EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR MILJÖ

Bryssel den 7 mars 2018
TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM GEMENSKAPENS
MILJÖLEDNINGS- OCH MILJÖREVISIONSORDNING (EMAS)
Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket med
verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen).2 Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland3.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna alla berörda parter – och i
synnerhet
organisationer
som
är
registrerade
i
miljöledningsoch
miljörevisionsordningen (Emas), organisationer som planerar att ansöka om Emasregistrering, behöriga organ, ackrediteringsorgan och miljökontrollanter – om de rättsliga
konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde är från och med utträdesdagen förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning
(nedan kallad Emas-förordningen)4 inte längre tillämplig på Förenade kungariket.
Detta får särskilt nedan angivna konsekvenser.
1.

EMAS-REGISTRERINGAR
 Från och med utträdesdagen kommer det behöriga organ för Emas som utsetts av
Förenade kungariket i enlighet med artikel 11 i Emas-förordningen att förlora sin
ställning. Det kommer inte att kunna utföra de uppgifter som beskrivs i Emasförordningen. Det kommer därför att strykas från förteckningen över behöriga
organ för Emas på EU:s Emas-webbplats och fråntas tillgång till Emas
registerdatabas.
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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 Emas-registreringar som beviljats av det behöriga organ för Emas som utsetts av
Förenade kungariket är från och med utträdesdagen inte längre giltiga och Emaslogotypen kan inte längre användas av organisationer från och med denna dag.5
Artikel 3.3 i Emas-förordningen reglerar möjligheten för organisationer utanför
Europeiska unionen att registrera sig (global EMAS-registrering6). Organisationer
med säte i Förenade kungariket kan, från och med utträdesdagen, ansöka om en
ny global Emas-registrering hos ett behörigt organ för Emas i EU-27 eller – på
grundval av en kontraktsmässig överenskommelse mellan den Emas-registrerade
organisationen, det behöriga organet för Emas i Förenade kungariket och ett av de
behöriga organen för Emas i EU-27 – få till stånd en överföring av registreringen
från det behöriga organet för Emas i Förenade kungariket till ett behörigt organ
för Emas i EU-27.
I artikel 3.2 i Emas-förordningen föreskrivs vidare att organisationer som är
etablerade i EU-27 får inkludera anläggningar belägna i tredjeländer i en enda
företagsregistrering.7
2.

EMAS MILJÖKONTROLLANTER
 Från och med utträdesdagen kommer det ackrediteringsorgan för Emas som
utsetts av Förenade kungariket i enlighet med artikel 28 i Emas-förordningen att
förlora sin ställning. Det kommer inte att kunna utföra de uppgifter som beskrivs
i Emas-förordningen. Det kommer därför att strykas från förteckningen över
ackrediterings- och licensieringsorgan för Emas på EU:s Emas-webbplats.
 Från och med utträdesdagen kommer Emas-miljökontrollanter som ackrediterats
av Förenade kungarikets ackrediteringsorgan i enlighet med artiklarna 20 och 21
i Emas-förordningen att förlora sin ställning och inte kunna utföra de uppgifter
som beskrivs i Emas-förordningen.

Kommissionens webbplats om Emas innehåller allmän information om förfarandet för
Emas-registrering och behöriga organ för Emas. Dessa sidor kommer att uppdateras med
ytterligare information vid behov.
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Artiklarna 10 och 35.2 i Emas-förordningen.
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En ansökan kan endast lämnas in hos ett behörigt organ för Emas i EU-27 som utsetts av en
medlemsstat för att tillhandahålla och ansvara för registreringen av organisationer med säte utanför
gemenskapen (artikel 11.1 i Emas-förordningen). För närvarande tillhandahåller följande
medlemsstater global Emas-registrering: Finland, Tyskland, Spanien, Italien, Danmark, Österrike,
Belgien och Portugal. Dessutom måste den miljökontrollant som kommer att utföra kontrollen och
godkänna organisationens miljöledningssystem vara ackrediterad eller ha erhållit licens i den
medlemsstat där organisationen ansöker om registrering (artikel 3.3 i Emas-förordningen).
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Enligt artikel 3.2 i Emas-förordningen innebär detta att i) organisationens huvudkontor eller
ledningscentral som utsetts för företagsregistreringen ska vara belägen i en medlemsstat i EU-27, och
ii) att ansökan om företagsregistrering ska göras hos det behöriga organet i denna medlemsstat.
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