KH-32-11-673-DA-C

Hvor kan jeg finde
flere oplysninger?
Yderligere information kan fås via EMAS’ websted:
http://ec.europa.eu/environment/emas

Hvad hvis en organisation allerede er ISO
14001-certificeret eller anvender et ikkeformelt miljøledelsessystem?
Formålet med både EMAS og ISO 14001 er at sikre god miljøledelse, selv
om de to systemer for ofte opfattes som konkurrenter. Efter EuropaKommissionens opfattelse kan ISO 14001 være en trædesten for EMAS. Kravene
i miljøledelsessystemet EN ISO 14001:2004 indgår således som en integrerende
del af EMAS III.
Inkorporeringen af ISO 14001 som ledelsessystemelementet i EMAS betyder, at
organisationerne kan gå fra ISO 14001 til EMAS uden unødigt dobbeltarbejde. En
succesfuld ISO 14001-certificering betyder således, at de vigtigste skridt mod
EMAS-registrering allerede er taget. De yderligere krav omfatter bl.a.:
•

•
•
•

•

indledende miljøkortlægning: Ifølge EMAS skal der foretages en indledende
miljøkortlægning af en organisations miljøforhold. Har organisationen
imidlertid allerede har et ISO 14001-certificeret miljøledelsessystem,
behøver den ikke foretage en formel miljøkortlægning med henblik på
EMAS-registrering, forudsat at der i det certificerede miljøledelsessystem er
taget fyldestgørende hensyn til miljøforholdene (bilag I)
myndighedskontrol med overholdelse af lovgivningen: en EMAS-registreret
organisation skal påvise, at den overholder miljølovgivningen til fulde
pligt til løbende forbedring af miljøpræstationerne: En organisation, der
ønsker at  blive EMAS-registreret, skal forpligte sig til løbende at forbedre
sine miljøpræstationer. Miljøpræstationerne vurderes af en miljøverifikator
medarbejderinddragelse og åbenhed i forhold til offentligheden: en
EMAS-registreret organisation skal påvise, at den har en åben dialog med
medarbejdere og interesseparter, f.eks. interessenter, lokale myndigheder
og leverandører
verificeret miljøredegørelse: en organisation skal forelægge en offentlig
redegørelse for sine miljøpræstationer. Miljøredegørelsen beskriver,
hvilke resultater der er opnået i forhold til miljømålsætningerne, og
hvilke skridt der skal tages i fremtiden for at sikre en fortsat forbedring af
organisationens miljøpræstationer.

Skridt til opnåelse af fremragende præstationer – overgang fra et ikke-formelt
miljøledelsessystem til EMAS
Der findes mange miljøledelsessystemer i Europa ud over ISO 14001. Selv om
hvert miljøledelsessystem er et værdifuldt skridt mod bedre miljøpræstationer,
når engagerede organisationer ofte ud til grænserne for disse systemer og føler
efter en tid føler behov for et mere krævende og ambitiøst miljøledelsessystem.
Europa-Kommissionen har gennemført en undersøgelse af, hvordan organisationerne fra et eksisterende miljøledelsessystem kan nå op på EMAS-niveau og
dermed blive registreret i dette mønstersystem for miljøledelse. Undersøgelsen
‘Step Up to EMAS’ kan ses på:
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

En praktisk vejledning for SMV med en let forståelig trin-for-trin-gennemgang af,
hvordan små og mellemstore organisationer kan forberede sig på EMAS-registrering, findes under SME Toolkit på
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm
Offentlige myndigheder kan håndtere miljøaktiviteterne på lokalt plan med
EMAS. Følgende toolkit viser de lette trin til gennemførelse af EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commission_020204_en.pdf
Hver EU-medlemsstat har udpeget et registreringsorgan, som er ansvarligt for
at registrere organisationer og formidle information til interesseparter, herunder
information om incitamenter til fordel for EMAS-registrerede organisationer. Kontaktoplysninger, herunder websteder for registreringsorganet i dit land, findes
på EMAS’ websted:
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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Hvad er EMAS?
Ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) er EU’s frivillige system
for virksomheder og andre organisationer, der vil forpligte sig til at vurdere,
forvalte og forbedre deres miljøpræstationer.
Stillet over for de stigende forventninger fra forbrugere og markeder har
organisationerne fordel af at mindske miljøpåvirkningerne fra deres aktiviteter.
Styrkelse af miljøpræstationerne, som engang blev betragtet som en ekstern
omkostning, er hurtigt ved at blive en forretningsmæssig fordel. Efterhånden
som miljøproblemerne bliver mere komplekse og talrige, er det nødvendigt at
tackle dem på forskellige måder. EMAS giver mulighed for en systematisk tilgang.
EMAS III, den seneste revision af EMAS-forordningen, som trådte i kraft den
11. januar 2010, indfører en række nye elementer, som forbedrer ordningens
anvendelighed og troværdighed og gør den mere synlig og vidtrækkende.
EMAS er det mest troværdige og robuste miljøledelsessystem på markedet
og skærper på flere områder kravene i den internationale standard for
miljøledelsessystemer EN/ISO 14001:2004 (Herefter: ISO 14001): EMASsystemets bedre kvalitet skyldes:
• strengere krav til måling og vurdering af miljøpræstationerne i
forhold til en række målsætninger og mål samt løbende forbedring af
miljøpræstationerne
• overholdelse af miljølovgivningen sikres ved myndighedskontrol
• stærk medarbejderindflydelse
• grundlæggende miljøindikatorer, der giver mulighed for flerårige
sammenligninger inden for og mellem organisationerne
• oplysning af offentligheden gennem den validerede miljøredegørelse og
• registrering ved en offentlig myndighed efter verifikation ved en
akkrediteret/godkendt miljøverifikator.
EMAS har til formål at bistå organisationerne med at forbedre deres
miljøpræstationer og samtidig styrke deres konkurrenceevne, f.eks. gennem en
bedre udnyttelse af ressourcerne.
Ved en EMAS-registrering kan organisationerne vise alle interesseparter (kunder,
reguleringsmyndigheder og borgere), at de vurderer, forvalter og mindsker
miljøpåvirkningen fra deres aktiviteter. EMAS-logoet kan anvendes som et
markedsførings- eller salgsværktøj til dokumentation for organisationens
fremragende miljøpræstationer.

Hvem kan deltage i EMAS?
Alle former for organisationer i både den offentlige og den private sektor, der
ønsker at forbedre deres miljøpræstationer, kan deltage i EMAS. Med indførelsen
af EMAS III kan medlemsstaterne åbne for EMAS-registrering for organisationer fra
tredjelande (Global EMAS).
Takket være den nemme EMAS-metodologi kan systemet endog indføres i små
og mellemstore virksomheder (SMV) med få økonomiske og menneskelige
ressourcer eller begrænset intern ekspertise. De reviderede revisionscyklusser
gør systemet lettere anvendeligt for SMV. Muligheden for en samlet registrering
letter de administrative og finansielle byrder for organisationer med flere
firmadomiciler. Hvad lokale myndigheder angår, bidrager EMAS til at strømline
miljøaktiviteter og –krav, f.eks. inden for administration, bygge og anlæg,
sundhed og uddannelse.

En trinvis gennemførelse
af EMAS
For at blive EMAS-registreret skal en organisation gennemføre følgende trin:
1. Foretage en miljøkortlægning
Organisationen skal foretage en verificeret indledende miljøkortlægning, hvor
der tages hensyn til samtlige miljøaspekter ved organisationens aktiviteter,
produkter og tjenesteydelser, metoderne til at vurdere disse aspekter, organisationens retlige og lovgivningsmæssige rammer og de eksisterende miljøledelsespraksisser og –procedurer.
2. Vedtage en miljøpolitik
For at blive EMAS-registreret skal en organisation vedtage en miljøpolitik og
forpligte sig til at overholde al relevant miljølovgivning og løbende forbedre
sine miljøpræstationer.
3. Oprette et miljøledelsessystem
Der skal oprettes et miljøledelsessystem baseret på resultaterne af
miljøkortlægningen og på miljøpolitikken (målsætninger). Formålet med
miljøledelsessystemet er at virkeliggøre organisationens miljøpolitiske
målsætninger som defineret af organisationens ledelse. Ledelsessystemet skal
specificere ansvar, målsætninger, midler, operative procedurer, uddannelsesbehov og overvågnings- og kommunikationssystemer.
4. Gennemføre en intern miljørevision
Når miljøledelsessystemet er oprettet, skal der gennemføres en miljørevision.
Ved revisionen vurderes det navnlig, om ledelsessystemet er etableret og i
overensstemmelse med organisationens politik og program. Ved revisionen
kontrolleres det også, om organisationen overholder de relevante miljølovkrav.
5. Udarbejde en miljøredegørelse
Organisationen skal forelægge en offentlig redegørelse for sine miljøpræstationer. Miljøredegørelsen anfører, hvilke resultater der er opnået i forhold
til miljømålsætningerne, og hvilke skridt der skal tages i fremtiden for at
forbedre organisationernes miljøpræstationer.
6. Independent verification by an EMAS verifier
En EMAS-verifikator, der er akkrediteret af et EMAS-akkrediteringsorgan i
en medlemsstat, skal undersøge og verificere miljøkortlægningen, miljøledelsessystemet, miljørevisionsproceduren og miljøredegørelsen.
7. Register with the Competent Body of the Member State
Den validerede redegørelse sendes til det relevante EMAS-registreringsorgan
med henblik på registrering og gøres tilgængelig for offentligheden.
8. Utilize the verified environmental statement
Miljøredegørelsen kan anvendes til at formidle data vedrørende miljøpræstationer i forbindelse med markedsføring, vurdering af forsyningskæden og indkøb. Organisationen kan anvende oplysninger fra den bekræftede redegørelse
til at markedsføre sine aktiviteter med EMAS-logoet, vurdere leverandører i
forhold til EMAS-kravene og give fortrin til leverandører, der er registreret under EMAS.

Hvad er fordelene ved at deltage
i EMAS?
EMAS er forbundet med mange fordele for de organisationer, der deltager i ordningen. Disse omfatter:
(I) Bedre miljøpræstationer og økonomiske resultater
• miljøledelse af høj kvalitet
• ressourceeffektivitet og lavere omkostninger
(II) Bedre risiko- og chancestyring
• garanti for fuld overholdelse af miljølovgivningen
• nedsat risiko for bøder i forbindelse med miljølovgivningen
• administrative lempelser
• adgang til dereguleringsincitamenter
(III) Øget troværdighed, bedre omdømme og større åbenhed
• uafhængigt bekræftede miljøoplysninger
• brug af EMAS-logoet som markedsføringsværktøj
• øgede forretningsmuligheder på markeder, hvor grønne
produktionsprocesser er vigtige
• bedre forhold til kunderne, lokalsamfundet og samfundet i bredere
forstand samt til reguleringsmyndighederne
(IV)

Øget medarbejderindflydelse og -motivation
• forbedret arbejdsmiljø
• øget engagement blandt medarbejderne
• øget mulighed for teambuilding.

Disse punkter peger tilsammen på tre særlige kendetegn ved EMAS:

Resultater - troværdighed - gennemsigtighed  
En række medlemsstater har indført finansielle incitamenter for EMAS-organisationer. Afhængigt af, hvor de er
beliggende, kan EMAS-organisationer f.eks. drage fordel
af længere inspektionsintervaller, nedsættelse af godkendelsesgebyrer, mulighed for hurtig godkendelse og
forbedret adgang til midler. Flere oplysninger kan fås hos
det nationale registreringsorgan i din medlemsstat.
http://ec.europa.eu/environment/emas

