 

b)  med hensyn til verifiseringen av luftfartøyoperatørens 

utslipps- eller tonnkilometerrapport, luftfartøyoperatørens 

størrelse og art, fordelingen av informasjon på forskjellige 

steder samt antallet flyginger og type flyginger, 

 c)  den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, samt nærmere opplysninger om den 

overvåkingsmetoden som er fastsatt i overvåkingsplanen, 

d)  utslippskildenes og kildestrømmenes art, omfang og 

kompleksitet samt utstyr og prosesser som har resultert i 

utslipps- eller tonnkilometerdata, herunder måleutstyret 

beskrevet i overvåkingsplanen, beregningsfaktorenes 

opprinnelse og anvendelse og andre primære datakilder, 

e)  datastrømaktivitetene, kontrollsystemet og kontrollmiljøet. 

4.  Når den strategiske analysen utføres, skal 

miljøkontrolløren kontrollere: 

a)  om den framlagte overvåkingsplanen er den nyeste 

versjonen som er godkjent av vedkommende myndighet, 

b)  om det er gjort endringer i overvåkingsplanen i løpet av 

rapporteringsperioden, 

c)  om disse endringene er meddelt vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 15 nr. 1 eller artikkel 23 i forordning 

(EU) nr. 601/2012, eller om de er godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i 

nevnte forordning. 

Artikkel 12 

Risikoanalyse 

1.  Miljøkontrolløren skal identifisere og analysere følgende 

elementer for å utforme, planlegge og gjennomføre en effektiv 

verifikasjon: 

a)  de iboende risikoene, 

b)  kontrollvirksomheten, 

c)  dersom det er gjennomført kontrollvirksomhet som nevnt i 

bokstav b), kontrollrisikoene angående effektiviteten til 

denne kontrollvirksomheten. 

2.  Ved identifisering og analysering av elementene nevnt i 

nr. 1, skal miljøkontrolløren minst ta i betraktning: 

a)  resultatene av den strategiske analysen nevnt i artikkel 11 

nr. 1, 

b)  opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 og i artikkel 11 nr. 2 

bokstav c), 

c)  alvorlighetsgraden nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav b). 

3.  Dersom miljøkontrolløren har fastslått at den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har identifisert 

de relevante iboende risikoene og kontrollrisikoene i sin 

risikovurdering, skal miljøkontrolløren underrette den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om dette. 

4.  Dersom det er hensiktsmessig i henhold til opplysningene 

som er innhentet under verifiseringen, skal miljøkontrolløren 

revidere risikoanalysen og endre eller gjenta den 

verifikasjonsvirksomheten som skal utføres. 

Artikkel 13 

Verifikasjonsplan 

1.  Miljøkontrolløren skal utarbeide en verifikasjonsplan som 

står i et rimelig forhold til opplysningene som er innhentet og 

risikoene som er identifisert under den strategiske analysen og 

risikoanalysen, og den skal minst omfatte: 

a)  et verifikasjonsprogram som beskriver verifikasjons-

virksomhetens art og omfang, samt varigheten av 

virksomheten og måten den skal utføres på, 

b)  en prøvingsplan som fastsetter omfanget av og metodene 

for prøving av kontrollvirksomhet samt framgangsmåtene 

for kontrollvirksomhet, 
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c)  en dataprøvetakingsplan som fastsetter omfanget av og 

metodene for prøvetaking, relatert til datapunkter som 

ligger til grunn for de samlede utslippene i 

utslippsrapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren eller de samlede tonnkilometerdataene 

i luftfartøyoperatørens tonnkilometerrapport. 

2.  Miljøkontrolløren skal opprette prøvingsplanen nevnt i 

nr. 1 bokstav b) på en slik måte at miljøkontrolløren kan fastslå 

i hvilken grad den relevante kontrollvirksomheten kan benyttes 

til å vurdere om kravene i artikkel 7 nr. 4 bokstav b) er oppfylt. 

Ved fastsettelse av prøvetakingens omfang og 

prøvetakingsaktivitetene som grunnlag for kontroll-

virksomheten, skal miljøkontrolløren ta følgende elementer i 

betraktning: 

a)  de iboende risikoene, 

b)  kontrollmiljøet, 

b)  den relevante kontrollvirksomheten, 

d)  kravet om å levere en verifikasjonsuttalelse med rimelig 

sikkerhet. 

3.  Ved fastsettelse av prøvetakingens omfang og 

prøvetakingsaktivitetene for innsamling av dataene nevnt i nr. 1 

bokstav c) skal miljøkontrolløren ta følgende elementer i 

betraktning: 

a)  de iboende risikoene og kontrollrisikoene, 

b)  resultatene av de analytiske framgangsmåtene, 

c)  kravet om å levere en verifikasjonsuttalelse med rimelig 

sikkerhet, 

d)  alvorlighetsgraden, 

e)  graden av alvorlighet hos et enkelt dataelements bidrag til 

det samlede datasettet. 

4.  Miljøkontrolløren skal opprette og gjennomføre 

verifikasjonsplanen på en slik måte at etterprøvingsrisikoen 

reduseres til et akseptabelt nivå, og slik at det oppnås rimelig 

sikkerhet for at rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 

5.  Miljøkontrolløren skal ajourføre risikoanalysen og 

verifikasjonsplanen og tilpasse verifikasjonsvirksomheten 

dersom det under verifiseringen oppdages at ytterligere risikoer 

må reduseres, eller dersom det er mindre faktisk risiko enn 

opprinnelig forventet. 

Artikkel 14 

Verifikasjonsvirksomhet 

Miljøkontrolløren skal gjennomføre verifikasjonsplanen og på 

grunnlag av risikoanalysen kontrollere gjennomføringen av den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

For dette formålet skal miljøkontrolløren minst utføre 

omfattende prøving bestående av analytiske framgangsmåter, 

dataverifikasjon og kontroll av overvåkingsmetoden og av 

følgende: 

a)  datastrømaktivitetene og systemene som brukes i 

datastrømmen, herunder informasjonsteknologisystemer, 

b)  om den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

kontrollvirksomhet er tilstrekkelig dokumentert, 

gjennomført og opprettholdt, og er tilstrekkelig effektiv for 

å minske de iboende risikoene, 

c)  om framgangsmåtene oppført i overvåkingsplanen er 

tilstrekkelig effektive for å redusere de iboende risikoene og 

kontrollrisikoene, og om framgangsmåtene er gjennomført, 

tilstrekkelig dokumentert og opprettholdt. 

Med hensyn til annet ledd bokstav a) skal miljøkontrolløren 

spore datastrømmen ved å undersøke rekkefølgen av og 

samspillet mellom datastrømaktivitetene fra primære datakilder 

til utarbeidingen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren. 

Artikkel 15 

Analytiske framgangsmåter 

1.  Miljøkontrolløren skal ved hjelp av analytiske 

framgangsmåter vurdere om dataene er troverdige og 

fullstendige, dersom den iboende risikoen, kontrollrisikoen og 

egnetheten av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

kontrollvirksomhet viser et behov for slike analytiske 

framgangsmåter. 

2.  Under utførelsen av de analytiske framgangsmåtene nevnt 

i nr. 1 skal miljøkontrolløren vurdere de rapporterte dataene for 

å identifisere mulige risikoområder og deretter validere og 

tilpasse den planlagte verifikasjonsvirksomheten. Miljø-

kontrolløren skal minst: 

a)  vurdere sannsynligheten for svingninger og tendenser over 

tid eller mellom sammenlignbare elementer, 

b)  identifisere sterkt avvikende verdier, uventede data og 

manglende data. 

3.  Ved bruk av de analytiske framgangsmåtene som er nevnt 

i nr. 1, skal miljøkontrolløren utføre: 

a)  innledende analytiske framgangsmåter for de samlede 

dataene før utførelsen av den virksomheten som er nevnt i 

artikkel 14, for å forstå de rapporterte dataenes art, 

kompleksitet og relevans, 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/883 

 

b)  omfattende analytiske framgangsmåter for de samlede 

dataene og de datapunktene som ligger til grunn for disse 

dataene, for å identifisere mulige strukturelle feil og sterkt 

avvikende verdier, 

c)  avsluttende analytiske framgangsmåter for de samlede 

dataene for å sikre at alle feil som ble identifisert under 

verifikasjonsprosessen, er blitt rettet på en korrekt måte. 

4.  Dersom miljøkontrolløren identifiserer sterkt avvikende 

verdier, svingninger, tendenser, manglende data eller data som 

ikke er forenlige med andre relevante opplysninger, eller som 

skiller seg vesentlig fra forventede mengder eller forhold, skal 

miljøkontrolløren innhente forklaringer fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren som skal understøttes av ytterligere 

relevant dokumentasjon. 

På grunnlag av forklaringene og den ytterligere 

dokumentasjonen skal miljøkontrolløren vurdere virkningen på 

verifikasjonsplanen og den verifikasjonsvirksomheten som skal 

utføres. 

Artikkel 16 

Verifisering av data 

1.  Miljøkontrolløren skal verifisere dataene i rapporten fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ved å kontrollere 

dataene inngående, herunder spore dataene tilbake til den 

primære datakilden, krysskontrollere data med eksterne 

datakilder, utføre avstemminger, kontrollere grenseverdier for 

tilsvarende data og utføre nye beregninger. 

2.  Som en del av verifiseringen av data nevnt i nr. 1, og med 

hensyn til den godkjente overvåkingsplanen, herunder 

framgangsmåtene beskrevet i denne planen, skal 

miljøkontrolløren kontrollere følgende: 

a)  anleggsgrensene med hensyn til verifisering av 

utslippsrapporten fra en driftsansvarlig, 

b)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten fra en 

driftsansvarlig, om kildestrømmene og utslippskildene som 

beskrives i den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, er fullstendige, 

c)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten og 

tonnkilometerrapporten fra en luftfartøyoperatør, om 

flyginger som hører under en form for luftfartsvirksomhet 

som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, er 

fullstendige, og som luftfartøyoperatøren har ansvar for, og 

om utslippsdata og tonnkilometerdata er fullstendige, 

d)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten og 

tonnkilometerrapporten fra en luftfartøyoperatør, samsvaret 

mellom rapporterte data og masse- og 

balansedokumentasjonen, 

e)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten fra en 

luftfartøyoperatør, samsvaret mellom samlet 

drivstofforbruk og data for drivstoff som er kjøpt inn eller 

på annen måte levert til luftfartøyet som utfører 

luftfartsvirksomheten, 

f)  samsvaret mellom de samlede rapporterte dataene i 

rapporten fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør og 

de primære datakildene, 

g)  de verdiene som måles med resultatene av de beregningene 

som er utført av den driftsansvarlige i samsvar med 

artikkel 46 i forordning (EU) nr. 601/2012, dersom en 

driftsansvarlig bruker en målingsbasert metode som nevnt i 

artikkel 21 nr. 1 i nevnte forordning, 

h)  dataenes pålitelighet og nøyaktighet. 

3.  For å kontrollere fullstendigheten hos flyginger som er 

nevnt i nr. 2 bokstav c), skal miljøkontrolløren bruke en 

luftfartøyoperatørs lufttrafikkdata, herunder data innsamlet fra 

Eurocontrol eller andre relevante organisasjoner som kan 

bearbeide lufttrafikkopplysninger av den typen som er 

tilgjengelig for Eurocontrol. 

Artikkel 17 

Verifisering av at overvåkingsmetoden anvendes korrekt 

1.  Miljøkontrolløren skal kontrollere at den 

overvåkingsmetoden som er godkjent av vedkommende 

myndighet i overvåkingsplanen, herunder nærmere detaljer i 

denne overvåkingsmetoden, er korrekt anvendt og gjennomført. 

2.  Med hensyn til verifisering av utslippsrapporten fra den 

driftsansvarlige skal miljøkontrolløren kontrollere at 

prøvetakingsplanen som er nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, og som er godkjent av vedkommende myndighet, 

er korrekt anvendt og gjennomført. 

3.  Dersom CO2 overføres i samsvar med artikkel 48 og 49 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, og den overførte mengden CO2 

måles av både overføringsanlegget og mottaksanlegget, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om forskjeller mellom de målte 

verdiene ved begge anleggene kan forklares med 

målesystemenes usikkerhet, og om det korrekte aritmetiske 

gjennomsnittet av de målte verdiene er brukt i 

utslippsrapportene fra begge anleggene. 

Dersom forskjellene mellom de målte verdiene ved begge 

anleggene ikke kan forklares med målesystemenes usikkerhet, 

skal miljøkontrolløren kontrollere om det er gjort justeringer for 

å korrigere forskjellene mellom de målte verdiene, om disse 

justeringene er forsiktige og om vedkommende myndighet har 

godkjent disse justeringene. 
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4.  Dersom de driftsansvarlige i henhold til artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. No 601/2012 skal ta med ytterligere 

elementer i overvåkingsplanen som er relevante for å oppfylle 

kravene i artikkel 24 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(1), skal miljøkontrolløren kontrollere at 

framgangsmåtene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i nevnte forordning 

er korrekt anvendt og gjennomført. I den forbindelse skal 

miljøkontrolløren også kontrollere om den driftsansvarlige 

innen 31. desember i rapporteringsperioden har framlagt for 

vedkommende myndighet opplysninger om alle planlagte eller 

faktiske endringer i kapasitet, virksomhetsnivå og drift ved et 

anlegg. 

Artikkel 18 

Verifisering av metoder som anvendes ved manglende data 

1.  Dersom metoder som er fastsatt i den overvåkingsplanen 

som er godkjent av vedkommende myndighet, er blitt anvendt 

for å erstatte manglende data i henhold til artikkel 65 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, skal miljøkontrolløren 

kontrollere om de anvendte metodene var egnet for den særlige 

situasjonen og om de er blitt korrekt anvendt. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har fått 

godkjenning fra vedkommende myndighet til å anvende andre 

metoder enn dem som er nevnt i første ledd, i samsvar med 

artikkel 65 i forordning (EU) nr. 601/2012, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om den godkjente metoden er 

korrekt anvendt og dokumentert på egnet måte. 

Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør ikke er i 

stand til å innhente slik godkjenning i tide, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om metoden som anvendes av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for å erstatte 

manglende data, sikrer at utslippene ikke undervurderes og at 

denne metoden ikke fører til alvorlige feilopplysninger. 

2.  Miljøkontrolløren skal kontrollere om 

kontrollvirksomheten som gjennomføres av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren for å forhindre at det oppstår 

manglende data som nevnt i artikkel 65 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, er effektive. 

Artikkel 19 

Vurdering av usikkerhet 

1.  Dersom forordning (EU) nr. 601/2012 krever at den 

driftsansvarlige dokumenterer overholdelse av 

usikkerhetsgrensene for virksomhetsdata og beregningsfaktorer, 

skal miljøkontrolløren bekrefte gyldigheten av opplysningene 

som brukes til å beregne usikkerhetsgrensene som fastsatt i den 

godkjente overvåkingsplanen. 

2.  Dersom en driftsansvarlig anvender en 

overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer, som nevnt i 

artikkel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012, skal 

miljøkontrolløren kontrollere følgende: 

a)  om den driftsansvarlige har utført en vurdering og 

kvantifisering av usikkerheten som viser at den påkrevde 

  

(1) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

samlede usikkerhetsgrensen for det årlige nivået av utslipp 

av klimagasser i henhold til artikkel 22 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 601/2012, er overholdt, 

b)  gyldigheten av de opplysningene som er brukt for å vurdere 

og kvantifisere usikkerheten, 

c)  om den overordnede metoden som er brukt for å vurdere og 

kvantifisere usikkerheten, er i samsvar med artikkel 22 

bokstav b) i nevnte forordning, 

d)  om det det er framlagt bevis for at vilkårene for 

overvåkingsmetoden som er nevnt i artikkel 22 bokstav a) i 

nevnte forordning, er oppfylt. 

3.  Dersom luftfartøyoperatøren i henhold til forordning (EU) 

nr. 601/2012 må vise at de påkrevde usikkerhetsgrensene ikke 

er overskredet, skal miljøkontrolløren kontrollere gyldigheten 

av de opplysningene som brukes for å vise at de gjeldende 

usikkerhetsgrensene som er fastsatt i overvåkingsplanen 

godkjent av vedkommende myndighet, ikke er overskredet. 

Artikkel 20 

Prøvetaking 

1.  Ved kontroll av samsvar med kontrollvirksomheten og 

kontrollprosedyrene som er nevnt i artikkel 14 bokstav b) og c), 

eller ved utførelse av kontrollene som er nevnt i artikkel 15 og 

16, kan miljøkontrolløren bruke prøvetakingsmetoder som er 

spesifikke for et anlegg eller en luftfartøyoperatør, forutsatt at 

prøvetakingen anses å være begrunnet ut fra risikoanalysen. 

2.  Dersom miljøkontrolløren identifiserer et avvik eller en 

feilopplysning i løpet av prøvetakingen, skal kontrolløren 

anmode den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om å 

forklare hovedårsakene til avviket eller feilopplysningen for å 

kunne vurdere innvirkningen av avviket eller feilopplysningen 

på de rapporterte dataene. På grunnlag av resultatet av denne 

vurderingen skal miljøkontrolløren fastslå om det er behov for 

ytterligere verifikasjonsvirksomhet, om antall prøver skal økes, 

og hvilken del av datapopulasjonen som må korrigeres av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3.  Miljøkontrolløren skal i sine interne kontrolldokumenter 

dokumentere resultatet av kontrollene nevnt i artikkel 14, 15, 16 

og 17, herunder opplysninger om ekstra prøvetakinger. 

Artikkel 21 

Virksomhetsbesøk 

1.  På et eller flere passende tidspunkter under 

verifikasjonsprosessen skal miljøkontrolløren foreta et 

virksomhetsbesøk for å vurdere hvordan måleutstyr og 

overvåkingssystemer fungerer, utføre intervjuer, utføre den 

virksomheten som kreves i henhold til dette kapittelet, samt for 

å samle inn tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon til å 

kunne avgjøre om rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 
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2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gi 

miljøkontrolløren tilgang til sine virksomhetssteder. 

3.  Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges 

utslippsrapport skal virksomhetsbesøket også brukes av 

miljøkontrolløren til å vurdere anleggets grenser og om 

kildestrømmene og utslippskildene er fullstendige. 

4.  Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges 

utslippsrapport skal miljøkontrolløren på grunnlag av 

risikoanalysen avgjøre om det er behov for besøk på andre 

steder, blant annet dersom relevante deler av 

datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten utføres på andre 

steder, for eksempel på et selskaps hovedkontor og andre 

kontorer utenfor virksomhetsstedet. 

Artikkel 22 

Håndtering av feilopplysninger og avvik 

1.  Dersom miljøkontrolløren har identifisert feilopplysninger 

eller avvik under verifiseringen, skal den underrette den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om dette i tide, og 

anmode om at feilopplysninger eller avvik korrigeres. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal korrigere 

eventuelle meddelte feilopplysninger og avvik. 

2.  Feilopplysninger og avvik som er korrigert av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren under verifiseringen, 

skal dokumenteres og markeres som løste i miljøkontrollørens 

interne kontrolldokumenter. 

3.  Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

ikke korrigerer feilopplysningene og avvikene som de har blitt 

underrettet om av miljøkontrolløren i samsvar med nr. 1, før 

miljøkontrolløren utsteder verifikasjonsrapporten, skal 

miljøkontrolløren anmode den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om å forklare hovedårsakene til avvikene 

eller feilopplysningene for å kunne vurdere virkningen av 

avvikene eller feilopplysningene på de rapporterte dataene. 

Miljøkontrolløren skal bestemme om ukorrigerte 

feilopplysninger, enkeltvis eller sammen med andre 

feilopplysninger, har alvorlig innvirkning på de samlede 

rapporterte utslippene eller tonnkilometerdataene. 

Miljøkontrolløren skal ved vurdering av hvor alvorlige 

feilopplysningene er, ta hensyn til feilopplysningenes omfang 

og art samt de særlige omstendighetene ved deres forekomst. 

Miljøkontrolløren skal vurdere om de ukorrigerte avvikene, 

enkeltvis eller sammen med andre avvik, har innvirkning på de 

rapporterte dataene, og om dette fører til alvorlige 

feilopplysninger. 

Miljøkontrolløren kan betrakte feilopplysninger som alvorlige 

selv om disse feilopplysningene, enkeltvis eller sammen med 

andre feilopplysninger, ligger under alvorlighetsgraden fastsatt i 

artikkel 23, dersom en slik betraktning er berettiget ut fra 

feilopplysningenes omfang og art samt de særlige 

omstendighetene ved deres forekomst. 

Artikkel 23 

Alvorlighetsgrad 

1.  Alvorlighetsgraden skal være 5 % av de samlede 

rapporterte utslippene i den rapporteringsperioden som er 

underlagt verifisering, for følgende: 

a)  de anleggene i kategori A som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 601/2012, og de anleggene 

i kategori B som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i 

nevnte forordning, 

b)  luftfartøyoperatører med årlige utslipp på høyst 

500 kilotonn fossilt CO2. 

2.  Alvorlighetsgraden skal være 2 % av de samlede 

rapporterte utslippene i den rapporteringsperioden som er 

underlagt verifisering, for følgende: 

a)  de anleggene i kategori C som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, 

b)  luftfartøyoperatører med årlige utslipp på minst 

500 kilotonn fossilt CO2. 

3.  Med hensyn til verifisering av tonnkilometerrapporter fra 

luftfartøyoperatører skal alvorlighetsgraden være 5 % av de 

samlede rapporterte tonnkilometerdataene i den 

rapporteringsperioden som er underlagt verifisering. 

Artikkel 24 

Konklusjoner på grunnlag av verifikasjonsresultatene 

Ved sluttføring av verifiseringen og med hensyn til de 

opplysningene som er innhentet under verifiseringen, skal 

miljøkontrolløren: 

a)  kontrollere de endelige dataene fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, herunder data som er blitt justert på 

grunnlag av opplysninger innhentet under verifiseringen, 

b)  gjennomgå den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

begrunnelser for eventuelle forskjeller mellom de endelige 

dataene og de dataene som ble levert tidligere, 

c)  gjennomgå resultatet av vurderingen for å fastslå om den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, herunder framgangsmåtene beskrevet i denne 

planen, er blitt korrekt gjennomført, 

d)  vurdere om etterprøvingsrisikoen ligger på et akseptabelt 

lavt nivå, som gir rimelig sikkerhet, 
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e)  sikre at det er samlet inn tilstrekkelig dokumentasjon til å 

kunne avgi en verifikasjonsuttalelse som med rimelig 

sikkerhet fastslår at rapporten ikke inneholder alvorlige 

feilopplysninger, 

f)  sikre at verifikasjonsprosessen er fullstendig dokumentert i 

de interne kontrolldokumentene, og at en endelig slutning 

kan framlegges i verifikasjonsrapporten. 

Artikkel 25 

Uavhengig gransking 

1.  Miljøkontrolløren skal framlegge de interne 

kontrolldokumentene og verifikasjonsrapporten for en 

uavhengig gransker før verifikasjonsrapporten utstedes. 

2.  Den uavhengige granskeren skal ikke ha utført noen 

verifikasjonsvirksomhet som omfattes av vedkommendes 

gransking. 

3.  Omfanget av den uavhengige granskingen skal omfatte 

den fullstendige verifikasjonsprosessen som beskrevet i dette 

kapittelet og registrert i de interne kontrolldokumentene. 

Den uavhengige granskeren skal utføre granskingen for å sikre 

at verifikasjonsprosessen er gjennomført i samsvar med denne 

forordning, og for å sikre at framgangsmåtene for 

verifikasjonsvirksomheten nevnt i artikkel 40, er korrekt utført 

og med nødvendig faglig aktsomhet og skjønn. 

Den uavhengige granskeren skal også vurdere om den 

dokumentasjonen som er innsamlet, er tilstrekkelig til at 

miljøkontrolløren kan utstede en verifikasjonsrapport med 

rimelig sikkerhet. 

4.  Dersom det oppstår omstendigheter som kan føre til 

endringer i verifikasjonsrapporten etter granskingen, skal den 

uavhengige granskeren også granske disse endringene og den 

tilhørende dokumentasjonen. 

5.  Miljøkontrolløren skal på en korrekt måte gi en person 

fullmakt til å bekrefte verifikasjonsrapporten på grunnlag av 

den uavhengige granskerens konklusjoner og bevisene i de 

interne kontrolldokumentene. 

Artikkel 26 

Interne kontrolldokumenter 

1.  Miljøkontrolløren skal forberede og sammenstille de 

interne kontrolldokumentene, som minst skal inneholde: 

a)  resultatene av den utførte verifikasjonsvirksomheten, 

b)  den strategiske analysen, risikoanalysen og 

verifikasjonsplanen, 

c)  tilstrekkelige opplysninger til å underbygge 

verifikasjonsuttalelsen, herunder begrunnelser for 

bedømmelser av hvorvidt identifiserte feilopplysninger har 

alvorlig innvirkning på de rapporterte utslipps- eller 

tonnkilometerdataene. 

2.  De interne kontrolldokumentene nevnt i nr. 1, skal 

utformes på en slik måte at den uavhengige granskeren nevnt i 

artikkel 25, og det nasjonale akkrediteringsorganet kan vurdere 

om verifikasjonen er blitt utført i samsvar med denne 

forordning. 

Etter bekreftelsen av verifikasjonsrapporten i henhold til 

artikkel 25 nr. 5, skal miljøkontrolløren inkludere resultatene av 

den uavhengige granskingen i de interne kontrolldokumentene. 

3.  Miljøkontrolløren skal på anmodning gi vedkommende 

myndighet tilgang til de interne kontrolldokumentene for å lette 

vedkommende myndighets evaluering av verifiseringen. 

Artikkel 27 

Verifikasjonsrapport 

1.  På grunnlag av opplysningene som er samlet inn under 

verifiseringen, skal miljøkontrolløren utstede en 

verifikasjonsrapport til den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om hver utslippsrapport eller 

tonnkilometerrapport som har vært underlagt verifisering. 

Verifikasjonsrapporten skal minst inneholde et av følgende 

resultater: 

a)  rapporten er verifisert som tilfredsstillende, 

b)  rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

inneholder alvorlige feilopplysninger som ikke er blitt 

korrigert før utstedelsen av verifikasjonsrapporten, 

c)  omfanget av verifiseringen er for begrenset i henhold til 

artikkel 28, og miljøkontrolløren har ikke kunnet innhente 

tilstrekkelig dokumentasjon til å utstede en 

verifikasjonsuttalelse med rimelig sikkerhet for at rapporten 

ikke inneholder alvorlige feilopplysninger, 

d)  avvik, enkeltvis eller i kombinasjon med andre avvik, gir 

utilstrekkelig klarhet og forhindrer at miljøkontrolløren 

med rimelig sikkerhet kan fastslå at rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke inneholder 

alvorlige feilopplysninger. 

Med hensyn til bokstav a) kan rapporten fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren anses som tilfredsstillende bare 

dersom den ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal 

framlegge verifikasjonsrapporten for vedkommende myndighet 

sammen med den aktuelle rapporten fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren. 

3.  Verifikasjonsrapporten skal minst inneholde følgende 

elementer: 

a)  navnet på den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

som var underlagt verifisering, 
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b)  formålet med verifiseringen, 

c)  omfanget av verifiseringen, 

d)  en henvisning til den rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren som er blitt verifisert, 

e)  de kriteriene som er brukt for å verifisere rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, herunder 

tillatelsen, dersom det er relevant, og versjonene av den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, samt gyldighetsperioden for hver 

overvåkingsplan, 

f)  samlede utslipp eller tonnkilometer per virksomhet som er 

nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og per anlegg eller 

luftfartøyoperatør, 

g)  rapporteringsperioden som var underlagt verifisering, 

h)  ansvarsområdene for den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, vedkommende myndighet og 

miljøkontrolløren, 

i)  verifikasjonsuttalelsen, 

j)  en beskrivelse av eventuelle identifiserte feilopplysninger 

og avvik som ikke er blitt korrigert før utstedelsen av 

verifikasjonsrapporten, 

k)  datoene for virksomhetsbesøk, og hvem som har foretatt 

virksomhetsbesøkene, 

l)  opplysninger om hvorvidt virksomhetsbesøk ikke ble utført, 

og årsakene til dette, 

m)  eventuelle tilfeller av avvik fra forordning (EU) 

nr. 601/2012 som har framkommet under verifiseringen, 

n)  dersom en godkjenning fra vedkommende myndighet ikke 

kan innhentes i tide for den metoden som er brukt for å 

erstatte manglende data i henhold til artikkel 18 nr. 1 siste 

ledd, en bekreftelse på hvorvidt den brukte metoden er 

forsiktig og hvorvidt den fører til alvorlige 

feilopplysninger, 

o)  dersom miljøkontrolløren har observert endringer i 

kapasiteten, virksomhetsnivået og driften ved et anlegg, 

som kan ha innvirkning på anleggets tildeling av 

utslippskvoter, og som ikke er blitt rapportert til 

vedkommende myndighet innen 31. desember i 

rapporteringsperioden i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i 

beslutning 2011/278/EU, en beskrivelse av disse 

endringene og tilhørende merknader, 

p)  dersom det er relevant, anbefalinger om forbedringer, 

q)  navnene på den ansvarlige kvoteinspektøren, den 

uavhengige granskeren og eventuelt kvoteinspektøren og 

den teknisk sakkyndige som medvirket i verifiseringen av 

rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

r)  datoen og underskriften til en person som har fullmakt fra 

miljøkontrolløren, samt vedkommendes navn. 

4.  Miljøkontrolløren skal beskrive feilopplysninger og avvik 

i tilstrekkelig detalj i verifikasjonsrapporten, slik at den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og vedkommende 

myndighet får informasjon om følgende: 

a)  størrelsen og arten av feilopplysningen eller avviket, 

b)  hvorfor feilopplysningen har alvorlig innvirkning eller ikke, 

c)  hvilket element i rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren feilopplysningen viser til, eller hvilket 

element i overvåkingsplanen avviket viser til. 

5.  Dersom en medlemsstat krever at miljøkontrolløren 

framlegger opplysninger om verifikasjonsprosessen i tillegg til 

de elementene som beskrives i nr. 3, og som ikke er nødvendige 

for å forstå verifikasjonsuttalelsen, kan den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren av effektivitetsgrunner framlegge 

disse tilleggsopplysningene for vedkommende myndighet 

atskilt fra verifikasjonsrapporten og på en annen dato, men ikke 

senere enn 15. mai samme år. 

Artikkel 28 

Begrensning av omfang 

Miljøkontrolløren kan konkludere med at verifiseringens 

omfang nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav c), er for begrenset i 

følgende situasjoner: 

a)  det mangler data, noe som forhindrer miljøkontrolløren fra 

å innhente dokumentasjonen som kreves for å senke 

etterprøvingsrisikoen til det nivået som er nødvendig for å 

oppnå en rimelig sikkerhetsgrad, 

b)  overvåkingsplanen er ikke godkjent av vedkommende 

myndighet, 

c)  overvåkingsplanen er ikke omfattende eller tydelig nok til 

at det kan konkluderes om verifiseringen, 

d)  den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har ikke gjort 

tilstrekkelige opplysninger tilgjengelige til at miljø-

kontrolløren skal kunne utføre verifikasjonen. 
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Artikkel 29 

Behandling av gjenstående avvik som ikke er alvorlige 

1.  Miljøkontrolløren skal, dersom det er relevant, vurdere 

om den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har korrigert 

de avvikene som er angitt i verifikasjonsrapporten for den 

forrige overvåkingsperioden, i samsvar med kravene til den 

driftsansvarlige nevnt i artikkel 69 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 601/2012. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har 

korrigert disse avvikene i samsvar med artikkel 69 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, skal miljøkontrolløren avgjøre 

om dette øker eller kan øke risikoen for feilopplysninger. 

Miljøkontrolløren skal i verifikasjonsrapporten angi om den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har rettet opp disse 

avvikene. 

2.  Miljøkontrolløren skal i de interne kontrolldokumentene 

registrere opplysninger om når og hvordan identifiserte avvik er 

rettet opp av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

under verifiseringen. 

Artikkel 30 

Forbedring av overvåkings- og rapporteringsprosessen 

1.  Dersom miljøkontrolløren har identifisert områder som 

kan forbedres i den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

utførelse med hensyn til bokstav a)-d) i dette nummer, skal 

miljøkontrolløren i verifikasjonsrapporten ta med anbefalinger 

om forbedringer på disse punktene: 

a)  den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

risikovurdering, 

b)  utviklingen, dokumentasjonen, gjennomføringen og 

opprettholdelsen av datastrømaktiviteter og 

kontrollvirksomhet samt evalueringen av kontrollsystemet, 

c)  utviklingen, dokumentasjonen, gjennomføringen og 

opprettholdelsen av framgangsmåter for 

datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet samt andre 

framgangsmåter som en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør skal innføre i henhold til forordning (EU) 

nr. 601/2012, 

d)  overvåkingen og rapporteringen av utslipp eller 

tonnkilometer, herunder når det gjelder å oppnå høyere 

nivåer, redusere risikoene og forbedre effektiviteten i 

overvåkingen og rapporteringen. 

2.  Under verifiseringen etter det året da anbefalingene om 

forbedringer ble framsatt i en verifikasjonsrapport, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om og hvordan den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har gjennomført 

anbefalingene om forbedringer. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har 

gjennomført disse anbefalingene, eller ikke har gjennomført 

dem korrekt, skal miljøkontrolløren vurdere hvilke 

konsekvenser dette har for risikoen for feilopplysninger og 

avvik. 

Artikkel 31 

Forenklet verifisering for anlegg 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 kan miljøkontrolløren, 

etter godkjenning fra vedkommende myndighet i samsvar med 

annet ledd i denne artikkel, beslutte ikke å foreta 

virksomhetsbesøk ved visse anlegg, på grunnlag av resultatet av 

risikoanalysen og etter å ha fastslått at miljøkontrolløren har 

fjerntilgang til alle relevante data, samt at vilkårene for ikke å 

foreta virksomhetsbesøk som Kommisjonen har fastsatt, er 

overholdt. Miljøkontrolløren skal underrette den 

driftsansvarlige om dette uten unødig forsinkelse. 

Den driftsansvarlige skal levere en søknad til vedkommende 

myndighet med anmodning om at vedkommende myndighet 

godkjenner miljøkontrollørens beslutning om ikke å foreta 

virksomhetsbesøket. 

Etter en søknad levert av den berørte driftsansvarlige skal 

vedkommende myndighet beslutte, med hensyn til alle følgende 

elementer, om den kan godkjenne miljøkontrolløren beslutning 

om ikke å foreta virksomhetsbesøket: 

a)  opplysninger som miljøkontrolløren har levert om resultatet 

av risikoanalysen, 

b)  opplysninger om at det er fjerntilgang til relevante data, 

c)  dokumentasjon på at kravene fastsatt i nr. 3 ikke gjelder for 

anlegget, 

d)  dokumentasjon på at vilkårene for ikke å foreta 

virksomhetsbesøk som fastsatt av Kommisjonen er 

overholdt. 

2.  Godkjenningen fra vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 

er ikke påkrevd for ikke å foreta virksomhetsbesøk ved anlegg 

med små utslipp, som nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012. 

3.  Miljøkontrolløren skal uansett foreta virksomhetsbesøk i 

alle følgende situasjoner: 

a)  når den driftsansvarliges rapport verifiseres for første gang 

av miljøkontrolløren, 

b)  når en miljøkontrollør ikke har foretatt et virksomhetsbesøk 

i to rapporteringsperioder umiddelbart før den inneværende 

rapporteringsperioden, 
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c)  når det i rapporteringsperioden har vært vesentlige 

endringer i overvåkingsplanen, herunder dem som er nevnt 

i artikkel 15 nr. 3 eller 4 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

Artikkel 32 

Forenklet verifisering for luftfartøyoperatører 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 i denne forordning, kan en 

miljøkontrollør beslutte ikke å foreta et virksomhetsbesøk hos 

et foretak med lave utslipp, som nevnt i artikkel 54 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, dersom miljøkontrolløren på 

grunnlag av sin risikoanalyse har kommet fram til at 

miljøkontrolløren har fjerntilgang til alle relevante data. 

2.  Dersom en luftfartøyoperatør bruker de forenklede 

verktøyene nevnt i artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012 til å fastslå drivstofforbruket, og de rapporterte 

dataene er generert ved hjelp av disse verktøyene uavhengig av 

eventuelle opplysninger fra luftfartøyoperatøren, kan 

miljøkontrolløren, på grunnlag av sin risikoanalyse, beslutte 

ikke å utføre kontrollene nevnt i artikkel 14 og 16, artikkel 17 

nr. 1 og 2 og artikkel 18 i denne forordning. 

Artikkel 33 

Forenklede verifikasjonsplaner 

Dersom en miljøkontrollør bruker en forenklet 

verifikasjonsplan, skal miljøkontrolløren registrere 

begrunnelsene for å bruke slike planer i de interne 

kontrolldokumentene, herunder dokumentasjon på at vilkårene 

for å bruke forenklede verifikasjonsplaner er overholdt. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL MILJØKONTROLLØRER 

Artikkel 34 

Sektorspesifikke akkrediteringsområder 

Miljøkontrolløren skal bare utstede en verifikasjonsrapport til 

en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som utøver en form 

for virksomhet som dekkes av akkrediteringsomfanget nevnt i 

vedlegg I, og som miljøkontrolløren har fått akkreditering for i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 765/2008 og 

denne forordning. 

Artikkel 35 

Løpende kompetanseprosess 

1.  Miljøkontrolløren skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en kompetanseprosess for å sikre 

at alt personale med ansvar for verifikasjonsvirksomhet er 

kvalifisert til å utføre oppgavene de får tildelt. 

2.  Som en del av kompetanseprosessen nevnt i nr. 1 skal 

miljøkontrolløren minst fastsette, dokumentere, gjennomføre og 

opprettholde følgende: 

a)  allmenne kompetansekriterier for alt personale som utfører 

verifikasjonsvirksomhet, 

b)  særlige kompetansekriterier for hver funksjon hos den 

miljøkontrolløren som utfører verifikasjonsvirksomhet, 

særlig for kvoteinspektøren, den ansvarlige 

kvoteinspektøren, den uavhengige granskeren og den 

teknisk sakkyndige, 

c)  en metode for å sikre en løpende kompetanseprosess og 

regelmessig evaluering av utførelsen til alt personale som 

utfører verifikasjonsvirksomhet, 

d)  en prosess for å sikre løpende opplæring av personale som 

utfører verifikasjonsvirksomhet, 

e)  en prosess for å vurdere om verifikasjonsoppgaven hører 

inn under miljøkontrollørens akkrediteringsområde, og om 

miljøkontrolløren har kompetansen, personalet og 

ressursene som kreves for å velge verifikasjonsgruppen og 

fullføre verifikasjonsvirksomheten innenfor den påkrevde 

fristen. 

Kompetansekriteriene nevnt i bokstav b) skal være spesifikke 

for hvert akkrediteringsområde der disse personene utfører 

verifikasjonsvirksomhet. 

Ved evaluering av personalets kompetanse i henhold til første 

ledd bokstav c), skal miljøkontrolløren vurdere denne 

kompetansen i forhold til kompetansekravene nevnt i bokstav a) 

og b). 

Den prosessen som er nevnt i første ledd bokstav e), skal også 

omfatte en prosess for å vurdere om verifikasjonsgruppen har 

den kompetansen og det personalet som kreves for å utføre 

verifikasjonsvirksomhet hos en bestemt driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør. 

Miljøkontrolløren skal utvikle allmenne og særlige 

kompetansekriterier som er i samsvar med kriteriene fastsatt i 

artikkel 36 nr. 4 og artikkel 37, 38 og 39. 

3.  Miljøkontrolløren skal regelmessig overvåke utførelsen til 

alt personale som utfører verifikasjonsvirksomhet, for å 

bekrefte dette personalets løpende kompetanse. 

4.  Miljøkontrolløren skal regelmessig gjennomgå den 

kompetanseprosessen som er nevnt i nr. 1, for å sikre at: 

a)  de kompetansekriteriene som er nevnt i nr. 2 første ledd 

bokstav a) og b), er utviklet i samsvar med 

kompetansekravene i denne forordning, 
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b)  alle spørsmål som kan identifiseres i tilknytning til 

utarbeidingen av de allmenne og særlige 

kompetansekriteriene i henhold til nr. 2 første ledd 

bokstav a) og b), behandles, 

c)  alle krav i kompetanseprosessen ajourføres og 

opprettholdes. 

5.  Miljøkontrolløren skal ha et system for registrering av 

resultatene av den virksomheten som utføres i 

kompetanseprosessen nevnt i nr. 1. 

6.  En tilstrekkelig kompetent vurderingsansvarlig skal 

vurdere kompetansen og utførelsen til kvoteinspektøren og den 

ansvarlige kvoteinspektøren. 

For dette formålet skal den kompetente vurderingsansvarlige 

overvåke disse inspektørene under verifiseringen av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om den 

driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens anlegg, etter hva 

som er relevant, for å fastslå om de oppfyller 

kompetansekriteriene. 

7.  Dersom et medlem av personalet ikke kan vise at 

kompetansekriteriene for en bestemt oppgave som 

vedkommende er tildelt, er fullstendig oppfylt, skal 

miljøkontrolløren identifisere og organisere ytterligere 

opplæring eller overvåket jobbtrening og følge opp denne 

personen inntil vedkommende på tilfredsstillende måte kan vise 

overfor miljøkontrolløren at kompetansekriteriene er oppfylt. 

Artikkel 36 

Verifikasjonsgrupper 

1.  For hver enkel verifikasjonsoppgave skal 

miljøkontrolløren sette sammen en verifikasjonsgruppe som er i 

stand til å utføre verifikasjonsvirksomheten beskrevet i 

kapittel II. 

2.  Verifikasjonsgruppen skal bestå av minst en ansvarlig 

kvoteinspektør og, om det kreves i henhold til 

miljøkontrolløren konklusjoner under vurderingen nevnt i 

artikkel 8 nr. 1 bokstav e) og den strategiske analysen, et 

passende antall kvoteinspektører og teknisk sakkyndige. 

3.  For den uavhengige gjennomgåelsen av 

verifikasjonsvirksomheten som gjelder en bestemt 

verifikasjonsoppgave, skal miljøkontrolløren utpeke en 

uavhengig gransker som ikke skal være en del av 

verifikasjonsgruppen. 

4.  Hvert medlem av gruppen skal: 

a)  ha en klar forståelse av sin individuelle rolle i 

verifikasjonsprosessen, 

b)  være i stand til å kommunisere effektivt på det språket som 

er nødvendig for å utføre sine særlige oppgaver. 

5.  I verifikasjonsgruppen skal det finnes minst én person 

med den tekniske kompetansen og forståelsen som kreves for å 

vurdere de særlige tekniske overvåkings- og 

rapporteringsaspektene knyttet til de formene for virksomhet 

som er nevnt i vedlegg I, og som utføres av anlegget eller 

luftfartøyoperatøren, og minst én person som kan kommunisere 

på det språket som er nødvendig for verifiseringen av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren utfører denne 

verifiseringen. 

6.  Dersom verifikasjonsgruppen består av én person, skal 

denne personen oppfylle alle kompetansekravene til 

kvoteinspektøren og den ansvarlige kvoteinspektøren samt 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 4 og 5. 

Artikkel 37 

Kompetansekrav til kvoteinspektører og ansvarlige 

kvoteinspektører 

1.  En kvoteinspektør skal ha kompetansen til å utføre 

verifikasjonen. For dette formålet skal kvoteinspektøren minst 

ha: 

a)  kunnskap om direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 601/2012, denne forordning, relevante standarder og 

annen relevant lovgivning, gjeldende retningslinjer samt 

relevante retningslinjer og lovgivning som er utstedt av den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren utfører en 

verifikasjon, 

b)  kunnskap om og erfaring med revisjon av data og 

opplysninger, herunder: 

i) metoder for revisjon av data og opplysninger, herunder 

bruken av alvorlighetsgraden og vurdering av graden 

av alvorlighet hos feilopplysninger, 

ii) analyse av iboende risiko og kontrollrisiko, 

iii) prøvetakingsmetoder for innsamling av data og 

kontroll av kontrollvirksomhet, 

iv) vurdering av data og informasjonssystemer, IT-

systemer, datastrømaktiviteter, kontrollvirksomhet, 

kontrollsystemer og framgangsmåter for 

kontrollvirksomhet, 

c)  evnen til å utføre verifikasjon av en rapport fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i samsvar med 

kapittel II, 

d)  kunnskap om og erfaring med de sektorspesifikke 

aspektene ved teknisk overvåking og rapportering som er 

relevante for omfanget av den virksomheten som er nevnt i 

vedlegg I, og der kvoteinspektøren utfører verifikasjon. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/891 

 

2.  En ansvarlig kvoteinspektør skal oppfylle 

kompetansekravene til en kvoteinspektør og skal ha vist 

kompetanse til å lede en verifikasjonsgruppe samt ha ansvar for 

å utføre verifikasjonsvirksomheten i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 38 

Kompetansekrav til uavhengige granskere 

1.  Den uavhengige granskeren skal ha relevant fullmakt til å 

gjennomgå utkastet til verifikasjonsrapporten og de interne 

kontrolldokumentene i henhold til artikkel 25. 

2.  Den uavhengige granskeren skal oppfylle kompetanse-

kravene til en ansvarlig kvoteinspektør som nevnt i artikkel 37 

nr. 2. 

3.  Den uavhengige granskeren skal ha den nødvendige 

kompetansen til å analysere de opplysningene som er gitt, og 

bekrefte at de er fullstendige og korrekte, til å komme med 

innvendinger mot manglende data eller motstridende 

opplysninger samt til å kontrollere dataspor for å vurdere om de 

interne kontrolldokumentene er fullstendige og gir tilstrekkelige 

opplysninger til å støtte utkastet til verifikasjonsrapport. 

Artikkel 39 

Bruk av teknisk sakkyndige 

1.  En miljøkontrollør kan ved utføring av 

verifikasjonsvirksomhet benytte teknisk sakkyndige for å få den 

detaljkunnskap og sakkunnskap om et bestemt emne som er 

nødvendig for å hjelpe kvoteinspektøren og den ansvarlige 

kvoteinspektøren når de utfører sin verifikasjonsvirksomhet. 

2.  Dersom den uavhengige granskeren ikke har kompetanse 

til å vurdere et bestemt aspekt i verifikasjonsprosessen, skal 

miljøkontrolløren be om hjelp fra en teknisk sakkyndig. 

3.  Den teknisk sakkyndige skal ha den kompetansen og 

sakkunnskapen som er nødvendig for å hjelpe kvoteinspektøren 

og den ansvarlige kvoteinspektøren, eller eventuelt den 

uavhengige granskeren, på en effektiv måte innenfor det 

området der det er behov for vedkommendes kunnskap og 

sakkunnskap. Dessuten skal den teknisk sakkyndige ha 

tilstrekkelig forståelse av de ferdighetene som kreves i henhold 

til artikkel 37 nr. 1 bokstav a)-c). 

4.  Den teknisk sakkyndige skal utføre angitte oppgaver 

under ledelsen av og på det fulle ansvaret til den ansvarlige 

kvoteinspektøren, i den verifikasjonsgruppen som den teknisk 

sakkyndige tilhører, eller til den uavhengige granskeren. 

Artikkel 40 

Framgangsmåter for verifikasjonsvirksomhet 

1.  En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en eller flere framgangsmåter for 

verifikasjonsvirksomhet som beskrevet i kapittel II, og 

framgangsmåtene og prosessene som kreves i henhold til 

vedlegg II. Ved innføring og gjennomføring av disse 

framgangsmåtene og prosessene skal miljøkontrolløren utføre 

virksomheten i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt 

i vedlegg II. 

2.  En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde et kvalitetsstyringssystem for å 

sikre konsekvent utvikling, gjennomføring, forbedring og 

gjennomgåelse av framgangsmåtene og prosessene nevnt i 

nr. 1, i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i 

vedlegg II. 

Artikkel 41 

Registreringer og kommunikasjon 

1.  En miljøkontrollør skal oppbevare registreringer, herunder 

opplysninger om personalets kompetanse og upartiskhet, for å 

vise at denne forordning overholdes. 

2.  En miljøkontrollør skal regelmessig gjøre opplysninger 

tilgjengelige for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

og andre relevante parter, i samsvar med de harmoniserte 

standardene nevnt i vedlegg II. 

3.  En miljøkontrollør skal sikre fortrolig behandling av 

opplysninger som innhentes under verifiseringen, i samsvar 

med de harmoniserte standardene nevnt i vedlegg II. 

Artikkel 42 

Upartiskhet og uavhengighet 

1.  En miljøkontrollør skal være uavhengig av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og utføre sin 

verifikasjonsvirksomhet på en upartisk måte. 

For dette formålet skal miljøkontrolløren og enhver del av det 

samme rettssubjektet ikke være en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør, eier av en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør eller eid av den, og miljøkontrolløren skal 

ikke ha forbindelser til den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren som kan påvirke vedkommendes 

uavhengighet og upartiskhet. Miljøkontrolløren skal også være 

uavhengig av organer som handler med utslippskvoter for 

klimagasser i henhold til ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, som fastsatt i henhold til 

artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF. 

2.  En miljøkontrollør skal være organisert på en måte som 

sikrer vedkommendes objektivitet, uavhengighet og upartiskhet. 

For denne forordnings formål skal de relevante kravene i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II anvendes. 
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3.  En miljøkontrollør skal ikke utføre 

verifikasjonsvirksomhet for en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør som utgjør en uakseptabel risiko for 

miljøkontrollørens upartiskhet, eller som skaper en 

interessekonflikt for miljøkontrolløren. Miljøkontrolløren skal 

ikke bruke personale eller kontraktsansatte ved verifisering av 

rapporten fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, som 

medfører en faktisk eller mulig interessekonflikt. 

Miljøkontrolløren skal også sikre at personalets eller 

organisasjoners virksomhet ikke påvirker verifikasjonens 

fortrolighet, objektivitet, uavhengighet og upartiskhet. 

En uakseptabel risiko for upartiskhet eller en interessekonflikt 

som nevnt i første ledd første punktum skal anses å ha oppstått i 

blant annet følgende tilfeller: 

a)  dersom en miljøkontrollør eller enhver del av det samme 

rettssubjektet leverer rådgivningstjenester for å utvikle en 

del av overvåkings- eller rapporteringsprosessen som 

beskrives i den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, herunder utviklingen av 

overvåkingsmetoden, utarbeidingen av rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og utarbeidingen 

av overvåkingsplanen, 

b)  dersom en miljøkontrollør eller enhver del av det samme 

rettssubjektet leverer teknisk bistand for å utvikle eller 

opprettholde det systemet som er innført for å overvåke og 

rapportere utslipps- eller tonnkilometerdata. 

4.  En interessekonflikt for miljøkontrolløren når det gjelder 

forholdet mellom denne og en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør, skal anses å ha oppstått i blant annet 

følgende tilfeller: 

a)  dersom forholdet mellom miljøkontrolløren og den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er basert på felles 

eierskap, felles styring, felles ledelse eller personale, felles 

ressurser, felles økonomi og felles avtaler eller 

markedsføring, 

b)  dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har 

mottatt rådgivning som nevnt i nr. 3 bokstav a) eller teknisk 

bistand som nevnt i nr. 3 bokstav b) av et rådgivningsorgan, 

et organ for teknisk bistand eller en annen organisasjon som 

har forbindelser til miljøkontrolløren og truer 

miljøkontrollørens upartiskhet. 

I henhold til første ledd bokstav b) skal miljøkontrollørens 

upartiskhet anses for å være svekket dersom forbindelsene 

mellom miljøkontrolløren og rådgivningsorganet, organet for 

teknisk bistand eller en annen organisasjon er basert på felles 

eierskap, felles styring, felles ledelse eller personale, felles 

ressurser, felles økonomi, felles avtaler eller 

markedsføringstiltak og felles betaling av salgsprovisjon eller 

andre påskjønnelser for henvisning av nye kunder. 

5.  En miljøkontrollør skal ikke sette ut den uavhengige 

gjennomgåelsen eller utstedelsen av verifikasjonsrapporten. For 

denne forordnings formål skal miljøkontrolløren når den setter 

ut annen verifikasjonsvirksomhet, oppfylle de relevante kravene 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II. 

Inngåelse av avtaler med personer om å utføre 

verifikasjonsvirksomhet skal likevel ikke anses som utsetting 

av virksomhet i henhold til første ledd, dersom 

miljøkontrolløren ved inngåelse av disse avtalene oppfyller de 

relevante kravene i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg II. 

6.  En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en prosess for å sikre en 

kontinuerlig upartiskhet og uavhengighet for miljøkontrolløren, 

deler av samme rettssubjekt som miljøkontrolløren, andre 

organisasjoner nevnt i nr. 4, og alt personale og alle 

kontraktsansatte som medvirker i verifiseringen. Denne 

prosessen skal omfatte en mekanisme som sikrer 

miljøkontrollørens upartiskhet og uavhengighet, og skal 

oppfylle de relevante kravene fastsatt i den harmoniserte 

standarden nevnt i vedlegg II. 

KAPITTEL IV 

AKKREDITERING 

Artikkel 43 

Akkreditering 

En miljøkontrollør som utsteder en verifikasjonsrapport til en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, skal være akkreditert for 

det omfanget av den virksomheten som er nevnt i vedlegg I, og 

som miljøkontrolløren utfører verifikasjon av en rapport fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør for. 

Artikkel 44 

Akkrediteringens formål 

Under akkrediteringsprosessen og overvåkingen av akkrediterte 

miljøkontrollører skal hvert nasjonalt akkrediteringsorgan 

vurdere om miljøkontrolløren og dens personale, som utfører 

verifikasjonsvirksomhet: 

a)  har kompetanse til å utføre verifikasjonen av rapporter fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i samsvar 

med denne forordning, 

b)  utfører verifikasjonen av rapporter fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren i samsvar med denne forordning, 

c)  oppfyller kravene nevnt i kapittel III. 

Artikkel 45 

Anmodning om akkreditering 

1.  Alle juridiske personer og andre rettssubjekter kan 

anmode om akkreditering i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 765/2008 og bestemmelsene i dette 

kapittelet. 

Anmodningen skal inneholde opplysningene som kreves i 

henhold til den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 
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2.  I tillegg til de opplysningene som er nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal søkeren også før vurderingen som er nevnt i 

artikkel 44, påbegynnes, gjøre følgende opplysninger 

tilgjengelige for det nasjonale akkrediteringsorganet: 

a)  alle opplysninger som det nasjonale akkrediteringsorganet 

anmoder om, 

b)  framgangsmåter og opplysninger om de prosessene som er 

nevnt i artikkel 40 nr. 1, og opplysningene om 

kvalitetsstyringssystemet som er nevnt i artikkel 40 nr. 2, 

c)  kompetansekriteriene nevnt i artikkel 35 nr. 2 bokstav a) og 

b), resultatene av kompetanseprosessen nevnt i artikkel 35, 

samt annen relevant dokumentasjon om kompetansen til alt 

personale som medvirker i verifikasjonsvirksomhet, 

d)  opplysninger om prosessen som skal sikre kontinuerlig 

upartiskhet og uavhengighet, som nevnt i artikkel 42 nr. 6, 

herunder relevante registreringer om upartiskheten og 

uavhengigheten til søkeren og dennes personale, 

e)  opplysninger om teknisk sakkyndige og nøkkelpersonale 

som medvirker i verifiseringen av rapporter fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

f)  systemet og prosessen som skal sikre egnede interne 

kontrolldokumenter, 

g)  andre relevante registreringer, som nevnt i artikkel 41 nr. 1. 

Artikkel 46 

Forberedelse til vurderingen 

1.  Under forberedelsen til vurderingen som er nevnt i 

artikkel 44, skal hvert nasjonale akkrediteringsorgan ta hensyn 

til kompleksiteten til det omfanget som søkeren anmoder om 

akkreditering for, samt kompleksiteten til kvalitets-

styringssystemet som er nevnt i artikkel 40 nr. 2, 

framgangsmåtene og opplysningene om prosesser som er nevnt 

i artikkel 40 nr. 1, og de geografiske områdene der 

miljøkontrolløren utfører eller planlegger å utføre verifikasjon. 

2.  For denne forordnings formål skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet oppfylle de minstekravene som er fastsatt 

i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 47 

Vurdering 

1.  Med hensyn til den vurderingen som er nevnt i 

artikkel 44, skal vurderingsgruppen som er nevnt i artikkel 57, 

minst utføre følgende: 

a)  en gjennomgåelse av alle relevante dokumenter og registre 

som er nevnt i artikkel 45, 

b)  et besøk på området hos søkeren for å undersøke et 

representativt utvalg av de interne kontrolldokumentene og 

vurdere gjennomføringen av søkerens kvalitets-

styringssystem og framgangsmåtene eller prosessene nevnt 

i artikkel 40, 

c)  en observasjon av en representativ del av det ønskede 

akkrediteringsomfanget og utførelsen og kompetansen til et 

representativt antall av søkerens personale som medvirker i 

verifiseringen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, for å sikre at personalet arbeider i 

samsvar med denne forordning, 

Ved gjennomføringen av disse aktivitetene skal 

vurderingsgruppen oppfylle de kravene som er fastsatt i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

2.  Vurderingsgruppen skal rapportere resultatene og 

avvikene til søkeren i samsvar med kravene fastsatt i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III, og kreve at 

søkeren svarer på de rapporterte resultatene og avvikene i 

samsvar med disse bestemmelsene. 

3.  En søker skal treffe korrigerende tiltak for å behandle alle 

rapporterte avvik i samsvar med nr. 2, og i sitt svar angående 

vurderingsgruppens resultater og avvik angi hvilke tiltak som 

treffes eller vil bli truffet, innen en frist som fastsettes av det 

nasjonale akkrediteringsorganet, for å løse eventuelle 

identifiserte avvik. 

4.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal gjennomgå det 

svaret som søkeren gir angående resultatene og avvikene, i 

samsvar med nr. 3. 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet anser at søkerens 

svar er utilstrekkelig eller ineffektivt, skal organet anmode 

søkeren om ytterligere opplysninger eller tiltak. Det nasjonale 

akkrediteringsorganet kan også anmode om dokumentasjon på 

at tiltakene som er truffet, er gjennomført på en effektiv måte, 

eller utføre en oppfølgingsvurdering for å vurdere om de 

korrigerende tiltakene er gjennomført på en effektiv måte. 

Artikkel 48 

Beslutning om akkreditering og akkrediteringsdokument 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal ta hensyn til 

kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III, når det forbereder og treffer en beslutning om 

hvorvidt en søkers akkreditering skal tildeles, forlenges eller 

fornyes. 

2.  Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har besluttet 

å tildele, forlenge eller fornye en søkers akkreditering, skal det 

utstede et akkrediteringsdokument til søkeren. 

Akkrediteringsdokumentet skal minst inneholde de 

opplysningene som kreves i henhold til den harmoniserte 

standarden nevnt i vedlegg III. 
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Akkrediteringsdokumentet skal være gyldig i et tidsrom på 

høyst fem år etter den datoen da det nasjonale 

akkrediteringsorganet utstedte beviset. 

Artikkel 49 

Tilsyn 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utføre et årlig 

tilsyn med hver miljøkontrollør som det har utstedt et 

akkrediteringsdokument til. 

Tilsynet skal minst omfatte: 

a)  et besøk på området hos miljøkontrolløren for å utføre 

aktivitetene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b), 

b)  observasjon av utførelsen og kompetansen til et 

representativt antall av miljøkontrollørens personale i 

samsvar med artikkel 47 nr. 1 bokstav c). 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utføre det første 

tilsynet av en miljøkontrollør i samsvar med nr. 1 senest 

12 måneder etter den datoen da akkrediteringsdokumentet ble 

utstedt til denne miljøkontrolløren. 

3.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utarbeide en 

tilsynsplan for hver miljøkontrollør på en måte som gir 

mulighet for representativ prøvetaking av det 

akkrediteringsomfanget som skal vurderes, i samsvar med de 

kravene som er fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

4.  På grunnlag av resultatene av tilsynet nevnt i nr. 1 skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet beslutte om det skal bekrefte 

fortsatt akkreditering. 

5.  Dersom en miljøkontrollør utfører en verifikasjon i en 

annen medlemsstat, kan det nasjonale akkrediteringsorganet 

som har akkreditert miljøkontrolløren, anmode det nasjonale 

akkrediteringsorganet i den medlemsstaten der verifikasjonen 

utføres, om å utføre tilsynsvirksomhet på sine vegne og på sitt 

ansvar. 

Artikkel 50 

Fornyelse 

1.  Før akkrediteringsdokumentet utløper skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet gjennomføre en ny vurdering av den 

miljøkontrolløren som det nasjonale akkrediteringsorganet har 

utstedt et akkrediteringsdokument til, for å fastslå om 

akkrediteringsdokumentets gyldighet kan forlenges. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utarbeide en 

egen plan for en fornyet vurdering av hver miljøkontrollør på 

en måte som gir mulighet for representativ prøvetaking 

innenfor det akkrediteringsomfanget som skal vurderes. Ved 

planleggingen og gjennomføringen av tilsynet skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet oppfylle de kravene som er 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 51 

Ekstraordinær vurdering 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet kan når som helst 

gjennomføre en ekstraordinær vurdering av miljøkontrolløren 

for å sikre at miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne 

forordning. 

2.  For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne 

vurdere behovet for en ekstraordinær vurdering, skal 

miljøkontrolløren omgående underrette det nasjonale 

akkrediteringsorganet om alle vesentlige endringer angående 

dets status eller drift som er relevante for akkrediteringen. 

Vesentlige endringer skal omfatte de endringene som er nevnt i 

den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 52 

Utvidelse av akkrediteringsområde 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal som svar på en søknad 

fra en miljøkontrollør om utvidelse av omfanget av en 

akkreditering som allerede er tildelt, utføre nødvendige tiltak 

for å fastslå om miljøkontrolløren oppfyller kravene i 

artikkel 44 for den utvidelsen av akkrediteringsomfanget som 

miljøkontrolløren anmoder om. 

Artikkel 53 

Forvaltningsmessige tiltak 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet kan midlertidig 

oppheve, trekke tilbake eller begrense en akkreditering av en 

miljøkontrollør dersom miljøkontrolløren ikke oppfyller 

kravene i denne forordning. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal midlertidig oppheve, 

trekke tilbake eller begrense en akkreditering av en 

miljøkontrollør dersom miljøkontrolløren anmoder om dette. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en framgangsmåte for midlertidig 

oppheving av akkrediteringen, tilbaketrekking av 

akkrediteringen og begrensning av omfanget av 

akkrediteringen. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal midlertidig 

oppheve en akkreditering eller begrense omfanget av en 

akkreditering i alle følgende tilfeller: 

a)  miljøkontrolløren har begått et alvorlig brudd på kravene i 

denne forordning, 

b)  miljøkontrolløren har konsekvent og gjentatte ganger 

unnlatt å oppfylle kravene i denne forordning, 

c)  miljøkontrolløren har overtrådt andre særlige vilkår fastsatt 

av det nasjonale akkrediteringsorganet. 
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3.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal trekke tilbake 

akkrediteringen dersom: 

a)  miljøkontrolløren ikke har rettet opp årsakene til en 

midlertidig oppheving av akkrediteringsdokumentet, 

b)  et medlem av miljøkontrollørens øverste ledelse er dømt for 

bedrageri, 

c)  miljøkontrolløren med hensikt har gitt uriktige 

opplysninger. 

4.  Et nasjonalt akkrediteringsorgans vedtak om midlertidig å 

oppheve, trekke tilbake eller begrense omfanget av 

akkrediteringen i samsvar med nr. 2 og 3 skal kunne påklages. 

Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for å behandle 

slike anker. 

5.  Et nasjonalt akkrediteringsorgans beslutning om 

midlertidig å oppheve, trekke tilbake eller begrense omfanget 

av akkrediteringen skal få virkning ved underretning til 

miljøkontrolløren. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal avslutte den 

midlertidige opphevingen av et akkrediteringsdokument dersom 

det har mottatt tilfredsstillende opplysninger om og er sikker på 

at miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne forordning. 

KAPITTEL V 

KRAV TIL AKKREDITERINGSORGANER FOR 

AKKREDITERING AV MILJØKONTROLLØRER FOR 

HANDEL MED UTSLIPPSKVOTER 

Artikkel 54 

Nasjonalt akkrediteringsorgan 

1.  De oppgavene som er forbundet med akkreditering i 

henhold til denne forordning, skal utføres av de nasjonale 

akkrediteringsorganene som er utpekt i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2.  Dersom en medlemsstat beslutter å tillate sertifisering av 

miljøkontrollører som er fysiske personer, i samsvar med denne 

forordning, skal oppgavene forbundet med sertifiseringen av 

disse miljøkontrollørene, gis til en annen nasjonal myndighet 

enn det nasjonale akkrediteringsorganet som er utpekt i samsvar 

med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom en medlemsstat beslutter å benytte muligheten 

fastsatt i nr. 2, skal den sørge for at den berørte nasjonale 

myndigheten oppfyller kravene i denne forordning, herunder 

kravene fastsatt i artikkel 70, og legger fram den nødvendige 

dokumentasjonen i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 765/2008. 

4.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal være medlem av 

det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i nevnte 

forordning. 

5.  Et nasjonalt akkrediteringsorgan skal gis oppgaven å 

gjennomføre akkrediteringen som en offentlig myndighet, og 

formelt anerkjennes av medlemsstaten, dersom akkrediteringen 

ikke utføres direkte av de offentlige myndighetene. 

6.  For denne forordnings formål skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet utføre sine oppgaver i samsvar med 

kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

Artikkel 55 

Akkreditering over landegrensene 

Dersom en medlemsstat anser at det ikke er økonomisk 

hensiktsmessig eller gjennomførbart å utpeke et nasjonalt 

akkrediteringsorgan eller å yte akkrediteringstjenester i henhold 

til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstaten 

benytte et nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen 

medlemsstat. 

Den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene. 

Artikkel 56 

Uavhengighet og upartiskhet 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal være organisert 

på en måte som sikrer at det er helt uavhengig av de 

miljøkontrollørene det vurderer, og helt upartisk i 

gjennomføringen av sin akkrediteringsvirksomhet. 

2.  For dette formålet skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet ikke drive virksomhet eller yte tjenester 

som miljøkontrolløren tilbyr, og ikke yte rådgivningstjenester, 

eie andeler i eller på annen måte ha økonomisk interesse eller 

ledelsesansvar i en miljøkontrollørs foretak. 

3.  Uten at det berører artikkel 54 nr. 2 skal det nasjonale 

akkrediteringsorganets struktur, ansvar og oppgaver være klart 

atskilt fra strukturen, ansvaret og oppgavene til vedkommende 

myndighet og andre nasjonale myndigheter. 

4.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal treffe alle 

endelige beslutninger som gjelder akkrediteringen av 

miljøkontrollører. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet kan likevel overdra en viss 

virksomhet til underleverandører, med forbehold for kravene 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 
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Artikkel 57 

Vurderingsgruppe 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utpeke en 

vurderingsgruppe for hver enkelt vurdering. 

2.  En vurderingsgruppe skal bestå av en ledende 

vurderingsansvarlig og om nødvendig et passende antall 

vurderingsansvarlige eller teknisk sakkyndige for et bestemt 

akkrediteringsområde. 

Vurderingsgruppen skal omfatte minst én person med den 

kunnskapen om overvåking og rapportering av utslipp av 

klimagasser i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, som 

er relevant for akkrediteringsområdet og den kompetansen og 

forståelsen som kreves for å vurdere verifikasjonsvirksomheten 

ved anlegget eller hos luftfartøyoperatøren for dette omfanget, 

og minst én person med kunnskap om relevant nasjonal 

lovgivning og retningslinjer. 

Artikkel 58 

Kompetansekrav til vurderingsansvarlige 

1.  En vurderingsansvarlig skal ha kompetanse til å utføre 

den virksomheten som kreves i henhold til kapittel IV ved 

vurdering av en miljøkontrollør. For dette formålet skal den 

vurderingsansvarlige: 

a)  oppfylle kravene fastsatt i den harmoniserte standarden i 

samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008, som nevnt i 

vedlegg III, 

b)  ha kunnskap om direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 601/2012, denne forordning, relevante standarder og 

annen relevant lovgivning samt gjeldende retningslinjer. 

c)  ha kunnskap om revisjon av data og opplysninger, som 

nevnt i artikkel 37 nr. 1 bokstav b) i denne forordning, 

tilegnet gjennom opplæring, eller ha tilgang til en person 

som har kunnskap om og erfaring med slike data og 

opplysninger. 

2.  En ledende vurderingsansvarlig skal oppfylle 

kompetansekravene nevnt i nr. 1, ha utvist kompetanse til å lede 

en vurderingsgruppe og ha ansvar for å utføre en vurdering i 

samsvar med denne forordning. 

3.  Interne granskere og personer som treffer beslutninger om 

tildeling, forlengelse eller fornyelse av en akkreditering, skal ut 

over kompetansekravene nevnt i nr. 1 ha tilstrekkelig kunnskap 

og erfaring til å evaluere akkrediteringen. 

Artikkel 59 

Teknisk sakkyndige 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet kan ta med teknisk 

sakkyndige i vurderingsgruppen, som kan gi detaljert kunnskap 

og sakkunnskap om et bestemt emne til støtte for den ledende 

vurderingsansvarlige eller den vurderingsansvarlige ved 

gjennomføring av vurderingen. 

2.  En teknisk sakkyndig skal ha den kompetansen som er 

nødvendig for effektivt å kunne støtte den ledende 

vurderingsansvarlige og den vurderingsansvarlige på det 

området der det er behov for vedkommendes kunnskap og 

sakkunnskap. Dessuten skal den teknisk sakkyndige: 

a)  ha kunnskap om direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 601/2012, denne forordning, relevante standarder og 

annen relevant lovgivning og gjeldende retningslinjer, 

b)  ha tilstrekkelig forståelse av verifikasjonsvirksomhet. 

3.  En teknisk sakkyndig skal utføre angitte oppgaver under 

ledelsen av og på det fulle ansvaret til den ledende 

vurderingsansvarlige i den berørte vurderingsgruppen. 

Artikkel 60 

Framgangsmåter 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal oppfylle de kravene 

som er fastsatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

Artikkel 61 

Klager 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har mottatt en 

klage angående miljøkontrolløren fra vedkommende 

myndighet, den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren eller 

andre berørte parter, skal det nasjonale akkrediteringsorganet 

innen en rimelig frist gjøre følgende: 

a)  vurdere klagens gyldighet, 

b)  sikre at den berørte miljøkontrolløren får muligheten til å 

framlegge sine merknader, 

c)  treffe hensiktsmessige tiltak for å behandle klagen, 

d)  registrere klagen og de tiltakene som er truffet, og 

e)  svare på klagen. 

Artikkel 62 

Registre og dokumentasjon 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal føre registre over alle 

personer som medvirker i akkrediteringsprosessen. Denne 

dokumentasjonen skal omfatte relevante kvalifikasjoner og 

relevant utdanning samt den erfaringen, upartiskheten og 

kompetansen som kreves for å oppfylle kravene i denne 

forordning. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/897 

 

Artikkel 63 

Tilgang til opplysninger og fortrolighet 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal med jevne 

mellomrom gjøre de opplysningene som innhentes under 

akkrediteringsvirksomheten, offentlig tilgjengelige. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal i samsvar med 

nr. 4 i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 765/2008 treffe egnede 

tiltak, når det er relevant, for å sikre fortrolig behandling av 

innhentede opplysninger.  

Artikkel 64 

Fagfellevurdering 

1.  Nasjonale akkrediteringsorganer skal regelmessig 

gjennomgå en fagfellevurdering. 

Fagfellevurderingen skal organiseres av det organet som er 

anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

2.  Det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal gjennomføre egnede 

kriterier for fagfellevurdering og en effektiv og uavhengig 

fagfellevurderingsprosess for å vurdere om: 

a)  det nasjonale akkrediteringsorganet som er underlagt 

fagfellevurdering, har utført akkrediteringsvirksomheten i 

samsvar med kapittel IV, 

b)  det nasjonale akkrediteringsorganet som er underlagt 

fagfellevurdering, har oppfylt kravene fastsatt i dette 

kapittelet. 

Kriteriene skal omfatte kompetansekrav til personer og grupper 

som utfører fagfellevurdering, som er spesifikke for den 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser som er 

fastsatt ved direktiv 2003/87/EF. 

3.  Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal offentliggjøre resultatet av 

fagfellevurderingen og oversende det til Kommisjonen, til de 

nasjonale myndighetene som er ansvarlige for nasjonale 

akkrediteringsorganer i medlemsstaten, og til vedkommende 

myndighet i medlemsstaten eller til det kontaktorganet som er 

nevnt i artikkel 69 nr. 2. 

4.  Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan har gjennomgått 

en fagfellevurdering organisert av det organet som er anerkjent 

i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, før 

denne forordning er trådt i kraft, og uten at det berører nr. 1, 

skal det nasjonale akkrediteringsorganet unntas fra å gjennomgå 

en ny fagfellevurdering etter at denne forordning er trådt i kraft, 

dersom det kan vise at det oppfyller kravene i denne forordning. 

For dette formålet skal det berørte nasjonale 

akkrediteringsorganet framlegge en anmodning og den 

nødvendige dokumentasjonen for det organet som er anerkjent i 

henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal fastslå om vilkårene for å gi 

et unntak er oppfylt. 

Unntaket skal gjelde i et tidsrom på høyst tre år fra den datoen 

det gis underretning om vedtaket til det nasjonale 

akkrediteringsorganet. 

5.  Den nasjonale myndigheten som i henhold til artikkel 54 

nr. 2 har fått ansvar for oppgaver knyttet til sertifisering av 

miljøkontrollører som er fysiske personer i samsvar med denne 

forordning, skal ha like høy troverdighet som nasjonale 

akkrediteringsorganer som har gjennomgått en 

fagfellevurdering. 

For dette formålet skal den berørte medlemsstaten omgående 

etter sin beslutning om å gi den nasjonale myndigheten 

fullmakt til å utføre sertifisering, framlegge for Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene all relevant dokumentasjon. Ingen 

nasjonal myndighet skal sertifisere miljøkontrollører i henhold 

til denne forordning før den berørte medlemsstaten har framlagt 

denne dokumentasjonen. 

Den berørte medlemsstaten skal regelmessig revidere hvor godt 

den nasjonale myndigheten fungerer for å sikre at den fortsatt 

har like høy troverdighet, og underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 65 

Korrigerende tiltak 

1.  Medlemsstatene skal regelmessig overvåke sine nasjonale 

akkrediteringsorganer for å sikre at de løpende oppfyller 

kravene i denne forordning, idet det tas hensyn til resultatene av 

fagfellevurderingen utført i samsvar med artikkel 64. 

2.  Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke oppfyller 

kravene eller unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

denne forordning, skal den berørte medlemsstaten treffe egnede 

korrigerende tiltak eller sikre at slike korrigerende tiltak treffes, 

og underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 66 

Gjensidig anerkjennelse av miljøkontrollører 

1.  Medlemsstatene skal anerkjenne likeverdigheten til de 

tjenestene som ytes av de nasjonale akkrediteringsorganene 

som har gjennomgått en fagfellevurdering. Medlemsstatene skal 

godta akkrediteringsdokumentene fra miljøkontrollører som er 

akkreditert av disse nasjonale akkrediteringsorganene, og 

respektere miljøkontrollørenes rett til å utføre verifikasjon 

innenfor sitt akkrediteringsområde. 
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2.  Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke har 

gjennomgått en fullstendig fagfellevurdering innen 

31. desember 2014, skal medlemsstatene godta 

akkrediteringsdokumenter fra miljøkontrollører som er 

akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet, forutsatt at 

det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, har innledet en fagfellevurdering 

av det nasjonale akkrediteringsorganet, og at det ikke har 

avdekket noen overtredelser av denne forordning fra det 

nasjonale akkrediteringsorganets side. 

3. Dersom sertifiseringen av miljøkontrollører utføres av en 

nasjonal myndighet nevnt i artikkel 54 nr. 2, skal 

medlemsstatene godta det beviset som er utstedt av denne 

myndigheten, og respektere sertifiserte miljøkontrollørers rett 

til å utføre verifikasjon innenfor sine sertifiseringsomfang. 

Artikkel 67 

Overvåking av leverte tjenester 

Dersom en medlemsstat under en inspeksjon som er utført i 

samsvar med artikkel 31 nr. 4 i direktiv 2006/123/EF, fastslår at 

en miljøkontrollør ikke overholder denne forordning, skal 

vedkommende myndighet eller det nasjonale 

akkrediteringsorganet i denne medlemsstaten underrette det 

nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, skal anse meddelelsen av denne 

opplysningen som en klage i henhold til artikkel 61 i denne 

forordning, og treffe egnede tiltak og svare vedkommende 

myndighet eller det nasjonale akkrediteringsorganet i samsvar 

med artikkel 72 nr. 2 annet ledd i denne forordning. 

Artikkel 68 

Elektronisk datautveksling og bruk av automatiserte 

systemer 

1.  Medlemsstatene kan kreve at miljøkontrollører bruker 

elektroniske maler eller bestemte filformater for 

verifikasjonsrapporter i samsvar med artikkel 74 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

2.  Standardiserte elektroniske maler eller 

filformatspesifikasjoner kan gjøres tilgjengelige for innsending 

av verifikasjonsrapporten og for andre typer kommunikasjon 

mellom den driftsansvarlige, luftfartøyoperatøren, 

miljøkontrolløren, vedkommende myndighet og det nasjonale 

akkrediteringsorganet i samsvar med artikkel 74 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

KAPITTEL VI 

INFORMASJONSUTVEKSLING 

Artikkel 69 

Informasjonsutveksling og kontaktorganer 

1.  Medlemsstaten skal opprette en effektiv utveksling av 

egnet informasjon og et effektivt samarbeid mellom det 

nasjonale akkrediteringsorganet, eller dersom det er relevant, 

den nasjonale myndigheten med ansvar for å sertifisere 

miljøkontrollører og vedkommende myndighet. 

2.  Dersom det i en medlemsstat er utpekt mer enn én 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 18 i 

direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstaten utpeke en av disse 

vedkommende myndighetene til å være kontaktorgan med 

ansvar for informasjonsutveksling, for samordning av 

samarbeidet nevnt i nr. 1 og for den virksomheten som er nevnt 

i dette kapittelet. 

Artikkel 70 

Arbeidsprogram for akkreditering og årsrapport 

1.  Innen 31. desember hvert år skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet gjøre tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i hver medlemsstat et arbeidsprogram for 

akkreditering som inneholder en liste over miljøkontrollører 

som er akkreditert av det nevnte akkrediteringsorganet, og som 

i henhold til artikkel 76 har underrettet det nasjonale 

akkrediteringsorganet om at de har til hensikt å utføre 

verifikasjoner i disse medlemsstatene. Arbeidsprogrammet for 

akkreditering skal minst inneholde følgende opplysninger for 

hver miljøkontrollør: 

a)  forventet tid og sted for verifikasjonen, 

b)  opplysninger om virksomhet som det nasjonale 

akkrediteringsorganet har planlagt for miljøkontrolløren, 

særlig tilsyn og fornyede vurderinger, 

c)  datoer for planlagte tilsynsbesøk som skal utføres av det 

nasjonale akkrediteringsorganet for å vurdere 

miljøkontrolløren, herunder adresse og kontaktopplysninger 

for de driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører som vil bli 

besøkt under tilsynsbesøket, 

d)  opplysninger om hvorvidt det nasjonale 

akkrediteringsorganet har anmodet det nasjonale 

akkrediteringsorganet i den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren utfører verifikasjonen, om å utføre 

tilsynsvirksomhet. 

2.  Etter at arbeidsprogrammet for akkreditering er framlagt i 

samsvar med nr. 1, skal vedkommende myndighet gjøre 

tilgjengelig for det nasjonale akkrediteringsorganet alle 

relevante opplysninger, særlig all relevant nasjonal lovgivning 

eller gjeldende retningslinjer. 

3.  Innen 1. juni hvert år skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet gjøre en årsrapport tilgjengelig for 

vedkommende myndighet. Rapporten skal minst inneholde 

følgende opplysninger for hver miljøkontrollør som er 

akkreditert av det nevnte nasjonale akkrediteringsorganet: 

a)  akkrediteringsopplysninger om miljøkontrollører som nylig 

er blitt akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet, 

herunder akkrediteringsomfanget for disse 

miljøkontrollørene, 

b)  alle endringer i akkrediteringsomfanget for disse 

miljøkontrollørene, 

c)  sammendrag av resultatene av tilsyn og fornyede 

vurderinger som er utført av det nasjonale 

akkrediteringsorganet, 
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d)  sammendrag av resultatene av ekstraordinære vurderinger 

som er utført, herunder begrunnelsene for slike 

ekstraordinære vurderinger, 

e)  eventuelle klager som er framsatt mot miljøkontrolløren 

etter den siste årsrapporten, og de tiltakene som er truffet av 

det nasjonale akkrediteringsorganet. 

Artikkel 71 

Informasjonsutveksling og forvaltningsmessige tiltak 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har pålagt 

miljøkontrolløren forvaltningsmessige tiltak i henhold til 

artikkel 53, eller dersom en midlertidig oppheving av 

akkrediteringen er avsluttet, eller en beslutning i en ankesak har 

opphevet beslutningen truffet av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan om å pålegge forvaltningsmessige tiltak 

som nevnt i artikkel 53, skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet underrette følgende parter: 

a)  vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren er akkreditert, 

b)  vedkommende myndighet og det nasjonale 

akkrediteringsorganet i hver medlemsstat der 

miljøkontrolløren utfører verifikasjoner. 

Artikkel 72 

Vedkommende myndighets informasjonsutveksling 

1.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten der 

miljøkontrolløren utfører verifikasjonen, skal hvert år 

oversende minst følgende opplysninger til det nasjonale 

akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren: 

a)  relevante resultater fra kontrollen av rapporten fra den 

driftsansvarlige og luftfartøyoperatøren, særlig eventuell 

manglende overholdelse fra miljøkontrollørens side av 

denne forordning, 

b)  resultatene fra inspeksjonen av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, dersom disse resultatene er relevante 

for det nasjonale akkrediteringsorganet for tilsynet med og 

akkrediteringen av miljøkontrolløren, eller dersom disse 

resultatene viser manglende overholdelse av denne 

forordning fra miljøkontrollørens side, 

c)  resultatene fra vurderingen av de interne 

kontrolldokumentene for denne miljøkontrolløren, dersom 

vedkommende myndighet har vurdert de interne 

kontrolldokumentene i samsvar med artikkel 26 nr. 3, 

d)  klager angående miljøkontrolløren mottatt av 

vedkommende myndighet. 

2.  Dersom opplysningene nevnt i nr. 1, dokumenterer at 

vedkommende myndighet har påvist at miljøkontrolløren ikke 

har overholdt bestemmelsene i denne forordning, skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet anse meddelelsen av disse 

opplysningene som en klage fra vedkommende myndighet 

angående nevnte miljøkontrollør i henhold til artikkel 61. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal treffe egnede tiltak for 

å behandle slike opplysninger og svare vedkommende 

myndighet innen tre måneder etter at opplysningene ble mottatt. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal i sitt svar underrette 

vedkommende myndighet om de tiltakene det har truffet, og 

eventuelt om forvaltningsmessige tiltak som er pålagt 

miljøkontrolløren. 

Artikkel 73 

Informasjonsutveksling om tilsyn 

1.  Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet i den 

medlemsstaten der en miljøkontrollør utfører en verifikasjon, er 

blitt anmodet i samsvar med artikkel 49 nr. 5 om å utføre 

tilsynsvirksomhet, skal det nasjonale akkrediteringsorganet 

rapportere sine resultater til det nasjonale akkrediteringsorganet 

som har akkreditert miljøkontrolløren, med mindre annet er 

avtalt mellom de to nasjonale akkrediteringsorganene. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, skal ta hensyn til resultatene nevnt i nr. 1 når 

det vurderer om miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne 

forordning. 

3.  Dersom resultatene nevnt i nr. 1, viser at 

miljøkontrolløren ikke overholder denne forordning, skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, treffe egnede tiltak i henhold til denne 

forordning og underrette det nasjonale akkrediteringsorganet 

som har utført tilsynsvirksomhet, om følgende: 

a)  hvilke tiltak som er truffet av det nasjonale 

akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, 

b)  dersom det er relevant, hva miljøkontrolløren har gjort for å 

korrigere resultatene, 

c)  dersom det er relevant, hvilke forvaltningsmessige tiltak 

som er blitt pålagt miljøkontrolløren. 

Artikkel 74 

Informasjonsutveksling med den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren er etablert 

Dersom en miljøkontrollør har fått tildelt akkreditering av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen medlemsstat enn den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren er etablert, skal det 

arbeidsprogrammet for akkreditering og den årsrapporten som 

er nevnt i artikkel 70, samt de opplysningene som er nevnt i 

artikkel 71, også framlegges for vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren er etablert. 
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Artikkel 75 

Databaser over akkrediterte miljøkontrollører 

1.  Nasjonale akkrediteringsorganer, eller eventuelt de 

nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 54 nr. 2, skal opprette og 

forvalte en database og gi andre nasjonale 

akkrediteringsorganer, nasjonale myndigheter, 

miljøkontrollører, driftsansvarlige, luftfartøyoperatører og 

vedkommende myndigheter tilgang til denne databasen. 

Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, skal lette og harmonisere tilgangen til 

databasene med sikte på å oppnå effektiv og kostnadseffektiv 

kommunikasjon mellom nasjonale akkrediteringsorganer, 

nasjonale myndigheter, miljøkontrollører, driftsansvarlige, 

luftfartøyoperatører og vedkommende myndigheter, og kan 

samordne disse databasene i en enkelt, sentralisert database. 

2.  Databasen som er nevnt i nr. 1, skal minst inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  navn og adresse til hver miljøkontrollør som er akkreditert 

av det nasjonale akkrediteringsorganet, 

b)  de medlemsstatene der miljøkontrolløren utfører 

verifikasjon, 

c)  akkrediteringsomfanget for hver miljøkontrollør, 

d)  datoen for tildeling av akkrediteringen, og utløpsdatoen for 

akkrediteringen, 

e)  alle opplysninger om forvaltningsmessige tiltak som er blitt 

pålagt miljøkontrolløren. 

Opplysningene skal være offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 76 

Underretning fra miljøkontrollører 

1.  For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne 

utarbeide det arbeidsprogrammet for akkreditering og den 

årsrapporten som er nevnt i artikkel 70, skal miljøkontrolløren 

innen 15. november hvert år framlegge følgende opplysninger 

for det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

nevnte miljøkontrollør: 

a)  planlagt tid og sted for de verifikasjonene som 

miljøkontrolløren skal utføre, 

b)  adresse og kontaktopplysninger for de driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører hvis utslipps- eller tonnkilometer-

rapporter omfattes av verifikasjonen. 

2.  Dersom det skjer endringer i de opplysningene som er 

nevnt i nr. 1, skal miljøkontrolløren underrette 

akkrediteringsorganet om disse endringene innen en frist som er 

avtalt med nevnte akkrediteringsorgan. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 77 

Overgangsbestemmelser 

Utslippsdata, og eventuelt virksomhetsdata, som genereres før 

1. januar 2013, skal verifiseres i samsvar med kravene fastsatt i 

vedtak 2007/589/EF(1). 

Artikkel 78 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

  

(1) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Akkrediteringsområde for miljøkontrollører 

Omfanget av miljøkontrollørers akkreditering skal angis i akkrediteringsdokumentet ved bruk av følgende 

virksomhetskategorier i samsvar med vedlegg I til direktiv 2003/87/EF og andre former for virksomhet i samsvar med 

artikkel 10a og 24 i direktiv 2003/87/EF. Disse bestemmelsene får også anvendelse på miljøkontrollører som er 

sertifisert av en nasjonal myndighet i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i denne forordning. 

Virksomhetskategori nr. Akkrediteringsområde 

1a Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle 

standardbrensler som definert i forordning (EU) nr. 601/2012, eller der det brukes naturgass 

ved anlegg i kategori A eller B 

1b Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger 

2 Raffinering av mineralolje 

3 – Produksjon av koks 

– Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm) 

– Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder 

kontinuerlig støping 

4 – Produksjon eller behandling av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) 

– Produksjon av sekundæraluminium 

– Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av 

legeringer 

5 Produksjon av primæraluminium (utslipp av CO2 og PFK) 

6 – Produksjon av sementklinker 

– Produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt eller magnesitt 

– Produksjon av glass, herunder glassfibrer 

– Produksjon av keramiske produkter ved brenning 

– Produksjon av mineralull til isolasjonsmaterialer 

– Tørking eller kalsinering av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter 

7 – Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer 

– Produksjon av papir eller papp 

8 – Produksjon av karbonstøv 

– Produksjon av ammoniakk 

– Produksjon av organiske basiskjemikalier ved krakking, reformering, delvis eller full 

oksidering eller ved lignende prosesser 

– Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidering 

– Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) 

9 – Produksjon av salpetersyre (utslipp av CO2 og N2O) 

– Produksjon av adipinsyre (utslipp av CO2 og N2O) 

– Produksjon av glyoksal og glyoksalsyre (utslipp av CO2 og N2O) 

– Produksjon av kaprolaktam 

10 – Fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EC, for transport 

og geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF 

– Transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring på et lagringssted som er 

godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

11 Geologisk lagring av klimagasser på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF 

12 Luftfartsvirksomhet (utslipps- og tonnkilometerdata) 
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Virksomhetskategori nr. Akkrediteringsområde 

98 Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF 

99 Annen virksomhet som fastsettes av en medlemsstat i henhold til artikkel 24 i 

direktiv 2003/87/EF, og som angis i detalj i akkrediteringsdokumentet 

VEDLEGG II 

Krav til miljøkontrollører 

Når det gjelder kravene til miljøkontrollører, skal den harmoniserte standarden i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008 om krav til validerings- og kontrollorganer for klimagasser til bruk ved akkreditering eller andre former 

for anerkjennelse, få anvendelse. Dessuten skal følgende framgangsmåter, prosesser og ordninger som er nevnt i 

artikkel 40 nr. 1, få anvendelse: 

a)  en prosess og strategi for kommunikasjon med den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og andre relevante 

parter, 

b)  egnede ordninger for å sikre fortrolig behandling av innhentede opplysninger, 

c)  en prosess for behandling av anker, 

d)  en prosess for behandling av klager (herunder veiledende tidsplan), 

e)  en prosess for utstedelse av en revidert verifikasjonsrapport dersom en feil i verifikasjonsrapporten eller rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren oppdages etter at miljøkontrolløren har framlagt 

verifikasjonsrapporten for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for videreformidling til vedkommende 

myndighet, 

f)  en framgangsmåte for utsetting av verifikasjonsvirksomhet til andre organisasjoner. 

 ______  

VEDLEGG III 

Minstekrav til akkrediteringsprosessen og krav til akkrediteringsorganer 

Når det gjelder minstekravene til akkreditering og kravene til akkrediteringsorganer, skal den harmoniserte standarden 

i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 om generelle krav til akkrediteringsorganer som akkrediterer 

samsvarsvurderingsorganer, få anvendelse. 

 ____________  


