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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙ}ύ<.ΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

EMAS (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME)
ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εχει τεθεί ήδη σε ισχύ ο κανονισμός για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (1836/93/ΕΟΚ της 29ης Ιουνίου 1993) κα ι την εκούσια
συ μμ ετοχή σε αυτό των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα .

Η ιδέα για ένα τέτοιο « εργαλείο » είναι Ευρωπαϊκή και προκύπτει από τη ν πρόβλεψη του
Αρθρου

130 r τ ης Συνθήκ ης της Ε . Ε. σύμφωνα με το οποίο :

« Η πολιτική της Ε.Ε για το περιβάλλον στοχεύει σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας,
παίρνοντας υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων σε διάφορες περιοχές της Ε.Ε. Θα
βασίζεται στη αρχή της πρόληψης και στην προληπτική δράση και στην αρχή του « Ο
ρυπαίνων πληρώνει >»> .

Αντι κειμενικός σκοπός του κανονι σμού αυτού είναι η προώθηση της διαρκούς βελτίωσης
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και η ενημέρωση του
κοινού ως προς αυτές.
Στο σύστημα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εκουσίως οι επ1χειρήσεις που ασκούν
βιο μηχανικέ ς δραστηριότητες. Το σύστημα αυτό δε θίγει τους κοινοτικούς κανόνες ή τις

εθνι κές νο μοθεσίες που αφορούν στους περιβαλλοντικούς ελέγχο υς και ούτε απαλλάσσει
τις επι χε ιρήσεις από τις σχετικές υποχρεώσεις τους για την
εφαρ μογή των
θεσμοθετημένων κανόνων και προτύπων .

Οι επιχειρήσεις με βιομηχανι κή δραστηριότητα μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν στο
σύστημα για κάθε χώρ ο ή χώρους άσκησης των δραστηριοτήτων τους.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σύστημα

Για να περιληφθεί ένας χώρος στο σύστημα, η επιχείρηση πρέπει

:

1. να θεσπίσει περ ιβαλλοντική πολιτική στην οποία εκτός απο την πρόβλεψη γ ια
συμμόρφω ση με όλες τις συναφείς κανονι στι κές απαιτήσεις που αφορούν στο
περιβάλλον , πρέπει να περιλαμβάνεται και η ανάληψη υποχρεώσεων για την εύλογη και
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντι κών επιδόσεων , ούτως ώστε να μειώνοντα ι οι
περιβαλλοντι κές επιπτώσεις σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν εκείνα που
αντιστοιχούν στην οικονομικώς βιώσιμη εφαρμογή της καλύτερης διαθέσιμης
τεχνολογίας

(

ΒΑΤ)

.

2. να πραγ ματοπο ιήσε ι περιβαλλοντική ανάλυση του χώρου δραστηριοτή των τ ης για
θέμ ατα όπως :
1) αξιολόγηση, έλεγχος και μείωση των επιπτώσεων της εκάστοτε δραστηριότητας στους
διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς .
3

2) διαχείριση, ε~οικονόμηση, επιλογή και μεταφορά πρώτων υλών ,
3) διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτων.
4)
5)
6)
7)
8)

μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μεταφορά και διάθεση αποf,λήτων.

εκτίμηση, έλεγχος και μείωση θορύβου εντός και εκτός του χώρου δραστηριοτήτων.
επιλογή νέων μεθόδων παραγωγής και αλλαγές μεθόδων παραγωγής

σχεδιασμός προϊόντων (σχεδίαση, συσκευασία, μεταφορά, χρήση και διάθεση)
περιβαλλοντικές επιδόσεις και πρακτικές των εργολάβων, των υπεργολάβων και των
προμηθευτών

9) πρόληψη και μετριασμός των περιβαλλοντικών ατυχημάτων
1Ο) διαδικασία έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
11) ενημέρωση, εκπαίδευση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά ζητήματα
12) ενημέρωση τρίτων σε θέματα περιβάλλοντος

3.

να εισάγει , υπό το φώς των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης, περιβαλλοντικό
πρόγραμμα

διεξαγόμενες

για

το

στον

προγράμματος θα

χώρο

εν
είναι

και

λόγω
η

σύστημα

χώρο

περιβαλλοντικής

δραστηριότητες .

εκπλήρωση

των

διαχείρισης

Στόχος

υποχρεώσεων

του
που

για

όλες

τις

περι βαλλοντικού
περιέχονται

στην

περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών

επιδόσεων.

4.

να διενεργεί ή να αναθέσει σε άλλους να διενεργούν, περιβαλλοντικούς ελέγχους στους
οικείους χώρους δραστηριοτήτων

5.

να καθορίσει αντικειμενικούς σκοπούς στο ανώτατο κατάλληλο επίπεδο διοίκησης για τη

συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με βάση τα πορίσματα του ελέγχου
και να αναθεωρεί ανάλογα το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ώστε να είναι δυνατή η

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών στον εν λόγω χώρο .

6.

να συντάσσει , συμφωνα ειδική περιβαλλοντική δήλωση για κάθε ελεγχόμενο χώρο
δραστηριοτήτων .

7. να μεριμνά για την εξέταση της πολιτικής , του προγράμματος, του συστήματος
διαχείρισης, της ανάλυσης ή της διαδικασίας ελέγχου που αφορούν στο περιβάλλον
καθώς και της περιβαλλοντικής δήλωσης ή των περιβαλλοντικών δηλώσεων ,
προκειμένου να βεβαιώνεται ότι είναι σύμφωνα με τις σχετικές επιταγές του παρόντος
κανονισμού , καθώς και για την επικύρωση των περιβαλλοντικών δηλώσεων .

8. να διαβιβάζει την επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση στον αρμόδιο οργανισμό του
κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο χώρος δραστηριοτήτων και να τη γνωστοποιεί
με τον κατάλληλο τρόπο, στο κοινό αυτού που κράτους μέλους.

9. να θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική , δηλαδή να προσδιορίσει συνολικούς στόχους και
αρχές δράσης ως προς όλες τις υφιστάμενες κοινοτικές απαιτήσεις που αφορούν στο
περιβάλλον.

4

Η επιχείρηση ποιι. έχει ενταχθεί στο σύστημα πρέπει να φροντίζει γ ι α την εξέταση της
πολιτικής, του -προγράμματος, του συστήματος της ανάλυσης ή της διαδικασίας
ελέγχου που αφορούν στο περιβάλλον .

1Ο . Να συνταχθεί περιβαλλοντική δήλωση με πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης στο συγκεκριμένο χώρο δραστηριοτήτων .

Από την πλευρά τους τα κράτη - μέλη θεσπίζουν σύστημα για την διαπίστευση
ανεξάρτητων επιθεωρητών περιβάλλοντος και την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους.

Γι α το σκοπό αυτό τα κράτη - μέλη είτε μπορούν να συστήσουν οργανισμούς με ανάλογες
δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενους οργανισμούς διαπίστευσης.
Κάθε αρμόδιος οργανισμός καταχωρεί σε ειδικό μητρώο κάθε χώρο δραστηρ ι οτήτων για το
οποίο έχει λάβει επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση .

·

Στον κανονισμ ό γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα κράτη - μέλη
κ αλούνται να προωθήσουν τη συμμετοχή αυτών στο σύστημα οικολογ ι κής δ ι αχείρισης και
ελέγχου , θεσπίζοντας ή προωθώντας μέτρα και δομές τεχνικής βοήθειας.
Πρόκειται αναμφίβολα για έναν κανονισμό που αν λειτουργήσει στην πράξη μπορεί
να

συμβάλει

στην

αντιμετώπιση

των

επιπτώσεων

στο

περιβάλλον

από

τις

παραγωγικές δραστηριότητες.

Ο εκούσιος χαρακτήρας του

Ο εκούσιος χαρακτήρας του
πρωτίστως απευθύνεται ,

EMAS

EMAS στηρίζεται στο γεγονός ότι η βιομηχανία στην οποία

μπορε ί να ωφεληθεί από τον προαιρετικό του χαρακτήρα ,

διότι

έτσι λειτουργεί σε συναινετική βάση και παίρνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα .
Οι

κυβερνήσεις

από

την πλευρά

τους

επιθυμούν

τα

εθελοντικά

πρότυπα

διότι

τις

απαλλάσσε ι από την ανάγκη δημιουργίας αντίστοιχης νομοθεσίας.
Με την εφαρμογή του

EMAS

αναμένεται και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση . Τα

στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να εκπαιδεύονται γι ' αυτό το σκοπό .
Οι

μεγάλες επιχειρήσεις

π ραγματικά

τρομάζουν

μάλλον
στην

δεν

αντιμετωπίζουν πρόβλημα .

εφαρμογή

των

περιβαλλοντικών

Εκε ίνες

όμως που

ρυθμίσεων

είναι

οι

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις . Για την χώρα μας όπου οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
αποτελούν το 90% περίπου των επιχειρήσεων το πρόβλημα διαφαίνεται εντονώτερα .
Πάντως προσδοκώνται πολλά από το γεγονός ότι η συμμετοχή είναι εκούσια .

5

2.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑιι:ιοΤο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του E~.1AS ( Eco
Management and Audit Scheme, δηλαδή Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου) ,
ε ίναι σχετικά νέο , τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα .
Η

Ε . Ε. έχει εκδόσει και θέτει σε εφαρμογή τον υπ' αριθμ .

Κανονισμό του

1836/93

Συμβουλίου , για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου ,

(EMAS).

Στον κανονισμό αυτό περιγράφονται οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις που θα
πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις στο σύνολο ή σε τμήματα των δραστηριοτήτων τους.
Μέσω αυτής της οριοθέτησης του πλαισίου ανάπτυξης και στήριξης κοινής
περιβαλλοντικής πολιτικής , προκύπτουν και οι κύριες κατευθύνσεις που θέτει ο
Κανονισμός

•

1836/93 που

Την περιβαλλοντική

αφορούν :

πολιτική

των

επιχειρήσεων που

θα

πρέπει

να

είναι

σαφώς

καθορισμένες με περιγραφή των στόχων , διαδικασιών και ενεργειών υλοποίησης.

•

Τις αναγκαίες προυποθέσεις που θέτει η Ε. Ε. για την ένταξη της επιχείρησης στην

κεντρ ική προσπάθεια της ανάπτυξης συστημάτων Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου .

•

Την δομή του συστήματος περιβαλλοντικού ελέγχου η οποία αφορά τόσο τη διερεύνηση
των περιβαλλοντικών επιδράσεων από το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, όσο και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών για τη

μείωση

τους,

καθώς

και

τον

τρόπο

ελέγχου

του

συστήματος

περιβαλλοντικής

διαχείρισης της επιχείρησης από διαπιστευμένους Εθνικούς ή Κοινοτικούς φορείς .

Λόγω

της

ποικιλίας

επιχειρήσεις

ανάλογα

των
με

λειτουργιών
τον

τομέα

και

των

διεργασιών

παραγόμενων

που

προιόντων ,

χρησιμοποιούν
καθώς

και

οι

των

ιδιαιτεροτήτων τους, είνα ι προφανές ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επί
μέρους στοιχεία τα οποία θα συνθέτουν την εφαρμογή αυτής της πολιτικής .

Ο κανονισμός 1836/93 δεν θα αναλυθεί ιδιαίτερα στο κεφάλαιο αυτό και βρίσκεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της μελέτης. Μερικά όμως βασικά σημεία που αφορούν τους στόχους, τη
διαδικασία συμμετοχής και τα επι μέρους τμήματα του EMAS, θα αναφερθούν συνοπτικά
στα επόμενα

.

Συγκεκριμένα σχετικά με τους σκοπούς του συστήματος

EMAS συνοπτικά αναφέρεται ότι

οδηγούν στην επίτευξη των παρακάτω στόχων, ήτοι

•

στη μείωση του όγκου των αποβλήτων

•

στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών

• στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ατυχήματα που θα είχαν επιπτώσεις στο
περιβάλλον

• στην εισαγωγή " καθαρών" τεχνολογιών και νοικοκύρεμα τη ς βιομηχανίας στον τομέα
της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς .
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Οι βιομηχανικές επιχεJρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν συστήματα EMAS σε επι μερους

τμήματα ή στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους . Σύμφωνα με τον Κανονισμό το EMAS
ασχολείται

:

• Με τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
απαιτείται μιά σειρά δράσεων όπως , περιβαλλοντική επιθεώρηση , οργανόγραμμα
προσωπικού , προγραμματισμό δράσεων και διαδικασιών για το περιβάλλον και τέλος
συστήματα παρακολούθησης για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

• Με

τη διατύπωση Περιβαλλοντικής δήλωσης στην οποία καταγράφονται οι
αντικειμενικοί σκοποί που έχει θέσει η επιχείρηση για την βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεών της.

•

Με τη συστηματική και περιοδική επιθεώρηση και επικύρωση από ανεξάρτητο
Διαπιστευμένο
Επιθεωρητή
Περιβάλλοντος
της
αποτελεσματικότητας
του
περιβαλλοντικού συστήματος που εφαρμόζει η επιχείρηση .

•

Με

τη

δημόσια

ενημέρωση

της

αναγνώριση

άσκησης

των

προσπαθειών

περιβαλλοντικής

της

πολιτι κής

επιχείρησης

της

και

επιχείρησης

την

ετήσια

από

τους

αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαική Επιτροπή και την παράλληλη δημοσίευση στην
επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων .

Μετά το πέρας της χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης , γίνετα ι από
αυτή , η περιβαλλοντική δήλωση .
Η περιβαλλοντική δήλωση είναι η διακύρηξη της
επιχείρησης προς το κοινό στην οποία εκφράζεται η "δέσμευση" που ο ι κιοθελώς έχει
αναλάβει

για

την

δημοσιοπόιηση

χάραξη

των

και

στοιχείων

άσκηση

που

περιβαλλοντικής

συνθέτουν

την

πολιτικής .

περιβαλλοντική

Αποτελεί

την

πολιτική

της

επιχείρησης και καλύπτει όλους τους χώρους δραστηριοτήτων στους οποίους εφαρμόζεται
σύστημα Οικολογικής Διαχείρησης κα ι Ελέγχου .

Γίνεται σαφής αναφορά στους τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης που αφορούν το
σύστημα

EMAS,

στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και στους στόχους που έχει

θέσει η επιχείρηση.
Με την παράθεση συγκεκριμένων ποσοτικών δεδομένων παρουσιάζονται τα επιτεύγματα

της επιχείρησης στην βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της καθώς και στην
ο ρθολογικότερη χρήση των πόρων που διαχειρίζεται .

Η πρώτη περιβαλλοντική δήλωση γίνεται μετά το πέρας της αρχικής περιβαλλοντικής
επιθεώρησης της επιχείρησης. Η δήλωση περιοδικά ανανεώνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι
η μέγιστη χρον ική διάρκεια ισχύος της είναι τρία χρόνια.

Εκτός από τα παραπάνω ο Κανονισμός 1836/93 περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις σχετικά
με τις πολιτικές , για προγράμματα και τα συστήματα διαχείρησης στον τομέα
περιβάλλοντος (Παράρτημα 1 ), τις απαιτήσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο
( Παράρτημα 11), τους όρους σχετικά με τη διαπίστευση των επιθεωρητών περιβάλλοντος
και τα καθήκοντα τους (Παράρτημα 111) κα ι τέλος λεπτομέρειες σχετικά με τη δήλωση
συμμετοχής στο

EMAS (

Παραρτήματα ΙV και

V ).

Εκτός από τον παραπάνω κανον ι σμό της Ε. Ε. που αποτελεί ως είναι (αυτούσιος) μέρος
κα ι της Ελληνικής Νομοθεσίας, για την διαπίστευση φορέων επιθεώρησης και ελέγχου που

8

θα ασχοληθούν με _την- εφαρμογή του EMAS ισχύει και ο Νόμος 2231 /94 που αφορά τη
σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ . )(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) .
Σ τα πλαίσια του Ε . ΣΥ.Δ. που αποτελείται από εννέα μέλη , λειτουργούν δύο τεχνικές
επιτροπές , εκ των οποίων η μία ασχολείται με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και
επιθεώρησης.

Για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας πρέπει πολλά να γίνουν ακόμη σχετικά με τη
διαδικασία διαπίστευσης (accreditation), τη συμμόρφωση (conformity), των φορέων
πιστοποίησης

(certification body), κα ι την επιθεώρηση (inspection), που θα διευκολύνουν
την εφαρμογή του EMAS . Για τη διαδικασία διαπίστευσης χρήσιμες είναι οι οδηγίες του
EAC (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) .

Τέλος πρέπει να αναφερθεί η δουλειά που γίνεται σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα

πρέπει να αναφερθεί η πραγματικά σπουδαία δουλειά στον

ISO, όπου η ανάπτυξη
1991 με τη δημ ι ουργία μιας
(SAGE- Strategic Adνisory Group of

περιβαλλοντικών πρότυπων σε διεθνές επίπεδο άρχισε το
ο μάδας Στρατηγικών Συμβούλων για το Περιβάλλον

E nνironment) . Η δουλειά του

SAGE υποστηρίχθηκε με τη δημιουργία ενός σώματος με την
εξουσιοδότηση και αναπτύσει πρότυπα . Ετσι η Τεχνική Επιτροπή 207 ( TC 207- Technical
Committee 207), άρχισε τις εργασίες της τον Ι ούνιο του 1993. Η TC 207 έχει διάφορες
υποεπιτροπές (SC), από τις οποίες η πιο σημαντική για το EMAS είναι η SC1 αρμόδια για
το EMS (Enνironmenta l Management System), με πρόεδρο το Ηνωμένο Βασίλειο .
Ο ΙSΟ σε συνεργασία με τον

CEN, έχει αποδώσει σε σχέδιο τα παρακάτω ISO:

• ΙSΟ 14001 : 199Χ. Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρησης -Προδιαγραφές και οδηγίες
χρήσης.

• Ι SΟ 1401Ο: 199Χ. Οδηγίες για Περιβαλλοντικό Ελεγχο- Γενικές αρχές Περιβαλλοντικού
Ελέγχου.

• ΙSΟ 14011 : 199Χ. Οδηγίες για περιβαλλοντικό έλεγχο- Διαδικασίες ελέγχου-Ελεγχος των
συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρησης.

• ΙSΟ

14012: 199Χ.

Οδηγίες

για

Περιβαλλοντικό

έλεγχο

-

κριτήρια

Αξιολόγησης

Περιβαλλοντικών Ελεγκτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) .

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί και το BS 7750, το Βρετανικό πρότυπο που επίσης
αναφέρεται στην οργάνωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου . Το BS
7750 εκδόθηκε από το BSI (British Standard lnstitution) το 1992, και ήταν το πρώτο
πρότυπο για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρησης . Ακολουθώντας ένα πιλοτικό
πρόγραμμα , το πρότυπο προσαρμόστηκε σε νέα δεδομένα και μιά πρώτη αναθεώρηση
έγινε το 1994. Υπάρχει μιά στενή σχέση ανάμεσα στο BS7750 και το Παράρτημα 1 του
EMAS, και είναι πιθανό ότι η επιτροπή θα δεχθεί ότι το BS7750 ικανοπο ι εί τις βασικές
απαιτήσεις του

EMAS.

9

3.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
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-

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

EMAS (1836/93)

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ε .
Ολα τα κράτη

- μέλη έχουν ορίσει ένα αρμόδιο Οργανισμό όπως αναφέρει το άρθρο 18 του

κανονισμού . Στην πράξη το σύστημα διαπίστευσης αναλαμβάνεται από τον οριζόμενο
Οργανισμό

διαπίστευσης

(άρθρο

6).

Σε ορισμένες

χώρες οι

δύο

αυτοί

Οργαν ι σμοί

ταυτίζονται . Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδέν κράτος έχει ιδρύσει έναν ειδικό Οργανισμό γι'

αυτό το σκοπό .
Ορισμένες χώρες όπω ς το Β έλγιο και η Γερμανία , έχουν περισσότερους από έναν αρμόδιο
Οργανισμό

και

στις

περισσότερες

χώρες

ο

αρμόδιος

φορέας

είναι

το

Υπουργείο

Π ερ ι βάλλοντος.

Σε πολλές χώρες θεσπίσθηκαν νόμοι εθνικοί για να εναρμονισθεί ο κανονισμός
την εθνική νομοθεσία .
προαγωγή του

EMAS με

Πολλά κράτη άρχισαν να εργάζονται στην πληροφόρηση και

EMAS.

Για την διαπίστευση πολλά κράτη απεφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα διεθνή πρότυπα

CEN, ΕΝ 45012 σχετικά μ ε τα εργαστηριακά πρότυπα , τα οποία έχουν την ίδια
προσέγγιση με το EMAS.
Στην ανά κράτος αναφορά που ακολουθεί, θίγονται τα ακόλουθα θέματα :

• Νομοθεσία και εφαρ μογή (άρθρο 16),
•

Αρμόδιος Οργανισμός (άρθρο

18),

• Οργανισμός Διαπίστευσης (άρθρο 6),
• Ενημέρωση (άρθ ρο 15),
•

Τέλη και δαπάνες (άρθρο

4),

• Διαπίστευση Επιθεωρητών (άρθρο 6).
Τέλος

δίδεται

ένας

κατάλογος

καταχωρημένων

διαπιστευμένων επιθεωρητών στην Ευρωπαϊκή Ενωση .
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χώρων

δραστηριοτήτων

και

1.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Νομοθεσία

: Ο Ομοσπονδιακός Νόμος 622 της 12ης Σεπτεμβρίου 1995.
Επιβεβαιώνει ότι αναφέρεται στο EMAS. Το Ομοσπονδιακό Υπουργε ίο Περι βάλλοντος,
ορίζεται ως αρμόδιος Οργανισμός. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για τις Ο ικονομικές
υποθέσεις ορίζετ αι , ως ο Οργανισμός Διαπίστευσης.

Ενημέρωση

: Υπάρχουν

πολλές δραστηριότητες για την προβολή του

διαφημίσεις και ο διαγωνισμός του

υπάρχει

άλλος

διαγωνισμός

για

EMAS . Διασκέψεις ,
πρωταθλητέ ς το 1995 κα ι

ECO AUDIT (αναδείχθηκαν
το 1996). Γι α την προώθηση συμμετοχής των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει πρόγραμμα που επιχορηγείται από ιδιωτική Τράπεζα .
Δαπάνες και Τέλη

: Ο προϋπολογισμός για το EMAS στο Υπο υργείο Περιβάλλοντος
ανέρχεται σε 302.000 ECU. Ειδι κά Διοι κητικά Τέλη πληρώνονται για την δι απίστευση των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ανέρχονται σε 3.771 ECU για μεμονωμένα άτομα και 5.280
ECU για Οργανώσει ς. Για την καταχώρηση των χωρών τα Διοικητικά Τέλη ανέρχονται σε
568 ECU ανά χώ ρο .
Διαπίστευση

: Ενας διαπιστευμένος Επιθεωρητής Περιβάλλοντος πρέπει να πληρεί τα

ακόλουθα :

• Κτήση αναλόγου Πανεπιστημιακού Διπλώματος.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική γνώση και εμπειρία .
• Θετική εκτίμηση της ικανότητας σύμφωνα με ορισμένα

2.

άρθρα του νόμου .

ΒΕΛΓΙΟ

Το Βέλγιο έιναι ένα Ομοσπονδιακό Κράτος αποτελούμενο από 3 Περιφέρειες
Βαλλονία

και

Περιοχή

Πρωτευούσης

Βρυξελλών)

και

3

Κοινότητες

( Φλαμανδία ,

( Γερμονόφωνη ,

Γαλλόφωνη και Φλαμανδόφων η ) .
Α. Ομοσποδιακό Επίπεδο.

Στο Βέλγιο τα περισσότερα περιβαλλοντικά θέματα είναι αρμοδιότητα των Περ ιφερειών . Σε
ομοσπονδιακό επίπεδο παραμένουν θέματα σχετικά με τα πυρηνικά και τις μεταφορές .
Υπάρχει λοιπόν αρμόδιος Ομοσπονδιακός φορέας υπεύθυνος στην
και για το

Πυρηνική Ασφάλεια

EMAS σε ότι σχετικό .

Νομοθεσία : Υπεγράφει στις 30 Μαρτίου 1995 ένα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του
Ομόσπονδου Κράτους και των τριών Περιφερειών αναφορικά με την εφαρμογή του EMAS.
Απεφασίσθη ότι το Β έλγιο θα αντιπροσωπεύεται , στο Συμβούλιο του άρθρου 19, από
έναν εμπειρογνώμονα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών υποθέσεων καθώς
κα ι από έναν εμπειρογνώμονα κάθε Περιφέρειας .
Τα αρμόδια Οργανα (άρθρο 16) ορίσθηκαν και είναι τα ακόλουθα :

• Ομοσπονδιακό Επίπεδο : Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τον πυρηνι κό έλεγχο
• Περιοχή Βρυξελλών : IBGE
• Περ ιοχή Φλαμανδίας : AMINAL
• Περ ιοχή Βαλλονίας : Υπουργε ίο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
12

Διαπίστευση : ος Οργανισμός Διαπίστευσης (άρθρο 6) ορίσθηκε το Υπουργείο
Οικονομικών Υποθέσεων . Δ ιεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας. Υποδιεύθυνση Ποιότητας.
Το σύστημα Διαπίστευσης είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές . Το

BELCERT εκδίδει τα

κριτήρια για τη διαπίστευση των Επιθεωρητών και των διαπιστευμένων Οργανισμών . Η

έκδοση που υπάρχει σήμερα είναι μιά τροποποιημένη έκδοση του ΕΝ 45012.

«Γενικά κριτήρια για την πιστοπο ίηση οργάνων που ενεργούν πιστοποιήσεις συστημάτων
ποιότητας», αναφερόμενοι σε συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κα ι αποτελείται από
έναν 40-σέλιδο οδηγό .
Β. Περιφερειακό επίπεδο .

8.1.

Περιφέρεια Βρυξελλών

-

Πρωτευούσης.

Νομοθεσία

: Το 1989 συστήθηκε το IBGE (Adm inistration de Ι ' Enνironment en Reg ion
Bruxelloise), ο αρμόδιος φορέας για περιβαλλοντικά θέματα . Τον Απρίλιο του 1995 ένα
διάταγμα όρισε το IBGE αρμόδιο όργανο για το EMAS. Το IBGE είναι αρμόδιο για την
καταχώρηση των διαπιστευμένων χώρων και για την ενημέρωση και προαγωγή του

EMAS . Δίνονται 3 με 4 διασκέψεις το χρόνο και 2 φορές το χρόνο υπάρχει ενημερωτικό
δελτίο . Τα τέλη δεν έχουν αtςόμη ορισθεί.

8.2.

Περιφέρεια Φλαμανδίας

Νομοθεσία : Υπάρχει ένα δ ιάταγμα για την περιβαλλοντική διαχείριση εν γένει . Την 14η
Απριλίου 1995 αρμόδιο όργανο για το EMAS ορίζεται το AMINAL. Δεν υπάρχει ειδική
ενη μέρωση ή προαγωγή για το

EMAS.

Υπάρχει ειδικό κονδύλιο

(3,9 m ECU)

για την

υποστήριξη προληπτικών μέτρων για το περιβάλλον από Κλαδικές Οργανώσεις .
Υπάρχουν

30 projects

που ήδη χρημ ατοδοτήθη καν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις « ορ ιζόμενες ως

Class 1» η περιφέρεια μπορεί νομοθετικά να
ζητήσει περιβαλλοντικό audit, ανεξαρτήτως του EMAS.

8.3.

Περιφέρεια Βαλλονίας

Ουδεμία νομοθεσία υπάρχει σχετική με το

EMAS ή άλλη επίσημη προαγωγή του EMAS.
prime) για επιχειρήσεις που επενδύουν για
τη μείωση της ρύπανσης ή της προστασίας του περιβάλλοντος που αντιστοιχούν στο 20%
της επένδυσης για eco - audit συμφώνως προς τα ΙSΟ ή EMAS πρότυπα .

Υπάρχουν όμως διάφορα κονδύλια (υπό μορφή

Υπάρχει εδώ και δύο χρόνια ένας Conseiller au Enνironement (Σύμβουλος Περιβάλλοντος)
που ασχολείται αποκλειστικά με μικρο - μεσαίες επιχειρήσεις με αποστολή να αναπτύξει

την πρόληψη των περιβαλλοντι κών ζημιών. Η επιχείρηση δέχεται τον Σύμβουλο επί μία
εβδομάδα .

3. ΔΑΝΙΑ
Νομοθεσία : Στην Δανία δύο Υπουργικά Διατάγματα εξεδώθησαν για την εφαρμογή του

EMAS

(τα

644

και

643, 717/1994).
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Η ΕΡΑ (Δανική Υπ_!lpεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) είναι το αρμόδιο Οργανο για το
EMAS , ενώ το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας όρισε την DANAK (Δανικός
Οργανισμός Πιστοποίησης) ως το Οργανο Διαπίστευσης .
Υπάρχει ένας διαπιστευμένος Επιθεωρητής μέχρι σήμερα .
Ενημέρωση : Η ΕΡΑ έχει τυπώσει μία μπροσούρα σχετική με το

EMAS. Για μια πενταετή

περίοδο έχουν προϋπολογισθεί 1,2 m ECU για την προαγωγή του . Εχουν θεσπισθεί
κ ίνητρα (16 m ECU για πέντε χρόνια) για την εφαρμογή του EMAS κυρίως από
μ ικρομεσαίες επιχειρήσεις . Το

1995, 18 projects έγιναν δεκτά , 11 γενικής φύσεως και 7 για

βιομηχανίες.

Δαπάνες και Τέλη : Η ετήσια δαπάνη για μία διαπίστευση ε ίναι

4.

823 ECU +ΦΠΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Νομοθεσία

: Ειδικός νόμος θεσπίσθηκε ο 1412/1994, «νόμος για την εθελουσία
συμμετοχή βιομηχανικών εταιριών στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στο audit».
Η Φιλανδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ορίζεται ως το αρμόδιο όργανο και η FINAS ως
όργανο Διαπίστευσης (Υπηρεσία Μετρολογίας και Πιστοποίησης) .

Γίνονται ορισμένα σεμινάρια για την προώθηση του
Επιθεωρητής Περιβάλλοντος μέχρι τώρα

.

Εξετάζονται δύο αιτήσεις.

Δαπάνες και Τέλη

Οργανισμούς και

5.

EMAS. Ουδείς διαπιστευμένος

: Για την διαπίστευση των
2.500 - 7.000 ECU για ιδιώτες .

Επιθεωρητών

5.000 - 14.000 ECU

για

ΓΑΛΛΙΑ

Νομοθεσία : Το

EMAS

δεν έχει ενσωματωθεί σε κανένα νόμο .

Το αρμόδιο Οργανο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Οργανο Διαπίστευσης η

COFRAC, μοναδικός οργανισμός για διαπιστεύσεις. Το Τμήμα Περιβάλλοντος της
COFRAC διαπιστεύει τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Πρώτες διαπιστεύσεις έγιναν τον
Σεπτέμβριο του 1995, δίχως την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Η COFRAC έχει υπό επεξεργασία ένα κείμενο για τα κριτήρια διαπίστευσης των
Επιθεωρητών στη Γαλλία.

Οι υποψήφιοι Οργανισμοί ή ιδιώτες πρέπει να έχουν γνώσεις στους επιμέρους τομείς και
στα συστήματα διαχείρισης. Επίσης σε θέματα σχετικά με το βιομηχανικό περιβάλλον,
τεχνικές γνώσεις για τις υπό εξέταση δραστηριότητες καθώς και νομικές και διοικητικές
γνώσει ς .
Τέλη και Δαπάνες

:

δεν έχουν ακόμη ορισθεί.

Ενημέρωση και Προαγωγή : Ενημερωτικά προγράμματα έχουν αρχίσει σε εθνικό και
Περ ι φερειακό επίπεδο . Φορείς είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το CFDE ( Κέντρο
Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης στο Περιβάλλον της Βιομηχανίας) , τα DRIRE
( Περιφερειακές Διευθύνσεις για τη Βιομηχανία , την Ερευνα και το Περιβάλλον ) . Ειδικά οι
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Μικρομεσαίες Επιχ~ιρήσεις μπορούν να λάβουν οικονομικές ενισχύσεις για επενδύσεις
σχετικές με την περιβαλλοντική διαχείριση στα πλα ίσια του FRAC ( Περιφερειακά Κονδύλια
για βοήθεια ή συμβουλή) .

Αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα (Μάρτιος 1993 - Μάρτιος 1995), του οποίου ο
σκοπός ήταν με βάση τον κανονισμό EMAS, να αποφασίσει τους ρόλους και τις ευθύνες
κάθε ρόλου που παρεμβαίνει στο σχήμα.

Το πρόγραμμα αυτό έδωσε τη δυνατότητα εξαγωγών συμπερασμάτων :

•

στη βιομηχανία , σχετικά με το

EMAS ,

• στους Ειδικούς και Συμβούλους Περιβάλλοντος , ώστε να προετοιμασθούν για την
επιθεώρηση ,

•

στην AFNOR (αντίστοιχη του ΕΛΟΤ) , να δοκιμασθεί η τυποποίηση Χ30
το περιβάλλον ,

• στο

Υπουργείο

Περιβάλλοντος ,

να

εκτιμήσει

την

Γαλλική

- 200

σχετικά με

προσφορά

στην

περιβαλλοντική διαχείριση .

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού μπορεί να θεωρηθούν θετικα αφού πολλές
παρεξηγήσεις λύθηκαν και μια πρόοδος σχετικά με την συνοχή του κανονισμού επετεύχθη .

6.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νομοθεσία

: Πολλοί νόμοι θεσπίσθηκαν στην Γερμανία για την εφαρμογή του EMAS.
Πρώτος ο : UAG της 7/12/1995 ο οποίος αναφέρεται στην γενική της εφαρμογή της
EMAS. Ακολουθεί ο 18/12/95 που εξηγεί την διαδικασία διαπίστευσης των επιθεωρητών ,
ο UAGBV της 18/12/95 ο οποίος ορίζει τον DAU ως το όργανο διαπίστευσης και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος ως αρμόδιο όργανο στην Γερμανία . Τέλος ο UAGGEBV της
18/12/95 που ορίζει τα τέλη και τις δαπάνες.
Στη Γερμανία εγκαθιδρύθηκε ολόκληρο σύστημα για το

EMAS.

Επιτροπές ιδρύθηκαν για

την εφαρμογή του. Είναι ξεκάθαρα ορισμένοι οι φορείς, οι υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια και
η συμμόρφωση προς την εθνική νομοθεσία επιβεβλημένη . Εξηγείται πως

πρέπει να

πραγματοποιείται κάθε ενέργεια καθώς και οι συνέπειες της μη πιστής εφαρμογής.
Μ ία Εθνική Επιτροπή έχει συσταθεί, είναι υπεύθυνη για την πιστή εφαρμογή του

Λογοδοτεί στο

BMU.

Ελέγχει τους επιθεωρητές, τις εταιρείας και το

μια ιδιωτική εταιρία συνεργαζόμενη με τη Δημόσια Διοίκηση . Το

DAU

DAU,

EMAS.

το οποίο είναι

έχει την άμεση επαφή

με τους Επιθεωρητές και τις εταιρίες . Τέλος υπάρχει μια άλλη Επιτροπή αποτελούμενη
από αντιπροσώπους της βιομηχανίας , των

lander κλπ., της
με το EMAS καθώς

οποίας ο σκοπός είναι να

προτείνει βελτιώσεις στους νόμους σχετικά

αποκτάται εμπειρία .

Ενημέρωση : Διάφορα τμήματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν καθορισμένα
καθήκοντα στην ενημέρωση , προβολή και διάδοση του

EMAS.

Το Βιομηχανικό και

Εμπορικό Επιμελητήριο οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις επιμόρφωσης. Σε επίπεδο

lander

παρομοίως .
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Υπάρχουν πολλές ~υνατότητες για μικρο - μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του EMAS:
Κρατικές δανειοδοτήσεις για αλυσίδα παραγωγής ευαίσθητης προς το περιβάλλον .

Διαρθρωτι κά Ευρωπαϊκά Κονδύλια χρ ησιμοποιούνται για πριμοδότηση επ•χειρήσεων ,
καλύπτονται έξοδα για Συμβούλους και αναδιοργάνωση της επιχείρησης , ώστε να καταστεί
δυνατή μία καταχώρηση EMAS. Οι πριμοδοτήσεις δίνονται απευθείας στις επιχειρήσεις και
όχι σε κλαδικά οργανα όπως στη Δανία και την Ολλανδία .
Τέλη και Δαπάνες : Η ατομική διαπίστευση είναι 4.500 ECU και για μια οργάνωση 3.7 15
ECU. Για τη διαπίστευση των χώρων τα τέλη ορίζονται αναλόγως.
Διαπίστευση

: Η DAU GmbH που είναι το κοινό όργανο διαπίστευσης Επιθεω ρητών
χρησιμοποιεί ένα σύστημα που έχει κοινούς δεσμούς με το ΕΝ 45012 και ο ι αρμοδιότητες
κα ι δυνατότητες των Επιθεωρητών είναι αυστηρά προγεγραμμένες.

7.

ΙΤΑΛΙΑ

Νομοθεσία

: Στην Ιταλία θεσπίσθηκε με διατάγματα 413 της 2/8/95 μια Επιτροπή 12

ατόμων από τέσσερα Υπουργεία :

•

Περιβάλλοντος ,

•

Βιομηχανίας ,

•

Ασφάλειας και Υγιεινής

• Οικονομικών
ως υπεύθυνο όργανο για όλες τις δραστηριότητες

EMAS

στην Ιταλία .

Οι εξαιρετικές υψηλές προδιαγραφές για την ικανότητα , τις γνώσεις και την καθολική
ανεξαρτησία

από

κάθε

οργάνωση

ή

εταιρία

των

δυνητικών

μελών

της

Επιτροπής ,

απεδείχθη ανασταλτικός παράγων. Δεν ευρέθησαν άτομα με τέτοιες προδιαγραφές και η
εργασία επί του

8.

EMAS

στην Ιταλία καθυστερεί.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Νομοθεσία

: Δύο νόμοι θεσπίσθηκαν , σχετικά με το EMAS στις 21/4/93 σχετικώς με την
διαπίστευση και στις 20/3/95 σχετικώς με την εφαρμογή του . Το Υπουργείο Περιβάλλοντος
ορίζεται ως το αρμόδιο όργανο και το όργανο διαπίστευσης. Βοηθείται από Διϋπουργική
Επιτροπή ,

προβλέπονται

κανονισμός

EMAS παραβιασθεί.

9.

οικονομικές

κυρώσεις

στα

μέλη

της

Επιτροπής

εάν

ο

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Νομοθεσία : Καμμιά ειδική νομοθεσία δεν χρειάστηκε να θεσπισθεί στην Ολλανδία για το
EMAS. Συνετάγη απλώς μία σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των
υπαρχόντων οργάνων του

SCCM το οποίο ορίσθηκε αρμόδιο όργανο και του Deutch
Council for Certification που ορίσθηκε Οργανο Διαπίστευσης.
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Ενημέρωση

: Η ενQμέρωση και προώθηση του EMAS, γίνεται σύμφωνα με τη φιλοσοφία

του SCCM το οποίο χ ρησιμοποιεί άλλους οργανισμούς για την ενημ έ ρωση των
επιχειρήσεων , είτε μέσω Επιμελητηρίων , εμπορ ι κών Οργανώσεων, Οrγανώσεων
Συμβούλων κλπ. Δ ίδονται επίσης διαλέξεις και σεμινάρια και διατίθεται άφθονο
ενημερωτικό υλικό για τις άλλες ομάδες στόχους , που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από

το

1989

το

ευαισθητοποίηση

Υπουργείο

των

Περιβάλλοντος

επιχειρήσεων

στην

άρχισε

πιλοτικό

εφαρμογή

πρόγραμμα

συστημάτων

για

την

περιβαλλοντικής

διαχέιρισης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν

10.000

βιομηχανίες να έχουν ένα τέτοιο σύστημα μέχρι

επιχειρήσεις να έχουν αρχίσει το σχεδιασμό το

25 Μ ECU. Ο σκοπός διπλός:
το 1995 και 250.000 μικρότερες

1995.

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας έχουν ή καθιερώνουν ένα σύστημα σήμερα .
Επίσης

60

Κλαδικές Οργανώσεις έχουν καθιερώσει τέτοιο σύστημα γ ια τον βιομηχανι κό

τους κλάδο .

Το

1990

το ονομαζόμενο Πρόγραμμα Κινήτρων άρχισε . Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται

από προγράμματα ανά Κλαδική Οργάνωση , που αναπτύσουν το διαχειριστικό μοντέλο για

τον ίδιο τους

τον κλάδο . Επίσης εγκαθιστά το

BMD (lndustrial

Enνironment Serν i ces ) το

οποίο δίνει λύσεις σε απλά περιβαλλοντικά προβλήματα των μικρομεσαίων .

Το πρόγραμμα αυτό στρέφεται σε οργανώσεις που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στη
διαχείριση του περιβάλλοντος , όπως Συνδικάτα Εργαζομένων , Οργανώσεις Εργοδοτών ,
Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια ή η Τοπι κή Αυτοδιοίκηση . Εμμεσα μια σειρά από
επιχειρήσεις δύνανται να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων.

Για να πριμοδοτηθεί το πρόγραμμα πρέπει

:

•

Να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά του

•

Να επωφεληθούν απ' αυτό ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρήσεων

•

Να μην είναι επανάληψη υπάρχοντος

• Ο ι εμπλεκόμενοι Οργανισμοί να είναι ενεργά στοιχεία του προγράμματος.
Δαπάνες και Τέλη : Δεν υπαρχει ειδικός προϋπολογισμός για το EMAS. Αλλά από το
1990 το Υπουργείο Περιβάλλοντος θέσπισε προγράμματα διαχείρισης Περιβάλλοντος με
σεβαστούς προϋπολογισμούς Διαπίστευσης. Για το 1996 δεν υπάρχει τέλος καταχώρησης .
Οι Επιθεωρητές πληρώνουν ένα τέλος για την χρήση του συστήματος διαπίστευσης . Ο
αρμόδιος Οργανισμός δημοσίευσε τον Ιούνιο του 1995 έναν «Οδηγό για την διαπίστευση

των Οργάνων Πιστοποίησης που ενεργούν Πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης καθώς και των Επιθεωρητών σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΜΑS » . Βασίζεται
στα ΕΝ

45012, Section C

με παραλλαγές.
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1Ο.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Νομοθεσία

: Αρμόδιο όργανο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όργανο ΔιΓ]πίστευσης
Norsk Akkreditering . Γίνεται χρήση της NS-EN 45012 για τη διαπίστευση και οδηγιών των
ΝΑ

11.

ΠΟΡΤΟΓ ΑΛΙΑ

Νομοθεσία

: Δεν

υπαρχει ακόμη Εθνικός κανονισμός για το

EMAS. Υπάρχει

πρόταση υπό

επεξεργασία προτεινόμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου εμπλέκονται τρείς

φορείς. Το ίδιο το Υπουργείο , το Υπουργείο Βιομηχανίας και το IPG ( Πορτογαλλικό
Ινστιτούτο Ποιότητας) . Σύμφωνα με την πρόταση μία Επιτροπή με εκπροσώπους των 3
φορέων θα

συσταθεί για

την

εφαρμογή

του

EMAS. Το IPG θα είναι το όργανο

Διαπίστευσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος το αρμόδιο Οργανο .

12.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Νομοθεσία

Εθνικό Διάταγμα

:

26/1 /1996,

Υπεύθυνο Οργανο το

PORTMA ( Υπουργείο
ENAC ( Εθνική

Περιβάλλοντος, Δημοσίων Εργων , Μεταφορών) , Οργανο Διαπίστευσης η
Ενωση Πιστοποίησης) .
Ενημέρωση

Τέλη

Διοργάνωση συσκέψεων και διαλέξεων.

: Δεν υπάρχει προϋπολογισμός για το EMAS. Ο υδέν τέλος
καταχώρησης προβλέπεται για το πρώτο έτος εφαρμογής του EMAS.

13.

και

:

Δαπάνες

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Νομοθεσία : Το

EMAS

δεν έχει υπαχθεί σε Εθνικό νόμο . Το ΝΑΒ

(National Accreditation

Body) είναι το αρμόδιο όργανο και όργανο Διαπίστευσης του EMAS.
Υπάρχουν 3 πιλοτικά προγράμματα στον τομέα τροφίμων και σε μια Βιομηχανική Περ ι οχή
στο οποίο συμμετέχουν

1Ο επιχειρήσεις.

Ενημέρωση : Σειρά σεμιναρίων διοργανώθηκε το 1995 στην Ιρλανδ ία και η πρώτη
διαπίστευση χώρου καταχωpήθηκε τον Δεκέμβριο του
Τέλη και Δαπάνες

1995.

: Το ΝΑΒ δημοσίευσε Διαπίστευση από τον Νοέ μβριο του 1995,
καταλόγων τελών για τις διάφορες δραστηριότητες του EMAS. Ακολουθείται η Δ ιαπίστευση
κατά ΕΝ

45012.

α . Καταχώρηση χώρου

Ετήσια ανανέωση

: 489 ECU
: 244 ECU

+ΦΠΑ

β . Τέλος Διαπίστευσης Επιθεωρητών
Αμφότερα :

: 1955 ECU

2932 ECU

18

Υπάρχουν τέλη επι~εώρησης για Επιθεωρητές άλλων χώρων κρατών - μελών που δρούν
στην Ι ρλανδία .

14.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Νομοθεσία : Υπάρχει νόμος

(1994/1596) και Διάταγμα (1995/294) γ ια το EMAS. Η μικτή
εταιρεία Miljostyruingradet (Swedish Council for the Enνironmental Management) ορίζεται
ως αρμόδιο όργανο . Η SWEDAC ως όργανο Διαπίστευσης.
Ενημέρωση

Το

:

Συμβούλιο

Περιβαλλοντι κής

Διαχείρ ισης

είναι

υπεύθ υνο

για

την

εφαρμογή τόσο στις μεγάλες όσο και στις μι κ ρές επιχειρήσεις. Η ενημέρωση γίνεται τόσο
ευθέως όσο και με σεμινάρια , άρθρα κλπ.
Υπάρχει

ειδ ικό

πρόγραμμα

του

οποίου

σκοπός

επιχειρήσεις

EMAS

ή το

(<250 άτομα) ώστε να αναπτύξουν
ISO 14001 . Το NUTEK είναι υπεύθυνο

είνα ι

η

βοήθεια

στις

μι κρομεσα ίες

μεθοδευ μένη εργασία σύμφωνα με το
γι ' αυτό.

Οικονομι κή βοήθεια δεν δίδετα ι στις ατομικές επιχειρήσεις αλλά μόνο σε οργανώσεις
( όπως στην Δανία και Ολλανδία) , Τοπικές Αρχές, Κλάδους, ή Συμβούλους Ανάπτυξης. Στη

περίπτωση αυτή το
Δαπάνες και Τέλη

30% του προγράμματος επιχορηγείται με ανώτερο όριο : 22.873 ECU.
:

Προϋπολογισμός

114.365 ECU

με πρόσθετη

228.731

το οποίο

πρέπει να επιστραφεί στο κράτος . Σκοπός είναι στη Σουηδία το αρμόδιο όργανο να είναι
αυτόνομο οικονομικά . Η καταχώρηση χώρου ποικίλει από
αναλόγως μεγέθους. Τα τέλη
α ίτησης

572 ECU εως 22.873 ECU
των Διαπιστευμένων Επιθεωρητών στην SWEDAC είναι τέλη
τέλη 1,5% του τζίρου (ως 1, 1 Μ ECU) και 0,75% μετά μ ε

1.830 ECU , ετήσια
ελάχιστο ποσό 3.660 ECU καθώς

και πρόσθετα τέλη .

Η Διαπίστευση των Επιθεωρητών γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ
οδηγίας της

SWEDAC,

45012 και τις

η οποία επιθεωρεί τους επιθεωρητές τακτικά και κατά ελάχιστο , μία

φορά το χρόνο .

15.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Νομοθεσία : Δεν υπάρχει η ανάγκη σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Ειδ ικός νόμος
για τ ην εφαρμογή του EMAS, αφού οι υπάρχοντες νόμοι ανταποκρίνονται στις διατάξεις
του . Αρμόδιο Οργανο ορίστηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Department of Enνironment)
και Οργανο Διαπίστευσης το UΚAS (UK Accreditation Service) μη κερδοσκοπι κή εταιρεία .
Ενημέρωση

-

Προαγωγή

:

• Δημοσιεύσεις από το Υπουργείο , τρείς φορές το χρόνο
• Οδηγία για το EMAS και για το SCEEMAS (Small Company Enνi ronmental and Energy
Management Assistance Scheme).
• Διαφημιστική καμπάνια το 1995 στο Εθνικό κα ι Εμπορικό Τύπο και νέα καμπάνια το
1996, κυρίως για την προώθηση του SCEEMAS.
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• Το SCEEMAS απει.ιθύνεται σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 250 άτομα στους τομείς της
βιομηχανίας, της -παραγωγής ενέργειας και διάθεσης ή ανακύκλωσης απορριμμάτων, με
τζίρο < 16 Μ Λίρες . Η πριμοδότηση ανέρχεται στο 50% των εξόδων συμβούλl)υ .
Τέλη και Δαπάνες : Στο Ην . Βασίλειο υπάρχει ειδικός προϋπολογισμός για το

1994 - 1995 : 486.735 ECU
1995-1996 : 851 .899 ECU
1996 - 1997 : 354.954 ECU (μέρος)

20

EMAS

Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕ~Α ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EMAS ΣΤΗΝ Ε.Ε .

Σύ μφωνα μ ε στοιχεία της ΧΙ Δι εύθυνσης η μέχρι σήμερα 15.1.1996 εφαρμογή . του EMAS
στα κράτη - μέλη είναι η ακόλουθη κ ατά κράτος .
ΚΡΑΤΟΣ

ΑΡ . ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Αυστρία

ο

ο

Βέλγ ι ο

ο

ο

Δανία

2

3

Φιλανδία

ο

ο

Γαλλία

2

ο

27

43

Ελλάς

ο

ο

Ιρλανδία

ο

1

Ιταλία

ο

ο

Λουξεμβούργο

ο

ο

Ολλανδία

3

ο

Νορβηγία

1

1

Πορτογαλία

ο

ο

Ισπανία

ο

ο

Σουηδία

1

1

Η . Β.

4

6

40

55

Γερμανία

ΣΥΝΟΛΟ
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4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ECO- AUDIT -

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΣΤΟΧΟΙ,

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΥ[10ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ECO AUDIT
Στα πλαίσια επίτευξης των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει

την πρόληψη , τη μείωση , τη δυνατή εξάλειψη της ρύπανσης, την εξασφάλιση της ορθής
διαχείρισης των πόρων και την χρήση καθαρών τεχνολογιών, αναπτύχθηκε ενα βασικό
εργαλείο το

Eco Audit. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η επιρροή των επιχειρήσεων , απο τη

γενικοποίηση των περιβαλοντικών προβλημάτων και την αλλαγή συμπεριφοράς των
πολιτών απο την απλή περιβαλλοντική συνείδηση που ήταν μέχρι σήμερα.

Η περιβαλλοντική διαχείριση μιάς Επιχείρησης περιλαμβάνει την οργανωτική δομή , τις
ευθύνες , τις πρακτικές , τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τούς πόρους για τον καθορισμό
και την Εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ο οικολογικός έλεγχος είναι το Εργαλείο διαχείρισης των Επιχειρήσεων με βασικό σκοπό ,
τη συστηματική , τεκμηριωμένη , περιοδική και αντικειμενική αξιολόγηση , της λειτουργίας της
Οικολογικής

Οργάνωσης ,

της

Οικολογικής

διαχείρισης

και

των

Εγκαταστάσεων

προστασίας του περιβάλλοντος.

Αποτελεί ενα σπουδαίο εργαλείο των Επιχειρήσεων για την αναγνώριση αλλά και τη
μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και υποχρεώσεων .
Ο προσδιορισμός του αντικειμένου διαφέρει απο εταιρεία σε εταιρεία και εξαρτάται απο τη
φιλοσοφία της διαχείρισης, την πολιτική και το μέγεθός της.

Το

Eco Audit έχει αντικείμενο :
τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες Νομοθετικές ρυθμίσεις
την εφαρμογή καλύτερης πρακτικής διαχείρισης

την ελαχιστοποίηση των κινδύνων

την εφαρμογή μιας καλής διαχείρισης του περιβαλλοντικού προγράμματος
Ειδικοί επιμέρους στόχοι είναι

:

Περιοδικός έλεγχος όλων των διαδικασιών
Όλες οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες να έχουν ανάλυση του
κόστους και χρονοδιάγραμμα

η μείωση των κινδύνων να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη πρακτική διαδικασία
συνοδευόμενη απο σχεδιασμό και οτι άλλο απαιτείται
Κατανόηση των νομοθετικών περιβαλλοντικών ρυθμίσεων , κανονισμών ,
προτύπων κλπ. απο το προσωπικό της Επιχείρισης

Μεταφορά της Τεχνογνωσίας και συστημάτων διαχείρισης

Διατήρηση της απόδοσης και του απαραίτητου κόστους του περιβαλλοντικού
προγράμματος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ_ΤΟΥ
Το

1.

ECO AUDIT

Eco Audit περιλαμβάνει :
Τη θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τη με ίωση των
περιβ αλλοντι κών Επιπτώσε ων , με οι κονομι κά β ιώσιμη Εφαρμογή
της κα λύτερη ς διαθέσιμης Τεχνολογίας

2.

Την ανάλυση των Τομέων :
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της ενέργει ας
των πρώτων υλών

της μείωσης , ανακύκλωσης , επαναχρησιμοποίησης , συλλογής

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων
των μεθόδων παραγωγής
των ενδεχομένων περιβαλλοντικών ατυ χημάτων
του ορθολογικού σχεδιασμού των προϊόντων

της ενημέρωσης του προσωπικού και τρίτων

3.

Τη ν Εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράμματος

4.

Τη διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου

5.

Τον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών για τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων

6.

Τη σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής δήλωσης

7.

Τη μέριμνα για την εξέταση της πολιτικής των προγραμμάτων καθώς
και την επικύρωση των περιβαλλοντικών δηλώσεων

8.

Τη διαβίβαση της επικυρω μένης περιβαλλοντικής δήλωσης στόν

αρμόδιο Οργανισμό του κράτους
Όπως παρατηρεί κανείς το Audit περιλαμβάνει πληροφορίες ,
πληροφοριών , συμμόρφωση με τη νομοθεσία , μέτρα κλπ.
Η διαδικασία του
Επιχείρι ση όπως

αξι ολόγηση

των

Audit ξεκινά με μια σειρά Ενεργειών πρίν λάβει χώρα στήν ίδι α την
: τον σχηματισμό της ομάδας Audίt, την δημιουργία της ομάδας, την

ανάπτυξη ενός σχεδίου Audίt ( στόχοι , προτεραιότητες ) . Ακολουθεί η ανάπτυξη ενός
συστή ματος διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει το περιβάλλον , την υγεία κα ι ασφάλεια και
τελε ι ώνει με την παρακολούθηση της εφαρμογής του .
Γενικά μπορεί να πει κανείς οτι το

Eco Audit

μπορεί να αποτελείται απο
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3

φάσει ς

:

την προπαρaσκευή του Eco Audit
το

Audit στήν Επι χείριση

την Έκθεση

Στίς φάσει ς αυτές θα περιλαμβάνοντα ι οτι εχει σχέση με το περιβάλλον , την ασφάλεια , την

ασφάλεια και Υγειινή και την υπευθυνότητα για τα παραγώμενα προϊόντα .

Περιβάλλον

Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Έλεγχος νερών
Δια χείριση Επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ασφάλεια και Υγιεινή

Ασφάλεια παραγωγής κα ι Εγκαταστάσεων
Πυρασφάλεια

Προστασία του Προσωπικού

Υγιεινή στήν Επιχείρηση
Άμεση βοήθεια κλπ .
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Περιβαλλοντικός Ελεγχος είναι η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται ~ν όλες οι
δ ι εργασίες ή μέρος αυτών , μιας εταιρίας ή ενός οργανισμο ύ είναι σύμφωνα με τους
κανονισμούς , τη νομοθεσία καθώς και την εσωτερική πολιτ ική και τα
εταιρίας.

standards της

Ο Περιβαλλοντικός έλεγχος περιλαμβάνει τέστ αναλύσεις , ερωτήσεις και επισκέψεις στον
τόπο ελέγχου και γενικά περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων πλήρως ε μπεριστατωμένων .
Περιβαλλοντική Διαχείριση είναι το πλα ίσι ο που τίθεται ή η μέθοδος που θα οδηγήσει
μια εταιρία να επιτύχει κα ι να διατηρήσει μια λειτουργία μ έσα στα πλαίσια των στόχων που
έχει θέσει και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία , της κοινωνικές και
ο ι κονομικές πι έσεις και την ανταγωνιστικότητα .
Η σωστή εφαρμογή του συστή ματος περιβαλλοντικής διαχείρισης δίνει ανά πάσα στιγμή
πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Δ ιοίκησης της εταιρίας
όπως :

1.

Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

2.

Η πολιτική και οι διαδικασίες της εταιρίας είναι πλήρως καθορισμένες και γνωστές.

3.

Τα ρίσκα της εταιρίας εξαιτίας περ ιβαλλοντι κών κινδύνων έ ιναι γνωστά και ελεγχόμενα .

4.

Η εταιρία έχει τα σωστά στελέχη κα ι γενικώς το σωστό κα ι πλήρως εκπαιδευμένο
προσωπικό για την εφαρμογή της πολιτικής της και των διαδικασιών της .

Σε ένα σύστη μα περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνονται οι εξής λειτουργίες

:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
Μπα ίνουν οι στόχοι ,

καθορίζεται η πολιτική και οι δ ια δικασίες και προϋπολογίζεται το

κόστος.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Δημιουργείται η οργανωτική δομή , καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες , περιγράφονται οι
θέσεις εργασίας , καθορίζονται τα αντίστοιχα προσόντα και εκπαιδεύεται το προσωπικό .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ:

Συντονίζεται το έ ργο, δίνονται κίνητρα, μπαίνουν προτεραιότητες , αναπτύσσονται στόχοι
απόδοσης και αποδίδονται αρμοδιότητες .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Αναπτύσσονται κανάλια επι κο ινωνίας και μέσα στην επιχείρ ηση , αλλά και με εξωτερικούς
συνεργάτες.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Αξιολογούντα ι τα αποτελέσ μα τα και η εφαρ μογή του συστήματος , εντοπίζονται τα
προβλήματα , λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες και βελτιώνεται το σύστημα .
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-

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος αποτελεί μέρος της λειτουργίας του ελέγχου και απολογισμού
και χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι διεργασίες της
εταιρίας λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία , τους κανονισμούς και τους στόχους
τ ης εταιρίας .

Τα προγράμματα περιβαλλοντικού ελέγχου διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο
δ ιενεργείται ο έλεγχος και με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ενδιαφερόμενη εταιρία .

Τα προγράμματα περιβαλλοντικού ελέγχου διακρίνονται σε:

• περιβαλλοντικό έλεγχο πρίν την αγορά,
• περιβαλλοντικό έλεγχο για προληπτικούς
• κλασσικό περιβαλλοντικό έλεγχο .

λόγους

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αυστηρώς καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την
διεξαγωγή ενός περιβαλλοντικού ελέγχου.
Χονδρικά κάθε διεργασία περιβαλλοντικού ελέγχου περιλαμβάνει τριών ειδών ενέργειες

• αυτές που προηγούνται του ελέγχου ,
• τον καθεαυτό έλεγχο ο οποίος λαμβάνει χώρα στο προς έλεγχο μέρος και
• τις ενέργειες μετά τον έλεγχο .
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:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ -ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

1.

Επιλογή εγκαταστάσεων που θα ελεγχθούν και συχνότητα ελέγχου .

2.

Προγραμματισμός ελέγχου

• Προγραμματισμος της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις ώστε να υπάρχουν εκεί οι
κατάλληλοι άνθρωποι και τα κατάλληλα δεδομένα της στιγμή του ελέγχου .

•
3.

Επιλογή της ομάδας ελέγχου .

Συλλογή και μελέτη υπαρχόντων στοιχείων.

Προσδιορισμός των απαιτούμενων πληροφοριών .
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν :

• Εκθέσεις προηγούμενων ελέγχων
• Νομοθεσία - Κανονισμούς.
• Ηδη εφαρμοζόμενη πολιτική , διαδικασίες και οδηγίες.
• Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις - οργάνωση ,

διαγράμματα ,

χάρτες,

λειτουργία , συστήματα ελέγχου , εγχειρίδια κλπ.

Προκαταρκτική επίσκεψη στην εγκατάσταση (δεν είναι πάντα απαραίτητο) .
Προσεκτική μελέτη των υπαρχόντων στοιχείων.

4.

Σχεδιασμός του ελέγχου .

Προσδιορίζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν , η σειρά που θα γίνουν , πως

θα επιτευχθούν και ποιός θα αναλάβει τι . Ετοιμάζονται τα ερωτηματολόγια του ελέγχου .

5.

Καθορισμός λεπτομεριών

Ολες οι λεπτομέρειες της επίσκεψης πρέπει να καταγραφούν και να επιβεβαιωθεί πως
όλα είναι εντάξει .
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ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Κατανόηση των εσωτερικών συστημάτων οργάνωσης και των διαδικασιών .
Συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφαλείας ,
υγιεινής και προστασίας του

περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με συζητήσεις με το

προσωπικό , συμπλήρωση ερωτηματολογίων και περιήγηση στην εγκατάσταση .

2.

Προσδιορισμός

των

« δυνατών»

και

των

« αδυνάτων »

σημείων

των

παραπάνω

διαδικασιών και κανονισμών .
Με ερωτήσεις και συζητήσεις με το προσωπικό διαπιστώνεται αν υπάρχει κατανομή

αρμοδιοτήτων , αν είναι γνωστό ποιός είναι υπεύθυνος για τί, αν είναι εκπα ιδευμένο και
έμπειρο το προσωπικό , αν λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα και γενικά αν μπορεί να
υπάρξει έλεγχος της λειτουργίας.

3. Συγκέντρωση στοιχείων που προκύπτουν από τον έλεγχο .
Τα

στοιχεία

αυτά ,

είναι

όλες

οι

πληροφορίες

που

συγκεντρώνονται

με

τα

ερωτηματολόγια, τις συζητήσεις , την περιήγηση και τον έλεγχο που αποτελούν τη βάση
πάνω στην οποία θα στηριχθεί η γνωμοδότηση των ελεγκτών . Τα στοιχεία αυτά , που

αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία μιας κατάστασης , είναι πιό συγκεκριμένα , τριών τύπων :

•

« φυσικά» στοιχεία , δηλαδή ότι ο ελεγκτής μπορεί να δεί ή να πιάσει ,

• «έγγραφα» , στα οποία αποτυπώνονται κάποια στοιχεία και
• «περιστασιακά» στοιχεία , που συνήθως δίνουν μια γενική εντύπωση για την
κατάσταση .

4. Αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν .
Γίνεται με συνάντηση των μελών της ομάδας ελέγχου όπου ο καθένας παρουσιάζει τα
δικά του ευρήματα και ταυτόχρονα ελέγχεται αν για τα ευρήματα αυτά υπάρχουν αρκετά
αποδεικτικά στοιχεία .

5.

Ε κθεση ευρημάτων

Προηγε ίτ αι συζήτηση με τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για περιβαλλοντικά θέματα
ώστε να υπάρχει συμφωνία μεταξύ αυτού και των ελεγκτών ως προς όλα τα ευρήματα
και τις παρατηρήσεις. Στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση για την πληροφόρηση της
διοίκησης της εταιρίας.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Τα

βήματα

που

θα

ακολουθήσουν

τον

έλεγχο

καταγράφονται

και

ετοιμάζεται

χρονοδιάγραμμα .
Πε ριλαμβάνουν :

•

Προετοιμασία προκαταρκτικής έκθεσης σε διάστημα περίπου

2

εβδομάδων μετά τον

έλεγχο .

• Ελεγχος και σχολιασμός της έκθεσης από την νομική υπηρεσία της εταιρίας , τη Διοίκηση
κλπ.

• Προετοιμασία της τελικής έκθεσης και υποβολή της .
• Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος διορθωτικών ενεργειών.
• Παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα της

εφαρμογής

των διορθωτ ικών

ενεργειών και των αποτελεσμάτων τους.

• Σύνταξη περιβαλλοντικής δήλωσης για το κοινό , μετά από κάθε έλεγχο .
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6.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1836/93 ' 'για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του
βιομηχανικού τομέα σε Κοι νοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού
Ελέγχου (EMAS)" που είναι συνημμένος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α προβλέπει , βλ. Άρθρο 4:

• την εκτέλεση των Π ερ ιβαλλοντι κών Ελέγχων και την σύνταξη των Π εριβαλλοντικών
Δηλώσεων αυτοτελώς από το προσωπικό της βιομηχανίας ή μέσω τρίτων , και

• τον έλεγχο και επικύρωση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων από ανεξάρτητους
δ ι απιστευμένους Επιθ εωρ ητές Περιβάλλοντος (ή άλλως Φορείς Πιστοποίησης) .
Στον κανονισ μό αυτό προβλέπονται ορισμένα κριτήρια και διαδικασίες σύμφωνα με τα
οποία θα πρέπει να γίνεται η διαπίστευση των Επιθεωρητών Περ ιβάλλοντος, βλ. Άρθρο 6
και Π αράρτημα 111 του κανονισμο ύ - ενώ δεν καθορίζονται απαιτήσεις για τα προσόντα του

προσωπικού που· θα εκτελέσει τους Περιβαλλοντικούς Ελέγχους και θα συντάξει τις
Περ ι βαλλοντικές Δηλώσε ι ς.

Αντίθετα ,

στα

σχέδια

διεθνούς

κανονισμού

της

σειράς

ISO 14000 για Συστήματα

Περιβαλλοντι κής Διαχείρισης

(EMS) δεν προβλέπεται φάση δευτερογενούς ελέγχου των
Περ ι βαλλοντι κών Ελέγχων του οργανισμού . Οι Περιβαλλοντι κοί Έλεγχοι πρέπει να
ε κτελούνται από Επιθεωρητές Π εριβάλλοντος ( enν i ronmental auditors) που :
• έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το σχέδιο Κανονισμού ISO 14012 που
είναι συνημμένο στο Παράρτημα με τίτλο "Κριτήρια Π ροσόντων των Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος" και τα λοιπά σχέδια Κανονισμού της σειράς

•

14000 και

είναι οργανικά ανεξάρτητο από την διοι κη τική δομή τ ης επιχείρ ηση ς.

Ο ι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μπορεί κατά τα σχέδια

ISO

να είναι και υπάλληλοι της

επιχείρησης που αναφέρονται κατ' ευθείαν στην Δι εύθυνσή της ή ανεξάρτητοι φορείς, που
πιστοποιούν την ύπαρξη και καλή λειτουργία του Συστήματος Π εριβαλλοντικής Διαχείρισης

(EMS). Στο τελευταίο διαθέσιμο σχέδιο του κανονισμού ISO 14012 μάλιστα , δεν
ε μφανίζεται επιβεβλημένη η ανάγκη δ ιαπίστευσης των Επιθεωρητών Π εριβάλλοντος δεδομένου ότι η Διεύθυνση του οργανισμού αξιολογεί την επάρκεια των προσόντων των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στους οποίους θα αναθέσει την εργασία αυτή .

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :

1.

Τα κριτήρια δ ιαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

1836/93

και του

ISO 1401 2

δεν

είναι ακριβώς αντίστοιχα , δεδομένου ότι τα πρώτα αναφέρονται σε αυτούς που θα
ελέγξουν τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις που θα έχουν ήδη ετοιμασθεί από άλλο
προσωπι κό μετά την διενέργεια Π εριβαλλοντικού Ελέγχου , ενώ τα δεύτερα αναφέρονται
σε προσωπικό που θα εκτελέσει τους Περ ιβαλλοντικούς Ελέγχους.

2. Από την άλλη πλευρά , τόσο τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1836/93 όσο και
αυτά του ΙSΟ 14012 αφορούν ουσιαστι κά προσόντα για την αντικειμενική αξιολόγηση
της επάρκει ας και καλής λειτουργίας του Συστήματος Οικολογικής (ή Περιβαλλοντικής)
Διαχείρ ιση ς

- και κατά συνέπε ια είναι πολύ κοντά επί τη ς ουσίας .
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Εμπειρία άλλων χ~ρών
Η εμπειρία πάνω στην εφαρμογή των κριτηρίων διαπίστευσης σε άλλες Ευρωπαϊκές

χώρες είναι από τις πληροφορίες που ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν στα πλαίσια της
παρούσας εργασίας μάλλον περιορισμένη και τα ισχύοντα σήμερα κριτήρια διαπίστευσης
έχουν ουσιαστικά προσωρινό χαρακτήρα . Γενικά πάντως έχει καταβληθεί προσπάθεια
ανάπτυξης κριτηρ ίων διαπίστευσης που να είναι εναρμονισμένα τόσο με τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 1836/93 όσο κα ι το ISO.
Εδώ και κάποια χρόνια , τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η

EFTA

πλα ίσια της Διεθνούς Πολιτικής Προσέγγισης για Συμβατή Αξιολόγηση

παρότρυναν , στα

(Global Approach

τις χώρες τους να οργανώσουν εθνικά συστήματα
διαπίστευσης κατ' εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων της σειράς ΕΝ 45000.

Policy to Conformity Assessment),

Το πρότυπο που αφορά φορείς πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας ( όπως οι
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) είναι το ΕΝ 45012, που είναι συνημμένο στο Παράρτημα της
παρού σα ς. Στο πρότυπο αυτό καθορίζετα ι η βάση πάνω στην οποία μπορούν να
ο ι κοδομ ηθούν διάφορες απαιτήσεις ικανότητας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Για την υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης συστήθηκε το

αποκαλούμενος " Ευρωπαϊκή Διαπίστευση

Certification, EAC). Στον φορέα
1
Ευρωπαϊκές χώρες με στόχους:

Π ιστοποίησης"

1991 ένας άτυπος φορέας
(European Accreditation of

αυτόν συμμετέχουν σήμερα φορείς από δεκαεπτά

•

την εναρμόνιση των αρχών και διαδικασιών διαπίστευσης και

•

την κοινή αναγνώριση διαπιστευμένων φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μερικά από τα μέλη της EAC συμμετέχουν ήδη σε Πολυμερή Συμφωνία ( αμοιβαίας )
Αναγνώρισης των συστημάτων διαπίστωσής τους . Παράλληλα, οι χώρες-μέλη της EAC
συμμετέχουν στο Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (lnternational Accreditation Forum, IAF)
για την διεθνή εναρμόνιση των ενεργειών διαπίστευσης.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της EAC συστήθηκε η Ομάδα Εργασίας
αντικείμενο τα Περιβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης με στόχους:

3 (WG3) με

1. Την ανάπτυξη εναρμονισμένων αρχών και κριτηρίων για την διαπίστευση Φορέων
Πιστοποίησης

2. Την υποστήριξη τ ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ των χωρών-μελών για :

• την αποφυγή ασυμβατότητας μεταξύ των κριτηρίων , συνθηκών και διαδικασιών που
ακολουθούν για την διαπίστευση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθώς και

• την δ ιευ κόλυνση του ελέγχου των διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης από τους
Αρμόδιους Οργανισμο ύς .

1 Αγγλία , Αυστρία, Βέλγιο , Γαλλία , Γερμανία , Δανία , Ελβετία, Ελλάδα (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) ,
Ιρλανδ ία, Ισλανδ ία, Ισπανία , Ιταλία , Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία , Σουηδία, Φινλανδ ία
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Η

Ευρωπαϊκή

Έ~ωση

και

η

επιτροπή

υποστήριξης

του

Κανονισμού

1836/93

συμβουλεύετα ι επίσημα την Ομάδα αυτή Εργασίας για θέματα της αρμοδιότητας τη ς.
Η Ομάδα Εργασίας 3 (WG3) διαμόρφωσε με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45012 μ ε
τίτλο " Γενικά Κριτήρια για Φορείς Πιστοπο ίηση ς ( ή Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) που
λειτουργούν Πιστοπο ι ήσεις Συστημάτων Ποιότητας'', συστάσεις για την εφαρμογή της
διαπίστευσης Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - με κατάλληλες εννοιολογικές προσαρμογές .
Οι συστάσεις αυτές περι έχονται στην έκδοση "Συ στάσεις της EAC για την Διαπίστευση
Φορέων Πιστοποίησης για Συστήμ ατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης" ( Ι ούνιος 1996), που
είναι συνημμένες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

35

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Γ ενικά

Με

βάση

τα

παραπάνω ,

κριτήρι α

διαπίστευσης

ή

προσόντα

των

Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος αναφέρονται :

1. Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1836/93 "για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του
βιομηχανικού τομέα σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Δ ιαχείρισης και Οικολογι κού
Ελέγχου" , όπου τίθενται ορισμένα βασικά κριτήρια μόνο

2. Στα σχέδια προτύπων της σειράς ISO 14000 και κυρίως στο ΙSΟ 14012 με τίτλο
"Συστάσεις για Περιβαλλοντι κούς Ελέγχους - Κριτήρια Προσόντων των Επιθεωρητών
Περ ιβάλλοντος"

3. Στις "Συστά σεις της EAC για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης για Συστήματα
Π εριβαλλοντικής Διαχείρισης" .
Τα κριτήρια διαπίστευσης των παραπάνω κανονισμών περιλαμβάνου ν γενικά :

• κριτήρια τεχνογνωσίας του προσωπικού , και
• άλλα κρι τήρια , που αφορούν στις συνθήκες παροχής των υπηρεσιών διαπίστευσης.
Κριτήρια διαπίστευσης Ευρωπαϊκού Κανονισμού

1836/93

Γενικά

Το

γενικό

πλαίσιο

των

Ευρωπαϊκο ύ Κανονισμού

κριτηρίων

1836/93.

διαπίστευσης

ορίζεται

στο

Παρά ρτημα

111 του

Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά , μπορεί να διαπιστ εύεται:

•

είτε ένας Φορέας Πιστοποίησης

•

είτε ακόμα κ αι μεμονωμένα άτομα , με την προϋπόθεση ότι η διαπίστευση θα ισχύει για

συγκεκριμένα (από απόψεως είδους) και περιορισμένα (από απόψεως μεγέθους )
αντικείμενα , στα οποία θα μπορεί να αντεπεξέλθει ο Επιθεωρητής.
Στον κανονισμό αυτό δεν προβλέπεται ιεραρχική διάκριση μεταξύ των στελεχών ενός
Φορέα Πιστοποίησης (υπεύθυνος πιστοποίησης, μέλος ομάδας πιστοποίησης κλπ .) όπως
προβλέπεται στο σχέδιο

ISO 14012,

βλ . παρ . Ο .

Κριτήρια εμπειρίας

Η απαιτούμενη εμπειρία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είναι :

• τεχνικές γνώσεις της δραστηριότητας 2
• περιβαλλοντική νομοθεσία και πρότυπα καθώς και συστάσεις για τον Π εριβαλλοντικό
Έλεγχο

2 που θα μπορούσε να εξειδ ι κευτεί ως τεχνικές γνώσεις της παραγωγικής διαδικασfας και τεχνολο γfες
περιορισμού των σχετικών περιβαλλοντικών επιτπώσεων
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• περιβαλλοντικά ζnτήματα 3
• πληροφορίες κα ι μέθοδοι διαχείρισης 4
μεθοδολογίες Περιβαλλοντικού Ελέγχου

•

Δεν καθορίζονται στον Κανονισμό απαιτούμενα επίπεδα σπουδών για το προσωπικό των
Φορέων Πιστοποίησης.

Άλλα κριτήρια

Τα λοιπά κριτήρια διαπίστευσης που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό

1836/93

είναι :

1.

Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του Φορέα Πιστοποίησης , που προϋποθέτει ότι:

../ Ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν έχει εμπορική , οικονομική ή
άλλη εξάρτηση που μπορεί να περιορίσει καθ' οιοδήποτε τρόπο την αμεροληψία του

../ Ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 4 και 5
του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 45012, που καθορίζουν ότι :
-

Ο Φορέας Πιστοποίησης θα είναι αντικειμενικός και η Διοίκησή του θα είναι επιλέγεται

κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αμεροληψία του (Άρθρο 4, παρ . α)
- Το προσωπικό πρέπει να είναι μόνιμο στον Φορέα Πιστοποίησης ώστε να είναι και
ανεξάρτητο από εξωτερικές επιρροές (Άρθρο 4, παρ . β)

../

Η

Διοίκηση

του

Φορέα

Π ιστοποίησης

θα

είναι

υπεύθυνη

για

την

εκτέλεση

της

επι κύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Άρθρο

5). Για τον σκοπό αυτό , μεταξύ άλλων η Διοίκηση θα

είναι υπεύθυνη για

- την διαμόρφωση πολιτικής για τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Διαπίστευσης
- την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αυτής
- την παρακολούθηση των οικονομικών του Φορέα Διαπίστευσης
- την οργάνωση επιτροπών για επεξεργασία επί μέρους ζητημάτων με συγκεκριμένες
αρμοδιότητες

2. Ύπαρξη

τεκμηριωμένων μεθόδων και διαδικασιών στον Φορέα Πιστοποίησης για :

../ την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου και επικύρωσης των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων
../ τον ποιοτικό έλεγχο των ως άνω εργασιών του , και
../ την εξασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που τίθενται στην
διάθεσή του .

3. Ύπαρξη συγκεκριμένης οργανωτικής δομής στον Φορέα Πιστοποίησης (εφόσον
πρόκειται για φορέα και όχι μεμονωμένο άτομο) , που τεκμηριώνεται με:

3 που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
4 που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως συστήματα περιβαλλοντικής διαχεfρισης βιομηχανιών ή/και μt.θοδοι
πληροφόρησης
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./ οργανόγραμμα σ_τα οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι δομές και αρμοδιότητες μέσα
στον φορέα, και

./ δήλωση σχετικά με το νομικό του καθεστώς, την ιδιοκτησία του και τις πηγές
χρηματοδότησής του 5 .

Κριτήρια διαπίστευσης

150

Γενικά

Σ το σχέδιο ISO 14012 γίνεται ιεραρχική διάκριση μεταξύ των μελών της ομάδας
πιστοποίησης και καθορ ίζονται διαφορετικά κριτήρια εμπειρίας για τις διάφορες βαθμίδες,
βλ. επόμενες παραγράφους .
Κριτήρια εμπειρίας

Στο σχέδιο ISO 14012 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν :

./

οι Επιθεωρητές

(auditors),

και

./ ο Προϊστάμενος Επιθεωρητής (lead auditor) ειδικότερα
Στο σχέδιο του ISO 1401 Ο αναφέρεται ότι οι Επιθεωρητές μπορεί για ειδικά θέματα να
συμβουλευτούν εξειδικευμένους επιστήμονες

- που δεν είναι Επιθεωρητές .

Κριτήρια εμπειρίας Επιθεωρητών

Οι Επιθεωρητές θα πρέπει :

1. Να έχουν τουλάχιστον :
• πτυχίο Γυμνασίου και 5 χρόνια εμπειρίας στον περιβαλλοντικό έλεγχο 6 ή
• αναγνωρισμένο εθνικά ή διεθνώς πτυχίο σπουδών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης και
5 χρόνια εμπειρίας στον περιβαλλοντικό έλεγχο 7
2.

Να έχουν κατάλληλη εργασιακή εμπειρία σε μέρος ή όλους από τους τομείς:

• περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία 6
• τεχνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της λειτουργίας εγκαταστάσεων

9

•

περιβαλλοντική νομοθεσία και πρότυπα

• συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
•

μεθοδολογίες Περιβαλλοντικού Ελέγχου

3. Να έχουν υποβληθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φορέα Πιστοποίησης ή άλλου
φορέα που να περιλαμβάνει :

5

στοιχεία τα οποία μάλλον τεκμηριώνουν τη ν ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του Φορέα Πιστοποίησης

παρά την οργανωτική του δομή .

6 που μπορεί να μειωθεί κατά τον χρόνο περαιτέρω ειδικών σπουδών , αλλά το πολύ κατά ένα έτος.
7 που μπορεί να μειωθεί κατά τον χρόνο περαιτέρω ειδικών σπουδών , αλλά το πολύ κατά δύο έτη .
8 που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αξιολόγηση περιβσΜοντικών επιτπώσεων και τεχνολογίες
περιορισμού των σχετικών περιβσΜοντικών επιτπώσεων

9 που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως τεχνικtς γνώσεις της παραγωγικής δισδικασfας και τεχνολογίες
περιορισμού των σχετικών περιβσΜοντικών επιτπώσεων
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• μαθήματα στο~ς- rομείς_ της προηγούμενης παραγράφου και
• επί τόπου εφαρμογές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας περιβαλλοντικού ελέγχου
διάρκειας τουλάχιστον 20 εργασίμων ημερών που να καλύπτουν 4 τουλάχιστον
10
περιβαλλοντικούς ελέγχους μέσα σε 3 το πολύ χρόνια, υπό την επίβλεψη του
Προϊστά μενου Επιθεώρησης

και τα αποτελέσματα του οπο ίου θα ελέγχονται με γραπτή η προφορική εξέταση,
αξιολόγηση εργασίας , κλπ .
Κριτήρια εμπειρίας Προϊστάμενου Επιθεώρησης

Ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης θα πρέπει , πέραν των προσόντων που απαιτούνται κατά
την προηγούμενη παράγραφο , για τους Επιθεωρητές:

1.

Να

μπορεί

να

αποδείξει

ότι

έχει

εμβαθύνει

στα

θέματα

της

περιβαλλοντικής

πιστοποίησης και να έχει τα κατάλληλα προσόντα για να διευθύνει την διαδικασία
πιστοποίησης ή εναλλακτικά

2.

Να έχει συγκεντρώσει την ακόλουθη πρόσθετη εμπειρία σε διάστημα το πολύ

3

συνεχών ετών :

•

να

έχει

συμμετάσχει

σε

ολόκληρη

την

Περιβαλλοντικών Ελέγχων για τουλάχιστον

•

να έχει συμμετάσχει σε

1

διαδικασία

15 εργάσιμες

τουλάχιστον

τουλάχιστον από τους παραπάνω

Ελέγχους ως αναπληρωτής

3

πρόσθετων

ημέρες επιπλέον και

Προϊστάμενος Επιθεωρητής,

3

Περιβαλλοντικούς

υπό την επίβλεψη και

καθοδήγηση ενός Προϊστάμενου Επιθεωρητή .

Άλλα κριτήρια
Τα λοιπά κριτήρια επιλογής του Φορέα Πιστοποίησης είναι κατά τα σχέδια της σειράς ΙSΟ:

1.

Ανεξαρτησία

(ISO 1401 Ο,

παρ.

5.2):

Όλοι οι Επιθεωρητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι

του οργανισμού που ελέγχουν . Οι Επιθεωρητές μπορεί να ανήκουν στο προσωπικό του
οργανισμού που ελέγχουν, αλλά πρέπει να είναι ανεξάρτητοι της διοίκησης που είναι
υπεύθυνη για τις δραστηριότητες που ελέγχονται και να αναφέρονται κατ' ευθείαν στην

διεύθυνση

2.

11

.

Αντικειμενικότητα

(ISO 1401 Ο ,

παρ .

5.2):

Οι Επιθεωρητές πρέπει να είναι αντικειμενικοί

και απαλλαγμένοι κάθε εξωτερικής επιρροής ή προκατάληψης.
Πέραν των ανωτέρω, το

ISO 1401 Ο

προβλέπει ότι οι Επιθεωρητές πρέπει να εκτελέσουν

τις εργασίες τους:

• με εχεμύθεια
•

12

σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην σειρά

• κατά τρόπο συστηματικό ,

σύμφωνα

με

ISO
σαφείς

γραπτές

μεθοδολογίες

γενικής

εφαρμογής

1Ο είναι ενδιαφέρον ότι συνάγεται από αυτό ότι ο μέσος χρόνος ενός περιβαλλοντικού ελέγχου είναι 5
μέρες

11 προφανώς αυτό έχει εφαρμογή σε μεγάλους οργανισμούς
12 και έχει ιδιαί τερη σημασία στα πλαίσια του ΙSΟ δεδομένου ότι αυτό προβλέπει δημοσιοποίηση μόνο της
περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού , όχι των αποτελεσμάτων της
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Κριτήρια διαπίστεyσης

EAC

Γενικά

Οι συστάσεις της EAC έχουν αναπτυχθεί με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45012 με
τίτλο "Γενικά Κριτήρια για Φορείς Π ιστοποίησης που λειτουργούν Πιστοποιήσεις
Συστημάτων Ποιότητας" - με κατάλληλες εννοιολογικές προσαρμογές. Ο ι συστάσεις αυτές
περιέχονται στην έκδοση "Συ στάσεις της EAC για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης
για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης" ( Ιο ύνιος

1996).

Οι συστάσεις της EAC έχουν αναπτυχθεί περισσότερο στα πλαίσι α του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού

1836/93 - προϋποθέτουν

δηλαδή :

• τον εκ τρίτου ανεξάρτητο έλεγχο κα ι πιστοποίηση της βιομηχανίας και
• την ύπαρξη Φορέα Διαπίστευσης για τον φορέα πιστοποίη σης (και μάλιστα μέλους της
EAC).
Οι

συστάσεις

αυτές

ευθυγραμ μ ίζονται

προσόντα όπως καθορίζονται στο ΙSΟ

όμως

σε

κάποιο

βαθμό

με

τα

απαιτούμενα

14012 που περιγράφτηκε παραπάνω .

Ό πως αναφέρεται και στον πρόλογο των συστάσεων , κάθε Φορέας Διαπίστευσης μπορεί

να έχει την δική του οργανωτική δομή και τιμολογιακή πολιτική , αλλά θα πρέπει να
συμπεριλάβει στις διαδικασίες διαπίστευσης:

1.

Αξιολόγηση της αίτησης του κάθε υποψήφιου Φορέα Πιστοπο ίησης τόσο στα γραφεία
του όσο και κατά την διενέργεια ενός Π εριβαλλοντικού Ελέγχου

2.

Τακτική επιθεώρηση του διαπιστευμένου Φορέα Π ιστοποίησης τόσο στα γραφεία του
όσο και κατά την διενέργεια περιβαλλοντι κών ελέγχων

3. Επαναξιολόγηση του δι απιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης μετά από συγκεκριμένη
περίοδο .
Όπως επίσης αναφέρεται και στον πρόλογο των συστάσεων , οι συστάσεις αυτές έχουν τον
χαρα κτή ρα καθοδήγησης και δεν είναι υποχρεωτικές.
Κριτήρια εμπειρίας

Στις συστάσεις της

EAC καθορίζονται (Διάταξη 7) τα προσόντα που πρέπει να έχουν :

./

οι Επιθεωρητές

./

οι Προϊστάμενοι Επιθεώρησης

./

οι Υπεύθυνοι Πιστοποίηση ς

(auditors)
(lead auditors)

ειδικότερα και

Σε κάθε ομάδα επιθεώρησης πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον έναν με προσόντα
Προϊσταμένου Επιθεώρησης . Στις επόμενες παραγράφους καθορ ίζεται η τεχνογνωσία που
πρέπει να έχουν οι Επι θεωρητές - όλο το εύρος της οποίας δεν είναι όμως υποχρεωτικό
για όλους τους Επιθεωρητές - εφόσον στην ομάδα επιθεώρησης υπάρχει τουλάχιστον
ένας που να καλύπτει τον σχετικό τομέα .

Επίσης στις συστάσεις της EAC αναφέρεται ρητά ότι :

• η ο μάδα επιθεώρησης μπορεί να απαρτίζεται μ όνο από ένα άτομο .
40

• οι Επιθεωρητές _ μπορ ούν για ειδικά θέ ματα να συμβουλευτούν εξειδικευμένους
επι στήμονες - που δεν είναι οι ίδιο ι Επιθεωρητές.
Κρ ιτή ρια εμπειρίας Επιθεωρητών

Τα γεν ικά προσόντα των Επιθεωρητών είναι παρόμοια με αυτά που καθορίζονται στο ΙSΟ
14012, με την διαφορά ότι δεν γίνονται δεκτοί ως Επιθεωρη τές απόφοιτοι γυμνασίου μόνο .
Έτσι οι Επιθεωρητές θα πρέπει

1. Να έχουν τουλάχιστον πτυχίο κάποιων μετά-γυμνασιακών σπουδών και 4 χρόν ια
εμπειρίας στον περιβαλλοντι κό έλεγχο .

2. Ν α έχουν κα τάλληλη εργασιακή εμπειρία σε μ έρος ή όλους τους τομείς (Διάταξη 7, παρ .
2.1 .2, 2.1.3 και 2.2.2):
• αξιολόγ ηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• περιβαλλοντική νομοθεσία και πρότυπα
• τεχνικές γνώσεις της παραγωγικής διαδικασίας
•

τεχνολογίες περιορισμού των σχετικών περιβα λλοντι κών επιπτώσεων

• συστήματα πε ριβαλλοντικής διαχείρισης
• μεθοδολογίες Περιβαλλοντι κού Ελέγχου
3. Οι Επιθεωρητές θα πρέπει επίσης να έχουν μια γενι κή αντίληψη των βιομηχανι κών
κλάδων στους οποίους ελέγχουν και συγκεκριμένα θα πρέπει
διαπιστώσουν εάν η ελεγχό μενη βιομηχανία (Διάταξη 7, παρ . 2):

να

μπορούν να

• παρακολουθεί επαρκώς την επίδοση της σε σημαντικά περιβαλλοντι κά θέματα
• αναλύει κατάλληλα τα αποτελέσματα από τις παραπάνω παρατηρήσεις
• έχ ει μη χαν ισμούς ελέγχου για την λήψη διορθωτικών μ έτρων εφόσον απαιτηθεί
• έχε ι

κατάλλ ηλο

οργανόγραμμα

γ ια

την

μεταβίβαση

και

αξιολόγηση

της

περ ι βαλλοντικ ής επίδοσης

Στα πλαίσια του ελέγχου , οι Επιθεωρητές θα πρ έπει επίσης να μπορούν να
αξι ολογήσο υν τα αρχεία , την πολιτική και τον βαθμό κατανόησης των περιβαλλοντικών
προβλημάτων από την ελεγχόμενη βιομηχανία .
Κριτήρια εμπειρίας Προϊσταμένων Επιθεώρησης

Ο Π ροϊστάμενος Επιθεώρησης θα πρέπει (Διάταξη
πο υ απαιτούντα ι

7, παρ . 2.2.3) πέραν των προσόντων

κατά τη ν προη γού μενη παράγραφο για τους Επιθεωρητές να έχει

ε μ βα θύνει στα θέματα της περιβαλλοντικής πιστοποίησης και να έχει τα κατάλληλα
προσόντα για να διευθύνε ι την διαδικασία πιστοποίησης.
Λόγω του πολύ μ ικρ ού αριθμού των ατόμων με τις ι διότητες αυτές , η
υ ιοθέτηση μεταβατικών διαδικασιών , στα πλαίσια των οποίων

EAC συστήνει την
οι

Π ροϊστάμενοι

Επιθεώρησης θα αξιολογούνται με κάπο ια ελευθερ ία . Επίσης , αναφέρετα ι ότι Προϊστάμενοι
Επιθεώρησης Π οιότ ητα ς κατά ΙS Ο 9000 και οι οπο ίοι έχουν τα προβλεπόμενα από το ΙSΟ

10011-2 προσόντα για επιθεώρηση μπορεί να οριστούν Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής
Επιθεώρησης εφόσον :

• είναι διαπι στευμένοι γ ι α τον σχετικό βιομηχανικό κλάδο
• έχουν εκπαιδευτεί στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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• έχουν συμμετάσχ_εισε τουλάχιστον 4 περιβαλλοντικούς ελέγχους
• είναι ενήμεροι της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Κριτήρια εμπειρίας Υπευθύνων Πιστοποίησης

Η εμπειρία των Υπευθύνων Πιστοποίησης πρέπει να είναι ανάλογη των Προϊσταμένων
Επιθεώρησης (Διάταξη 7, παρ . 2.3).
Άλλα κριτήρια

1. Ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει γενικά να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος ,
στοιχείο που γενικά προϋποθέτει (Διατάξεις 4 και 5):
• να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή
• να έχει ανεξάρτητο τμήμα για τις εργασίες ελέγχου
•

να επιλέγει τα μέλη της διεύθυνσης του τμήματος ελέγχου κατά τρόπο που να

εξασφαλίζει την αμεροληψία του φορέα

- στοιχείο που ερμηνεύετα ι στην παρ. 3 της

Διάταξης 6 ότι ουσιαστικά ανάγεται στην υποχρεωτική συμμετοχή ενός ή
περισσοτέρων μελών που να έχουν γνώση των περιβαλλοντικών ζη τημάτων στην
διεύθυνση του τμήματος .

•

να έχε ι μόνιμο προσωπικό για την εκτέλεση των συνήθων εργασιών του κατά τρόπο

που να είνα ι ελεύθερος εξωτερικών επιρροών .
13

•

τον σαφή καθορισμό στο οργανόγραμ μα των οργανικών θέσεων του φορέα που
συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των στόχων και της πολιτικής του

φορέα , καθώς της αρμοδιότητας των οργανικών αυτών θέσεων , και τέλος να είναι
καταγεγραμμένες

οι

διαδικασίες

με

τις

οποίες

επιλέγονται

τα

στελέχη

που

καταλαμβάνουν τις οργανικές αυτές θέσεις .

•

να μην παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στις βιομηχανίες για :

./
./
./

την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης (ποιότητας ή περιβάλλοντος)
την πιστοποίηση τους

την περιβαλλοντική παρα κολούθηση

ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που θα αξιολογηθούν για την περιβαλλοντι κή

πιστοποίηση 14. Επίσης, ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από
φορείς ή άτομα που συμμετέχουν στον (εσωτερικό) Περιβαλλοντικό Έλεγχο και την
σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης της βιομηχανίας .

2. Επίσης , ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να έχει και να διαθέσει σε κάθε
ενδιαφερόμενο (Διάταξη 6):
• οργανόγραμμα

όπου θα φα ίνεται σαφώς η διοικητική δομή και κ ατανομή
αρμοδιοτήτων στον φορέα και ιδίως η σχέση των τμημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου
και περιβαλλοντικής πιστοποίησης - που πρέπει να είναι διακριτά .

• περιγραφή των τρόπων με τους οποίους χρηματοδοτείται ο φορέας , ώστε να
τεκμηριώνεται η αμεροληψία του

• μια τε κ μηριωμένη δήλωση των συστημάτων πιστοποίησης και των κανόνων κα ι
διαδικασιών σύμφωνα με τους οποίους πιστοποιεί
13 Η απασχόληση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρη ς - σε περίπτωση που είναι μερική
θα πρέπει ό μως η άλλη απασχόλησή τους να μην επηρεάζει την αμεροληψία τους.
14 Επιτρέπεται να παρέχονται υπηρεσίες που δεν επη ρεάζουν την αμερολη ψία του Φορέα Πιστοποίηση ς
(π. χ. εκπαίδευση προσωπι κού)
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• τεκμηρίωση τη,ς νομικής του μορφής
bΩ.JL Οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται με την ανεξαρτησία και αμεροληψία που
αναφέρονται
στην
προηγούμενη
παράγραφο.
Εμφανίζεται
δηλαδή
κάποια
αλληλοεπικάλυψη κριτηρίων

3. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν προσωπικό κ ατάλληλο για την επιλογή του
προσωπικού ελέγχου , την οργάνωση εκπαίδευσης , την πιστοποίηση ή μη μιας
βιομηχανίας και την πρό βλεψη μιας διαδικασίας ελέγχου πιθανών ενστάσεων (Διάταξη

7, παρ . 1)
4. Οι Φορείς Π ιστοποίησης θα πρέπει να έχουν κατά ISO 9001 τους μηχανισμούς να
ελέγχουν κάθε φορά την επάρκεια και καταλληλότητα του προσωπικού τους για την
διενέργεια του ελέγχου κα ι της πιστοποίησης (Διάταξη

7, παρ . 2 . 1 . 1 . ίί)

5. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα ελέγχου όλων των εγγράφων
που έχουν σχέση με το σύστημα πιστοποίησης (Διατάξεις 8 και 9).
·
6. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν ένα Εγχειρίδιο Ποιότητας στο οποίο μεταξύ
άλλων να καθορίζονται :

•

η νομική μορφή του φορέα ,

•

η πολιτική του στον τομέα ,

•

η οργάνωσή του ,

• ονόματα και αρμοδιότητες στελεχών,
•

προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών,

• οργανόγραμμα,
•

γ ραπτές δ ιαδικασίες ,

• κατάλογο υπεργολάβων και
•

λεπτομέ ρειες διαδικασιών ένστασης

bΩ.JL Τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους ουσιαστικά ανάγονται 6λα στην
εφαρμογή συστήματος διαπίστευσης ποιότητας.

7.

Οι Φορείς Πιστοποίησης θα έχουν κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της

εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τίθενται στην διάθεση των Επιθεωρητών .
Πέραν

των

ανωτέρω ,

οι

συστάσεις

της

EAC

αναλύουν

λεπτομερώς

τις

εργασίες

επιθεώρησης και πιστοποίησης των Φορέων Π ιστοποίησης , ως έμμεση συμβολή στα
κριτήρια διαπίστευσης.
Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα

Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων διαπίστευσης των Φορέων
Π ιστοπο ίησης μπορεί να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:

1. Η διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης από Φορείς Διαπίστευσης είναι υποχρεωτική
κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1836/93 όπου τίθενται τα γενικά κριτήρια διαπίστευσης,
ενώ είναι προαιρετική κατά τα σχέδια προτύπων ISO. Η EAC έχει εξειδικεύσει τα
κριτήρι α διαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ

45012.
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2. Αν και έχει διεθyώς αποκτηθεί κάποια εμπειρία στην περιβαλλοντική πιστοποίηση
βιομηχανιών , τα κριτήρια διαπίστευσης των Φορέων Π ιστοποίησης βρίσκονται ακόμα σε
αρχικό στάδιο . Ενδεικτικά αναφέρονται :

• η πρόβλεψη σχετικά αόριστου μεταβατικού σταδίου για τους Προϊσταμένους
Επιθεώρηση ς στις συστάσεις της EAC
• η παρουσίαση στις συστάσεις διαπίστευσης της EAC πλήθους στοιχείων που
αφορούν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών πιστοποίησης για την tμμεση εξαγωγή
συμπερασμάτων για τα κριτήρια διαπίστευσης.

• η παρουσίαση στις συστάσεις της EAC ενός πυκνού πλέγματος κριτηρίων , με
αλληλοεπικαλύψεις εννοιών .
Προτάσεις για την Ελλάδα

Γενικά
Σχετικά με τα κριτήρια διαπίστευσης των Φορέων Πιστοποίησης είναι σκόπιμη η ένταξη

στις συστάσεις της

EAC , ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της Ελλάδος στην Πολυμερή

Συμφωνία Αναγνώρισης των συστημάτων διαπίστευσης .

Λαμβάνοντας υπόψη :

•

την ανάγκη κάλυψης των συστάσεων της

•

την ευαισθησία του θέματος , εφόσον πρόκειται ουσιαστικά να ορισθούν από το κράτος

EAC

τα μέλη ενός ολιγοπωλίου

•

την συνθετότητα των κριτηρίων διαπίστευσης όπως έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα

•

την έλλειψη

τεχνογνωσίας

σε

εθνικό

επίπεδο για

τα

συστήματα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης, την επιθεώρηση τους και την περιβαλλοντική πιστοποίηση βιομηχανιών

προτείνεται η υιοθέτηση περιορισμένου αριθμού αυστηρών κρ ιτηρίων διαπίστευσης που να
καλύπτουν ουσιαστικά όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
συστάσεων διαπίστευσης της

1836/93

και των

EAC.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια προτείνεται :

1. Να προβλεφθεί δυνατότητα διαπίστευσης νομικών προσώπων μόνο ως Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος - στοιχείο που θα συμβάλει τόσο στην συλλογική εργασία ελέγχου για
15
επικύρωση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων όσο και στην αξιοπιστία τους .
2.

Να προβλεφθεί διαπίστευση κάθε Φορέα Πιστοποίησης για έναν ή περισσότερους

βιομηχανικούς κλάδους

- για την εξασφάλιση της επάρκειας τεχνογνωσίας για το

ελεγχόμενο αντικείμενο .
Εμπειρία Επιθεωρητών
Μέσα στα παραπάνω πλαίσια , προτείνετα ι :

1. Το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο

σπουδών για τους Επιθεωρητές να είναι ,
τουλάχιστον για το παρόν στάδιο , πανεπιστημιακό - για την δημιουργία βελτιωμένων

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη νέας γνώσης στον τομέα .

15 Άλλωστε η διαπίστευση φυσικών προσώπων προϋποθέτει και εμπειρία για τον κατάλληλο περιορισμό
του μεγέθους και είδους των βιομηχανι ών που μπορεί να ελέγξουν - στοιχείο που παρουσιάζει και
πρακτικές δυσκολίες στην παρούσα φάση , όπου η εμπειρία εφαρμογής του θεσμού είναι ελάχιστη .
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2. Η ομάδα Επιθεώρησης θα πρέπει να απαρτίζεται από μέλη με επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστο ν 4 ετών και να καλύπτει επαρκώς τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :
• αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
•

περιβαλλοντι κή ς νομοθεσία και πρότυπα

• βασικών γνώσεων των παραγωγικών διαδικασιών των σχετικών κλάδων
• τεχνολογιών περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
• μεθοδολογιών περιβαλλοντικού ελέγχου

16

17

Τα παραπάνω γνωστικά αντι κείμενα καλύπτουν ουσιαστικά όλες τις σχετικές απαιτήσεις
του Ε υρωπαϊκού Κανονισμού 1836/93. των σχεδίων προτύπων ΙSΟ και των συστάσεων
της EAC . Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης
να έχουν εμπειρία σε όλα τα θέματα , εφόσον η ομάδα σαν σύνολο καλύπτει όλα τα
θέμ ατα . Έτσι , η διαπίστευση θα χορηγείται ουσιαστικά για συγκεκρ ιμένη ομάδα ή

συγκεκριμένες ομάδες Επιθεωρητών , που θα πρέπε ι να δρουν σαν σύνολο .
18

3. Ο Φορέας Διαπίστευσης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο Προϊσταμ ένους στον τομέα
της περιβαλλοντικής πιστοπο ίησης , ο ένας εκ των οποίων θα είναι Προϊστάμενος
Επιθεωρήσεων ενώ ο άλλος θα είναι Υπεύθυνος Π ιστοποίη σης. Οι Προϊστάμενοι αυτοί
θα έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον

12

ετών και εκτεταμένη εμπειρία σε όλα

τα θέματα της προηγουμένης παραγράφου .

4 . Οι Φορείς Π ιστοποίησης συνεργάζονται με συγκεκριμένους εξειδικευμένους συμβούλους
στις παραγωγικές διαδικασίες των κλάδων για τις οποίες είναι διαπιστευμένοι ,

σε

περίπτωση που τα μ έλη της Ομάδας Επιθεώρησης δεν έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον
κλά δο .
Τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να επανεξεταστούν πέντε χρόνια μετά την πλήρη
λειτου ργία του θεσμού , λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τότε αναπτυχθείσα τεχνογνωσία.
Λοιπά κ ριτήρια

Για

την

κάλυψη

των

παραπάνω

θεμάτων

προτείνονται

οι

εξής

προϋποθέσεις

διαπίστευσης:

1 . Οι Φορείς Πιστοποίησης να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι μετοχές τους
να είναι ονομαστικές, για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του φορέα .

2. Η οργάνωση των Φορέων Πιστοποίησης θα είναι τέτοια ώστε :
• η Διεύθυνση Περ ιβαλλοντικού Ελέγχου κα ι Πιστοποίησης να έχει αυτονομία λήψης
αποφάσεων στην εκτέλεση των καθηκόντων της (μεταξύ των οποίων είναι η
δ ιαμόρφωση πολιτικής για τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Διαπίστευσης , η
παρα κολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αυτής , η παρακολούθηση των
οικονομικών του Φορέα Διαπίστευσης κλπ.)

16 αποδεκτή ως εμπειρία η παρακολούθηση σεμιναρίων από εγκεκριμένους φορείς
17 ως το 16
18 θα είναι δυνατή βέβαια η πρόβλεψη αναπληρω ματικών μελών για κάθε αντικείμενο.
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• να είναι διαχωgισpένες οι αρμοδιότητες επιθεώρησης και χορήγησης πιστοποίησης 19
• να προβλέπεται αρμοδιότητα για την αξιολόγηση ενστάσεων
3. Εμπειρία Διεύθυνσης: Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει
να διοικείται από άτομα που έχουν σχέση με όλες πτυχές της πιστοποίησης , που
περ ιλαμβάνουν άτομα με εκτεταμέν η εμπειρία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

4. Ανεξαρτησία . Ο Φορέας θα πρέπει είναι ανεξάρτητος οικονομικών εξαρτήσεων που
μπορεί να περιορίσουν καθ' οιοδήποτε τρόπο την αμεροληψία του . Έτσι , τόσο ο

Φορέας Πιστοποίησης όσο και οι Επιθεωρητές του πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από
παροχή υπηρεσιών στην βιομηχανία π. χ. για προετοιμασία της βιομηχανίας για τον
Περιβαλλοντικό Έλεγχο ή για οργάνωση του Συστή ματος Οικολογικής Διαχείρισης μέσα
στην β ι ομηχανία - ώστε να μην υπάρχουν άλλα κίνητρα στην συνεργασία του Φορέα
Πιστοποίησης.

5. Οι Επιθεωρητές του Φορέα μπορεί να είναι εταίροι , υπάλληλοι ή μόνιμοι εξωτερικοί
συνεργάτες. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει οι λοιπές τους επαγγελματικές
ασχολίες να μην περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητα προς τις βιομηχανίες ή
εταιρείες προμήθειας βιομηχανιών κα ι γενικότερα να μην είναι τέτοιες που να μπορούν
ενδεχόμενα να επηρεάσουν την αμεροληψία τους.

6. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9000,
στα πλαίσια του οποίου :

• θα είναι καταγεγραμμένη η πολιτική του φορέα στο αντικείμενο
• η κατανο μή ευθυνών και αρμοδιοτήτων θα καταγράφεται σε οργανόγραμμα , στο
οποίο θα δηλώνεται κα ι η σχέση των τμημάτων περιβαλλοντι κού ελέγχου και
περ ι βαλλοντικής πιστοποίησης

• θα υπάρχει κατάλογος εμπε ιρογνωμόνων που συνεργάζονται με τις ομάδες
επιθεώρησης.

• θα υπάρχουν τε κμ ηριω μένες μέθοδο ι και διαδ ι κασίες γ ια την εκτέλεση των εργασιών
ελέγχου και πιστοποίησης

• θα υπάρχο υν τεκμηριωμένες μέθοδοι και διαδικασίες για τον ποιοτικό έλεγχο των ως
άνω εργασιών του , και

• θα υπάρχουν τ εκμηριωμένες μέθοδοι και διαδικασίες γ ια την εξασφάλιση του
εμπιστευτ ι κού χαρακτήρα των πληροφοριών που τίθεντα ι στην διάθεσή του .

19 Έτσι , η ομάδα επιθεωρ η τών που θα επισκεφθεί επί τόπου την βιομηχανί~ και θ? ελέγξει την ύπαρξη , .
επάρκεια και εφαρμογή του συστήματος οικολογικής διαχείρισης δεν επι κυρωνει η ιδια τη ν Περιβαλλοντ ι κη
Δήλωση - η επι κύρωση γίνεται από άλλο τμήμα του Φορέα Π ιστοποίηση ς.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Προβλεπόμενα στον Κανονισμό

Για την διαπίστευση ενός νομικού προσώπου απαιτείται κατά τον Κανονισμό 1836/93
αίτηση από ενδιαφερόμενο σε επίσημο έντυπο στο οποίο δηλώνει ότι:

• γνωρίζει την λειτουργία του συστήματος διαπίστευσης
• συμφωνεί να ακολουθήσει την διαδ ι κασία διαπίστευσης, καταβάλλοντος τα αναγκαία
έξοδα

• συμφωνεί να συμμορφωθεί προς τα κριτήρια διαπίστευσης
και γνωστοποιεί προηγούμενες αιτήσεις ή διαπιστεύσεις .
Προτεινόμενα για τον Ελλάδα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαπίστευση των νομικών προσώπων είνα ι (εκτός
από την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό αίτηση) αυτά που απαιτούνται για την
αξιολόγηση με τα προαναφερθέντα κριτήρια διαπίστευσης , ήτοι :

1. Αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου σε
επίσημο έντυπο στο οποίο δηλώνει την επωνυμία του νομικού προσώπου και την έδρα
του και παρουσιάζει τα γενικά στο ιχεία του νομικού προσώπου .

2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του νόμ ιμου εκπροσώπου που υπογράφει την αίτηση και
την Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλει τα σχετικά στοιχεία.

3. Ισολογισμοί του φορέα για τα τρία τελευταία χρόνια λειτουργίας του
4.

Τα αποδεικτικά ιδιοκτησίας των μετοχών νομι κού προσώπου μέχρι φυσικού προσώπου
ή

αναγνωρ ι σμένης

εταιρείας

στο

auditing

εξωτερικό

-

ώστε

ανεξαρτησία του νομικού αυτού προσώπου κατά τον Κανονισμό

να

θεμελι ώνεται

η

1836/93.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία θα
δηλώνεται :

• ότι γνωρίζει την λειτουργία του συστήματος διαπίστευσης , συμφωνεί να ακολουθήσει
την θεσ μοθετημένη δ ι αδικασία διαπίστευσης και συμφωνεί να συμμορφωθεί προς τα
κριτήρ ια διαπίστευσης

• οι άλλες εταιρείες με τις οποίες ενδεχομένως συνδέεται μερικά ή ολικά από πλευράς
ιδιοκτησίας (μητρικές, θυγατρικές κλπ. )

•

ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είνα ι ακριβή .

6. Παρουσίαση

των

διευθυντών

της

Διεύθυνσης

Περιβαλλοντικού

Ελέγχου

και

Πιστοποίησης για τους οποίο θα δηλώνεται :

• το όνομα και η ειδικότητα κάθε μέλους,
• η εργασιακή σχέση του μέλους με τον φορέα
7. Πίνακας των Ομάδων Επιθεώρησης, Προϊστάμενων Επιθεώρησης και Υπευθύνων
Πιστοποίησης, στον οποίο θα δηλώνεται :

• το όνο μα κα ι η ε ι δι κότητα κάθε μέλο υ ς,
• η εργασιακή σχέση του μέλους με τον φορέα , και
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• σε περίπτωση_ μερικής απασχόλησης ενός ή περισσοτέρων μελών στον φορέα , τα
αντικείμενα και οι φορείς των άλλων επαγγελματικών ασχολιών των μελών αυτών

8. Παρουσίαση των πηγών εσόδων του Φορέα κατά τα τελευταία τρία χρόνια , που θα
περιλαμβάνει κατάλογο όλων των παρασχεθεισών εργασιών με τα εξής στοιχεία :

•

τους φορείς στους οποίους παρασχέθηκαν υπηρεσίες ή προϊόντα

• το αντικείμενο των παρασχεθεισών υπηρεσιών ή προϊόντων
• το έτος κατά το οποίο παρασχέθηκε το μέγιστο μέρος των υπηρεσιών ή προϊόντων
•
9.

η αμοιβή που κατεβλήθη για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και προϊόντα

Επικυρωμένο αντίγραφο της πιστοποίησης ποιότητας του νομικού προσώπου κατά

9000

ISO

και τα σχετικά εγχειρίδια στα οποία θα καλύπτονται μεταξύ άλλων και τα θέματα

των σημείων

1Ο . Βιογραφικά

5

κα ι

6

της παρ . Ο .

σημειώματα των Επιθεωρητών , με όνομα , παρούσα θέση στην εταιρεία ,

έτος γέννησης, σπουδές (πανεπιστήμιο , πτυ χίο , έτος) και σεμινάρια , επιστημονικούς
φορείς , επιμελφήρια κλπ . στους οποίους είναι μέλη , επαγγελματική δραστηριότητα , που
περιλαμβάνει :

(α) τα γραφεία στα οποία συμμετείχε ή με τα οποία συνεργάσθηκε και τις εργασιακές
σχέσεις και θέσεις που κατείχε σε αυτά
(β) αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, με τα εξής στοιχεία
για κάθε αντικείμενο:

• τον τίτλο της μελέτης ή του αντικειμένου υπηρεσίας συμβούλου ή επίβλεψης
• τον αποδέκτη της παρασχεθείσας υπηρεσίας (φορέας δημοσίου , γραφείο μελετών ή
ιδιώτης)

• τα βασικά χαρακτηριστικά του μελετηθέντος αντικειμένου ή της παρασχεθείσας
υπηρεσίας που

στοιχειοθετούν το είδος και

μέγεθος του

αντικειμένου

( φυσικά

χαρακτηριστικά)

• την περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για το συγκεκριμένο αντικείμενο
• το έτος (ή τα έτη) της εργασίας
καθώς και ακαδημαϊκή (ερευνητική ή διδακτική) δραστηριότητα , εφόσον έχει υπάρξει ,
συμμετοχή σε συνέδρια , παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις

11 . Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, σεμιναρίων και πτυχίων μελετών της ομάδας
Επιθεώρησης εφόσον υπάρχουν .
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ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Ο Φορέας Διαπίστευσης και Αρμόδιος Φορέας στην Ελλάδα θα ε ίναι το Σ υ μβ ούλι ο
Δ ι απίστε υσης (Hellenic Accreditation Council) που είναι και μέλος της EAC κ αι ή δ η
ετοιμάζεται γ ι α την λειτουργία του αυτή .

Η διαδικασία διαπίστευσης , μετά την υποβολή των σχετ ικών δικαιολογητικών θα έχει κατά
τον Κανονισμό

1836/93

ως εξής:

1. Αξιολόγηση υποψηφίου από το προσωπικό του φορέα διαπίστευσης ( ή συμβούλων
του) και κοινοποίηση της αξιολόγησης στον ενδιαφερόμενο .

2. Υποβολή παρατηρήσεων από τον υποψήφιο γ ια το περιεχόμενο της αξιολόγησης
3. Εξέταση από τον αρμόδιο οργανισ μό δ ιαπίστευσης όλου του υλι κού αξιολόγησης ,
συμπεριλαμβανομένων κα ι των τυχόν παρατηρήσεων του υποψηφίου και τεκμηριωμένη
απόφαση σχετικά με την διαπίστευση .

Η δι αδικασία αξιολόγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ,

που προτείνεται να είναι 3 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτ η σης. Μετά το
διάστημα αυτό , το ενδιαφερόμενο νο μι κό πρόσωπο μπορεί να θεωρεί τον εαυτό το υ
αυτοδικαίως διαπιστευμένο . Ο φάκελος διαπίστευσης θα ελέγχεται κατά την παραλαβή
του από πλευράς πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων κα ι σε περ ίπτωση ελλείψεων
δεν θα παραλαμβάνεται .

Η ισχύς της διαπίστευσης θα είναι 3ετής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανον ι σμό

1836/93.

Τρεις μήνες πριν από την παρέλευση του διαστή ματος αυτού θα πρέπει τα ενδιαφερόμενα
νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα για ανανέωση .
Ο Φορέας Διαπίστευσης θα πρέπει :

• να ενημερώνεται από τον Αρμόδιο Φορέα αν οι υποβαλλόμενες Περιβαλλοντικές
20
Δηλώσεις από διαπιστευμένη εταιρεία ελέγχου παρουσιάζουν κατ' εξακολούθηση
ουσιώδη σφάλματα ή/και παραλείψεις

• να έχει το δικαίωμα , μετά από γνωστοποίηση του διαπιστευμένου , να επανεξετάζει την
διαπίστευση

νομ ικών

προσώπων

σε

περιπτώσεις

που

έχει

ενημερωθεί

κατά

τα

ανωτέρω από τον Αρμόδιο Φορέα ή εάν υπάρξουν βάσιμες καταγγελίες ή στοιχε ία
ακαταλληλότητας το υ διαπιστευμένου νο μ ικού προσώπου .

Επίσης , θα πρέπει να αναπτυχθε ί για τον Φορέα Διαπίστευσης ένα πληροφοριακό
σύστημα για την καταχώρηση των αιτήσεων κα ι των διαπιστευμένων Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος σε προσωπικό υ πολογιστή . Ο προϋπολογισμός για την σχεδίαση ,
ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος καθώς και για την εκπαίδευση τ ο υ
προσωπικού είνα ι

5 εκατομμύρια δραχμές .

20 προ τείνεται να θεωρείται ό τι πληρο ύται η προϋπόθεση αυτή εφόσον έχουν διαπιστωθεί ου σιώδη
σφάλματα ή παραλείψει ς σε τρεις περ ιπτώσεις.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Για την εισαγωγή του θεσμού στην Ελλάδα θα πρέπει από πλευράς διαπίστευσης να

καθοριστούν κατά τα ανωτέρω τα εξής στοιχεία:

•

φορέας διαπίστευσης ( θεσμοθέτηση)

•

κριτήρια διαπίστευσης

•

χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διαπίστευση

• απαιτούμενα δικαιολογητικά για διαπίστευση
• τέλη διαπίστευσης
•

διάρκεια ισχύος της διαπίστευσης
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7.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ECO-AUDIT

-

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

EMAS

Η αποδοχή της εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικού ελέγχου από τις επιχειρήσεις

είναι εθελοντική και ως εκ τούτου συναντά δυσκολίες. Πρόσθετα η αφαίρεση της
δυνατότητας διαφήμισης προϊόντος ή προϊόντων επάνω ή στη συσκευασία τους,
δημιουργεί την προϋπόθεση για μια ακαμψία στη συμμετοχή των επιχειρήσεων . Στον
κανονισμό όμως έχουν προβλεφθεί η λήψη μέτρων και η δημιουργ ία δομών τεχνικής
βο ηθε ίας για την προώθηση της συμμετοχής και κυρίως των μικρομεσα ίων επιχειρήσεων
( ΜΜΕ) ώστε να καλλιεργηθεί ένα κλίμα υποστήριξης και ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων
( και κυρίως των ΜΜΕ) .

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο σύστημα περιβαλλοντικής
δια χείρι σης είναι:

Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
περιβαλλοντικής αντίληψης και συνείδησης.

και

στη

διαμόρφωση

-

Η διασφάλιση των κανονισμών ασφάλειας και προστασίας εργαζομένων .

-

Η διερεύνηση της εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωσης

εξοικονόμησης υλών και

ενέργειας.

-

Αύξηση της παραγωγικότητας.
Η προστασία των επιχειρήσεων· απέναντι σε θέσεις, αιτιάσεις ή κατηγορίες που

μπορεί να εγερθούν σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος .

-

Η διασφάλιση της συμμόρφωσης στη νομοθεσία .
Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων

προστασίας περιβάλλοντος μέσω

ενός αποδεκτού και αδιάβλητου τρόπου .

Η εφαρμογή όμως του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν μπορεί να αφεθεί
στην διαπίστωση και αποδοχή των παραπάνω αφελειών από τις επιχειρήσεις

δεδομένου

ότι μια τέτοια διαδικασία είναι ιδιαίτερα αργού ρυθμού και συνήθως εξασθενεί κάτω από την

·

πίεση της άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς.

Είνα ι

λοιπόν προφανές ότι απαιτούνται διαδικασίες ενίσχυσης κα ι παροχής κινήτρων οι οποίες

θα δράσουν ως καταλύτης για τη διευρυμένη εφαρμογή και ευρύτερη αποδοχή του

EMAS.

Τα κίνητρα αυτά μπορούν να προκύψουν είτε
α.

από τους μηχανισμούς της αγοράς, είτε

β . από τη συνδυασμένη δράση θεσμικών και χρηματοδοτικών φορέων .

•

Οι μηχανισμοί αγοράς διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο εγκλιματίζονται οι

επιχειρήσεις και κυρίως οι Μ . Μ . Ε .

ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές και να
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διευρύνουν το ]Τλαίσιο διασύνδεσής τους
καταναλωτών
παραγωγής

προς
οδηγεί

οικολογικά
στην

προϊόντα

ενσωμάτωση

με την
ή/και
από

αγορά .

οικολογικά
τις

Η

διαρκής πίεση των

αποδεκτο ύς

επιχειρήσεις

του

τρόπους

cτυστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής δήλωσης με τ ην
αντίστοιχη σήμανση του χώρου δραστηριοτήτων με την αντίστοιχη σήμανση του χώρου
δραστηριοτήτων ή όλης της επιχείρησης που διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης . Το
παράδειγμα εφαρμογής των συστημάτων ποιοτικού ελέγχου ( ΙSΟ ) είναι ιδιαίτερα
διαφωτιστικό για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αποκτά η επιχείρηση που διαθέτει
τέτοιο σύστημα .
Η υποστήριξη των μηχανισμών αγοράς μπορεί να εντοπισθεί
α . στην ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων Π . Δ_. και τη
συνέπεια τήρησης των διαδικασιών και προδιαγραφών από τις επιχειρήσεις

β.

στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των επιχειρήσεων που διαθέτουν σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης με σύντομη παρουσιάση του ιστορικού του ως προς

την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους

γ.

στην πληροφόρηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο, οφέλη που
προκύπτουν σε επίπεδο επιχείρησης, κλάδου ή εθνική οικονομίας από την
εφαρμογή Σ . Π . Δ .

δ . στην ανάληψη πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης κοινού και εργαζομένων .

Θεσμικά μέτρα

-

κίνητρα

Η διαδικασία ενημέρωσης και ενίσχυσης του EMAS εξελίσσεται μέσα από τη συστηματική
υποστήριξη μέσω θεσμοθέτησης μηχανισμού και διαδικασιών .
Τα βασικά σημεία διαμόρφωσης της υποδομής αυτής συνθέτουν :

-

Η εκπαίδευση - επιμόρφωση όλων των παραγόντων υλοποίησης ενός τέτοιου
συστήματος.

Η

υλοποίηση

προγραμμάτων

ενδοεπιχειρησιακής

επιμόρφωσης

στελεχών και εργαζομένων σχετικά με την εφαρμογή του ΣΠΔ και την κατανομή
αρμοδιοτήτων /υποχρεώσεων .

-

Η

εκπαίδευση

και

διαπίστευση

του

σώματος

επιθεωρητών σύμφωνα

με τα

οριζόμενα στον κανονισμό .

-

Η ανταλλαγή πληροφοριών και συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων μεταξύ των
ομοειδών επιχειρήσεων . (Οικονομικά βιώσιμη εφαρμογή της καλύτερης διατιθέμενης
τεχνολογίας)

-

Η διαμόρφωση ενός συστήματος άμεσης πληροφόρησης του κοινού με χρέωση
σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων (βάσεις πληροφοριών , διασύνδεση μέσω

internet

κλπ . ).
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-

Η ένταξη κοιyωνικών φορέων (π.χ . ΟΤΑ - Εργατικές Συνδικαλιστικές ενώσεις) που
υποστηρίζουν την εφαρμογή του συστήματος σε κοινές δράσεις με κλαδικούς
φορείς (επιμελητήρια , σύλλογοι επιχειρήσεων) και δημόσιους συναρμόδ•ους φορε ίς
( ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΟΤ κλπ. )

Είναι σαφές ότι η δραστηριότητα στα προαναφερθέντα θεματικά πεδία απαιτεί μια
οργανωτική δομή ενός Οργανισμού ή Ινστιτούτου ή άλλου παραπλήσιας σύστασης φορέα ,
ο οποίος θα αναλάβει την υποστήριξη των δράσεων αυτών σε συνδυασμό με την σε
πρώτη φάση υποστήριξη των επιχειρήσεων , κυρίως ΜΜΕ , αλλά όχι αποκλε ι στικά για τ ην
εκπόνηση του περιβαλλοντικού προγράμματος, τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων
και σύνταξη ειδικών περιβαλλοντικών δηλώσεων, στη συνέχεια θα διαμορφώσει και θα
διατηρεί αρχείο συμβούλων κατάλληλων για την ανάληψη αντίστοιχων εργασιών .

Οικονομικά

-

Χρηματοδοτικά κίνητρα

Η διαδικασία χρηματοδότησης ενίσχυσης των επιχειρήσεων εξελίσσεται σε δύο επίπεδα .
Το

αρχικό

επίπεδο

προετοιμασίας ,

κατάστρωσης

και

εφαρμογής

του

συστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης και το δεύτερο επίπεδο υλοποίησης των συγκεκριμένων
μέτρων αναβάθμισης , προσαρμογής ή εγκατάστασης νέων συστημάτων , μεθόδων και
διαδικασιών .
Το αρχικό στάδιο αποτελεί και το πεδίο , σύμφωνα με τον κανονισμό ενίσχυσης και

στήριξης

των

επιχειρήσεων ,

κυρίως

των

ΜΜΕ ,

αλλά

όχι

αποκλειστικά .

Ηδη

οι

εφαρμοσμένες ρυθμίσεις σε άλλα κράτη μέλη παρέχουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τη
σύνταξη και πραγματοποίηση περιβαλλοντικού ελέγχου . Είναι δε πιθανή και η ιδιωτική
επι χορήγηση

μέσω

Τραπέζης,

προσανατολισμού) να

η

οποία

για

χρηματοδοτεί με ένα

λόγους

ποσοστό τη

προβολής

(ως

οικολογικού

διαδικασία περιβαλλοντικού

ελέγχου .
Βέβαια δεδομένου του αναπτυξιακού χαρακτήρα της εφαρμογής του Κανονισμού

EMAS

είναι δυνατή η ένταξη της υλοποίησης του ΣΠΔ στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα (Αρθρο 23β) ως παραγωγική επένδυση . Το
στοιχείο αυτό όμως απαιτεί σαφέστερη διατύπωση στον Νόμο, σημείο, που τα συναρμόδια

1892/92

Υπουργεία πρέπει να εξετάσουν διεξοδικότερα .

Το δεύτερο επίπεδο αφορά την υλοποίηση των προσδιοριζόμενων επενδύσεων
( προστασίας περιβάλλοντος , εξοικονόμησης ενέργειας, πρώτων υλών κλπ.). Είναι δε
βέβαιο ότ ι εφ'όσον οι επενδύσεις αυτές έχουν επικυρωθεί μέσω διαπιστευμένων
επιθεωρητών , είναι αναγκαίες και ως εκ τούτου συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία για την
ένταξή τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου ως ειδικές επενδύσεις (προστασίας

περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργε ιας πρώτων υλών κλπ. ) ώστε και να τύχουν των
ευεργετικών διατάξεων του Νόμου .

Ενας άλλος τρόπος παροχής οικονομικών κινήτρων είναι η έκφραση προτίμησης κατά τη
διαδικασία προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής έργων από επιχειρήσεις που
δ ιαθ έτουν Σ . Π . Δ .
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Σ υμπερασματικά η καθιέρωση των παρακάτω μέτρων και κινήτρων που αποβλέπουν στην
αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του ιδιωτικού τομέα και πιο σι 1 γκεκριμένα
τ ων :

α.

θεσμικών κινήτρων

υποστήριξης (μέτρα υποστήριξης

- ενημέρωση και δομές

παροχής τεχνικής βοήθειας και ευαισθητοποίησης του κοινού) .
β.

ενίσχυση

των

μηχανισμών

αγοράς

για

προτίμηση

οικολογικών

προϊόντων

ή

επιχειρήσεων και
γ.

η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης ως ειδικές επενδύσεις προστασίας

περιβάλλοντος
θα

θέσει

Διαχείρισης

τις

βάσεις

και

τη

για

την

δημιουργία

αρχική

καθιέρωση

των

Συστημάτων

κατάλληλου πλαισίου για

επιχειρήσεων .
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την

Περιβαλλοντι κής

οικειοθελή

ένταξη

των

8.

ΘΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ

ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1836/93 ΚΑΙ ΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ιsο
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14000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1836/93 (EMAS)

Πεδίο εφαρμογής

Βιομηχανίες (συγκεκριμμένα εργοστάσια) , συμπεριλαμβανομένων χώρων αποθήκευσης
πρώτων υλών, προιόντων ή αποβλήτων καθώς και μόνιμου ή μη εξοπλισμού και
υποδομής.

Απαιτούμενη υποδομή θεσμού.

1. Τα κράτη μέλη :
• ορίζουν

τον

Αρμόδιο

Οργανισμό

(Competent

Body)

καταχώρησης

των

διαπιστευμένων βιομηχανιών .

• ορίζουν τον Φορέα Διαπίστευσης (Accreditation Body) των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (Environmental Verifiers) ή Φορέων Πιστοποίησης (Certification
Bodies) , που μπορεί να είναι :
./ ένας υφιστάμενος οργανισμός διαπίστευσης
./ο κατά τα ανωτέρω Αρμόδιος Οργανισμός καταχώρησης των διαπιστευμένων
βιομηχανιών

./

άλλος οργανισμός

Ο φορέας διαπίστευσης πρέπει να είναι ανεξάρτητος και ουδέτερος .

• θεσπίζουν κριτήρια διαπίστευσης των Φορέων Πιστοποίησης και καθορίζουν τα
σχετικά τέλη καταχώρησης.

• κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των διαπιστευμένων επιθεωρητών κάθε έξι
μήνες.

2. Τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που επιθυμούν να διαπιστευθούν υποβάλουν τα χαρτιά τους
στον Φορέα Διαπίστευσης προκειμένου να διαπιστευθούν .

Ενας διαπιστευμένος

Φορέας Πιστοποίησης σε μια χώρα μπορεί να ασκεί επιθεωρήσεις σε άλλο κράτος
εφόσον θα κοινοποιήσει εκ των προτέρων την πρόθεσή του .

Λειτουργία θεσμού.

1.

Οι βιομηχανίες θεσπίζουν και υλοποιούν ένα Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης

management scheme),
κανονιστικές
επιδόσεων

απαιτήσεις
σύμφωνα

(eco-

βλ. συνημμένη σελίδα, για συμμόρφωση αφενός με ισχύουσες
με

και

αφετέρου

την

οικονομικά

συνεχή
βιώσιμη

βελτίωση
καλύτερη

των

περιβαλλοντικών

διαθέσιμη

τεχνολογία

προστασίας του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του συστήματος αυτού :

•

διενεργούν αυτοτελώς ή μεσω τρίτων εσωτερικούς Περιβαλλοντικούς Ελέγχους

(internal environmental audits)

ανα τρία το πολύ χρόνια για

την συστηματική,

τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων του οργανισμού και του
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και

• συντάσσουν Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (environmental statements) αρχικά για
ένταξη στο σύστημα , περιοδικώς μετά τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και

ετήσια ,

σε απλουστευμένη μορφή (εκτός των μικρών βιομηχανιών) .

2. Οι

βιομηχανίες

ελέγχονται

από

ανεξάρτητους

Περιβάλλοντος ή Φορείς Πιστοποίησης , που:
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διαπιστευμένους

Επιθεωρητές

• διενεργούν (αν..εξ-άpτ ητο) Περιβαλλοντικό Ελεγχο (environmental audit) και

• Επικυρώνουν ή Πιστοποιούν την Περιβαλλοντική Δήλωση

.

3. Οι βιομηχανίες διαβιβάζουν τις επικυρωμένες Περιβαλλοντικές Δηλώσεις στον
Αρμόδιο Οργανισμό κα ταχώρησης των διαπιστευμένων βιομηχανιών και πληρώνουν
τα σχετικά τέλη

4. Ο Αρμόδιος Οργανισμός:
• κα ταχωρεί την βιομηχανία, εφόσον (α) έχει πεισθεί οτι πληροί όλες τις προϋποθέσεις
και (β) δεν έχει λάβει ειδοποίηση από την αρμόδια Εκτελεστική Αρχή (lnspectorate)
για παράβαση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων

• ενη μερώνει την καταχώρηση κά θε χρόνο , και
• ενημερώνε ι την Επιτροπή κάθε χρόνο για τις βιομηχανίες που συμμετέχουν στο
σύστημα

5. Η βιομηχανία δημοσιοποιεί την επικυρωμένη Περιβαλλοντική Δήλωση και μπορ εί να
χρησιμοπο ιεί την σχετική Δήλωση Συμμετοχής στο σύστημα .
Προβλεπόμενο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης

Στα πλαίσια του συστήματος αυτού οι βιομηχανίες:

1. Θεσπίζουν Περιβαλλοντική Πολιτική για (α) συμμόρφωση με ισχύουσες κανονιστι κές
απαιτήσεις και

(β)

ανάληψη υποχρέωσης για εύλογη

και συνεχή

βελτίωση των

περιβαλλοντι κών επιδόσεων σύμφωνα με την οικονομικά βιώσιμη καλύτερη διαθέσιμη
τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος.

2.

Διενεργούν

Περιβαλλοντική

Ανάλυση

των

συνιστωσών

προστασίας

του

περιβάλλοντος (απόβλητα, θόρυβος, ενέργεια , πρώτες ύλες και νερό , ατυχήματα κλπ. )

τ όσο για τις δικές τους εγκαταστάσεις όσο και αυτές υπεργολάβων.

3.

Εισάγουν ένα Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα, με συγκεκριμμένα μέτρα βελτίωσης της
προστασίας περιβάλλοντος και σχετικό χρονοδιάγρα μμα

4.

Εισάγουν

ενα

Σύστημα

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης,

που

καθορίζει

τους

υπευθύνους , τις διαδικασίες και τους πόρους για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού
προγράμματος

5. Δι ενεργούν αυτοτελώς ή μεσω τρίτων Περιβαλλοντικούς Ελέγχους ανα τρία το πολύ
χρόνια για την συστηματική , τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων
του οργανισμού και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

6. Συντάσσουν Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (α) αρχικά για ένταξη στο σύστημα και (β)
περιοδικώς μετά τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και (γ) ετήσια, σε απλουστευμένη
μορφή (εκτός των μικρών βιομηχανιών) .
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ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑΣ 150 14000
Πεδίο εφαρμογής

Ο θεσμός αφορά οργανισμούς εν γένει , συμπεριλαμβανομένων βιομηχανιών και άλλων
παραγωγικών μονάδων , βλ. ISO 14001 , παρ . 3.12. Η πιστοποίηση κατά ΙSΟ μπορεί να
αφορά ολόκληρο οργανισμό με πολλές βιομηχαν ικές μονάδες ή ορισ μένες βιομηχανικές
μ ονάδες μόνο , βλ.

ISO 14001 , παρ . 3.12 και ISO 14001 , παρ. Α.4 . 0 .

Απαιτούμενη υποδομή θεσμού

1. Τα κρά τη μέλη ορίζουν εφόσον επιθυμούν ανεξάρτητο Φορέα Διαπίστευσης
(Accreditation Body) των Φορέων Πιστοποίησης (Certification Body) ή Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (auditors), βλ. ΙSΟ 14012 παρ. Β . 2 , που θα διαπιστεύει του ς
επιθεωρητές περιβάλλοντος κατα το οριζόμενα στο ΙSΟ 1401221 .
2. Τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που επιθυμούν να διαπιστευθούν υποβάλουν τα χαρτιά τους
στον Φορέα Διαπίστευσης (εφόσον υπάρχει) προκειμένου να διαπιστευθούν .
Λειτουργία θεσμού

Οι οργανισμοί θεσπίζουν και υλοποιούν ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
( enνironmental management system , EMS) για συμμόρφωση αφενός με ισχύουσες
κανονιστικές απαιτήσεις και αφετέρου συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικά βιώσιμη καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογ ία προστασίας

τ ου περιβάλλοντος , βλ. ΙSΟ
Στα

πλαίσια

του

συστήματος

εξωτερ ικούς Επιθεωρητές

audits)

14001 , Εισαγωγή .
αυτού ,

(auditors)

οι

οργανισμοί

διενεργούν

με

περιοδικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους

ή

(EMS

για την συστηματική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων

του οργανισμού και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης , βλ.
Α.4.4.4,

εσωτερικούς

ISO 14004,

παρ.

4.4.5

και

ISO 1401 Ο ,

παρ .

5.2.

ελέγχων αυτών καθορίζεται από τους Επιθεωρητές, βλ. ΙSΟ

Οι οργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν το ΙSΟ

14001

ISO 14001 , παρ.

Η περίοδος επαναφοράς των

14001 ,

παρ.

4.4.

είτε για να πιστοποιηθούν με

αντικε ι μενική αξιολόγηση από τρίτους , είτε για αυτοδύναμες δηλώσεις για εφαρμογή του
συστήματος

14004,

(self-declaration purposes,

βλ. ΙSΟ

14001,

Εισαγωγή και παρ .

1d

και

ISO

Εισαγωγή) .

Προβλεπόμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το

ΙSΟ

14000

προσδιορίζει

τις

αναγκαίες

προϋποθέσεις

για

τα

συστήματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης . Αυτό καθεαυτό το ΙSΟ δεν θέτει κριτήρια ειδικών
περ ιβαλλοντικών επιδόσεων , αλλά απαιτεί οργάνωση που να διαμορφώνει πολιτική και να
θέτει

στόχους

που

να

παίρνουν

υπ'

όψιν

τις

αναγκαίες

προϋποθέσεις

και

την

πληροφόρηση σε σχέση με τις ση μαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Στα πλαίσια του συστήματος αυτο ύ οι οργανισμοί:

1. Θεσπίζουν Περιβαλλοντική Πολιτική (Enνironmental Policy) για (α) συμμόρφωση με
ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και (β) ανάληψη υποχρέωσης για εύλογη και συνεχή
21 Ε ναλλακτικά ο Φορέας Διαπίστευ ση ς μπορεί να ορίζει άλλους φορείς που να διαπιστεύουν
Επιθεωρη τές Περιβάλλοντος.
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βελτίωση των "J!ερrβαλλοντικών επιδόσεων σύμφωνα με την οικονομικά βιώσιμη
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Διενεργούν Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (Planning), που περιλαμβάνει :
• την Περιβαλλοντική Ανάλυση των συνιστωσών προστασίας του περιβάλλοντος
( Enνironmental aspects) όπως απόβλητα , θόρυβος, ενέργεια , πρώτες ύλες και νερό ,
ατυχήματα κλπ .,

• την καταγραφή της νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του
οργανισμού

• θεσπίζουν Περιβαλλοντικούς Στόχους (Objectiνes and targets) με συγκεκριμμένα
μέτρα βελτίωσης της προστασίας περιβάλλοντος

• Εισάγουν ενα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (enνironmental
management programme), που καθορίζει τους υπευθύνους , τις διαδικασίες , το
χρονοδιάγραμμα και τους πόρους γ ια την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων

3. Εφαρμόζουν τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (lmplementation & Operation) σύφωνα με
το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , στα πλαίσια του οποίου :

•

θα εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό του οργανισμού

• θα θεσπίζει σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και
κοινοποίησης εξωτερικής εποικοινωνίας

•

θα καταγράψει το Πρόγραμμα Περι βαλλοντικής Διαχείρισης

•

θα ελέγχονται όλα τα σχετικά έγγραφα σε όλα τα σχετικά γραφεία ώστε να είναι όλες
οι πλευρές ενημερωμένες

•

οι δραστηριότητες που επηρεάζουν το περιβάλλον θα εκτελούνται όπως πρέπει

•

θα εντοπίσει πιθανά αίτια ατυχήματος και θα καταρτίσει (και δοκιμάσει) σχέδια
ετοιμότητας για την περίπτωση αυτή

4. Ελέγχουν

και

Διαχείρισης

Αποκαθιστούν

το

εφαρμοζόμενο

(Checking & Correctiνe Action)

Πρόγραμμα

Περιβαλλοντικής

με :

• περιβαλλοντικούς ελέγχους για την περιοδική , συστηματική , τεκμηριωμένη και
αντικειμενική αξι ολόγηση των επι δόσεων του οργανισμού - αυτοτελώς ή μεσω τρίτων
• διαδικασίες

για

τον

καταμερισμό

ευθύνης

και

την

αποκατάσταση

των

Περιβαλλοντικών Στόχων σε περίπτωση υπέρβασης

• προγράμματα περιοδικού ανεξάρτητου ελέγχου του συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Επανεξετάζουν κατα καιρούς και προσαρμόζουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
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το

150 14001 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ το EMAS

Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στο ΙSΟ 14001 και το EMAS της Ε . Ε.
Ειδικοί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Προτυποποίησης (CEN), τα κράτη μέλη και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγούνται το γεφύρωμα της απόστασης με την ει σαγωγή ενός
ευρω-παραρτήματος (Euro - annex) στο ΙSΟ 14001 παράλληλα με οδηγ ίες.

Οπως και το BS7750 (British Standard), τα ISO διαφέρουν από το EMAS κυρίως σ' ότι
αφορά στην παροχή πληροφοριών στο κοινό.:.
Συζητάται ότι το

EMAS

δεν είναι τόσο απαιτητικό

αλλά παρ' όλα αυτά τα

ISO

είναι

αδύναμα. Το ISO 14001 απαιτεί ελέγχους , χωρίς να προσδιορίζει την συχνότητά τους ,
ούτε τη μεθοδολογία σε λεπτομέρειες πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στο BS7750 και στο

EMAS.
Γύρω από το

υπαρχει συζήτηση για τον αντιδημοκρατικό του χαρακτ ή ρα στη

ISO

διαδικασία λήψης αποφάσεων .

Ειδικώτερα για το ΙSΟ 14001
θεωρείται ότι μετράει μόνο την συ μμόρφωση της
επιχείρησης με την περιβαλλοντική πολιτική που η ίδια έχει διαμορφώσει και όχι τις
επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την Υγιεινή και Ασφάλεια.
Θεωρείται

ότι

θα

παραγάγει

τόμους

περιβαλλοντικής

πληροφόρησης

που

θα

διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης χωρίς

αυτές οι πληροφορίες να είναι αναγκαίο να διαχυθούν στο κοινό.
Πιο συγκεκριμένα :

1.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αφορά βιομηχανίες μόνο , ενώ το ΙSΟ αφορά οργανισμούς

εν

γένει .

Επίσης,

συγκεκριμμένες

το

ISO

μπορεί

βιομηχανικές

να

αφορά

μονάδεα ,

ενω

οργανισμούς
ο

στο

Ευρωπαϊκός

σύνολό

τους

Κανο νισμός

ή
σε

συγκεκριμμένες βιομηχανικές μονάδες μόνο .

2.

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ορίζεται ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχέιρισης (και
ειδικότερα η

Περιβαλλοντική

Πολιτική του) πρέπει να έχει ως στόχο

την συνεχή

βελτίωση των επιδόσεων σύμφωνα με την οικονομικά βιώσιμη καλύτερη διαθέσιμη
τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ στο ΙSΟ ορίζεται οτι ο στόχος ε ίναι

απλά η βελτίωση των επιδόσεων .

22

3.

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οι διαπιστευμένοι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είναι
ανεξάρτητοι της ελεγχόμενης βιομηχανίας, ενώ στο ISO μπορεί να είναι και μέρος του
προσωπικού της.

4. Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ορίζεται ότι η συχνότητα διενέργειας των Περιβαλλοντικών
Ελέγχων είνα ι 3 το πολύ χρόνια , ενώ στο ISO η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδ ι ο τον
οργανισμό .

22 Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα πρέπε ι βέβαια να προτρέπει στην υιοθέ τηση της
ό ικονομικά βιώσιμης καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, βλ. ISO 14001 , Εισαγωγή .
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5. Στον Ευρωπαϊκό . Κανονισμό προβλέπεται για κάθε χώρα η σύσταση Φορέα
Διαπίστευσης τωv Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ενώ στο ΙSΟ είναι προαιρετική.
6. Στον

Ευρωπαϊκό

Κανονισμό

προβλέπεται

η

σύσταση

καταχώρησης των διαπιστευμένων βιομηχανιών, ενώ στο

7.

Στον

Ευρωπαϊκό

Κανονισμό

δημοσιοποιείται , ενώ στο

ISO

προβλέπεται

οτι

Αρμόδιου

Οργανισμού

ISO δεν προβλέπεται
η

Περιβαλλοντική

Δήλωση

προβλέπεται οτι μόνο η Περιβαλλοντική Πολιτική (μέρος

του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) δημοσιοποιείται .
Κατά τα ανωτέρω, με εξαίρεση το πεδίο εφαρμογής , ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός φαίνεται
να υπερκαλύπτει τα σχέδια προδιαγραφών

ISO.
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9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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·····. ·· ,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

r.
10. 7. 93

Επισημη Εφημερίδα των Ειιpωιταίκών Κοινοτήτων

Αpι3.

L

1 6 8/ Ι

tΠρά;ι:ι.; ,νια rηi· ισχιί rωi· οποiω~· aπaιτι:iται δημοσίευση)

Κ.ΑΝΟΝΙ.ΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αpι~.

1836/93

της 29ης Ιοιινίοu

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥι\ΙΟΥ

1993

για την εκούσια συμμιtο1ή των ιχι1ειpήσεων τοu διομηzσvtκοu τομία οι: ι:οινοηκό σύοτημα
οικολο-rιι:ής διαχείρισης και οικολογιι:οu ελtποu

το ΣΥΜΒΟΥ:\10 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

Έχοντας υπόψη :
τη συν~ήκη για την ίδρvση της Ε ιφωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας. και ιδίως το άρ.9ρο 130 Ρ,
την πρόταση της Επιτροπής ι ι

τη γνώμη του Εuρωπαϊκοίι Κοινο6ουλίου (=},
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ι .ι).
Εκτιμώνtα; :

ότι οι στόχοι και οι αρχές της κοινοτικής περι6αί).οντικής
πολιτικής. όπως ορίζονται στη σιιν3ήκη και αναλύονται στο
ψήφισμα του Συμ6ουλίο\J των Ευρωπαϊκών Κοινοτήtων και
των αντιπροσώπων των κu6ερ••ήσεων των κρατών μελών
των συνεi.3όντω\' στα πλαίσια του Σ1.1μ6ουλίο1; της Ιης
Φε6ρο\Jαρίου 1993 για ένα κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής
και δράσης σε σχέση με το ιτερι6άλλον και την αείφόρο
ανά πτυξη ('). κα3ώς και στα προηγούμενα ψηφίσματα του
1973 ('), 1977 (•). 1983 (") και 1987 (1 ) όσον αφορά την κοινο
τι κή πολιτική και τα κοινοτικά προγράμματα δράσης για
την προστασία του ιιερι6άλλοντος. είναι ιδίως η :φόληψη, η

μείωση καL ει διινατόν. η εξάλειψη της ρύπανσης, ιδίως
σ την πηγή δάσει της αρχής "0 ρυπαίνων ιιληρώνει>1, η
εξασφάλιση ορ3ής διαχείρισης των πόρων και η χρήση
κα9αρών ή κα3αρότερων τεχνολογ ιών ·
οτι το άρ.9ρο

2

της συνSήιcης. όπως έχει σύμφωνα με τη

mιν3ήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Μάαστpιχτ στις 7 Φε6ρουαρίου 1992,
τητα Q,ει ως αποστολή να προάγει μια
ανάπτυξη στο σύνολο της Κοινότητας
του Συμδουλίου της Ιης Φε6ρουαρίου

που ωιεγράφη στο
ορίζει ότι η Κοι~
σταSερή και διαρκή
και ότι το 'Ιfήφισμα

1993

στη σημασία της αειφόρου αυτής ανάπτυξης

δίνει έμφαση

·

ότι το πρόγραμμα «Προς την αειφορία>> που qει ιιπο6άλιι
η Επιτροπή, τη γενική προσέγγιση του οποίου ενέκρινε το
Συ μ6ούλιο μι το ψήφισμά του της 1ης Φεδρουαρίου Ι 993,
υπογραμμίζει το ρόλο και τις ευ3ύνες των επιχειρήσεων

C 1:0 της 30. 4. 1993. σ . 3.
Π ΕΕ αρι9. C J~ της 15. 2. 1993. σ. 44.
(')

ΕΕ αριS.

ΕΕ αρι9. C 332 της 16. 12. 1992. σ . 44.
Δεν έχει ακόμη δ ημοσιε~εί στην Επίσημη Εφημε.pίοο .
t Ί ΕΕ αριS.
11: της 20. 12. 1973. σ. Ι .

(')

(')
(')
()
11)

ΕΕ αρι 9.
ΕΕ αριS.
ΕΕ αρι9.

c

C 139 της 13. 6. 1977. σ. 1.
C J6 της Ι 7. 2. 1983. σ. Ι .
C 70 της 18. 3. 1987. σ. 1.

προκειμένου τόσο να ενι<ηυSεί η οικονομία όσο και να
προστατευSεί το περι6άλλον σε όλη την Κοινότητα.
ότι η 6ιομηχανία φέρει ιδία ευSύνη για τη διαχείριση των
περι6αλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και,
ως εκ τούτου. nρtπει να uιοSετήσει μία ενεργητική προσέy.
γιση στον τομέα αυτόν ·
ότι η ευ3ύνη αυτή απαιτεί από τις επιχειρήσεις να καSιερώ
σουν και να εφαρμόζουν περι6αλλοντικές πολιτικές.
στ()χους και προγράμματα. καSώς και αποτελεσματικά
σιιστήματα περι6αλλοντικής διαχείρισης · ότι οι επιχειρή

σεις πρέπ.ει να 9εσπίσουν περι6αλλοντική πολιτική, η οποία
πέρα από πρό6λεψη για συμμόρφωση μι όλες τις συναφείς
κανονιστικέ.; απαιτήσεις που αφορούν το περι6άλλον.
πρέπει να περιλαμ6άνει ανάληψη υποχρεώσεων για την
εύλογη και συνεχή δελτίωση των περιδαλλοντικών επιδό
σεων

·

ότι η εφαρμογή συστημάτων ιτερι6αλλοντικής διαχείρισης
από τις επιχειρήσεις πρέπ.ει να λαμΜνει υπόψη την ανάγκη

να εξασφαλιστεί η ευαισSητοποίηση και η εκπαίδευση των
εργαζομένων κατά την κα9ιέρωση και την εφαρμογή των

συστημάτων αυτών ·

ότι τα συστήματα ιιερι6α.U.οντικής διαχείρισης πρέπει να

ιιεριλαμΜνουν διαδικασίες πιρι6αλλοντικού ελέγχου ώστε
οι διευSύνοντες να είναι σε Sέση να εκτιμούν τη συμμόρ
φωση προς το σύστημα. καSώς και την αποτελεσματικότητα

του συστήματος στα ιύ..αίσια της υλοποίησης της περι6αλ·
λοντικής πολιτικής της επιχείρησης·

ότι η ειc μέρους των επιχειρήσεων ιιαροχή πληροφοριών
προς το κοινό. όσον αφορό τις πιρι6αλλοντικtς Πt\ιχές των

δραστηριοτήτων τους. αποτελεί 6ασιιcό στοιχείο της ορ3ής
ιιερι6αλλοντικής διαχείρισης.

αυξανόμινο

ενδιαφέρον

του

σχετικά μι το ζήτημα αυτό

και

ανταποκρίνονται

κοινού

να

στο

ενημερώνεται

·

ότι. συνεπώς. πρέπ.ει να παρακινούνται οι επιχειρήσεις να
συντάσσουν και να κυκλοφορούν περιοδικές περι6αλλον
τικέ.; δηλώσεις που 3α περιέχουν πληροφορίες για το κοινό

όσον αφορά την πραγματική κατάσταση του περιδάλλοντος
στους διομηχανικούς χώρους τους. καSώς και όσον αφορά
τις ιιολιτικές. τους στόχους. τα προγράμματα και τα συσrit
ματα διαχείρισής τους για το περι6άλλον ·
ότι η διαφάνεια και η αξιοπιστία των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν ενισχύεται εφόσον οι πολι·
τικtς. τα προγράμματα, τα συστήματα διαχείρισης. οι διαδι·

-'\ιJι3

l

Ι όS

'

Ε:tι<τημη ΕΙJημι:ριόα Τω\' Εψωπrιικω\' ΚΩι\'Ωτητω'·

ιcrι<Jίε; ι:i.έ·(Χ()\ ιcrιι Ωι δηι.ωσι:ι.; Τω\' επιχcιι"1σι:ω,· στον
τομέα του πι:rι6άi.ί.ο,· το.; ι:.ξετrι;οντrιι. ·~ ω \'Π ε.;α ιφι6ω3ι:ί
οτι rti.η~'Oί•\' τι; 11χι:τικέ; rιπα ι τήσι:ι; τοι· :τπι'ι.1,·το.; ιcrινονι
σμ()t._ οι δε nι:rι6rιί.ί.ο,·τιι.:ι:.; δηi.ω<1ι:ι; ι:~ιι.:ι ι"-"''0\' Τrtι. από
δ ιαπιστι:ι·μC\'οtι; ιu:ρι6<ύ.λοντιιcοίις ι:πι3εωpητέ.; ·
οτι είναι ανάγl(Τ] να ε~ασφαλιστεί η α νε~άρτητη ιcαι αμερό

λη πτη διαπίστειιση ιcα~ εποπτεία τω,· επιi>ι:ι:.φηΗ:J\· :τερι6άλ·

~
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οποίο :Jα είναι δ1.ινατό,· ''α σt·μμcτtχΩυν εκουσίως οι επιχει
ρήσει~ που ασκού'· 6ιομηχανιιcές δραστηριότητες.
1

Α ντιιcειμι:νιιcός σκοπός του συστήματος είναι η προώ

:Jηση της συνεχοίι.; 6εί.τίω<τη~ των περι6αλί.οντικών επι~
σεων των 6ιομηχανικών δραnτηριοτήτων μέσω :
αΙ τη; ιcατάρτισης και της ε φαρμογής. από τις επιχειρήσε ις,

περι6αλλοντιιcών πολιτικών. προγραμμάτων ιcαι συστη
μάτων δια;ιείρισης για τους χώρους όιιου ασκούν τις
δρασ τηριότητές τους ·

λοντος προιcειμίνου να όιασφαλιστι:ί η αξωπιστία του
συστήματος

10.

·

ότι πρέπει να εν9αpρίινεται η συμμετοχή Τω\' ε::ιχεφήσεων
σ το σύστημα αυτό επί ειcουσίας 6άσεω.; · ότι ~ιcειμένου

6)

να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του συστήματος σε όλη
την Κοινότη τα. οι κανό,τ; οι διαδιιcασίε; ι.:αι οι 6ασιιcέζ
απαιτήσει; 3ο πρέπει να είναι οι αυτέ; σε κά9ε ιcράτος

γ) της ενημέρωσης του κοινού ως προς τις περι 6α).)..οντικές
επιδόσε ις.

μέλος .

ό τι το ιcοι,·οτικό σί·στημα οιιcοi.ογιιcή.; διαχείρισης ιcαι
ο ικοiωγικοίι ι:ii.·rι.ου πρέπει σε πρώτη φάση ''fl εστιαστεί
σ το 6ιομηχανικό τομέα όπου ήδη ι:φαrμόζο,·ται συστήματα
περι6αλί.ο,-τική; διαχείριση; και πεpι6αίJ.ο,·τιι.;οί- ι:i.i:γχου ·

ό τι είναι ι:πι9ιιμητό παρόμοια μέτρα να ι:φαpμοστοίιν πειρα
ματικά ιcαι σι: τομεί; ειcτός 6ιομηχανία.;. όπω; οι ι:ταιρείε.;
διανομής ιcαι οι δημόσιες υπηρι:σίε; ·

της συστηματικής. αντικειμενι κής ιcαι περ ιοδιιcής αξιολ~

γησης των επιδόσεων των στοιχείων αυτών ·

Το σύστημα δεν Sίγει τους υφιστάμενους κοινοτιιcοίις
ή ε3νικούς κανόνι:.; ή τεχνιιcά πρότυπα που αφοροίιν τους
περι6αλ.λοντικοίις ελέnους. οι>τε τις uιιοχρεώσεις των
επιχειρήσεων 6άσει των εν λόγω νομο9ετικών κανόνω\• και

3.

προτύπων.
'Αρ9ρο

Οριαμοί

ο τι . προκειμένου οι επιχι: φήσεις να αποφίιγοt•\' αδικαιολ~

yη τα 6άρη ιcαι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή
μεταξύ του ιcοινοτικοίι συστήματος ιcαι τω'' ε9\'ιιcών. ευρω

:

Για το υς σκοπούς του παρόντος ιcανονισμού. νοούνται ως:

παϊιcών ιcαι διι:9νών προτίπων σιιστημάτω,· ~ι6αλλον

α) ((περι6αλλοντική πολιτική)) : οι συνολι κοί στόχοι και οι

τικής διαχείρισης και ελέnου. τα πpότιιπα αt· Τα. Ο\"αγνωρι
~όμενα απο την Επι τρcπή. 6άσει ιcα τάλληλης διαδικασία.;.
"tρέιu:ι να 9ι:ωρούνται ω.; πληροίιντα τι; απα ι τήσεις του

αρχές δρά σης μιας επιχείρησης ως προς το πφι6άλλον.

παρόντος κανονισμού και δεν απαιτείται από τι; συμμι:τέ
:χουσε.; επιχειρήσεις να επαναλαμ6ά,·ουν τι; αι τέ.; διαδικα

ιu:ρ ι6άλλον

σίες ·

συμιιεριλαμ6ανομένης της συμμόρφωσης προς όλες τις

υφιστάμενες κανονιστικές αιιαιτήσεις ιιου αφορούν το

6)

9έσπιση ή την ~ηση μέτρων τεχνικής 6οή9εια.;. ιcα9ώς

κριμένων αντικειμενιιcών σκοιιών και δραστφιοτήτων
της επιχείρησης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης
ιιροστασίας του ιιερι6άλλοντος σε συγκεκριμένο χώρο
δραστηριοτήτων. η οποία ιιεριλαμ6άνει την ιιεριγραφή

πραγματογνωμοσίινης ιcαι υιιοο τήριξης προς τι; επιχεφήσεις

των μέτρων ιιου tχουν ληφSεί ή μελετώνται για την
επίτευξη των σκοπών αυτών ιcαι. αναλόγως της ιιερι
ιιτώσεως. την τήρηση των προ3εσμιών που tχουν τε9εί

ότι η Ειιιτροπή πρέπει. σύμφωνα με ιcοινοτιιcή διαδιιcασία.
να ιιροσαρμόζει τα παραρτήματα στον παpόντα ιcανονισμό.

ότι ο παρών ιcα\•ονισμός πρi.πει να ανα9εωρη3εί 6άσει της
ιcτηSείσας ιιείρας tιστερα από ορισμένο χρόνο λει τουρyίας.

·

γ) <<ιtερι6αλλοντικό ιιρόγραμμα » : η περιγραφή των συγκε

αυτές ·

ειιοnτεία των ιιερι6αλλοντιιcών ειιι9εωρητών ·

ανάλυση>~:
η αρχική συνολική
ανάλυση των περιδαi.λοντικών 9εμάτων. ειιιπτώσεων
σε tνα συγκειcριμtνο ;ιώρο

ιcαι μηχα νισμών με προορισμό την . ιιαροχή της α,·αγιcαίας

να αναγνωρίσει τα εSνιιcά. ευρωπαϊκά και δι.ε9'-ή πρότυπα
συστημάτων πφι6αλλοντικής διαχείρισης. να δώσει ιcατευ
Sυντήριες γραμμές ως προς τη συχνότητα tω\' ~ι6αλλον
τιιcών ελέγχων ιcαι να προω9ήσει τη συνεργασία μι:τα.;ύ των
κρατών μελών όσον αφορά τη διαπ ίστευση ΙCαι την

« περι6αλλοντική

ιcαι επ ιδόσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες

ό τι προέχει η συμμετοχή των μικρομεσαίων ε:tι;ιειρήσεων
σ το κοινοτικό σίιστημα οιιcολογικής δ ιαχείρισης και rλέγ
:χου και ότι η σιιμμετοχή τους πρέπει να πρα:>9είται με τη

·

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών

δ)

·

ιιερι6αλλοντιιcοί αντιιcειμενιιcοί σιcοποί»: οι λεπτομε
ρείς αντικειμενικοί σιcοJtοί 1t0υ έχει Sέσει η iδια η
επιχείρηση ως ~φος nς ιιερι6αλλοντιιc:ές της εχιδόσεις ·

(<

ε) (<σύστημα ιιερι6αλλοντικής δια:χείριστ~91 : το τμήμα του

συνολικού συστήματος διαχείρισης το oJtoίo ιιεριλαμ6άνει την οργανωτική δομή, τις ευSύνες. nς ιιρακτιιcές.
τις διαδικασίες. τις με9όδους και τους ιιόρους για τον

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ nAPONTA ΚΑ ΝΟΝΙΣ ΜΌ :

καSορισμό και την εφαρμογή της περι6αλλοντικής
πολι τικής ·

'Αρ/)pο Ι

Το ~ατημα οίκολοΎικής διαχείριCJης και οικολΟΎ'κού ελί-f·
χου και οι αντικειμενικοί του ακοιrοί

1.

Θεσπί;εται κοινοτικό σίιστημα γ ια την αξιοi.όγηση και

τη 6ελ τίωση των περιδαλλοντικών επιδόσεων τω,· 6ιομ η:χα·

νι κών δραστηριοτήτων και τη σ:χετιιcή η-ημέρωση του
ιcοινού. εφεξής Ι(αλοίιμενο cικοινοτικό σίιστημα οικολογιιcή ς
δ ιαχείρισης και οιιcολογικού ελέγχου» ή «σίιστημα)). στο

στ) «περι6αλλοντικός έλεγχος» : ένα μέσο διαχείρισης ιιου
περιλαμ6άνει σνστηματιιcή. τεκμηριωμένη, πφιοδική
και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων του οργα

\'ισμού, του συστήματος διαχείρισης ιcαι των με9όδων
για την προστασία του περιδάλλοντος. με στόχο : ·
ί) τη διευκόλυνση του ελέγ:χου. από τη διεύSυ..-ση μιας
επιχείρησης. των πραιcτικών οι οποίες ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις στο ιιερι6άλλον,

,
10.

~

~3

ιί) tO\'

Ε πίσημη ΕΦημεpιοο τω,· Εφωπα ιl(ώ ,· Κοι\'Οτητων

Αρι3.

W:no τη; rήrησή; των πεp~αi.λο,·τιΙCώ\' noi.ι·

Αμ9ρο

L

Ιό8.

3

J

tιΚ'ώ,· της ε:τιχείpηση;
Συμμετοχή στο σύeτημσ

;) Ι<Ι(ί,1(}.ος εiiγχο\J" η χρο,·ι~-ή πεpιοόο.; ιcατα rψ οποία
εii·rχο\'Ται όλε~ οι οραστηpιότη rε; σε δι:όομένο χωpο
δ~'αστηριοτητων. σ\ιμψω,·α με τι; απαι τησει; του
άp3ρου ~ ιcαι tO\J ιιαραpτηματος 11. όσον αφ()j)ά όλα τα
σ-χετιΙCά ιu:ρι6αί.).Ο\.'Τικά !3ε ματα που αναφφονται στο
παράρτημα 1. τμήμα Γ ·

Οι εnιχεφήσειζ ποι.ι ασκούν διομηχανική δραστηριότητα
μποpουν ελε\ι3ερα να σι.ιμμετέχουν στο σ\ιστημα για ιcά3ε
χώρο ή χώpοvς άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Για να
καταχωρηθεί ένας χώρος στο σίιστημα. η επιχείρηση ιιρέιιει :

η) ιc περι6αΑJ.ο,·τική δήλωση>• . η δήλωση που συ\'τάσσεται

σ-χετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι. στην οποία,
εκτός από την πρό6λεψη για συμμόρφωση με όλ.ε.ς τις

α ι να θεσπίσει ιu:ρι6αλλοντική πολι τιιc:ή. σύμφωνα με τις

από την επιχείρηση σ\ιμψωνα με τι.; απαιτήσεις του

παρόντος κανονισμο\ι. και ιδίως τοΙJ ά~ροιι

συναφείς κανονιστιιc:ές απαιτήσεις που αφορούν το

5·

περιδάλλον. πρέπει να ιιερV.αμ6άνεται και ανάληψη

3) ιc6ιομηχανική δραστηριότητα>> : κά3ε δραστηριότητα
που απαρι3μείται στα τμήματα Γ και Δ της στατιστικής

vποχρεώσεων για την εύλογη ιc:αι συνεχή δελτίωση των
ιιερι6αλλοντικών επιδόσεων. ούτως ώστε να μειώνονται

ονομα το λογί α; των οικο,·ομικών δραστηριοrήτων στην

οι ιιερι6αλλοντικές επιπτώσεις σε επίπεδα που να μην

Ευρωπαϊκή Κοινότητα t:'-όΛCΕ r~ν. Ι ). όπω.; ορίζεται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αpιθ. 3037. 90 του Σvμδοιr
λ.ίο\J ι 1. με την :τροσ3ήκη της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέρ·rεια.;. αερίοι . ιημο\ι (α ι 3ερμο\ι ίιδατος. της ανακίι
κλωσης. της ε~u:ζεργασία;. της καταστροφής ή της
διάθεση; στερεώ'' απο6λ.ήτων ή λυμάτων ·

υιu:ρ6αίνουν εκείνα που αντιστοιχούν στην οιιc:ονομι·
κώς διώσιμη εφαρμογή της καλ\ιτερης διαθέσιμης
τεχνολογίας ·

ι) « επιχείρηση » : οργανισμός. ο οπο ίος έχει γενικό επιχει·

ρησιακό έλεγχο τω ν δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο
χώρο ·

ια 1 ιιχώ~'Ος δραστηpιοτήτω\' >) : έκταση

yη.; στην οποία

ασκοίΝται διομηχανικέ.; δραστηριότητ~ υπό τον
έλε•rχο μια; επιχείρησης σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
σιιμιιερv.αμ6ανομένης κά3ε σΙ.Jναφούς ή σχετικής
αποθήκεΙ.Jσης πρώτω\' υλώ,·. vποπpοϊόντων. ενδιαμέσων
πpοιόντων. τεi.ικώ,· προϊόντων και απο6λήτων. κα3ώς
και τοv εξοπλισμο\ι και της Ι.Jποδομής που :ιρησιμοποι

Ού\'Ται στα πλαίσια των δpαστηριοτήτων. ανεξαρτήτω.;

ι6 ) «εi.εγκτής>) : άτομο ή ομάδα που ανήκει στο προσωπικό
της επιχείρησης ή ε ίναι τρίτος προς την επιχείρηση. και

ενεργεί για λογαριασμό της γενικής διείιSvνσης της
επιχείρησης. διαθέτοντας. ατομι ιc:ά ή συλλ~ικά. τις
αρμοδιότητε.; πο1.1 αναφέρονται στο παράρτημα 11
τμήμα Γ και διαθέτει επαρκή ανt.;αρτησiα σε σχέση με

τι; δραστηριότητε.; ιtου εi.έπει ώστε να μπορεί να
κρίνει με αντικειμενικότητα ·

ιγ) «διαπιστευμένος
επιθεωρητής
nφι6άλλοντος>1 :
πρόσωπο ή οργανισμός α\.τξάρτητος της ελεγχόμενης
επιχείρησης. ο οποίος qει διαπιστευ-Sεί σ\ιμφωνα με

6·

ιδ) «σίιστημα διαπίστευσης»: σίιστημα για τη δια~ιίστε\Jση
και την εποπτεία των επιθεωρητών ιtφι6άλλοντος. το
οποίο διαχειρίζεται ένα αμερόληπτο ίδρυμα ή οργανι·

σμός που qει οριστεί ή σνστα9εί από το ιc:ράτος μtλος.
με επαριcεί; πόρου; ιc:αι ειδικές γνώσει; ιcαι που δια9έ·
τει τι; κατάi.i.ηλε; διαδιιcασίε; για την εκτέλεση των
καθηιcό"'Τω\' πο1.1 ορίζει ο παρών κανονισμός για το εν

i.όγω σ\ιστημα

να

πραγ ματοποιήσει

·

ιε) «αρμόδιοι οργανισμοί» : οι οργανισμοί ΠΟΙJ ορίζονται
από τα ιc:pάτη μέλη, σ\ιμψωνα με το άρθρο 18. προς
άσκηση των κα3ηκόντω'' ιtου αναφέρο,'Ται στον

νται στο παράρτημα

ανάλυση

του

1 τμήμα

Γ

··

γ) να εισαγάγει, ι.ιπό το φως των αποτεi.εσμάτων αυτής της
ανάλυσης. περι6αλλοντι κό πρόγραμμα για το χώρο ιc:αι
σύστημα ιιερι6αλλοντικής διαχείρισης για όλες τις

διεξαγόμενες στον εν λόγω χώρο δραστηριότητες.
Στόχος του περι6αλλοντικοίι προγράμματος 3α είναι η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ιu:ριέχονται στην
περι6αi.λοντιιc:ή πολιτική της επιχείρησης για τη συνεχή
δελτίωση των περι6αλλοντικών επιδόσεων. Το σ\ιστημα
περ ι6αλλοντικής διαχείρισης πρέπει να συμμορφώνεται

προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι

·

δ) να διενεργεί ή να ανα9έσει σε άλλους να διενεργούν,

4 περιδαλλοντικούς ελtγχους στους

οικείοιις χώροvς δραστηριοτήτων ·

ε) να κα3ορίσει αντιιc:ειμενιιc:ούς σιc:οπούς στο ανώτατο
κατάλληλο επίπεδο διοίκησης για τη συνεχή δελτίωση
των περι6αλλοντικών επιδόσεων με δάση τα πορίσματα
το1.1 ελέγχου και να ανα9εωρεί ανάλο"(α το περι~
ντιιc:ό πρόγραμμα ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών στον εν λόγω χώρο ·

στ) να συντάσσει. σ\ιμφωνα με το άρSρο 5. ειδική περιδαλ·
λ.οντική δήλωση για ιc:ά9ε ελεγχόμενο χώρο δραστηρι~
τήτων. Η πρώτη τέτοια δήλωση πρέπει να περιλαμΜνει
τις πληροφορίες που αναφφe>νται στο παράρτημα

ζ) να

μεριμνά

για

την

εξέταση

της

ιιολιτιιcής.

V·
του

ιιρογράμματος. του σοοτήματος διαχείρισης, της ανά»>
σης ή της διαδικασίας ελtyχου ιιου αφορούν το ιιιιρι·
δάλλον ιc:α9ώς και της περι6αλλοντιιcής δ~ ή των
περι6αλλοντικών δηλώσεων, ιιροιcειμένου να &6αιώνt·
ται ότι είναι σύμφωνα με τις σ-χετικές επιταγές του
παρόντος κανονισμού. κα9ώς και για την επιιc:ίιρωση
των περι6αλλοντικών δηλώσεων σύμφωνα με το άρ9ρο

4

και το παράρτημα

111 ·

η) να δια6ι6άζει την επιιc:υρωμένη περι6αλλοντική δήλωση
στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους στο οποίο
ευρίσκεται ο χώρος δραστηριοτήτων ιc:αι να τη γνωστ~

ποιεί. με τον κατάλληλο τρόπο. στο κοινό αυτού του
ιc:ράτο1.1ς μέλους.

ιιαpό,·τα κανονισμό .

ιιερι6αλλοντική

χώροΙJ δρα στηριοτήτων για τα 9έματα που αναφtρο.

τους κατ· άp9ρο

της μό\'ψης ή μη εγκατάστασής τους ·

τονς όροιις ιc:αι τις διαδιιc:ασί.ες το1.1 άρSρου

6)

έπειτα από

την

καταχώρηση

του

οικείου χώρου δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ά~ρο
ι

t

ΕΕ αpι9 ι ~93 της :~.

10. 1990.

σ

Ι.

8.

Αρι3 .

L 16R

.ι

Επι<1ημη ΕΦημr.1>ιι'Ία tω\' Ενρωπrιικών Κοινοτητω\'

:4J1.'Ji'<>

όιατιιπώνεται δε με σαφήνεια Ι(αι ακρ ί6εια. Τυχόν τεχνικά
στοιχεία μποροίι\' να περι.λαμδάνονται σε προσάρτημα.

ρ ηση.;. είτε από τρ ί τα πpος την επιχ ε ίρηση πρόσωπα ή οργα

νισμο\;ς που ενεργοtιν για λογαριασμό της. Και στις δύο
περ ι πτώσει;. ο έλεγχος πραγματοποιε ί ται σύμφωνα με τα
κριτήρια του πα ραρτήματος 1 τμήμα Γ και του παραρτήμα
τος 11.

3.

αl περιγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο
συγκερκιμένο χώρο δραστηριοτήτων ·

Η συχνότητα των r).tγχων κα3ορί~εται σύμφωνα με τα
11 τμήμα Η. με δάση κατειr9υ
ντήpιε.; γραμμέ; που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρ9ρου 19.

,

δ) αξιολόγηση όλων των σημαντικών περιδαλλοντικών
9εμάτων που έχουν σχέση με τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες ·
γ) σύνοψη των αρι9μητικών δεδομένων σχετικά με τις
εκπομπές ρtιπων. τη δημιουργία απο6λήτων, την κατα
νάλωση πρώτων υλών. ενέργειας και ύδατος. το 9όρυδο
και. αναλόγως της περιπτώσεως. άλλες σημιiντικές περι
δαλλοντικές πλευρές ·

Οι πολιτικέ;. τα προγράμματα. τα συστήματα διαχεί
ριση;. οι αvαλtισεις ή οι διαδικασίες rJ..i.γxoυ γ ια το περι
δάλί.οv. κα9ώς και οι nεριδαλλοντικέ; δηλώσεις εξετάζο

3.

νται προκειμένου να δεδαιω9εί ότι είναι σύμφωνα με τις

επιταγές τοιι παρόντος κανονισμού. οι δε nεριδαλλοντικές

δ) άiλους παράγοντες που αφορούν τις περιδαλλοντικές
επιδόσεις ·

δηλώσεις επικιιρώνονται. · από τον ανεξάρτητο διαπιστευ
μένο επι9εωρητή περιδάλλοντο;. σύμφωνα με το παράρτημα

ε) παρουσίαση της πολιτικής. του προγράμματος και του

111.
Ο διαπιστευμένος επι9εωρητής περι6άλλοντος πρέπει
να είναι ανεξάρτητος από τον ελεγκτή του χώρου δραστη

συστήματος διαχείρισης της επιχείρησης για το περι·

4.

ρ ιοτήτων.
Για τους σκοπούς της παραγράφου

3, και

α) εάν η περιδαλλοντική πολιτική έχει 9εσπισ9εί και εάν
πληροί τις απαιτήσεις του άρ9ρου

3 κα9ώς

κές απα ιτήσεις του παραρτήματος

και τις σχετι

1·

στ) την ημερομηνία λήξης της προSεσμίας για την υποδολή
της επόμενης δήλωσης

και εφαρμόζεται σύστημα ιu:ριδαλλοντικής διαχείρισης
και περιδώ.λοντικό JψόΎραμμα. κα9ώς και εάν πληρούν

τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι

ζ) το όνομα
λοντος.

·

γ) εάν η ιu:ριδαλλοντική ανάλυση και ο περι6αλλοντικός
έλεγχος διενεργοίινται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτή

1 και 11 ·

δ) εάν τα δεδομένα και οι πληροφορ~ της περι6αλλοντικής
δήλωσης είναι αξιόπιστα και εάν η δήλωση καλύπτει
επαρκώς όλα τα σημαντικά ιιεριδαλλοντικά ζητήματα
που έχουν σχέση με το συγκεκριμί:νο χώρο δραστηριο

6.

S.

-

για τους οποίους ο διαπιστευμένος επιSεωρητής περι6άλ
λοντος Sεωρεί, ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαίων
επιχεφήσεων. ότι. λόΎω της φύση.; και του μεγέSους των
δραστηριοτήτων που ασκούνται στο συγκεκριμένο χώρο.
δεν απαιτείται άλλη π.ερ16αλλοντική δήλωση μέχρι την
ολοκλήρωση του ε11όμενου ελέγχου και

-

όπου οι σημαντικές αλλαΎές μετά την τελευταία περι
δαλλοντική δήλωση είναι λίγες.

Οι τρίτοι ελεγκτές και οι διαπιστευμένοι επι9εωρητtς

περιδάλλοντος δεν αποκαλύπτουν. χωρίς την έγκριση της
διεύ3υνσης της επιχείρησης. τις nληροφορ~ "αι τα στοι·
χε ία που συλλέγουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους
για τον έλεγχο ή την επι 3εώρηση.

Διαιιίστεucηι και ειιοιιτεiα των ειιι-&εωpηtών ~ερι6άλλοnος

1.
Άρ.9ρο

5

Περιδαλλονtιιcή δήλωαη

Για κάSε χώρο δραστηριοτήτων που μετέχει στο
σύστημα. συντάσσεται περιδαλλοντική δήλωση μετά την
αρχική περιδαλλοντική ανάλυση "αι. στη συνέχεια. μετά

1.

Πάντως. δεν απαιτείται η ετήσια σύνταξη περι~

ντικών δηλώσεων για χώρους δραστηριοτήρων :

Η περιδαλλοντική δήλωση επικυρώνεται από το διαπι

και

Στα μεταξύ δύο δηλώσεων έτη, συντάσσεται ετήσια

απλουστευμί:νη περιδαλλοντική δήλωση, η οποία 9α δασί
ζετα ι τουλάχιστον στις απαιτήσεις της παραΎράφου 3 στοι
χείο γ) και στην οποία 9α τονίζεται. ενδεχομένως. κά9ε
σημαντική μεταδολή που έχει επέλSει μετά την προηΎού
μενη δήλωση. Για τις απλουστευμένες αυτές δηλώσεις, 9α
απαιτείται εnιιcίιρωση μόνο μετά το τέλος του ελtyχου ή
του κύκλου ελέγχου.

στευμένο
επι9εωρητή
περιδάλλοντος
μόνον
εφόσον
πληρούνται οι προt.ΙποStσεις ιιου αναφέρονται στις παρα

3. 4

του διαπιστευμένου επι9εωρητή περιδάλ-

Στην περιδαiλοντική δήλωση πρέπει να τονίζεται κά9ε
σημαντική μεταδολή σε σχέση με την προη-γούμενη
δήλωση.

τήτων.

γράφους

·

4.

5.

δ ) εάν στο συγκεκριμένο χώρο δραστηριοτήτων υπάρχει

σεις των παραρτημάτων

δάλλον για το συγκεκριμένο χώρο δραστηριοτήτων ·

με την επιφύ

λαξη της αρμοδ ιότητας των εκτελεστικών αρχών των
κρατών μελών όσον αφορά τις κανονιστικές απαι τήσει;. ο
δια πιστευμένος επι9εωρητής περι6άλλοντος ελέγχει :

7.

Η περι6αλί.οντι.κή δήλωση περι.ί..αμ6άνcι. συγκεκρι-

μένα. τα ακόλου9α :

κρ ιτήρια του παραρτήματος

6.

93

Η περι6αi.i.οντική δήλωση ποpοορί;ε tαι για το Ι(Οινό.

Q εσωτεpικός Πεpι6αi..λΟ\"tιΚός WYJoς ενός χώρου

όραστηριοτητων διενεργείται είτε από ελεγκτές της επιχεί

5.

~.

την ολοκ;.. ήρωση "Π!}c μεταγενέστερου ι:λ.έγχου ή !(\;κλου
W:·rxoυ.

.J

Ελεηος και ι~ικύρωση

J.

10.

ΚάSε κράτος μέλος 9εσπίζει σύστημα για τη διαπί

στευση ανεξάρτητων επιSεωρητών περι6άλλοντος και την

εποπτεία των δραστηριοτήτων τους. Προς το σκοπό αυτό.
τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν είτε υφιστάμενους οργανι

σμούς διαπίστευσης είτε τους αρμόδιους οργανισμούς που
προδλtπονται στο άρ9ρο 18. είτε ορίζουν ή συνιστούν οποι
ουσδήποτε άλ).οuς οργανισμούς με ανάλογο κα9cστώς.

'

r
\/) • 93

Επίσημη Εφημι:cιδα των Εt•ρωnαικών Κοινοτήτων

Τα ιφάτη μέλη μεpψ \'Ο\:\!. ώστε η σtιν3εση των

C\ '

i.ογω

σιστημάτων να ει\'αι τέτοια ποι.ι να εξασφαί.ι ;ι:ι Τη\'
ΙΙ\'ε.ξαρτησία και 01.ιοετεροτητά τοι.ι-; κατά την εκτϋ..ι:ση των
<α3ηκοντων τοι.ι.;.

Αρι9 .
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κανονισμο'ίι. Ενημερώνει τη διεύ3ι.ι~'ση του συγκεκριμένου
.χώροι.ι δραστηριοτήτων ότι ο εν Α.όγω .χώρος έχει ιcαταχω
ρη3εί.

Ο αρμόδιος οργανισμό.; ενημφώνι:ι σε ετήσια 6άση
τον ιcατάλογο τω\' .χώρων δραστηριοτήτων που αναφέρεται

1

Τα κράτη μέi. η μεριμ \'Ot•\' ώστε τα σιιστήμα τα αl.'τά \'α
ει\·αι απόλυτα επ ιχεφησιακά μέσα σε ~ 1 μή\'Cζ α πό Τη\'
ημερομηνία ένα ρξης ισχύος τοt• :ταρόντος κανΟ\ϊσμοι.ι.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν γ ια τις απαιτοίιμενε.; διαδοv
λεvσει.; με όλα τα μέρη ποv συμμετέχουν στη σίισταση και
τη διείι9υνση των συστημάτων διαπίστευσης.

3

J

Η διαπίστειιση των ι:πι9εωμητών nεριδάλλοντος και η

εποπτεία των δραστηριοτήτω\· τοι.ι.; Ίίνονται σίιμφωνα με
τι.; απαιτήσεις του παραρτήματος 111.
Τα κράτη μέλη ε\-ημερώ\'ΟV\' Τη\' Επ ι τροπή cηετικά με
που λ αμδά \'Ο LΙ \' ι.;:ατ' ε φαρμογή το υ παpό\"Τος
αp3ρου.

5.

τ α μέτρα

στην παρά γ ραφο Ι .

3. Αν μια επιχείρηση παραλείψει να υποδάλει στον αρμό
διο οργανισμό επιl(\)ρωμένη περιδαλλοντική δήλωση και να
καταδάλει τα τέλη καταχώρησης εντός προ$εσμίας τριών
μηνών από τη cηετική όχλησή της. ή ανά πάσα στιγμή. εάν

ο αρμόδιος οργανισμός συναγάγει ότι ο χώρος δραστηριο
τήτων διαγράφεται από τον κατάλογο και ενημερώνεται
cηετικά η διεύθυνση του εν λόγω .χώρου δραστηριοτήτων.
Αν ο αρμλλιος οργανισμός πληpοφορη9εί από την
αρμόδια εκτελεστική αρχή την ύπαρξη παράδασης. στο
.χώρο δραστηριοτήτων. των υφισταμένων απαιτήσεων όσον
αφορά το περιδάλλον. αρνείται την καταχώρηση του εν
λόγω χώρου δραστηριοτήτων ή, ενδεχομένως. αναστuλει

4.

Η Επιτροπή προω3εί. σύμφωνα μι: τη διαδικασία του
αρ3ρου 19. τη σιινερyασία με τα;ίι κρατών μελών nροκειμέ·
\'O\J ιδίως:

την καταχώρηση και ενημερώνει cηετικά με τη διεύ9υνση

να αποφε1.ιχ9εί κά9ε ασυνέ πε ια ανάμεσα στα κριτήρια .

λάδει ικανοποιητικές διαδε6α ιώσεις από την αρμόδια εκτε·
λεστική αρχή ότι η παράδαση έχει ιιαίισει ιcαι ότι έ):ουν ήδη

6

-

τους όρους και τις διαδικασίες :του εφαρμόζΟ\"Ται για τη
διαπίστευση των επι9εωρητών περιδάλλοντος.

-

να διευκολυν9εί η εποπτεία των δραστηριοτήτων των

του εν λόγω χώρου δραστηριοτήτων.
Η άρνηση ή η αναστολή αίρεται αν ο αρμόδιος οργαvtσμός

ληφSεί ικανοποιητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί
ότι η παράδαση δεν 9α επαναληφSεί.

επι9εωρητών περιδάί).Ο\"Τος στα κράτη μέλη, πέραν εκεί·
'Αρ9ρο

νων στα οποία έ.λαδαν τη διαπίστευσή τους.

7

Οι επιSεωρητές περιδάλλοντος που tχουν διαπιστευ3εί

σε ένα κράτος μέλος μπορούν να ασκούν επι9εωρήσει.; σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. υπό την επιφύλαξη ότι 9α
απι:Ι.ι9ύνο1.ιν εκ των προτέρων κοινοποίηση στο σίιστημα

διαπίστευσης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να
δ ιενεργηθεί η επιθεώρηση, και ότι 9α τελούν υπό την
ε ποπτεία του συστήματος αυτού.

Λρ9ρο

1

Κστcίλοτος των διαιιιcnιυμένων ιιιι~ιωρητών •tριδάllο

9

Δημοcήιυcrη του κcιτα.λόγου των κστcιχωρημένων χωρών
δραστηριοτήτΦν

Οι αρμόδιοι οργανισμοί ανακοινώνουν στην Ειιιτροπή,
απευθείας. ή μέσω ων ε9νικών αρχών. ιcατά την κρίση του
ενδιαφερομένου κράτους μέλους. ~φιν από το τέλος κάθε
έτους. τους καταλόγους που προ6λέιιονται στο άp9ρο 8 και
τις ενημερωμένε.; τους εκδόσεις.
Η Ειιιτροπή δημοσιεύει κάθε ;ιρόνο στην Ειriσημη Ειpημε
ρiδα rων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο όλων των
καταχωρημένων .χώρων δραστηριοτήτων της Κοινότητα;.

ντος

'Αρ9pο

Τα συστήματα διαπίστεt.ισης καταρτίζουν. αναSεωρούν και
ενημερώνουν κατάλογο των διαπιστευμένων σε κά9ε

Δήλωση σνμμ&tσχής

κράτος μέλος επι9εωρητών περιδάλλοντος και τον ανακοι

Υω\'Ουν ιι::ά9ε έξι μή~ στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεκριμένο κατάλογο για όλη
την Κοινότητα στην Ειriσημη Εφημερίδα rων Ευρωπαϊκών
Κοι νοrήrων.

'Αρ9pο

8

Καταχώρηση των χώρων δραστηριοτήτων

10

1. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν. για
τον( τους) καταχωρημένο( ο~) χώρο( ους) δραστηριοτήτων
τους. μία από τις δηλώσεις συμμετσχής που απαριθμούνται
στο παράρτημα rν. με τις οποίες παρουσιάζεται σαφώς η
φίιση του συστήματος.

Η γραφική απεικόνιση δεν μπορεί να .χρησιμοποιείται .χωρίς
να συνοδεύεται από μία από τι; επισυναπτόμενε.; δηλώσει.;
συμμετοχής.

Το όνομα του .χώρου ή των .χώρων δραστηριοτήτων
πρέπει να δίδεται. εφόσον χρειάζεται. με τη δήλωση συμμε·

2.
Ο αρμόδιος οργανισμός κα ταχωρεί ένα χώρο δραστη
ριοτή των και του δίδει αύξοντα αριθμό καταχώρησης μόλι;
~.άδει επικυρωμένη περιδιύλοντικ:ή δήλωση. κα&ίις και τα
nιχον απαιτούμενα να καταδί.η9ούν τέλη καταχώρησης
σύμφωνα με το άp9ρο 11 , και εφόσον έ):ει πεισ9εί ότι ο

1.

χώρος αυτός πληροί όλε.; τις προ liπο3 έσεις του παpό\· τος

τοχής.

3.

Η δήλωση συμμετοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται

για τη διαφήμιση των προϊόντων. ούτε επάνω στα ίδια τα
προϊόντα ή τη σvσκεuασία τους.

Α ρ ι :1
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Ε:τισημη Ειοημι:ριόιt τω,· Ειιpω πα ίκών Κ υι,·οrήτω,·

10 •

Q~

δειιπη κdι διαρDρωτιιcή Ι(αι τεχ,·ιιcή υποστηρι~η. ΙCrιι ·ιια

διαόικασίε; ελέγχοt1 ΙCαι ε:τι3εώρησης.
Δαιrάνες ι:αι τέλη

\.1 πορcί να ό ημ ιοvp'(η3cί. σί uιοωνrι με λεπτομερείς κ:ανονε.;
-τοι• ιο;α9οpί;ουν τα Ι(ράτη μύ.η. σίια τημα τελών για τι.; διοι

Προσ~κη και άλlων tομέων

..-ητικέ.; δα πάνε.; πον έχο\.Ι,. <ηcση μc τη διαδιlί'ασία καταχώ
ρησης

των χωpών δραστηpω τήτων.

τη δ ιαπί σ τωση τω ν

ε πι 9εωρητών πεpι6άλi.οντο.; και το κόστος προώθησης τον
σιισ τήμα τος.

Τα κρά τη μέλη δύναντα ι. πειραματιιcά. να εφαρμόσου,·
διατάξεις ανάλογες προς το παρόν σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και οιιcολογικού ελtγχου και σε μη 6ιομηχανι·
κούς τομείς. όπως οι εταψείες διανομής και οι δημόσιε.;

:4ρ9ρο

υ πηρεσ ίες.

12

Σχέσεις με τα εθνικά. τα ευρωιταϊκά και τα διεθνή πρότυιια

1. Οι επιχειρήσει; που εφαρμόζουν ε9νικά. cυρωπαϊκά ή
διε3νή ιτρό ηιπα για τα σιιστήματα περι6αίJ..οντιιcής διαχεί
ρ ισης Ι(αι τοιις περι6α i.i.οντικούς ελέγχονς και αποδεδειγ

μένα. σύμφωνα με ΙCατάi.i.ηi.ε.; διαδικασίcς πιστοποίηση.;.
συμμορφώνοντα ι προς τα εν λόγω πρότυπα. 9εωρούνται ότι
ιιi..ηρούν τια αντίστοιχε.; δια τάξcι.; του παρό\ϊος κανονι

Λρ9ρο

15

Ενημέpωcrη

Τα κράτη μέλη μεριμνούν. ώστε με τη χρησιμοποίηση των
κατάλληλων μέσων :

-

σμού. εφόσον :

α ) τα πρότυπα ΙCαι οι διαδι l(ασίες έχουν αναγνωριστεί α πό
την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σύμφωνα μL τη διαδι·
κασία του άp~ρου 19 ·

οι επ ιχ ειρήσεις να ενημ~ύν για · το περιεχόμενο του
πα ρόντος κανονισμού.
το

κοινό

να

ενημερω9εί

γ1α

τους

αντι κειμεν ικούς

σκοπούς ιcαι τι; ΙC\Jριότερε.; ρυ9μίσεις του συστήματος.

Λρ9ρο

6 ) η πιστοποίηση διενεργείται από οργανισμό η διαπί·

16

Παραδcίcrιι.ς

στεvση του οποίον ανα·f\·tι.φί;εται στο φάτος μέλος στο
οποίο 6ρίσκεται ο χώρο.; δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τι; διατάξεις του
Τα στοιχεία των αναΎνωρισμtνων προτύπω\· και κριτηρίων
δημοσιεύονται στην Ειriσημη Εφημερiδα τω1· Ευρωπαϊκών
Κοινοτή των.

παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμοονουν τα Ι(α τάλ
λ ηλα δικαστικά ή διοιιcηηκά μέτρα.

Λρ.9ρο

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώρηση των
χώρων αυτών στα πλαίσια του συστήματος. οι ενδιαφερόμε

2.

Παpαpτήιιcιt•

νες επιχειρήσεις πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν της απαιτή
σε ι.; των άρ3ρων

3

και

5 σχετικά

με την ιτερι6αλλοντιιcή

δηλωση, συμπεpι.λαμ6ανομένης της επικύρωσης, κα9ώς ιcαι
τις απαιτήσεις του άρ$ρο\J

8.

Με δάση την εμπεφία ποv αποκτάται κατά τη λειτουργία
του συστήματος. η Επιτροπή αναπροσαρμόζει τα παραρτή
ματα του παρόντος κανονισμού με τη διαδιιcασία του
ά~ρου 19.

:Αρ9ρο

Προώ{)ηcrη tης συμμιτοιής των ειrιχιιρήσιων, ι:αι ιδίως

Τα κράτη μέλη μπορούν να προο>Sήσουν τη συμμLτοχή

τ ων επιχειρήσεων στο σύστημα οικολοΎικ:ής διαχείρισης και

οικολογικού ελtnου. ιδίω.; δε τη συμμετοχή των μικρομε.
σαίων επιχειρήσεων. 9εσπίζοντας ή προω~ντας μtτρα και
δομές τεχνικής 6οή.9ειας. ώστε να τίSεvται στη διά9εση των
επι χειρ ήσεων αυτών η π.είρα ιcαι η συνδρομή που α παιτού
νται γ ια την τήρηση των κανόνων. όρων και διαδικασιών
που ορίζονται στον παρόντα κανονισ μό. ι δίως όσον αφορά
την κατά ρτιση ;ιερι6αλλοΥϊΙκών πολιτικών. προγραμμάτων
ιcα 1 συστημάτων διαχείριση;. τη διεξαγωγή ελέγχων και την
προε τοιμασία και επικύρωση των δηλώσεων.

2.

Η Επι τροπή υιιο6άλλε ι στο Συμ6ούλιο ης κατά)J.ηi_ε;

προτά σεις γ ια τη μεγαλύτερη συμμετ οχή μικρομεσα ίων
επιχειρήσεων στο σύστη μ α. ιδίως με την ενημ έρωση , εκπαί·

18

ΑpμΜιοι οpyσV\σμοι

των μιχpομεcrαίcον ειrιzειpήσεων

1.

17

1.

Εvτός δωδεκαμήνου αιιό την #;ναρξη ισχύος του παρό

vτος κανονισμού, κά9ε κράτος μέλος ορίζει τον αρμόδιο
οργανισμό ιιου 9α είναι \JπεύSυνος για την άσκηση των
κα9ηκόvτων που προδλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
και ιδίως στα άρ9ρα 8 και 9, και ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή.

2.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η σύν9εση των αρμό

διων οργανισμών να cγγιιάται την ανεξαρτησί α και την
οvδετερότητά τους και διασφαλίζουν ό τι οι εν λόγω οργανι 

σμοί εφαρμόζουν ιcατά τρόπο ομοιόμορφο τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιοι οργανισμοί εφαρμόζουν
ιδίως δ ιαδικασίες για την εξέταση των παρατηρήσεων των
ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τους καταχωρημένους
χώρο\Jζ δραστηριοτήτων ή τη διαγραφή ή αναστολή σχετι
κ ών καταχωρή σεων.

·10 •

~3

Ε:τισημη Εφημcrιδσ tω" Ενpc.:.ι:ταικω\' Κ nι,·nτητω''

-

":\ρ.?ρο

~οι3

μc τ α μέτpα ποι.ι :ψc:τει να i. ηφ:)ού ,·
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απΟΦΟ.σι;cι μc cιδιιcή ιύ.ειοψηφία .
Ειιιτροπή

1.

Η Ε πιτρο:τη ειtιl(ΟΙ.ιρc ί ται α πο c:τιφοπη aποτcλ.01.ιμC\11

αντιπόσωπος

της

Επιτροπής

•

Το Σ ι.ιμδσίi.ιο

•

την ημερομηνία υποδολ ης της ~φόταση.;. τα 11ροτει,·ομcνα

μετρα 3εσπι ;ο,· ται από την Ε:τ ιτροπ ή.

δρcίιει ο αντι:τρόσωπος της Επι τροπης.
Ο

1 ό8

Εάν το Σvμ6ούi. ιο δεν αποφασi~cι μέσα σε τρει.; μήνε.; απο

από αντιπpοσωπο\11) των ιφατων μu.ων (αι τη.; οποια.; :φοι;.

,

L

Λρ,9ρο .'Ο

1.ιπο6ά.λλιι

στην

ε πιτροπή σχεόιο των ληπτέων μέτρων . Η επιτροπή δ ια τυπ~

νει τη γνώμη της για το σχέδιο μέσα σε ιιρο$εσμία που
μπορεί να τάξει ο πpόεδρος ανάλογα μι το επείγον του
3έ ματος. Η γνώμη διατυπώνετ αι μι την ιύ..ι:ιοψηφία ποu

προ6i.ίπιται στο άρ~ρο 148 παράγραφος~ της Ο\JνSήκης για
τις αποφάσει..; που Ι(αλείται να λ.άδει το Συμ6ούλιο προτά
σει της Επιτροπή.;. Στα Μαίσια της επιτροπής. οι ψ ήφοι των
αν τιπροσώπω,· των κρατών μελών στα3μί;ονται σίιμφ1:>να

Α νcι~tώpηαη
Το αργότερο πέντε χρόνuι μιτά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού. η

Επιτροπή 9α αναSεωρήσει

το

σύστημα μι δάση την π.εiρα που 9α έχει αποκτη9εί από τη
λιι τουργία του ιcαι. εν ανάγιcη, 3α προτείνει στο Σuμδούλιο

τις αναγ"αίες τροποποιήσεις. ιδίως όσον αφορά την tιcταση
εφαρμογής τοv συστήματος "αι τη δυνατότητα "αSιέρωσης
λογοτύπου.

με το προαναφερόμενο άρ Sρο. Ο :τρόεδρος δεν λαμδά,'tι
'Αρ:Jρο

μ.έρο,; στην ψηφοφορί α .

3

α) η Επι τρο;τη 9εσπι;ει τα σχεδιαζόμενα μέτ ρα όταν
είναι σιιμψωνα με τη γνώμ η της επιτροπής ·
δ ) όταν τα σ-ιεδια;όμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα μι τη
γνώμη της επιτροπής ή ελλε ίψει γνώμης. η Επιτροπή

υποδάi)..ι:ι αμελλητί στο Σuμδοίιλιο ~φόταση σχετικά

ll

Έvαpςη ιηύος

Ο παρών Ι(QVΟνισμό.; αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίεvσή του στην Επι'σημη Εφημcρι'δa rωι· Εuρωπaί:
Ι(ώ1 · Κοινο rήrω1 ~

Αρχίζει να εφαρμόζεται
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μήνε; μιτά τη δημοσίιυσή του.

Ο παρών ιcανονισμός είναι δεσμιuτιιcός ως προς όλα τα μtρη του ιcαι ισχύει άμεσα σε ιcάSε
φά. τος μέλος.

Λοvξεμ6ούργο. ~9 Ιουνίου Ι 993.
Για

ro Σuμ4ούλιο

Ο Πρόεδρος

S.

ΑUΚΕΝ

Ε:τ ισημη ΕΦημr,.'ιι)α τω,· Ει·ρω:τnιι\<:J\' Κ οι ηιτηtω\'

Ι()

Π 4Ρ4ΡΤΗ.Α.f4 Ι
1

.\ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΙl.\ ΜΕ ΤΙΙ ΠΟΛΠΙΚΕΣ. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑ.'1\1ΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗ~ΑΤ Α .11ΑΧΕΙΡΙΙΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟ\1ΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑ.\.\ΟΝΤΟΣ

.\ Περιδαllονηιιές 'ολ ι ηιιις. σνηιιιφιvtιιοι cιιιο1101 ιιαι 'ΡΟ1'Ρciμματcι
Η ~τcpιδαί..i.οντι ιcη ,,οi.ιτικη τη; επιχcι~ηση; ιcαι ΤΟ πpό·φαμμα ΟΟΟ\1 αφορα ΤΟ σιιγιcc1φιμένο ιωρο δραστη·
ριοrήτω\'. (αταρτι~υ,·ται ·φα:ττc::ι.;. Τα σχετιιcά έ·!·fpαφα αvα~τίισσοvν το πω.; το ~ιεριδαλλοντιιcο ιφό·fραμμα
ιcαι ΤΟ σ\ιστημα .>ιαχεφιση; στο ιω~.'Ο .>~>αστηριοτητω,· σχετι~ονται μι τη,· :τολιτιιcη (Q ι τα Ο\Jσrήματα τη;
επιιcίρηση; ως σliνoi.o.

' Η :ιεριδαί.λο,'1ιιcή :τοi.ιτιιcη τη.; επιιcΨηση.; 3cσπι~εται ιcαι επα,τ_;ετά;εται ιu;ριοδιιcα. ιδίω.; μι δάση τοι..;
:u:ριδαί..λο,·τιιcο\ι.; εi.ι:·,rxov.;. ιcαι cvόηομε,·ω.; α,·α 3εωpcιται στο ανωΤα το διοιιcητιιcό επίπεδο. Αναιcοιvώνεται
στο ιιροσωnιιcό τη.; ε:τι χε ίρηση.; ιcαι ει,-αι όια~tσιμη στο ιcοινό.

Η ,εpιδαi.ί.ονωcη :10i.ιτω1 τη.; cπιχειrηση.; δασι~εται στι.; ιιpχέ.; δράση; :τοιι α\uφέpονται στο τμημα Δ.
Η :τολιτι>n; αποσκοπεί. :τtpα,· τη; σιμμοί~ .ψο..; όi.ε.; τι.; wιστάμενς ιcανο,·ιστιιcέ.; α11α ι rήσει; ποv
aφο~'Ούν το :τεριδiι i.i.ο '" στη όιιιrιcη ι\εi. Τiωση τω,· πεpιδαi.i.ο ,· τιιcών επιδοσεω\'.

Η πεpιδαi.i.ο,·τι>n; :τοi.ι τι ~-ή ιeαι το ,εrιδαi.λοντιιcό ,pόΊραuμα για το σνfl(tιφιμένο χώρο δραστηριοτήτων
αΦΟpού'" ιδίως. τα 3έμα τα ποv αναι:>tί'Ο\'τα ι στο τμημα Γ.
.i. Πq:ιι6α;J.ο vτικοi α 1 · rι Ατψι·11Α-ι1i σλ·ο:rοι

Η ε:τιχείρηση nροσδιορι~ει Τοι~ :ιεpιδιιί.i.ο ,'1ιιcοίι..; α"τιιcειμεηκοί..; σιcοποv.; τη; σε όi.ι:ι τα σχετικα επιπεόα
στα πi.ι:ιίσια τη; ε π ιχειρηση.;.

Οι αντικειμενικοί σιcοnοί σιι,·άόοv'' με Τη\' 11ερι6α i.i.οντιιcη :τολι τιιcή ιcαι. ό ποv αvτό είναι δvνατό. ειcφpά.

;ov\' ποσοτικά τη δέσμεvση ~ια όιαp~-ή δti.τίωση Τω\' πεpιδαi.i.οντιιcών ε:τιδόσεω,· σε ιcα9ορισμένα zpον(}
όιαy pάμματα.

5.

Περι6αλλο νrικό .τρό,.,.ραμμ α ?tα ro /CJ('O ι5ραστηριυrήrω1·
Η cnιχείpηση 9εσπί;ει ιcαι ειιχιpμό.:;ι:ι :ι..'<>·fpαμμα ; ια Τη \' επί τε,,ι.;η tω\' α'-τιιcειμενι ιcών σιcοιιώ,· στο χώρο
δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα αιι το :ιιpιi.αμδά,τι :
α ) (ά9ετο r;αι ορι;ό,·τιο ιιροσδιορισμό τη.; εv.'JίΝη.; σ τα πi.ι:ιίσια της ε πιχείρτ~ση; για την ε πίτt\ιξη τω\' α\'tι·
(tιμενι ιcών σιcοπών

·

6) τα μi:σα επί τειιξης τω\' σιcοπών αιιτώ'"
Καταρτίζονται c11ί μέpοι.ι.; :φογpάμματα ΟΟΟ\' αφορά την περι6αί..ί.οντι ιcή διαχείριση σχεδίων ΙΙΟΙΙ αφορούν
νέε; t.;ti.ίξει.; ή νέα ή Τpοποποιημέ'-α :φοίόντα. vnηρεσίε.; ή μtSόδο\Ι<ζ. ~φοιcειμίνοv να προσδιοριστούν :

1.

οι ε πιόιωιcόμαοι περι6αί..ί.ο,'1ιιcοί α\-τtιcειμενικοί σιcοιωί

1.

ο ι μηχανισμοί για την επ ί τεv.,"ή τοv.; ·

3.

οι διαδιιcασίε.; για την αντιμιτώιιιση των αί..i.αγών οeαι των τpο11οποιήσεων ιcατά την ιιοριία των
σχεδίων ·

.i. οι διορ,9ωτιιcοί μηχανισμοί ιτοv 3α χρησιμοπ ο ιη:Jού'" εφοσο\· :ιρειασtεί. ο τρόπος ενεργοποίησής τοvς ιcαι
ο τρόπος μi:τpηση; της ιcατα.<.i.ηί.ότητά.; τον; στι.; σιιγιcειcριμένε.; ιcαταστάσεις εφαρμογής τους.

8.

Συστήματα aιρι64.Uοντιιcής iιοzιίρι«rης
Το σ\ιστημα πφιδαλλοντιιcής διαχείρ ι ση.; εκπονεί ται ιcαι τηρείτα ι ιcατά τρόπο'' ώστε να cξασφαλίζεται η
τήρηση των α11αιτήσεων ιιοv ορί;ο\'1Ο ι ωρακάtω.

1. Πολι nιd/. ανnκειμι:vικοί σr<οποί και ιφcrράμμαrσ στο~· τομiα του ιr.ερι&iΜοvτα;
Η 3tσ ιιιση, η περιοδική cnανt.;έταση, και. ενόηομένω.;. η α\'α 9εώρηση. στο ανώτατο εκάστοτε διοικητικό

επίπεδο. της ιιολιτι ιcής. των αντιιcειμt\1ιcών σιcο11ώ'· r;αι των ιφογpαμμάtω\· της επιχείρησης στον τομία τον
πφ ιδάί.λοντος γ ια ΤΟ σιιγιccιφψ ένο χώρο δραστηριο τήτων.

1.

Ορyάνωση και προσωπικό
Ειι9ύνε; ΙCαι δρ ασ τηριότητε;

Ορισ μός ιcαι ιcαταyρα φή τω'' εv3ι.νω'" ΤΙ:Ι\' αρμοδιοτήτων ιcα ι της διασ\ι,·δεση.; των δασιιcών σττi.qών ποιι
διαχε ιρίζονται. ειcτελούν και παραιcοi.οι·:Jούν τι; εpγ ασί~ ποιι q ovν επιπτώσε ις στο περιδά)j.ον.
Ειc:τρόσωπος τη.; διεί>3ι;νση.;

~ ιορ ισμός εκ~φοσώποv τη; οιε\. 3ιι,·ση; ο οπο ιο.; 3α είναι αρμοδιο.; και ιιιιri· 3ι vος για την εξασφάj.ιση της
ε φαρμογής και τήρηση.;

tov

σvστήματο.; διαχείρ ι σης.
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Ειtισημη Εφημι:ριδα tW\' Ε1.ιpωπαι κω\Ι Κ uινστητων

Αpι9 .

Πpoqωirι ιco . c:11ιcn1\·ώ,·1α ιcαι (Ο ΤΙ\ι)tισ η
Εξοσφαλιση ση το :φοοωιιιιcό. σε σι.α
11) της σημιισια.; της σνμμΙJι'Ι\Dωσ11ο;

""''-;

10 ε111 11ώα. ετει εnιy"ωση

•

τη'· 1Wι6αij.ο,·τιιcη 'σλι τιιcη (Οι το1ις αντιιcειμινιιcοι.; σιcοιιο(ι.;.

ιcα:Jω.; (Qι .'\ΟΟΙ; τι.; ΙlΜι τησcι.; 'nι· ιστωι \' όι νιtμει !Ο\• (03Ιtj.'ωUC\'O\ι σιιστηματα; διαχεψισης

61 τω\Ι δι ''Τ\tιι:ω'' cπιnτωσεω'· ι'Ιτο 'U'ι6αij.σ,· 'οι σν'τ~αγοντοι σι φ·fοΟτηριοιct.; τοv Ορt~στηριότητε.;
ι:α:Jω.; <οι τα ΟΦtλη '!Ια το "tCCιδαij.oν '011 3α ,ρQ"'-ΨΟΙΙν αnσ τη 6t.i.ηωση των σχετιιι:ων ειιιδόσεών
!011

ΊI των ρολ.ων (αt των αpμοδ ιοτη τω'· 1011 για τη σνμμόpφωση προ.; τη'' ιιεpι6αλλοντιιcη ιιολιτιιcη ι:αι το11ς
οντιιecιμ!\1ι:οίις της σιcοποίις. (α:Ιω.; ιcοι ΙΙιχ>-; τι.; οποι τησcι.; το1ι σιιστήμοτος διαχείρισης

δ Ι των δ1ινητιιcών σvνεπιιών τη; ιι11οuοιcρ1ινσηζ από τις σνμφων-ημcνc.; cιιιχειρησιοιcέ.; διαδιιcασίις.
.lιαπίστωση των οναγιcώ,. σε ό. η οφQ\)(Ι την ειc:ταίδε\.ση. ιcοSω.; ιcοι ι:..;οσ Φάλιση τη; αιιαιτούμινης ειcnα ί·
δειισης για ολο το ιφοσωιιιιcο τοι ι>110101ι η εργασια ενδηεται να qει σημα\'!ιιcέ.; επ111τώσει.; στο ιιφι6άλλον

Η επιχείρηση 'Jεσπίζcι ιcαι όιοτηpcι διαδι ιeασίc..; :11α την ιιαραλα6ή. την ειcτιμηση ιcα1 την αιιάντηση ( cσωτt·
~)ιΙCω\' ιcοι εξωτερ ι ιcώ,·J αναιcοινώσεω'· αιιο Ο\'!ιστοιχα ενδιαφcρόμ!'u μερη όσον αφορά τι; ιιφι6αλλοντιιcέ;
επιπτώσει.; ιcαι την ιιερι6αίj.ο,'Τιιcή όιοχ είpιση της cιιιχείpησης.

Πcριdα;λιJ•'ΤΙ/ζέ.; cπυrrωσcι;

Αξ ιολογηση ιcαι ιcαταγpαφη ιων περ16αΑ.Α.ο,· τ 1 ιcών cιιιιιτώσεων

Ε~tτ αση ιcαι ειcτιμηση των πcpι6αij.ο,'!1ιcώ" ειτιιττωσεων των όραστηριοτήτων της επιχείρησης στο συγ~cε
~cριμένο ;ιώρο ιcα ι ιeατάρτιση ιcαταi.ογο1ι ιων σημα\'Τιιcών όραστηριοτήτων Κατά την εν λόγω εξέταση ιcαι
εκτ ίμηση. ί.αμ6άνοντα ι 1ι11όψη. α'"αί.ογω.; τη.; 'Ι:ριπτώσεω.;

αΙ οι t.i.ε-r:ιόμενε.; ιcαι μη εi~όμι'τ.; ε ιc:tομιιί.; στην ατμόσφαιρα

6)

οι ι:λ.ι:nομινε.:; ιcαι μη ~όμινt.; απορρίψει.; στα ύδατα ή το1ις \ι JΙΟ\'όμοvς ·

·ο τα στεριά ιeαι άλi.α από6ί.η τα. ιeαι ιδίω.; τα cπιιcίνδυνα απο6Α.ητα

·

ό) η μόλvνση της yης ·

ε) η χρήση τη.; :rης. των vόάτων. τω'· ιeαιισίμων ιcαι της ενέργεια;. ιcα9ώ.; ιcαι άλλων φιισιιcών ιιόρων
στΙ η έιci.ιιση 3ερμ ιιcής ενέργεια;. ο 3όριι6ο;. οι οσμέ.;. ο ιcονΙΟρτός. οι δονήσει.; ιcαι οι οπτιιcέ.; επιπτώσεις ·

;)

οι επι11~ωσει; σε σvγιcειcριμένο μέρη του ιιεpιδά.V.οντος (αι των οιιcοσιιστημάτων.

Περιi.αμ6α,'Ονται

&

οι ε11ι 11τώσει.; nοι ;φοιc\ιιιτοιιν. ή είναι ιιιSανό να ιφοιc\ι~ο11ν :

1.

v 11ό Ο\ινήSει; σιιν3ήιcε.; λιιΤΟΙΙΡγiα.;

~.

11116

3.

λόγω ~ί.ημάτων. ατιιχημάτων (αι δ1ιν-ηnιcών (αταστάσεων έιcταιcτη.; ανάyιcη.;

ασννήSι:ιι; σvνSήιcε.; λιι τοιιργiα.;

·

~. ~ω των δραστrριοτήτων. (ατα το ιιαρε.Α.Sόν. το παρόν ιcαι το μιλλον.

~ητρώο των νομοSεnιcών. (ανονtσττιcων ιcαι ά-'..λ.ων αιιαιτήσιων JΙΟ\Ι σχετίζονται μι την ποi..ιnιcή στον
τομtα αvτό.

Η επιχείρηση 3εσπiζι:ι ιcαι εφαρμό.;tι όιαδιιcασίc..; για την ιeαταχώρηση όλων των νομοSετιιcών. ιcανονιστι
ιcών ιcαι ά)j,ων αnαιτήσιων πο1ι σχετίζονται μι τι; ιιερι6αλλοντιιct.; πτιιχt.; των δραστηριοτήτων. των
JφΟίόντων (αι τaιν 1ιιτηρεσιών της.

4. Επιχcφησια!ζός tλcr:roς
Κατάρτιση ιιιι;ιειρησιαιcών διαδιιeασιών

Προσδιορισμός των λιιτοuρyιών. των όραστηριοτήτων. ιcαι των μιSόδων ιιοu Sί'fO\IV. ή Sα μιιορούσαν να
Sίξουν το ιιι.ριδό.ί..λον. ιcαι txouν σχtση μι την ιιολιnιcη ιcαι τοις αντιιcειμινιιcοi;ς mrοιιο\ις της ε~ιιχιiρησης.
Σχεδιασμός ιcαι tλι:yzος των εν ίJ:ryω λιιτΟ\Ιρyιών. δραστηριοτήτων ιcαι μιSόδων. μι ιδιαίτερη προσοχή :

α) στις tγγραφς οδηγίες εργασίας ιιοιι "αSορi;ΟΙΙν τον τρόιιο άσιcησης τη; δραστηριότητας. cίτι αιιό τ~11ς
ίδιοιις το~ v11αiλή).011ς της ειιι;ιείpησης είτε αιιό ιϋλο~ που t\'tpγοίιν για λογαριασμό της. Οι οδηγιε.;
αιιτές 3α ειcπονοίινται για ιcαταστάσει; στι; 011οίc..; η έλλειψη Τω\• εν ί.όγω οδηγιών Sα μπορούσε να
οδηγήσει σε ιιαρα6ίαση της ιιεpι6αi.ί..οντιιcής ιιοi..ι τιιcής

·

6 ) στις διαδιιcασίι.; ιtΟΙΙ αφορούν δραστηριότητc.; :φομήSεια; ιcαι α νάSεσηζ έργοv JφΟΙCειμtνο11 ''CJ εξασφα·
λιστεί ότι οι ;φομηSεvτέ.; ιcαι όσοι ενεργοιιν για ί.ογαpιασμό τη; ιnιχιiρηση; mιμμορφώ \Ό\'tαι προ.; την
ιιερι6αi.λι>ντιιcή πολι τιιcή της ειιφιpηση; σε ό. τι τοvς αφορά

·

γ) στην ~αj.'QιcοΑ.ούSηση ιcαι στον έi.cr:ιo tων σχετιιcώ\' ;ιαρο(τηpιστιιcων των μεSόδων παραγωγή.; (11 . χ
απορρ<>ς ~vμάτων ιcαι διά3εσ-η απ~i.ήτων )

δ) στην έγκριση των σχεδιαζομένων μι:Jόδων Ι(αι ~οπi.ισμοiι
ε) στα ιφιτήρια επιδόσιων. ποv 3α (α3οριστοιιν μι γpα11 τα ιφότιιπα .
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Ε πίσημη ΕΦημι:~ιόα τω,· Ειιpωιιαικων Κοι,·οτητω\'
Πα ρ αl(σλό1ι3η ση

Παρακοi.οv3ηση. απο rην ε111χεφηση. rη.; ~ηση; των α11αιτήσεω'' 11οιι κα3οριζονται ιtno την ,ολιτιιcη. το
,οογραu μα <α ι το •J\{Jτημα Jιαχειpισn~ ,οι ΙJQOιJOvν την ιu;cι6αλλοντιιcη ~ολιτιιcη της ειιιχεί~ στο

χωpο ~σrηρωτητω,·

"αι '!Ια rη,· 0ι.•να,·ωση Ι(Qι t\11μcρωση ιω'' ιtρχειω,· ιων α11οτtλισματων

Για <α3ε σχεω.-η Jrαστηριοτητα η ιοutα. τοΗο σvνειιάγεται

αl τον :τrοσόιοοισμο <α ι την τει:uηριωση ιων .V.η._.,ο.ροριων nov ιφέιιιι να i.αμ6άνονται για την ,αραιcολοv3ησ,,

61 τον φοσόιορισμο Ι(αι την το:μηριωση των διαδικασιών nαρακολο.:.3ησης 11011 ;φί:ιιιι να χρησιμοιιοι
οίινται

y) τον ιcα9ορισμό ιcαι την τειφηρίωση Τω\' ιφιτηρίων α11οδοχής ιcαι της δράσης
ται αν τα αποτti.tσματα δcγ είνα ι ιιcανοιιοιηnκά

11011 ιφέιu:ι να αναλαμ6(ητ

·

δ) την αξιολό·fηση <αι ιψ τειcμηrιωση τοt ιe\ιρου.; των ιιληροφοριών στετικά μι: την προηγούμενη 11αρακολοwησ,,. οσαι::ι..; δια111στώνtται όΙΙΟiLιtΟΙJΙ)γία των σvστημάτων nαραι::ολο.:.3ησης.
Μ η σ v μμόpφωση ι:: αι δ ιορ9ω τ ι ιcη δρ α ση

..'.ιιξαγωΎΤl tρεvνα; Ι('α\ οιορ:lωτιιcη όραση σε °'4)ι11τωση μη σvμμ~ 11pος την ιιι:ρι6αλλοντιιςή ιιολι
τιιcη, ιου.; αντι l('tιμ ε,1κοίις σ..:οnοίι.; η τα ;φοτιιιια της επιχείρησης ιφοιcε ιμένοv :

111 \'Ο ,cοσόιοοισ τοι.. ν τα ο ί τια

6Ι

να ειcπο,113ει cηέδιο δράση;

γJ να α\·αi.ηφ&1;ν -τcοληπτι κέ.; όράσει;. α''όλογε; προς τοι,..ς αντιμετωπι~ό μενους ιcινδuνους

δ) να ε1116i.η3οίιν έ_;..ε-:ιχοι ιφοκειuενοιι να εξασφαΪ.ιστεί η αποτtλισματικότητα των ιφοληπτιιcών δράσεων

11011

txouν ιιιχό\· α,·ιύ.ηφ3ει

ει να <αταγραφοvν ιιιχόν cύj.αγε; τω '' διαό ι <ασιων ω.; αποτt.i.ισμα τη; διορ3ωτιιcής δράσης.

5.

Τήρηση σ rοιχείω ν rης περι6ω).οvτική.; ιiιαχεφισηι;
..'.ημι οιιρyία τεκμηρ ί ωση.; μι: σκο11ό .

11 ) τη σt νολ ι ιςή π αpο11σίαση τη; πολιτιιcη.;. τω\' α,· τικειμtνικών σιcοπών και τοv ιφογpάμμ ατος ποv αφοροίι,·
το πφιδάij.ον

6 ) την <ατα γρα φη των δασικών poi.ω'' και C\ι3vνων
·ο την "'ΡΙ '!ραφή τω,· ιύ.ληλεπιδράσtω\' ιω\• σ τοιχείων ιοv συστήματος.

Οργά,·ωση αρχείοv ιφοιcειμtνοιι να αποόι;ι~'1;(;ται η σιιμμόρφωση προς τι..; απαιτήσει~ τοv mιστήματος ιιιρι6ιύJ.ο,-τιιcή.; διαχείριση.;. ιcαι να σημειω,τται ο 6α3μός στον οποίο txovν επιτεvχ9εί οι ανηιcειμ.ενιιcοί
σιcοποί ποιι tχοιιν αποφασιστεί rια το ;τεριδάίj.ον.

6. Περιδαλλοvrικοί έλc/101
..'.ια χείριση. εφαρμο ·!11 (αι ε:ια\'t.;εταση σt<~τηματικοίι και ιιιριοδιιcοίι ιφογpάμματος ιιοv αφορά :
αι το ιαν οι όραστηριότητε.; ."4)ι6αλλοντιιcης διαχε ίρισης είναι σύμφωνε; μι: το ιιιρι6αλλιινηιcό ιφόγραμμα
(α ι εφαρμόζονται αποτtλισματιιcα ή οχι

61

την αιιοτtλισματιιcότητα τοv σvστήματο.; "4)ι6ιύ.i.οντιιcής διαχείρισης για την uλο ιιοi'1011 της ιιιρι6αλ·
λοντιι::ης πολ ι τιιcή.; της επι;ιειρ~

Γ. θί μσ τσ ι~ ιξίτσ1r11
Τα αιcόλοvSα Stματα λαμ6άνον-ται 1. ιιόψη στα οοίσια της ιιιρι6αλλιινηιcής πολιτιιcής ιcαι των ιιιριδαλλοντι
ιcών ιφοrραμμάτων. (αSώς και τοιι ιιιρι6ιύJ.οντικοίι rλtyxov :

1.

Α;ιολόγηση ίλεnος και μι:ίωση των ειιιπτωσιων της εκάστοτι δραστφιότητας στους διάφορους ιιιριδαλ·
λοντικούς τομιίς

·

2.

Διαχείριση. ε.;οι κονόμ'1011. ε1tι.λογή cνέργtι~ ·

3.

..'.ιαχείριση. t.;οιιcονόμηση. επιλογή ιcαι μι:ταφορά ιφώτων vλών · διαχείριση ιcαι ςοιιcΟνόμ'1011 υδάτων ·

.ι. Μείωση. αναιc\ιιcλωση. επαναχρησιμοποίηση. μεταφορά και δι6.3εση των αnοδλήτων ·

5

Ε κτίμηση. έi..ι:γχο.; και μείωση τοv Sορί.ιδοιι cντός ιcαι εκτός τοv χώρου δραστηριοτήτων ·

6.

Ειιιi.ογη \'ίων με3οδων παpα γωγή.; ιcαι αi.λαγ~ των μι:3όδων παραγωγής ·

Σχεδ ιασμός ιφοίό,-των ι στεδίαση. σvσιcεvασια. μι:ταφοpά. χρήση και διάSεση) ·

8. Περιδιύ.i.οντιιι:~ εnιδόσει; και ιψαΙCτιιc~ τω,· εργοi.ά6ων. των υιιιργοί.ά6ων ιcαι των ιφομηSεvτών ·

9.

Πρόληψη κα ι μετρ ιασμός των πφι6αi.λον τικών α ΤΙιχημάτων

·

10. ..'.ιαδιιcασία έκταιcτη.; ανάγκης σε ιιιριn τωσt ι.; ιιιρι6αλλ.οντικών αΤΙιχημάτων ·

11

Ε Υ11μtρωση ΙCαι εκnαίδι:ΙΙΟ11 τοιι ιφοσωn ιΙCοι.. σε ιιιρι6αλλοντιιcά ζητήματα

12.

Ε \'1lμ4'ωση των τρίτων σε 3έμα τα περι6άi.λοντος.

·
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Ειιισημη Εφημcρί&ι tω\' Ειpωnιtίl(ών Κοινοτήτω''

Αρι3 .

~- Oρ1'tc; δ1οιι1;1ιτ1ιιέc; ~pοιιτιιιις
Η :τιριδrti.λο,-τιιcη ιtnί.ιτιιcη τη~ ε πι:ιr.ψnση.; δασι~cται ση.; rtl(όi.oι3c.; 11ρ:ιέ.; όραση.;. ο ι όε όραστηρωτητε; της

cnιχεφηση,; εi.ι:V:ιο\'tαι ταl(Τ\ Ι(Q για

''Q

όιnnιστω:Jει εαν σι·,·αόοι:,· μι η; αρτί, α1.ιτc.; Ι(αι με τη όιnpι;:ή

δcί. nωση τω,· uριδαij.ο,-τι ι.:u,· ε nιΟΟσεω''

ι\ ''απnι.;η. σc όλn τα ε :ι ι ~cόα τη.; 1,11αij, ηί.ι ιcη.; ιεrαp;cία;. σ\J\'αισ3ηση.; τη; ει.31ι 'ης ·fια το :ιι:ριδάίj.ο,·

,

Προl(αtαδολ ιιcη εl(τίμηση :ω\' πφιδαij_ο\'tιl(ων επιπτωσcων <α3c νέα.; δjχιστηpωτητα;. προιό,·το.; Ι(αι
μc3όόο1.ι.

Ειcτίμηση Ι(αι 1tαpαιcοί.01ι3nση των c11ι11τωσcω,· των φε:ιοΙJΟών όραστηριοτητων στο το11ιl(ό ~ριδάλλον
ιcαι εξέταση ιcα9ε σημα,-τι lίΟΙ.ι αντικt\ιπο1.ι τω,· όραστηριοτητω'' αιιτών στο !Ιtj)ιδά).λον εν Ίένtι.
~- Λήψη των αναγl(α ίων μt7Dω\' ·fια την πρόλη\Ι/η ή την εξάλειψη της ρ\ι11ανσης. ιcαι όπο1.ι αιιτό δεν είναι
εφιιcτό. για τη μείωση στο εi.άχιστο τη.; ε"πομπή.; pίιπων ιcαι τη.; παραγωγής α11οδλήτων. Ι(αSώ.; ιcαι για τη
διατήρηση των πόρων. i..αμδανομένων ιιnό ψη ενδεχομένων ιcα9αρών τqνολσγιών.

5.
6.

Λήψη των αν-αγΙCα ίων μίτοων 'f ια την ιφόληψη των nι;cαίων ειαομπών ιιλών ή ενέργεια;.
Κα9ορισμό.; ιcαι εφαρμογη όιαδι κασιων παραιcολοΙJ3ησης για τον

V.crx.o

της σιιμμόρφωσης προς την lltj)ι·

δαij.οντιι;:ή :ιοί.ιτιΚ'ή ιcαι εφόσον οι cν λόγω διαδικασίς απα ιτούν μέτρηση και δοιcιμή. '!ια την τήρηση
ιcαι την ενημέρωση τω ,· σ:ιετιιcών μι τα αnοτεi.tσματα αρχείων.

Κα9ορισμος <αι α'·απpοσαrμογή των διαδιl(ασιών πο1.ι 9α πpεπι:ι να τηρούνται ιcαι των δράσεων

11ov

9α

πpέ:τιι ,.α α'·αi.αμδάνονται uσάιcι; ε:τισημαινεται μη σιιμμόρφωση προς την :τιριδαί.λοντιι.:ή :τολιτιΚ'ή. το1.ι.;
α,· τικειμcνιιιο(ις σ1(0110\ις η στόχου.;.

8.

Ε;ασφά.ί.ιση σιινεp·fασία.; μι: τι; δημόσιε.; αρχέ; 'fια τον ΙCα9ορισμό ΙCαι την ανα προσαρμογή διαδιιcασιών
έιcταl(τη.; α1'ά"!''ll;. ωστε να -τεριορί;εται στο ελάχιστο ο αντίιcτι.πος των t\ι:tαίων. πλην ανα11όφει:ιcτων.
α11ορρίψεω'' στο περιδάίj.ον.

9.

Παροχή στο ιcοινο τω,· α,·α ·fΙCα iων :ύ. ηροφοριών για την ιcατανόηση των περιδα.V.οντιιcών επ ιπτώσεων των
δραστηριοτήτων τη; εr. ιχεφηση;. ιcαι επ ιδίωξη ανοιιcτού διαλόγοv μι: το ιcοινό.

10.

Παροχή στοιι.; πύ.άτc; τωv ιcατά.ίj.ηλων οδηγιώ,· για τι.; σ:ιετιιct.; πι:ριδαλλοντιιcές σvνέπι:ιες τοv χειρισμού.
της χρήση; ΙCαι της δια3εση.; των προϊό,-τω'' τη; επιχείρηση;.

11. Λήψη μέτρων προιcειμtνοu να εξασφαi.ισ3εί ότι οι εργοί.άδει οι 011οίοι εργά;ονται στο χώρο δραστηριοτή
των Ι(QΙ για λογαριασμό τη; επιχείρηση.; εφαρμόζο1.ιν :τιριδαij.ο,-τιιcά πρόt1.ι11α ισοδύναμα μι ειcείνα της
επιχείρησης.
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Ε:τιιτημη ΕΦημι:pιι'>α

TW\'

Ει>1'ωrτι11ιcώ\' Κ ιιι\'Οτητων

ΠΑΡ.~ΡΤΗΜΑ

11

ΑΠΑΠΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤ!Κλ '1Ε ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑ.\.\ΟΝηκο Ε.\.ΕΓΧΟ

Ο tλ.ι:·rχο.; σχεόια:εται ο;αι διε,τcγει ται με δάση τι~ 11χετιl(ε.; (ατεv:Jι.,'Τήριε.; γpαμμέ.; ποΙJ οpίζονται στο δι.ι;9\'έζ
~Τ\JΠΟ 1$0 10011 ( 1990. \14-ο.; 1. ιcα ι ειόικοτεpα. στι~ παpιτγpαφοιι,; J.:. 5.1. 5.:. 5.3. 5.J. I. 5Α.: ). ιcαι σε άλλα
σχετιιcά όιε9νη ιφοτvπα. c:α3ω.; ιcαι στα πί.αισια των ειόικων αpχων ιcαι απαι τήσεω\' τοΙJ παροντο.; ιcα\'Ονι·
σμοΙJ.1

')

Ειδ ι κότερα :
Α.

Α ντιιιειμιV\ιιοί

"o•oi

Στα :φογράμματα :τερι6αλλοντικού ελέγχοΙJ του χώροΙJ δραστηριοτήτων ιcα 9ορίζονται γραπτώς οι αντικειμε
νικοί σκοnοι κα9ε u.tγχου ή κύκi.ΟΙJ ελέγχου. σΙJμnεριi.αμ6ανομένης της Ο\ιχνότητας των ύ.i:-αων για ιcά9ε
δραστηριότητα.

~εταξv τω'' αντικειμεηκώ'· σκοπών Ο\ιyι..-α ταλέγονται. ιδίως. η εκτίμηση των ιιφιστάμενων σω τημάτων
διαχείρισηζ Ι\"αι η όιαnιστωση της συμμόι>φωση; του.; Προζ τις πολιτικέ.; τη; επιχ είρησης κα ι το nρόγραμμα
γ ια το σνγκεκpιμένο Χ(:)\.'<> όραστηριοτήτω'" :τοΙJ πρέnει να nι;ριλαμ6άνοΙJν την τήρηση των σχετικών κανονι
στικών . :τεpι6αλ.'.οντικω,· απαιτήσεων.

Β.

Έιιτ αcrη

Στη Ο\J\'Ολική εκ:ταση κα 9ε ελέγχοΙJ ή. ε\'δεχομέ,·ω.;. κά3ε σταδίου ενός κύκλου ύ.i:-rχου. ιφοσδιορίζονται
σαφώ,; Ι\"αι ε:τισημαί\"Ο\'Τα ι ρητά :

1.

οι ιcαλΙJnτόμενοι εnιμέpοvς τομείς ·

:.

οι προς u.ε:rι..ο δραστηριότητε.; .

3.

τα προnιπα :τερι6αλλο,-τικών επιδόσεων που λαμ6άνονται 1ιπό ψη

·

4. η ιςαλ1ιnτόμε'-η από τον tλι:rχο περίοδο.;.
Ο :τεριδαλi.οντιιι:~ tλι:rχο.; ;ιεριi.αμδάνει την αξιολόγηση ~φαγματικών στοιχείων που απαιτούνται για την
εκτίμ ηση των επιδόσεων.

Γ.

Δ1ορ7άvωcrη ιι:αι μίσα

Οι περι6ιύ.λο,'Τικοί έ).εγχοι δι.ι:.;άγονται από άτομα ή ομάδε.; ατόμων τα οποία δια9tτου'' κατάλληλη γνώση
τω \· εi.εγχόμε,·ων τομtω,· ιc:αι 9εμάτων. σνμπεριi.αμ6α\•ομένων των γνώσεων και της εμπεψίας όσον αφορά
την περι6αλλοντιιcή δι αχείριση. τα τεχ νικά. nεριδαij.οντιιc:ά ιc:αι κα\'Ονιστικά ;ητήματα. αλλά και επαρκή
ιcα τάρτιση κα ι επάρκεια στι; σvγκεκριμtνε.; ικανότητε; ελέγχοΙJ γαι την ε~t ίτευ.,=η των προα,uφερόμενων αντι

ιcειμε,·ικών σκοπων. Τα μεσα ιcαι ο χρόνος πο1ι αφιερώνονται για τον tλr:αο πρέπει να είναι α.ξιόλDγοι 1tpoς
Τη\' έκταση και το\Jζ αντι κειμενικούς σκοπούς το1ι ελέποΙJ .

Ο tλr:rxo.; ενεργείται με ~ν 1ι1ιοστήρι.ξη της γενικής διε\ι3υνσης της ε~tιχεψησης.

Οι ελεγκτt; είναι επαρκωζ ανεξάρτητοι από τι; δραστηριότητε.; ιιοΙJ ελ.έnοvν ώστε να εξασφαλίζεται η αντι
ιcε ιμενικότητα της ιcpίσης τοος ιcαι η αμερολη...,ία τοιις.

Δ.

Σιιδιασιιός ιιαι ιpοιtοιιια\8 του Wτzov

tou

σvyιrιιrριιιίνου ιιίJροο δpuτη,ιοτiιt•ν

Κά9ε tλr:rxoς σχεόιάζε ται ιc:αι προι;τοιμά:;εται με αντικειμενιιcούζ σιcο~tοίις. ιδίως :
την t.;ασφάλιση της διά9εσης ιcατάλληλων πόρων.

-

την εξασφάλιση της κατανόησης. από ιcά9ε άτομο itoυ συμμετέχει στη διαδιακασία ελέnοu (συμιιφιλαμ&ανομένων των ελεγκτών. της δι.ι:ύ9υνσης τοΙJ συγκεκριμένου χώροv δραστφιοτήτων ιcαι τοu ιφοσω

πικο\ι ). τοΙJ ρόί.Dυ και των εu9υνών του.

Στην προι;τοιμασiα συμιιφιλαμδάνεται η εξοικείωση μι τι; δραστηριότητε; σ-το συyιcειφιμέΥΟ χώρο δραστη
ριοtήτων και με το σύστημα ;ιεριδαλλοντικής διαχεψισης ιιοu tχιι καSιιρωSεi εκεί. κα3ώς και η ανασιcότηση
των δ ια11ιστώσιων ιcαι ιιορισμάτων ~φοηγουμtνων ελέγχων.
Ε.

Δρcιστηριότηtις Wτzou

1.

Στις επιτό11u:; δραστηριότητες nιριλαμδάνονται συζητήσεις μι το Jιρ00ω11ικό itov α11ασχολείται σ-το σvγκt·
ιcριμίνο χώρο δραστηριοτήτων, επ ι9εώρηση των συν9ηκών εργασία; ιcαι τοu εξοπλισμού. ιcα3ώς και ί:λεγ
:χος τοΙJ αρχείοΙJ. των γραπτών διαδικασιών και άλλων σχετι κών γpα~tτών στοιχείων. μι σκοιιό την αξιολό

γηση των nεριδιύ.λοντικών επιδόσεων στο συγιςεκριμένο χώρο δf~αστηριοτήτων, με τη δια ιιίστωση του
ιι:ατά πόσο\· τηρο ύνται στο zώρο αυτόν. τα ισχύοντα nρόnιπα ιcα ι ιcατά ιιόσον το ιιφιστάμενο σ\ιστημα
δι αχεψ ισης των nι;ριδιύ.λοντικών αρμοδιοτήτων είνα ι αποτεi..εσματιιcό ιcαι ιcατάλληί.ο.

1•1Ε ιδι κά

νια τους σκοπους tΟΙΙ ~ιφόντα; (ανονισμοίι. οι οροι το1ι '\L'Ο(l ναφφο~ιtνοΙ: ποοn πο1ι εpμη\Μ\"tαι ως ε..,'ής :

- ·• "οιότικό m:..σrnμα» σημαινιι .. .,,:-στημα '4>•δαί.λοντι.-η.; όιαχcίριση.;>>.
- " "οιοnκο ιφόn.~ο" σημα\\τι •1Ιι4)ιδαί,,;.Dντικό .,onιno• .
- •ποιοτικό εη:cφ ίδιο• σημαινtι •ε-rzιφιδιο :ο.ιριδαί.λο,-τιιcη; όιαχιιριση.;•.
- • ποιοtι κός έicrxo.;• σημα\\'tι • >ιιcιδαί.λι>ντι(ος ιί.c:ιχι~ς>"
- •ιιεi..άτης>" ,,τ~μαl\τι .. η 'ftvιlCTJ διιv:Jι,"ση cnιχιιc~· ·
- "ιλ.εrχόμινοc;>• σημαί,τι "0 <nι~κcκριμ.ι:νος χωρο.; οραστηριοτητων>ι.
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Αρι3.

~ . Η διαόι (Ωσία ι:λ.εn:οιι 11ι:cv.αμ6άνεl ιδίω.;. ια ι~κόλο1ιJn στάδιά :
α) Ι(αtα νό ηση Τω\' διαχε ιριn τιιcών σι.στημάtων

·

δ Ι ε κτίμηση ιων :tί.J:Ο\Ητημάτων Ι(αι αόι ''αμιων Τω\· .'ιιαχειριστικω\· mιστηματων ·
·ο Ο\ιγκεντρωση σημαντικών στοιχειων

δΙ αξιολόγηση των όιαπισ τώ<tε ων το1ι ε;.εvχοv
εΙ προετοιμασία ιων πορισμάτων τοv ιi.crxov

Σ'Τ. Έιι&ιcrη διa•ιcrτώcrιων ιιaι ~οpισμcίτων τοu UJπou

1.

Στ ο τtλος κά3ε ελίγχοv και ~> κλου rJ..t:rx.oυ. οι ελεγιcτέ.; σvντάσσοιι ν γρα πτή έκ3ωη ελtyχου. με κατάλ
ληλ η μορφή και πεcιεχόμενο. για την λλίwη Ι(αι επίσημη ανακοίνωση ιων δια πιστώσεων και τω ν πορισμά·
των του ελtnου.

Οι διαπιστώσεις και τα πορίσματα του ελtnου ανακοινώ,'Ονται επισήμως στη γενιιcή διεύ3υνση της επιχεί
ρησης.

,

Βασικοί αντικειμ.ενιιωί σκοποί της γραπτής tκ3εσης εi.ίγχοv είναι :
α) η δεδαίωση τη; έκτασης τοv ελέγχου
δ) η παροχή πληροφοριών σ τη διεύ3υνση όσον αφορά το δα3μό Ο\ιμμόρφωσης με την ιιεριδαλλοντική

:ιολι τι~"ή της επι;ιείρησης Ι(α ι τη\' ιιεριδαίj.οντιιcή πρόοδο στο σιιγκειcριμtνο χώρο δραστηριοτήτων

·

δ ) η παροχή πληροφορ ιών στη διεwιινση όσον αφορά την αποτελεσμα τικότητα ιcαι την αξιοπιστία των
μέσων παραιωί.οwησης των πεcιδαλλ.ονηκών επιπτώσεων στο σvγκειcpιμ.tνο χώcο δραστηριοτήτων

·

δ) ενδεχομένως. η αιτιολόγηση της ανάγιcrις διορ3ωτικής δράσης.
Ζ.

Μιτό τον tληzο
Η διαδικασία ι:i.ίγχοv ολοκληρώνεται με την Ι(αtάρτιση και εφαρμοyή κατάλληλο1ι σχεδίου ε:ιανορ3ωτιιcής
δράσης,

Πρέιιει να ι.ιφίστανται ιcαι να ί.J:ιτοιιργούν οι Ι(ατάίληλοι μηχανισμοί ούτως ώστε να εξασφαλί:;εται ότι 3α
όίδεται σνήεια στα αποτελί:σματα του είJ:γχου.
Η.

Σuχνότητι των UJπων

Ο V..εγχος δι.ενεcγείται. ή, ενδqομίνως. ο ιcύιcί.ος ελi:γχοιι ολο κληρώνεται κατά διαστήματα όχι μLγαλύτερα
των τρ ιών ετών. Η σιιχνότητα κά3ε δραστηριότητα; σε ένα σιιγκε κριμένο χώρο δραστηριοτήτων ιcα3ορίζιται
α11ό τη γενική διε\ι3υνση της επιχεψησης. λαμδανομένων 1ι11όψη των σ\Ινολιιcών ενδqόμενων πφιδαλλοντι·
ιcών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο σνγιcειcριμ.tνο ;ιώρο. ιcα3ώς και το11 11tριδαλλοντικο\ι προγράμμα·
τος το1ι ;ιώρου δραστηριοτήτων. σι σ\Ινάρτηση. ιδίω.;. με τα ακόλοlι3α στοιχεία :
α) φίιση. μέγε3ος και 11ολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων ·
δ) φίιση και μ.έγε3ος των εκπομ πών των αιιο6λήτων. της κατανάλωσης των πρώτων vλών ιcαι ενέργειας ιcαι.
γενιιcά. της αλληλεπίδρασης με το 11tρ ιδάλλ.ον

·

γ) σιιουδαιότητα και επείγων :ιαραιcτήρας των διαπιστωSέντων ιφοδλημάτων. μιτά την αρχική 11tριδα.λλον
τική ανάλιιση ή τον φ>ηγούμινο ί:λι:rz.ο

·

δ) ισ τοριιcό των πεcιδα.λλοντικών ιφο6λημάτων.
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ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚλ \1Ε ΤΗ ..\ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩ.Ι\/ ΕΠΙθΕΩΡΗΤΩ.111 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ~ΤΟt ΚλJ ΤΑ ΚΑθΗΚΟ~Τ Α
ΤΟΥΣ

Α . Οροι διαιιίσtιυοης tων ι111bιωρητόιν •ιριδ«λλονtος

1. Τα ιφι τήρια διαπίστεvσης ';'Ια τοι..; επι9εωρητέ.; ιιεριδάί).οντος περιλαμδάνουν τα αιcόλουSα:
Προσωπιιcό

Ο επι3εωpητή.; ιu:ριδαλλοντος δια3έτει τα προσόντα ιιου απαιτούνται για τα Ι(α3ήιcοντα του στα ιV.αίσια
της εντολής του ιcαι :~ρέπ ει να προσ ιcομι~ει ιcαι να διατηρεί αποδείξεις των ιφοσόνtων. της ιcατάρτισης (αι
τη; :u:ίρα~ ιου ιιpοοωπιιcου του όσον αφορά. τουλά;ιισtον. τα αιcόλουSα :

-

με300οi.οyίε; u.i:γχου του ιιεριδάΜ.οντος.

-

cηετι ιcή νομο3εσία (αι ιφότνιια. όπου nεpv.αμδάνονται συγιcειcpιμένε; οδηγίες οι οιιοu:ς εκ:ιονή9ηιcα\·

-

σχετικέ.; τε;ινιιct; 'f\'ώσει; της δpαστηριότητα; που πpί:ιιι να ελεγχSεί.

:tληrοφσrιε; (α ι με9οόοι δια;ιείc ισης.
:τεpι δαiJ.οντι ιcά ;ητήματα.
για του-; σκοιιούς το1; παpό\· τος (ανο\·ισμού <α ι

~ νεξαρτησί α ιcα ι αντ ι ιcειμενικότητα

Ο επι9εωρητής rφέιιι:ι να είναι ανε.ξάpτητος ιcαι αμερόληπτος.

Ο επι3εωpητή.; :τεpιδάλλοντος πpίπtι να αποδειΙCV\ιει ότι ο οργανισμός και το πpοοωιιικό το1; δεν uφίστα·
\'tαι Ι(αμία εμποριιcή. οιιcο,·ομι ιcή ή ά.;J. η ιιίεση η οποία Sα μπορούσε να επηρεάσει την φίση τους ή να

:Jtσει σε Ι(ίνδυνο την εμπιστοσίι\τι στψ ανε.ξαpτησία της Ι(pίσης τους και την ακεραιότητά τους όσον αφορά
τι; δρασ τηpιό τητέ.; τους. Ι(αι ότι σψμοpφώνονται rφος τvχόν σχετικούς κανόνε;
Οσοι επι3εωpητέ; πληρούν τι.; πpοiiιιοStσεις του ΕΝ .ι5ΟΙ1. iφ9ρα 4 και 5. πληρούν ιcαι τι.; παραίισε.; απαι
τήσε ι;.

~ια όιιc ασίε;

Ο επι9εωpητή.; ιu:ρι δάλλοντος δι α 9έτει τεκ μηpιωμέ\'t.; με3όδους και διαδικασίε; κα3ώ.; και τοος μηχανι
σμούς nοιοτιιcού ελi:·rχου ιcαι ιcανόνε; γ ια την εξασφάλιση το11 εμπιστt11τικού χαρακτήρα σ\ιμφωνα μι τι.;
α παι τήσεις του ιιαροντος ιcανονισμοiι όσον αφορά την επι3εώρηση.

Οργάνωση
Στην :τερίιιτωση οργανισμών. ο ειιι9cωρητής ιιεριδά.Μ.Qντος δια9tτει και 9ttει στη διά9εση τρίτων 1:1\ειτα
από cηετιιcή αίτηση, οργανόγραμμα cπο οποίο ιιεριγpάφονται uπτομ.ερώς οι δομές ιcαι οι αρμοδιότητες στα

ιι.'.αίσι α το1ι οργανισμού. κα9ώς ιcα ι δήλωση cηετιιcά μι το νομικό ιcαSεστώς το11. την ιδιοκτησiα του ιcαι τις
ιτηyt; χρηματοδότησής του.

2.

.Jιαπiστευση μμοvωμt~ων ατόμ(l)ν

Εi ναι δυνατό να ;ιορηγη9εί διαιιίστtΙJση . σε μιμονωμένα άτομα. Το αντικείμενό της 9α rιφιορίζεται στις
δραστηριότητες εκεiνε; των οποίων το εiδος ιcαι το μt-(ε9ος είναι τέτοια ώστε ο ενδιαφφόμενος δια3tτει
όλι~ τα α'11τοiιμινα προσόντα ιςαι την ιμιιι:ιρiα για την ειctέλιση της αποστολής ~του αναφέρεται στο τμήμα
Β.
'Οσον αφορά τους ;ιώροιις όπου ασιcο\ινται οι εν λόγω δρασ~ιότητις. ο υιιονήφιος οφεW1 ιδίως να α~ιοδεί
.;ει ότι διαSέτει επαριcή ιψοσό\"Τα ιcαι εμιιι:ιρία σχετικά με τα τηνιιcά. πιριδαλλ.οντιιcά ιcαι ιcανονιστικά

Sέ ματα τα οποία εμπίπτοον στο αντικείμενο της διαπiσm,σης καSώς ιcαι στις μιSόδοιις ιcαι τις διαδικασίες
ε:ιιSεώρησης. Ο υιιοψήφιος 9α φίπει να ~ιληροί τα ιcριτήρια του σημ~:ίου 1. σχετιιcά μι την ανεξαρτησiα. την
αντικειμενι ιcότητα ιcαι τις διαδιιςασίι.;.

3. .4 ι rήσει.;

διαπiστευσηι;

Ο υ ποψήφιος επι3εωρητής πεpιδάί.i..(Μος σ1ιμ rιληpώνει ιcαι υπογράφει επίσημο ένt11πο αίτησης στο οποίο

δηλώνει ότι γνωρίζει τη λι:ιτο1;pγία τοu σνσtήματος διαπίστευσης, ότι συμφωνεί να ακοi.οlιSήσει τη διαδιιcα
σία διαπίστευσης ιςαι να ιςαταδάί).ε ι τα αναγκαία έξοδα. ότι συμφω\τi να συμμορφω9εί rφος τα ιcpιtήρια
διαπίστευσης. και γνωστοποιεί προιrιοίιμινε.; αιτήσεις ή διαπ ιστείισεις.

Οι υποψήφιοι ειιι3εωρητ~ :u:ριδάi.λοντος λαμδάνουν τcιcμηριωμένε; πιρι γραφές των διαδιιcασιών διαπίστευ
ση; και των διιcαιωμάτων ιcαι (α3ηκό~'tων. σ1ιμπεpV.αμδανομένων των αμοι6ών. των δια:ιιστεvμ.i:νων επι3ε
ωpηtών πιριδάi.λο\·τος. Στον υποψήφιο παρέχοντ αι. έιιι:ι τα από αί τησή τους. πρόσ9ετε; σχετικέ.; λληροφο
p ιε.;.
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Η ι5ιαιiικασια διαιrισrcί ση.;
Η .Sια ό ιιcασ ι α δ ιαπ ιστrιισr.; 'Ιtριi.α μ6ά,τι

111 τη σι 'f(C\ϊpωση ~ω'· σχετι κω1· ιv. ηpοφο()ιων ιιοv •JΠα ι το, 1-ται γ ια την ιιξιοί.όγηση ιοv vποψ ήφιοv ιπι3r 
ωρητη '1Lj)ι6άi)..οντο.;. Ι)τ ι.; ο nοιι.; 'U:i'WΙμ6α νοντα ι "fC\'ι κι.; 'Ιλ ηpοφορίι.; ό πως ό\ΙQμα. δu:, 9ιι1·ση. νομιιcό

.:α9εστώ.; αν9pω11 11'0 διιναμι ιc:ό. σχισει; στα Μαισια cνο; .ρορέα μεγαλίιτερων όιαστάσειι:ν ιc .λχ. ιcαι
:V..ηpοφορ~ ·fι α την εκτ ί μηση της σ1;μμ()\:'φω(Τ!)ς ιιρα; τα (οι τήρια ποιι προσδιΟ(Jι~ονται στο τμήμα Ι (αι
'fια ενόεχομενη αnοφαση :τφιοοισμοιί της έ κτασης της δ ια11ιστtιιστ);

6)

·

την α.ξωλό:-ηση του u π ο ψηφίο ιι από το 'φΟΟωπ ι κό τοιι Ο(J":'r.tνισμού διαniστειισης. ή από τους όιφσμέ
\ΙQυς εκπροσωπους τοιι. προκειμtνQυ να όιαπιστω9εi εάν ο v~ιοψήφιος :V..ηροί όντω.; τα κριτήρια διαπί
στει,ση.;. με την εξέταση των :tληpοφοριώ\' που vπο6λή9ηιc:αν ιcαι τι.; ιηετιιc:t.; ερ":'ασίι.; και. ενόqομ,έ\-ω;.

με ;τpόσ3ετε.; έρειινε.;. στις ο ποίε.; μπΟ(Jεί

111

:τεριλαμοονtται (αι t.;tταση τοιι προσωπιιc:ού. Ο υ πο'fήφιος

ενημερώ νε ται -rια την εξέταση ιcαι εχει τη δυνατότητα να διαnιπώσtι nαρατηρήσει; ·rια το περιεχόμενό
της .

γ) τη 1• ε.ξέ ταση. από τον αpμόδιο Ο(J":'ανισ μό διαπίστει,ση.;. όλοιι του vλικοίι α.;ιοi.ό"fησης ποιι απα ι ττi ται ":'ια
τη λ ήψη απόφαση; crχετιιc:ό με Ο\ιγιc:ειc:ριμi:νη διαπίστειιση

·

Ο Ι η α π όφαση "f ια τη1· παροχή ή την άρνηση παροχής δια~τ ί στtwη.; υπό όpους ιcαι ιφο\ίπο9 έσει; ή με τυχό1·
ιu:ριΟ\) ισ μό της ειc: τ ασης της δι α nίστευση.; λαμ6άνεται με ~ση την ε.ξέταση που αναφέρετα ι σ το στοι
χείο

6\

α110 τον οργα,·ισμό δ ιαnιστειιση.;. Η απόφαση αιιτη τειcμηριώνεται. Οι Ο\)γανισμοί όιαπiστεΙιΟΤΙ;

δια 9έ τοιιν 'f ραπτt; διαδι ιcασ~ για την εηίμηση της ε :U:" ~ ασης της διαnίστεΙιΟΤΙ; των ό ιαπ ιστειιμi:νων
επ ι 9εωρητων πιρ 16άi.i.0 1-το.;.
Ε,τοιrπiσ rω1· δισ,τιστειι.uc1 ·ω1· ι:;τι:Jcωρητώι· .uριι1άλ..iοντι>;
Λαμ6άνQ1-ται μέτρα ώστε να ε.ξασφα.i.ί;;tται σε τακτιιc:ά χρονιιeά διαστήματα ποιι δεν 9α υπφ6αίνQvν τους

36 μ ήνε.;.

ότι ο διαnιστειιμένος εnι 9εωρητή.; '!φι6ά.υ•.οντσ.; ε.ξακολDυ9εί Ι'α ιιληροί τι; απαιτήσει.; της όιαπί ·

στειιση.; ιcα9ώ.; ιc:αι nροκειμiνοιι να παραιc:ολDι.Sεί ται η ποιότητα των επι9εωρήσεων που ανcύ.αμ6άνοvται.
Ο δ ιαπιστ ειιμένος επι 9εωρητή.; :ιιρι6άίj.οvτος οφείλιι να ενημεcώνει αμίσως τον οργανισμό διαπ ίστεwης
·( ια n.χον αi.λαγέ.; οι οποίι.; έχουν επιnτώσει~ στη διαnίστειιση ή την έκτασή της.
Κά 3ε r.ι πόφαση που λ.αμ6ά νεται από τον Ο(Jγα11σμό όια πίστεvσης γ ια πα\ιση ή αναστολή διαπίστεvσης ή για
περιορισμό της tιc:τασής της λαμ6ά νεται μόνQν αφού δο9εί στον δια11ιστειιμt\ΙQ επι9εωρητή περι6άί).οvτος η
δΙJνατότητα να ειc:9έσει τις αnόψει.; του.

Όταν Cνας επι9εωρητής διαπιστειιμi:νος σε ένα ιc:ράτος μ.tλος ασκεί δραστηριότητε; επι3εώρησης σε άλλο
<ράτος μ.ϋ.~ ιcοινοποu:ί τι; δραστηριότητέ.; ιοιι στον Ο(Jγανισμό διαπίστευσης του κράτοιις μi:λους στο
οnοίο nραγματοποu:ίται η επι9εώρηση.

6. Ειrέιιτσση rηι; διαπiσπιισηι;
Ο οp"fα11σ μός διαπίστε\Jση; δια9έτει γραπτέ.; διαδικασιε.; για την αξιολόγηση των διαπιστευμένων ειn9εω
ρη τ ών πιρι6άλλοντος που ιι~ιο6όλλ.ουν αίτηση εniιc:τασης της όιαιιίστεwης.

Β. Κα&ήκοne τ•ν cιιι&ιιο,ητόlν

1. Η εξέταση των πιρι6αλλοντικών ιιολιτιιcών. ~ραμμάτων, Ο\ισtημ.άτων διαχείρισης. ιc:αι διαδιιc:ασιών
ανάλι.ιοη.; και ελtπΟ\ι. ιeα9ώς ιcαι η ε.;tταση ιcαι επιιc\ιρωση των πιριδαλλοντιιcών δηλώσεων. διινφyοi;νται
από διαnιστειιμένους επι9εωρητtς πφι6όλλ.οvτος.

Κα9ήκον τοιι διαπιστειιτή είV11ι να ελέγχει με την επιφύλαξη των εξοιισιών των ιι:ρατών μελών. όσον αφορά
την εποπτεία των ιeα\ΙQνιστικών απαι τησι:ων :

τη σιιμμόρφωση προ; όλι.; τι.; απαιτήσει.; τΟ\ι παρόντος κανονισμού. και ιδίως την πιρι6αλλο\τιιcή ιιολι·
τι ιcή c:αι το nερι6αi.i.οντιιcό :φόγραμμα. την nερι6αΝ.οντιιcή ανάλυση. τη λειτουργία του συστήματος
ιtιρι6cύj.οντιιcής διαχείριση; τη μt9οδο περι6α).i..οντικοίι ελέγχου ιcαι ης πιρι6αλλοντιιcέ.; δηλώσει.;,
την α~ιοπιστία των όεόομένων ιcαι ιιληροφοριών που πιριi.αμ6όνει η nερι6αλi.οντιιcή δήλωση και το εάν
η δήλωση ιc:αλιί πτει επαρκώ.; όί.α τα σημαντιιc:ά περι6cύ.i.οντικά Sέματα σχετικά με το σιιγκειc:ριμtνQ
χ ωρο δρασ τηριοτήτων.

Ειδιιc ότερα. εάν ο ε πι 9εωρητή.; διερευ,·ά. σ\.μφωνα με του.; χ:ανόνς της ορ3ής επαγγελμα τικής πραιc: τιι-ηc;. το
τεχνικό 1\1.ιj)Ος της περι6αi.λοντιοeής ανάλιισης ή τοιι ;u;ρι6αί.i..ο,-τιιcού εiJ:nov ή των άλλων διαδικασιών nου
διενεργεί η επιχειρηση. αποφείιγοντα; ιcά9ε περιττή ε:ιανάλ.ηψη των διαδικασιών αιιτών.
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'

Ο cπι3cωρητη; ·"1pι μ6α ινc1 6rισcι ·~ ~:νι ~τη,; σι:μφω,·ια~ μc rψ ειιιχειpηση. στη'· 011οία ιcα3ορι.;tται η έιcταση
τη' φ~απία.;. ~αρι:1παι στον αι3t~''1τη η όι·\'ατοτητα να cργαστεί ω.; α'-εξάρτητος επαπύ.ι.ια τία.; ιcαι
ι..ιιο;cρcω,τται να παρaσχcι rψ Ο\'Q·: .:αια mι'τργ ασια .

Ο ύ.ι:nος Ο\ινε:τά γc ται t.;έταση τω,· c·r-pαφω'" cπισιcεψη στο ;ι:ώι.'<> των .)ι:.αστηριοτήτων. ιcα 3ώ.; ιcαι σνζή
τηση με το ,,ρι.χJωιωω. συντα~η α;\ίσn' ΠιΧ.'-; τη δ ιει,,3ι·νση της ε πιχείρηση.; ιι:αι επίλιιση ;ητημά των :τοv
ιφοιcι,,ιιτουν απο τη" ι:ν λόνω έκ3εση.

!: τα εvγρaφα :τοv ιφι:πcι να ι.;ετασ3οv,· :φι,· την επίσw;cψ η τοv ;ι:ώρο1ι δραστηριοτήτων :ιιεcι.λ.αμ6άνονται
6ασιιι:έ.; U.ηροφορίεζ για ΤΟ συγιcεφιμ.ενο ;ι:ώρο ιcαι nι; εχ:εi δραστηριότητε.;. η :ιιεcι6αλ.Μ>vτική πολιτική ιcαι
το ;ιεpι6αλλοντι χ:ο πρόνραμμα. ;u;ριη1αφη του σvστήματος ιu:ρι6α.λλοντικής διαχείρισης 11ου εφαρμόζεται
στο,· εν :ώγω ;ι:ώρο. ;.ι;π τομέρειε.; ·:ια τη,· 'ΨΟηγούμι:νη ιιερι6αλλ.ο,"Τική ανάί.ιιση ή τον τιροηyούμ.ενο t:J.Erι..o .

η έκ3εση για την αναλιιση ή τον

v..r:rr.o ιcαι για ιcά3c διορ3ωτική ενέργεια :το1ι αιωλού9ηστ ιcαι το σχέδιο

πcρι 6αλλοντικής δήλωσης.

Στην έχ:9εση το1ι επι3cωρητή 1pος τη διεύ9υ,·ση της επι;cείρησης ειcτί9ενται :
αι γενι l(ά πιριπτώσει; μη ΟΙJμμόpφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος ιcανονισμού. Κ'αΙ ιδίως ·

6) Οι τqνιΚ'ές α τt).ι:ιε.; της με9όδοv 'U:j:'ι6αλλοντιιcή.; ανάi.ι.ιση.; ή ελi;γχοΙJ ή τοv σvστήματος ιιερι6αλλοντι
ιcής διαχείρισης ή ιcά9ε άλ;.~ σχετική.; μι:3όδου ·
'!) τα σημεία δ ιαφωνίας μι την τιροτει "όuι;νη :τι:pι6αί.λοντική δήλωση. ιι:α9ώς και λιπτομ.έρειις για τις
φοποιω ι ήσcι; ή ψοσ9ήιι:c.;. ιιο1ι 3α έ:φειu; να ;ιφιi.ηφ3ούν στην ιιιρι6αλλοντ1κή δήλωση.

.i. \1 ιιορcί να πραιcί.· ψου \' οι ακόλοvθε.; ~4'ιπτωσcι; :
ι:ιι εάν :

η ;u;ρι6αi.i.ο,'tική πολιτική qει 3εσιιιστεί σvμφωνα μι τις σχετιιcέ.; απαιτήσεις το1ι ιιαρό,-τος ιcανονι-

-

σμού.

η τιερι6w.οντική α\•άλυση ή ο ti.cnoς δίνουν ιιcα,-οποιητιιcά τqνιιcά αποτελέσματα.

-

στο ιιιρι6αi.λο\'ttιcό πρόγραμμα 3ί·~ονται όλα τα σημα\'tιιcά ζητήματα.

-

ΤΟ σύστημα ;u;ρι6αJ.λοντιιcή.; διαχείρισης ιύ.ηροί τι; απαιτήσεις του ;ιαραρτήματος

-

η δήλωση εί~'QΙ αιcρι6ής. με ε:ιαι:-.-η Ι('άi.1;ψη τοv αντιιcειμένου Κ'αι σύμφωνη μι τις απαιτήσεις του

1 ιcαι

σvστήμα τος ιιιριδW.οντιιcού εi.έ-r;ι:ο1ι.

ο επ19εωρητής ε;ιι ιcυρώ,τι τη δήλωση ·

-

6) εάν :
η τιερι6αi.λοντική πολιτική έχει 3εσ;τιστεί σύμφω\'Q μι τις σχετιιc~ rιπαιτήσεις τοv παρόντος w;ανονι-

-

σμού.

-

η τιερι6αJ.λο,-τική ανάλυση ή ο v.ε-rr.oς δίνΟΙJ\' ιιc ανο11οιητιιcά τqνιιcά αποτελtσματα.
στο ιιιρ ι6αij..cΜιιcό πρόγραμ μα 3ίΊο,-ται όλα τα σημαντιιcά ζητήματα.

το σύστημα ιιιρι6αi.λοντιιcή.; διαχε ίρισης ιύ. ηροί τι.; α11αιτήσεις το1ι παραρτήματος

1.

αλλά

-

η δήλωση :φέπcι να ανα9εωρη3εί ή, ιcαι να σιιμπi..ηρω3εί. ή η δήλωση για ενδιάμισο tτος ιι:ατά το
οπο ίο δεν ιιπήρξε επικ'\ιpωση όια :τιστώ3ηl(ε ό τι είναι αναιcριδής. ή 11αραl!λανητ1ιcή, ή δεν υ11ο6λή3ηιcε
δ ήλωση για ενδιάμεσο έτος ιcατα το 011οίο 3α έιφε11ε να qει v11ο6λη&ί.

ο επι 9εωρητής συζητά τις αnαιτο\..μινε.; αiJ.αγ~ μι τη διε\ι91ινση της ε11ιχεiρησης ιcαι επιιcυρώνtι τη
δήλωση μόνον αφοιί η επιχείρηση :tιριi.ά 6ει στη δήλωση τις ενδε&ιγμtνις τροπο11Οιήοεις iyιcαι

ιφοσ9ήιcε.;. σtιμιιιριλαμδα,·ο μ.tνη; εφόσον απαιτείταί, της αναφοράς στις α11αιτού~ τρο!Ι.Q11οιήσεις

παλαιότφων δηλώσεων 1101ι δεν ε:τιnρ<:>Sηιcαν. ή σι ιφόσ9ετες ιιληροφορiε.; ~ιου έιφεπι να εί1αν δημο
σιι;ι;Sεί ιcατά τα ενδιάμεσα έτη

·

εάν :

-

η ιιεριδαλλοvnκή πολιτική qει 3εσ πιστεί σύμφωνα μι τι.; σχετιιctς απαιτήσεις του ~V'{ος ιcανονισμού,

- η ιιιρι6αλ.Μ>vnκή ανάλυση ή ο έλεγχος δίνουν ι ιcανοwιητιιcά από τqνιιcή ά11ονη ή.
- σ-το ιιερι6α>).οV'{ιl(ό πρόγραμμα Sίyονται όλα τα σημαvnl(ά ζητήματα 1100 ετt9ηιcαν ή.
- το σύστημα ιιερι~ντιιcής διαχείρισης ιιληροί τις απαιτήσεις του 11αραρτήματος 1.
ο επι3εωρ ητής αιιευ3ύνει στη διεWι·\Όη της cπι;ι:είρησης τι; ενδεδειγμένε.; συστάσεις για nι; απαιτοιίμε
νες 5εληώσει; w;αι επιιcιιρώνει τη δήί.ι.:ιση μόVΟ\' αφού διορ9ω.9ούν οι ατέi.ειις στην πολιtική ή/ και τα

προ-γράμματα ήικαι τις διαδιιcασίι;. ε:ταναληφ9ού\' οι διαδιιcασίε4 στο 6α9μό
pη3εί αναλόγως η δήλωση.

110\i

απαιτείται να ανα9εω

1
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~ -τcρ1.1ν χ 1.1 οος δρcσ ,,.1 ρ ιοτητ1.1ν δι αflt τ ι ι

Ο'\Jcττ ημ α

n ι ρ ι β αλλοντ ι c ής

~ιe'( t ιο ι σ ης <αι το ( Οινο ι νημ ι ρ1.1νιτα ι σχιτι κ α μ ι τις n ι ρι βαλλοντ ι ιιι ς
ιnιδοσι ις τοv Ο'\Jμφι.ινα μ ι το Ο'\Jcττ η μα οι c ολογικής δ ισχι ίριοης (αι οι κο·
λ ογ ι κ οv ιλ ιγχ ο v της Κ ο ινότητας

( Αρι θμός κα τσχώρησης

)

Σ Υ ΣΤΗ ΜΑ

Ο ΙΚΟΛΟΓIΚ ΟΥ
Ει\ΕΓΧΟΥ

Σ ΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο λοι οι χ1.1ροι στη ν Ε Ο Κ
δρα σ• ηριό τ η 1tς
< Οινό

σ • ο vς onoi ovς ασc οvμι τι ς βιο μ ηχανι κ ι ς μας

δ ια8ι τοvν Ο'\J στ ημc n ι ο ι βcλλοντι κ ης δισχι ι ρ ι οης κα ι το

ινημ ιpuν ιται

σχι τι cα

μι

τις

n ι ρ ι βαλλοντικές

τ οvς

επ ι δ ό σε ις

Ο'\Jμ φc.ινα μ ι τ ο σίιστ ημ α ο ιcο λογιcης δι αχε ί ρισης κ αι οιιιολογικοv ι λ t γχοv
τ ης

t<οιν ότ ητας

(Π ροαιρε τικ ή

δ ή λc.ιση

σχιτι κ ά

μι

την

n ρcκτι κή

n ov

ακ ο λοv 8ιίται σ ι τ ρίτες χώρ ες)

ΕΛΕ ΓΧΟΥ

Ολοι οι χ ώ ροι (όνο μα ( ο νόμα•α Ι τοv cράτ οvς μtλ οvς (των cρατών μιλώνΙ
της Ε Ο Κ] . cττ οvς οττοίοv ς α σc οvμι τις β ιομηχανι κtς μας δοαστηρ ιότη τι ς

δ ιαθί •οvν σ\ιστη μα ττιρι βαλλο ντι ιι ής διαχεί ρ ι σης και το cοινό ινημιρώνιται
σχ ι τι cά μι τις n ιρ ι δαλλον τι ctς τοvς ιπιδόοι ι ς σίιμφωνα μι το σίιστ ημα
οιcολογιιιής δι αχείρισης cαι ο ι κ ολοΎΙ κ οv ιλίγχοv της Κοινότητας

ΣΥΙΤΗΜΑ
οι κο11οrικοv
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι αcόλοvθοι χώροι. cττοvς οποiοvς ασιιοvμι τις ιlιομταανικίς μας δραστη·
ρι ότητ ι ς δια θί τοvν σίιστη μ α ττ ι ρ ι δ αλλοντικ ής δισχιίρισης και το κ οινό
t ν f1μtρώνιτ α ι σχιτιιιά μ ι τις Τ1tρ ι βαλλοντιιctς τοv ς επι δό σε ις σίιμφι.ινα μι

το Ο'\J στ η μα ~ι cολογ ι c ης δισχιιρισης < Ο ι οιιιολογιcοv ι λ tγχοv τ ης Κο ινό·
τητας

-

όνομα το v χώροv αριθμός <α•αχώρησης

.....

ί

Αρι:J

ι Ιό8 ι ~

Επισημη Ε.ρημερίδα tω\· Ε 1ιρωnαικω\' Κ Ι)ι\'υtηtων

ΠΑΡ4 ΡΤΗΜΑ

V

fl\ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠλΡΕΧΟΝΗ.1 ΣΤΟΥΣ ΑΡ~Ο.1/ΟΥΣ ΟΡΓΑ~ΙΣ~ΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ~ ΥΠΟΒΟι\Η ΤΗΣ
ΑΠΗΣΕJΊΣ ΙlΗΑΧΩΡΗΣΕΩΣ Ή

llHA

ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΜΕΤΑfΕ.'ιΕΣΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕ:-.Ηt ΠΕΡΙ

ΒΑ.\ΑΟ!'.ΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1.

Ε:τω\Ι\Ιμια rη~ ε:τι χ ειpηση;.
Ο\·ομασι α Ι(αι τοnο3ιισ iα το1. ;ιωpοι δcαστηριοτήτων.

~ 1ινο11τική -u:ριγpαιρη :ω\' δcσστηι:- ιοτητων στο σvγ κε κριμένο χωρο ( C\' Q\'Q γ κη. :ιαραnομπή σc rφοσαp τώμενα
C'f"fpαφα 1.

.ι. 'Ονομα ιcαι διε\ι3ι,\•ση τοιι διαn ιστειμένου cnι3cωρηιή ιu:ρι6άί.i..ο\-το.; nο1ι εnιr;\,ρωσε rην προσαρτώμενη
6ήλωση .

5 Ημερομηνία λήξ~ π~.; ιιρο3εσμiα; για την υnο6οi.ή rης επόμενης εnιΙC\ιj)ωμίνης nερι6αί.λοvτιιcή.; δήλωσης.
Στην αίτηση πρέπει

\'Q

uριί.αμ6ά~'Ο\'τα ι τ α ακόλ.οιι3α στοιχcια :

σ ι σvvτομη .τεpιγραιρη ιοιι σιοστήματο.; .-u:ριδαλλοντ ι~ δια;ιείpισης

·

~ 1 ιιερι·fpαφή του προγpάuμοτο.; ci..έηοιι που qει κα:ΙοΑισ:>cι για το σvγιcεκριμι;νο χώρο δραστηριοτήτων ·

'! ι η επιιc1ιρωμtνη :ιιpι6αij.ο\-τιιcή δηi.ωση

10. 7. 93
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Σύσταση ιι:οι λειτοuργίο Ελληνι.χού !vσmοι.ίτου Μετρολογ(ος,

Εθνικού Σuμβουλlοu Διοπ/στευcτκ κcι άλλες &στόξας.

Ως ·συμμόρφωση ·

(Conformrty)

η ικανοποίηση

προδιογεγρομμένων απαιτήσεων οπό προιόν . διοδικοοίa
ή υπηρεσiα .

ζ

Ως ·πιστοπΟΟ)τικό συμμόρφωσης· (Certιficate

of

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Conformιty) το. έγγραφο το οποίο εκδίδεται σύμφωνα

1ΉΣ Ελλ.ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1ΑΣ

με τους κανόνες συστήματος ruστοποlησης και υπο

Εκδ\δομε τον οχόλοvθο νόμο που ψήφlοε η Bouλf\:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ελληνικό Ινστrτούτο Μετρολοylος

δηλώνει όn ποptχοντaι επαρκή εχέγγυο Υ'Ο τη συμ
μόρφωση ενός επαρκώς τυποποιrwtνοu προϊόντος. δια

δικοσlος ή υπηρεσίας ως προς σvγκεφιμένο πρότυπο
ή άλλο κaνονιΟΤΙκά tγγροφο .

ΚΕΦΑλΑΙΟ λ'
'Αpθρο

Σύσταση

1.
την

-

η . Ως ·φορt ος πιστοrιοiησης· (Certιfication

1

Ορολοyiα

body)

ο

φορέσς που διενεργd ruστοποlηση της σψμόρφωοης .

-

Σκοπός

θ . Ως ·διαπίστευση εργαστηρίου· η εn!σημη αναγνώ

ριση της ικανότητος ενός εργοστηρlου δοκψών να

Σνν1στόται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με

εκτελεί σuγκειςριμένες δοκψές ή συγχDCρqJένοuς τύπους

εnωνυμlα

δοιςιμών.

Έλληνικό

Ινσnτούτο

Μετρολογίας·

(Ε . 1.Μ . ). που εδρεύει στη Θεσσολον\κη κaι εποπτεύεται

ι. Ως ·επιθ εώρηση·

(lnspection)

η αξιολόγη ση της

οπό το Υπουργείο Βιομηχονίος, Ενέργειος και Τεχνο

σψμόρφωσης διαμέσου μετρήσεων, πορατηρήσεων, δο

λογlας (Υ . 8 . Ε .Τ.).
2. Το Ε . Ι.Μ. aποτελεl τον εθνικό φορέα μετρολογίας

κψών ή διακριβώσεων των σχετικών χορaκτηριστικών .

ιι:aι τον επίσημο τεχνικό σψβουλο της πολιτείας στα

ποιημένη μονόδο μέτρησης . η ΟΙJΟΙ(ευι'\ μέτρησης, το

θέματα μετρολογ{aς .

υλικό ονοφορός ή σuστήμaτο μέτρησης, προορ1σμένa

3. Γιο την εφαρμογή του νόμοο auιού νοούνται :
ο. Ως ·μετρολογία· (Metrology) η επιστήμη της aιφί 
βειaς των μετρήσεων.

νο ορiσονν. να πρσγμστοποιήσοuν . νο σνντηρήσονν ή

β. Ως 'βαθμονόμηση· η ονογροφή των ενδεiξε ων στην

ισ . Ως · πρότvπο·

(measurement standard)

η υλο

νο aναπορqγόγα.:ν μiο μονόδσ ή μ ία ή και περ1σσότερες

αξίες ενός' μεγέθους γιο να χpηοψεί.ισοuν ως βόση
ανοφορός .

κενή κλlμaκa ενός οργάνου. με βάση ένα γνωστό κaι
καθορισμένης αιφίβειaς μέγεθος της φυσικής ιδιότητος,

πρότυπο nροιc:.εψένοu να χρησιμοπαεiτσι σε μiο χώρο

την οποiο μετρό το όργανο.

ως βόση γιο τον κοθορ.σμό τιμών σε ό.λλο πρότυπο

γ. Ως 'δΙΟκρίβωση· (Calιbratιon) η σύγφση μεταξύ

ιβ

Ως ·εθνικό πρότυπο· το εθνικό αναγνωρισμένο

του μεγέθους που Οφορό.

δύο οργάνων ή συσκευών μέτρησης. οπό το oπoia το

ιγ . Ως' · πρωτεύον πρότυπο· το πρότυπο το οποίο

ένα είναι εθνικό πρότυπο ή πρότυπο γνωστης aιφiβειaς,

έχει καθορισθεί ή aνογνωρίζετοι εuρtως, ότι tχει nς

η οποiο tχει μετοφ ερθεi σε aυτό οπό το εθν:ι<ό πρότυπα.

υψjλότερες μετρολο)'U(ές ιδιότητες κα η τψή τοο είναι

Με τη σίιγφιση αυτή βοθμον~εiτοι το υπό έλεγχο
όργανο και διαπιστώνεται, εποληθείετοι ή επαναφέρεται

αποδεκτή χωρίς να γiνετι11 ονοφορό σε άλλο πρότυπο

με ρύ&μιση η οιφiβειό του .

του ιδίου μεγέθους .

ιδ Ως 'δευτερεύον πρότυπο· το πρότυπο του οποίου

(Accreditation) η διοδικοσiα κσ

η τψή ιι;σθορίζετοι μέσω σύγκρισης με ένα nρωτείιον

τό την οπ οίο εξουσιοδοτημένος φορtος χορηγεί επίσημη

πρότυπο γιο το ίδιο μέγεθος.
ιε . Ως ·πρότυπο εργοσiος· α mστοπΟΟ',μένες μονάδες.

δ. Ως 'διαπiστεuση·

ονΌγνώρ1ση Υ'α την ικονότητο όλλοv φορέα ή ατόμου
να εκτελεί σuγκεκρψtνο κοθήκονlα.

ε. Ως ·πιοτοποiηση' (C ertιfιcat•on ) η ηρόξη του Ε. Ι . Μ .
ή οποιουδήποτε άλλοο διοπ1στεuμtνοv φορta με την

οποίο rnοτοποιεlται η τεκμηρίωση της αιφiβειος, ΟIΝ 
φωνο με προιςοθορι(\Lένες απαιτήσει<:,

σι.ισιι.ει.ιές

ή

διοτόξεις

που χρησψοπαούντσι Υ'Ο τη

διο.φiβωση σuσχεuών δοκιμών, μετρήσεων ή διαγνώ
σεων κοθrιμερινής χρήσης.
ιστ .

Ως

·σuσχεnσμός aιφιβείας·

η

ΙΙ(Ονότητα

του

σuσχε rισμού των οποτελεσμότων των μι;μονομtνων με -
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1 οησ εων

με

το

εθνιl(ό -npότυnο

η

με · το

οnοδει<τό

με τρικό σύστημα . nου npοl(ύnτε.ι ono οδ 1όσnο στη ολυ

~ σιδα σuγκpιοεων .

οωnικ ης vrίη~ε.σ~οι< ής κοτόο tοσης, εοτω Ι(Οι ε ν.)(; o no
οvτό

ε. Εν;; . cιr. nρόσωπο τοu Ynouι:-vcιou Εθv.ιο·-,ς Αμυ 

ιζ Ως ·υλ.ι<ό ονοφοpός· το υλικό cγγιιημcνης σίιστοοης
η εγγvημέ νων ιδιοτήτων .

4. Το ΕΙ Μ έχει τοιις εξης σχοr:ούς Ι(Οι ορμcδ16 τητες
a . Καθορισμό των μονάδων μέτρησης των διοι; ορων
.pιισικών μεγεθών

νοςιΓ Ε Α

λοδος με ε.μ-: ε.ιpiο σε θέμα το με τρολογiας .

ζ

β . Κοθορ1σμό των οnοροιτητων τεχν: Ι(ων η μεθόδων
γ 10 την εκτcλcοη των μετρήσεων .

γ . Πρ οωθηοη εγtφίσεων τύπ ου στο όργανο μέ τρηοης,
σε σuνεpγοσΙΟ με αναγνωρ ισ μένο ψορεο n1σ1 ο nο.ηοη ς .

δ . Διοτηρηcη κσ1 ψ.,λοξη των n.χ>τίιnων σ .ια+· ορος
ε θ'Ακών nρωτεuόyτων ι<Οt δευτερευόντων

-

- των οργ ο

cι άι<.cvμένο σε θέμοτο με τρολογiος

οτ Ε ν~' εηpοσωnο του Σι.Ν δt:σμοu Ελλη ...νι:ών 8101-Αη).01.~ ι..:• η του Συνδεσμοu Βιομηχονιων Βομε ιοο Ελ
Ε ,.d: ε.~ iiρό οωπο οπό τον Ελληνιι<ό Οργονισμο

Τιιnοnw.~ς με εμπεφiσ σε θc;.ιο•ο μετρολογ. ος
Η ε π~l.c yή των μελών του Δ Σ τοu ΕΙ Μ . ΥΙνετaι από
.. σι Τεχνολο γίος

τ ον γnοι-μγό &ομηχονiος. Ενέργειας
με το ::ιrο r.;ιοτοση των

φορεων nοι., tl(nρcσωnΟίιν το

(.Πιλt '( Ο:,,C'νΟ μελη .

Οτ::. στην ημερήσιο διοτ οξη των rργοc ι.Ν του

2

νων ή σuσχευών ή των διοτόξcων μέτpηοης Τιι.'\' εnτό

διο: ι<~: ; . ~ :>u

βασικών μο νο δων του ·Δ ιεθνούς Συστημοτ ος Μο,·σδ uν

οψ ::>ρc\.. . ϊο n;>οσωnικό του Ε ι Μ

( Sι)· : Μ έτρο χ:λιόγρομμο . δευτερόλεπτ ο ο~., ~ ~ . ~ο.~.ν

μολ και κοντtλο. καθώς ι<οί nοpσγωγων μc .. σδι::ν κοι
τ ων σψn ληpωμοτικών μ ονοδω ν.

ε. Ανάπτυξη και δ1όδσοη της εnισ ϊη;.ιοv.οe. ης ~σι •ε 

σιιμβου λίου

nεριλσμβονοντοι θι:μοτο

.

nου

σιιμμι: τε χει στη ου

. c~ρ -:c- τc - δ. σιι<ητιιcού cvμGουλιοu με δικοiυμο ιln)φου

c

~οι

υ :-.pc.o u noς

του σωι;οτε. ίοu

ων εργο(ομενων

στο Ει '·' Α·ι δcν έχει εκλεγι.ι l~τοιeις εκnρόοwr.ος .
τc δι.;, , • · .~c cu μβούλιο οuνcδμιοζι:ι \ ομ1~Jι.Jς ιι.01 χωρίς

χνολογικής γνώσης σε θέμοτο μετρο λογ:σς

τr; ΟL,..,.ί: :ο>:, του .

στ. Σχεδιασμό Ι(Qι nροcτοιμοσίο εφορ;,;ογης εΟν1.:-:>ύ
σuστήμο τος μετρήσεuν με βόση άλλο δ ι ε.θ ·ιη ή ε.υρω

οπcι.;::~

ποικό σuσ τήμο το ~ε τρησεων .

iε.χνcλ:: ! ::~ς Με την ίάο aποφοση , ορ1(ετοι ο πρόεδρος

3. 7c ~ 1 ι:, .. rι τυ< ό συμβούλιο τα.ι Ε 1 Μ διορiζετοι με
το:.~

Υπουργού

Β1ομ ηχονiος.

Ενέργειος κοι

ζ . Χορήγηση ή ανάκλη ση πι01οr.οιητικ ων t. ι~φ~~.της

του δ1ev.--;ιιςου συμβουλίο υ . Ο οντ ι nροι.δρος τοο διοι

οργάνων, υλικών αναφοράς. καθώς κοι λοιπών nιcτο

κητικcι; σ.J:,ιβ~λiου εκλέγεται οnό το μέλη τοο σuμ

ποιητικών που δύναται νο εκδώσει το Ε Ι . Μ ..

βοιλιc:..

η . λειτοuργiο μετρολογικού εργοστηριου μ ε δι..ινο~ό

μελι.ι.,.,

κο :ο την

πρώτη ουνεδριοση. Η θητεία των

·:.· t ?ΙκητιΚού σψβουλiου είναι r.εντaεrής. Στο

τητa ίδρυσης και λειτοuργiος nεριφερειοκώ\' μcνόδων

npω:o ί.v: !.ηΤΙι<Ο σwβοίιλιο TOU Ε . 1 Μ

υποστήριξης .

;ριω·: ϊ::')Cώ:Ίων οπό το επιστημον ικο ηροσωnιιcό του

ούτως

ώστε

να

nορέχον7οι υnηρεσ.ες

στη θέση των

διακρίβωσης γιο όργανο κοι σuσι<ευές μέτρησης που

Ε Ι ι.~

uπόr:ειντοι σε μετρολογικό έλεγχο ή χρφψοnο.οίιντοι

e, ~,..~::

γιο ελεγκnι<ό σχ οπό. σψφωνο με nς tιr.cσ: οτι. ισχί;::::...

ε;.ιr:c: ·~ : , -~·;..ιc."ιος σε θέμα το μι: τpολογ1ος Η θητειο του

σε.ς διατάξεις, καθώς κοι νο δtοκριβώνον τc1 ό~γονο η

npι..:!c~ !,::11<.r,~ικού σuι.ιβοuλίσυ λήγει στις

συσκευές μέτρησης με χρήση nροτίι nω\' η υλ1~ών ο 

1 3~5

θ Εκπροσώπηση της χώρος \'iO θέμ.:: ~ ο μ::τpολογιcς

οντ : ~ : : ~~Cι':>ι·

στην εuρωnοικ') ένωσ η κοι σε δι.εθνcιc c pγGV1σ;;ους .

r.ητι,.~.

ι<.Cθώς κa ι σι..νcρ·ιcc ι ~ μ ε όλλο ι.,c: •.)V ~ ι::ι~ c. :ι οJς <:Ξ-..ι:ι<.C.ι.,c

Υ:;,-;

ή

διεθνείς

οpγa\· ιc;..ιούς

μετpολ::>γιa c:

;..ι:

c ·. σ• : ο

τ η -.

aμοιβaiο ονοy:ωρ ; ση των οποτι:λεσμc ; u\· ; ω. μι: φη 
οεων

ι. Α νάπτυξη . δ : οδ c ση κο; δ:αχε·μ;c:-.

ι λι•

• _.

,,:\1

C\1 C-

φορ ός
ιο

1-.

δ ιοι•

Άρθρο
Διοικητικό

Σ ύνθε ση

-

-

-:,.:ι -::ι..c;η (δ) εδό'.;)ιΟ C:ι

-

Ό· :

. :;,

- c pοντο τ έσσερα ( 4)

Αρμ οδ•cτη τcς

ϊtρ . -

·_: r

ι: ει..e ... . ~ ε -;: :c.ι.: Ε

Ενέργειας Ι(Οι

του

Τε χνολογίος

Υ nουpyει οι

με

6101-ηχονιc ς .

q.ιr: r· o; c σε θι:μοτο

..

γ · ενσν εκπρ C"CU.•ΠΟ του Υπουοvεί ΙJ:..• ε ~οοιCιυ CΙC .oe.-:>

του Ε . Ι Μ

πpcσωnο

το μελη

lOU.

Οι

χ ~:; :: . C"iYTι rή ε .. τε:λεί ο γεν111 ος δι εuθuντης τοιι

6
Ε ι /.'

-

~

.:;,.)r..\rι ρωτής του 1101. κο~ο nεριn τωοη , οι

1Μ. .

ι<.Οθώς κοι μελη TOU διοικητιι<Ού

σψ3..χ ' .. ::>ι τ:- υ Ε ι Μ ..

7

ίc διο,"' r: 7 ι ιι.ο συι.:C3ούλιο οr.οφοσίζε.ι γι ο 11όθε θtμο

ono

τοu Ε ' '·~
Ε ~. κ : :!:po

σε θεμοτa μcτp ολο γ .aς
Τρίο

ono

σχι: :.r.:; ,.,ι: Πι " οcι<ηση των ορμοδ ιοτηίi.~Ν κο1 τη διοiκηση

με τpολογ1ος

δ

1 το

σc.ψηι.;>ίος ιιnερισχucι η ψηφος του nροέ

σε θεμοτο με τpολ ο γ ιος . ως Πρ όεδρο
εl( r.ρόσωnο

n.::;p ογροφοο

ΟΓΙ C ' ..:-. - ... ~ .:. ~φ ίο των nοpοντων μελών ίΟU και σε
δρ::>ι.,

Ε νον

π1 ς

ι: ·.;;..ί3ουλι ο ~ου Ε Ι ΙΛ βρ· cιι;cτοι σε οnορ τίο

1. Το Ε . Ι /\1. δ: ο, wεiτc ι ono ε ννι:ο. ; c:λες ι.t οι l\ητιι<c
σψβούλιο που οηο;c:λειτaι ono.
ο Ενον r:τuχιοιιχο aνuτοτης O)..o\rc- ;;ι: ε. ξε ιδ ι.ιιc υ στ:
β.

του

των μελών ι<οι τοu γρο,.ι~οτέο τοο δια

ο:-:ο.;.:::: ς : ;:υ δ : Οιl( ητυ<ου οψβοι...\ιοu λομβι)νοντοι με

Σvμ6ούλιο

λειτοvργiο

Δ εκεμβριου

'°'

οτο. ι

2

31

: ... ....~ cvλι ου ι<.Οθcρ , ζετcι με "- Οι.r1 οnόφοση τω,·
:. : _ .- ( ,:•. .::;,ιομικών κc ~ 6ιC"ι;-ι λC .. Χ. Ε ·ιι:;::'yε ιος 1<.C. ί
ί:::ι; ,::.· : .. :;ς Ο οριθμος των ι<.ο τ ό μ r,..ο οuνεδρ1οσι.ων
γ :ο
c-.o,c::: <οτσβο>.λετοι ο ;:οζ η~ :uσr, δε.ν μnορcι νο
ι,ι:ε. .:,3.:. .
Ίς ~ εοσερ~ς .
5 - : : :.. .· -: ; -: ο cι:,:βοt.λ . ο :>ρ,-:; <ε ' ::ι :; ι: ο r;ορτιο . όταν
εινc :-::;:, . ::: τουλοχ ι στον nε.11ε (5ί ::;io τ ο ;.ιέ>.η τοιι
Στη

Σuμ~ ολη στrι ν ει<.nο,δευcη γιο ;τ ,.. :: ρο' .:: , 1 0

..::ς . !Ξ νέ ργειaς κaι Τεχνcλογiος κοι ένας cιδιχός

r- • ::~c :;υνεδρίcσ η ο nοζrιμiωση του r.ροέδρου,

4

νοφορός .

;;-.}.<. τcντοι δύο υnόλληλοι or.o το Υnοφγείο

το

εn1cτημc ν.,ο

πpοοωπ ;rο

μ ε βοθμο διειιθu ντη ι<.Ο ι ε ι δ .• ες γν ωcι:ις

ο Κ :· :p τι~t ι τον ι<σνονισμο διο f;: ωσης . τ ον 11aνονισμο

.. <J1

κο τ<. σ: :.:~ης τ ου προcωruι<ού . ; ον Οιl(ο ·ι ομ 1 1(,Q ιςονον1σμό .

εμπειρiο σε θcμοτο μετpολογιος. nou ε r: .λέγοντοι ono
τον Υπουργό Βιομ η χονίος . Ενέργειας .. οι Τεχν ο λογιος

τοuς · c ι.. Ον c σ ωτερικοίις κονονι σμοuς λειτα.ιργ\ος του

Το τρίο αυτό πρόσωπ ο δεν μετέχουν στη ουνθεση του
δ101κητικοίι συμβ ουλίου. οτο ν συζητοι.:ντοι θεμοτο προ-

Ε Ι ι.1
β

• ::ι

/. c .-o\ • :

τον κονονισμ'• λε1τοuργ1ο ς του Δ Σ

:: ..;ι::οι(ε ι γ10 τον ι τήσιο προι.,nολογ1ομό και nς
:ς

τp c..ηο nΟΙήσεις

του ι<οι

τον υποβάλλει γιο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
εγκριοη στον Υnουργό 81ομηχaνίος . Ενέ.ργε ..1ς Ι(QΙ Τε-

Χ νcλΟ'yιΟς.
γ

-

a. ΕΓΙΙβλέπει την εχτtλεση των αποφάσεων του δια
κητιιcού σψβουλί οο .

Κ.Jτοpτiζε1 τον ετήσιο ισολογισμό κα ι α πο λογισμό

β . Προίοτατaι των vπηρεσ~ων του 'Ξ . Ι . Μ ..

τοu Ε Ι Μ . με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διοτό

ξε.:..ιν γι::~ τις ανώνψες εταιρίες .

γ . Μερ ψνό Ύ\Ο την εχπλήρωση της αποστ ολής του
ε . ι Μ ..

δ . Αnοφaσίζει γιο την nρόσληι;,η τοu προσωπικού .

ε . Avc9έ τει σε οργανισμούς και σε όλλο φυσ~ιι:ό η

vο1.ηκό

nρόσωηa

μελέτες.

έρευνες

και εργασίες οι

Πόροι

Άρθρο 4
- Διοχε ίριση - Enonτclα

οπώ:ς έχα.Ν σχέση με την εκnλf\ρωση των σκοπών

1. Πόρα του Ε. Ι Μ. εlνaι :

τοu Ε 1.Μ ..

ο . Τέλη κaι έσοδα οπό την παροχή υπηρεσιών της

στ . Σvvιστό , Ι'.Οτό περίπτωση , τε:('ν\ιι:ές επιτροπές ε
μnεφογγωμόνων με συμβουλεuηκό χορaιι:τήρa γιο nς

αρμοδιότητός του .

β . Χρηματοδότηση οπό τον Κροτικό Προuπ ολογισμό .

διόφοpες με τρήσεις .

γ . Ειδυι:ές χρηματοδοτήσεις, δωρεtς, ~ηρονομιές,

ζ . Κοθοριζει το ϊψος των. τελών κοι εσόδων γιο κάθε

φvσης έλεγχο , πιστοποιη.nχο ή υπηρεσiο που παρέχει

κληροδοσίες και κόθε φύσης εισφορές .

2. ΤΟ

το Ε . Ι Μ ..
η

Κc9οριζει το χροννό άάΟΠJJΟ ι σχι)ος των κόθε

Ε . 1 Μ μπορεl νa ΟLΝ~ολογεί δόνεια με τρόnεζες

και ΠιΟίωΤ\Ι(ούς οργανισμούς της ημ εδαπής ή της aλ

λοδanής . Για τη χορηγηση των δaνεiων αυτών μπορεί

φ l.σης ελf..γχων ή πιστοποιηnχών.

θ . Κοθοριζει. στο πλα ίσιο της όσκηοης των aρμοδιο

να

παρέχεται και εγγύηση

του

Ελληνικού Δημοσίου.

τις μονάδες

σψφωνa με τις διοτaξεις της κεiι.ιενης νομοθεσίας,

;.ιετρησης των διαφόρων φυσικών μεγεθών . τις οπορaί

μ όνο εφόσον οuτό έχουν εγκριθεί με κανή απόφαση

τητες

των Υπουργών Εθνιι<ής Οικονομίσς . Οικονομικών και

τη-:-u:ν του . σύμφωνο με το όρθρο

τε.χνικές

με c;:;σεων

και

ή

μεθόδους

κάθε

άλλη

1

παρ

γιο την
σχετική

4.

εκτέλεση

λεπτομέρεια .

των
Οι

Βιομηχονiaς, Ενέργειας και Τεχν ολογίας .

κοθοριζ~ενες μ· αυτόν τον τρόπο μονάδες μέτρησης,
καθώς και κόθε άλλη σχετική απόφαση του διοικηnκού

3.

σ~βοuλίοu του Ε . Ι . Μ . , ισχύαΝ οπό τη δημοσiεuσή τους
στο ειδικό δελ τiο μετρaλογlος.

8.

Το διαχητικό σ\J\..Ιβούλιο. με απόφασή του. μπορεί

Η διαχείριση κaι ο ετήσιος ισολογισμός του Ε.Ι . Μ .

ελέγχεται οπό ορι<ωτούς λογιστές.

4.

Γιο την πaρaκολοΟΟηση της λειτουργίας του Ε . Ι.Μ.

το διακητuc:ό σψβούλ!ο υnοβόλλει στον Υποοργό S.ο
μηχaνίος,

Εν έργειας και Τεχνολογίας ετήσια έχθεση

να με τaβιβάζει μέρος των aρμοδιοtήτων του στο γενν<ό
διειλ7νντή του Ε . Ι.Μ ., στον ονοπληρωrή γενιιcό διει.eνντι;

της δραστηριότητός του, αnολο'(\σμό εσόδων και εξό

ή σε άλλους υπαλλήλους του Ε . Ι.Μ ..

και tργων του επόμενου έτους μοζί με το σχετικό

9.

Ο πρόεδρος του διοικη'fll(ού OUΙJβouλioo καθορίζει

δων, καθώς και rφογpομματισμό των δραστηριοτήτων
πρα.ίπολογισμό του.

τα θέματα της ημερήΟΙΟς δlότaξης, συγκαλεί σε σννε

S.

Το Ε . Ι . Μ . οπaλλόοοετοι οπό την καταβολή φόρων

δρiαση τα μέλη του δtοικηnκού ~βouλlou και πορο

-

κολοuθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του διοοιητικού
σψβοuλiου . Τον πρόώρο, απόντα ή κωλuόμενο . ανα 

οπαοσδήποτε φύσης γ10 τα εισαγόμενο οπό αυτό ερ

πληρώνει σnς συσκέψεις του διακητικού συμβουλίου ο

άλλα υλικό εξοπλισμού,

Ο\• ϊιr:ρcεδρος .

εκπληρωση του προορισμού του .

10.

nλήν του φόρου προστιθέμενης aξίος

γαστηριακό όργανο. εξαρτήματα.

υλικό

-

και τελών

ονaφορός ή

που είναι αναγκα ίο για

την

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκως και ενώπιον
Άρθρο

των δuc:aστηρiων το Ε . Ι . Μ . κοι μπορεί με πρόξη τοu νa

ονοf:έτε.ι. κατό περίπτωση ή κοτηγορiο πε ριπτώσεων .

Κονονισμοi

5

- βιβλίο - Μητρώα - Αρχείο

την εκπροσώπηση στο γεν~χό δι~ ή για σvγκε
"Ρlμένa 9έμaτο . σε unόλληλο του ε . ι Μ ..

1. Με οπόφaση του διοικητικού σψβουλίου του Ε . Ι . Μ .

11. Το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεων ται

καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί . οι οποίοι εγκρίνονται

npοσΙ.Jπuι:ού, οι αποδοχές του γενικού διευθυντή, ΟΙ

οπό τον Υπαιργό Βιομηχανίας . Ενέργ ε ιας και Τεχνο

κα~aβaλλόμενες αμοιβές γιο μελέτες, έρεννες Ι'.Οι ερ 

λογίας .

γ α σiι:ς, καθώς και κάθε σχεnι<ό με τα ζητήματα αυτά

ο . Κ ανονισμός διάρθρωσης των υrτηρεσιών του Ε . Ι.Μ .

θεμa του προσωπικού . κ οθορiζοντaι με κοινή aποφοοη

με τον οποίο ιι:οθορiζοντaι το θέματα το σχε. τικά με τη

των Υπουργών Οικονομικών κοι βιομηχονiος . Ενέργειας

δομή κοι τη στελtχωοη των urτηρεσιών τοu Ε . Ι . Μ . , ώστε

και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού

νο εξυπηρετείται ο σκοπός

σvμβοuλiα.ι του Ε . Ι . Μ ..

aσκούντοι οι ορμοάότητtς του κaτό τον προσφορότερο

του

Ινστιτούτου κοι να

δυνατό τρόπο.

Άρθρο

3

Γtνικδς Διεuθuvτής

β. Κανονισμός κaτόστοσης προσωπικού του Ε .Ι . Μ . με
τον οποίο καθορίζοντα α οργον~χές θέσεις προσωπικού
και τα προσόντα πρόοληιμ)ς του και ρuθμiζοντοι θέματα

1. Ο γενικός δlεuθuντής του Ε . Ι.Μ . επιλέγεται από

βοθμολογικής κοι μισθολο"γΙιe:ής εξέλιξης τα.ι προσωπι

το διακηnι<ό συμβούλιο μετό από ηpοιcήρυξη της θέ σης.
Η κάλυψη της θέσης πρέπει νa rιρcιγνaτο ποιηθεί εντός

κού . θtματο σχεnιe:ό με την έξοδο από την υπηρεσία

τριών

{3) μηνών οπό την nροκήρuξη. Μέχρις ότου

και γενικό κάθε θtμa σχετικό με την υπηρεσιακή κα 

τόστοση. καθώς και με την πε ιθαρχική ευθύνη και την

επιλεγεί γενικός διευθυντής α αρμοδιότητές του α 
σκούνται από τον πρόεδρο του διαι.ηnΛού σvμβουλίου.

επιβολή πειθαρχικών ποινών .

Ο γενικός διευθuντής μπορd να ηροtρχετοι οπό το

θέματα δlοχείρισης, κοτόρτισης, και δημοσi.ευσης τοο
nροοπολογισμού, ισολογισμού και anολο'(\ομού , θέματα

στ ελt χη του Ε . Ι . Μ ..

2. Ο γενικός δtε~ του E.U.4. έχει nς aκόλα.eες
aρμοάότητες :

γ . ()U(ονομιι<.ός κονοV\σμός, με τον οποiο ρuθμiζοντοι

που αφορούν nς περιπτώσεις και τη διοάκaσiο κατα 
βολής τελών . είσπραξης εσόδων κοι απόδοσης δοπa -
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νών. καθώς και θtμαια -rψομηθειών τοu Ε Ι . Μ ..

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. Το Ε Ι . Μ . τηρεl μητρώο με rρολογiος και οp χείο και
εκδιδι:ι εniσημο ενημερωτικό δελτiο με

Εθνικό Συμ6 ούλιο Διοπlστεuσης
ι

ητλο · ε ιδικό

δελτiο μετρολογ1ας".

Άρθρο

Με απόφαση του δω1Κητυ<0ύ σψβουλι οu. που
δrι.ιοσΙLύετοι οτην Εφrμ:ρίδο της Κ υβε ρνήσεως ιιοθο

Σύσταση

3.

8
•.

πρtnει να nεριεχονν το πο

Σuνιστότοι στη Γενική Γραμματεία Βιομηχονiaς τοu

ραπόνω μητρώο και αρχεfα και ο τρόnος σύνταξης κοι

Υπουργείου Βιομηχονiος . Ενέργειας και Τεχνολογίας

πaραισiασής τοvς

τρόπος τήρησης και έκδοσης τοο ειδι. ιι;ού δελ τiou με -

Εθνικό Συμβοuλ.Jο Διαπίστευσης (Ε . ΣΥ . Δ . ) γιο την κα
θι έρωση 11αι λειτοuρyίο Εθνικού Συστήματος Διοπίστεu-

τρολογίaς. καθώς και το στο<χεiα

οης .

ρίζονται το στ0ιχεlα

noo

Με όμαα απόφαση κοθορiζετοι ο

nou πρέπει να περιέχει

.

--- ·- /

---- ~

Άρθρο 9

- --

Σ_ίινθcση - Θητεία - Διορισμός';

ΚΕΦΑ.ΛΑΙΟ Β '

Δiόkρi6ι.>οη - Πιστοποιητικό

1. Το Ε ΣΥ Δ . σuγκpοτεί τοι οπό εννέα (9) μέλη, ΤΟ
Άρθρο

or.oιc ο ρ! ζοντοι γιο τρ.ετή θητεία με απόφαση το υ
Υπουργcύ 8 1ομηχονίος. Ενέργειας και Τεχνολογίας και

6

1. Το Ε Ι .Μ . χορηγεί το εξής πιστοποιητικό :

η οu ν6εcη ουτου έχει ως εξής :

α . -Πιστοποιητιι<ά διaιφiβωσης· . που χορηγούνται γιο

a. Ενος εκπρόσu;πος τοu Υπουργείου Βιομηχανίας .
Ε νέργειας ιι;αι Τεχ ν ολογίας

σuγιιu:κρψένη συσκευή , διό-τοξη ή όργανο μέτρησης κοι

β . Εν ος C::ι< ί1ρόοωr. ~ς του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

έχει καθορισμένη διάρκεια χρονικής ισχύος . Το πιστο
ποιητικό αυτό aπaιτούντaι σε κάθε περίπτωση μετρο

Χωρο τοξi ος κc! Δ r~ ι,.:οοι ων Εργων .
γ.

λογικής δραστηριότητος .

για κόθε υλ!κό αναφοράς ποu κατασκευάζεται ή εισάγεται
στην Ελλάδα κα δεν σννοδεύετοι από aντiστοιχο πι
στοποιητικό όλλοu οργανισμού μετρολογίας σνογνωρ1σμένου με τον όρο της αμοιβαιότητας .

2.

Το ποροπόνω πιστοnο01τικό χορηγούνται μετά οπό

αίτηση των ενδΙΟφερομένων προς το Ε . Ι . Μ .• η οποiο

νας .

στ. Ένας ί::κπρόσωπος του Υnοvργεiου Μεταφορών
ι<αι Επ ι κοινωνιών.

ζ.

είσπραξης arιό το Ε . Ι . Μ .

τελών για την έναρξη τω ·•

aιτοψενων εργασιών. Το υπόλαπο οφειλόμενο τέλος
καθορίζεται απολογιστικό μετό το ntρaς των εργασιών
αυτών.

4.

Γ ιο τη διLνέργειο ~QfCρίβωσης ή ελέγχου το Ε

1Μ .

μπορεί να ζητεί οπό άλλους οργον1σμους μετρολογ : ος
γνωμοτοδοτήοεις. που εκτψώντaι ελεύθερ-:ι η οnοιC(" 
δήποτε φύσεως αρωγή . Γιο τη δtο1φίβωvη ή τον ελεγχο
ή κοι τη χορήγηση των κάθε φύσης nιστοnοιητικών το

Ε . Ι . Μ . μπορεί να εξοuσιοδοτεi άλλο α νcγνωμιομtνG ~
διοnιστεuμένa εργαστήριο μετρήσεων . στο εσωτερ ικ ,: .
η εξωτερ1κό .

η . Ένας ειι;nρόοωπος της · Ενωσης Ελλήνων Χημικών .

Τ

!

v

Ε . ΣΥ Δ

σιινε~ριόζει κοι λειτοuργε.ί στη

Ενέργ ειας και Τεχνολcγίcς και κατά την πρώτη σννε
δρi~σή τοv εΜέγοντcι ο r.ρόεδρος, ο σνnπρόεδρος .
ο y μaμμοτέaς του κcι οι εισηγητές .

~

Τα με λ!') του Ε ΣΥ Δ

πρεnει να εί ναι πρόσωπο κύ

ροι.:ς, εL'ρε ίaς εnιστημοιιι.;ής 1(0Τόpτισης και να έχουν
εμπεφιa cι τομε ί ς c:pγο::ηηριοκών δοκιμών και ελέγχων.

σuσπιι.ια των ~.σο φό~ι σης nο.οτητος και πιστοποίησης
Ι'ρο ι cν τι..;ν r.cι ι.:πr,pεσιιί..Ι'Ι . Π;::έπει νο είναι πτυχιούχC·ί
Ο\· ωτοτης cχολης κc ι νο Ύνωριζουν άριστο τουλάχιστον

-

Ανσvέωοη

-

Ανάκληση

δημοσ ιεύεται στο ειδικό δε.λ-τ ίο μετρ ολο γι ος

c τημc ν ;κό

Επι πλεcν

το πιστοποιητικό οuτό κοινοnοιοί,:ν τοι και στους ονο 
γνωρισμένους οργανισμούς μετρολ ογιας με τον ορc.

της aμο<βοιότητος . οντίγροφο δε

μέλη

nου εκnροcι..ιnοίιν

τοο n ι οτ ο nο,ητικου

χορηγείται στον αιτούντα .

3

ή τοuς

nροοωnιl(ο ϊοι,ς

Η γρ.:μμοτειcκή 1.;nοστηριξη του Εθνικού Σψβουλίου

Δ ιαπί στευσης . ι<οθως κcι οι διοδικοσΙLς που αφορούν
σί ηv ε<;aομογή το υ C" '. •.Jημοτος διαπίστευσης , cνοτί

Εε ν ί οι στην σρμ-:>διc ~ r "'!ρεσια της Γενιl(ής

4 Με οποφοση του Εθνικού Συμβ~~ίου Διαπίστευσης
ρυθμιζον : ο ι θέμα το που αφορού ν την εσωτερ ική λειτουpγιa

του .

ανανέωσή τοu με επανάληψη της διοδuι:οc ιος και ι<Ο

6

r ρσμμοτε ίaς

Βιομηχανίας .

Μετό τη λήξη ισχύος του nιστοποιητ: ι< ού οποιτε i τοι

που ορί(οντοι στο όρ θρο

το υπουργειο

9ορεiς του Δημοσί .:u n ροέρχοντοι οπό ΤΟ μόνιμο εnι

1. Το πιστοποιητικ ό , που χορηγεί το Ε Ι Μ . r:ο1οχω 

τοβολή των τελών.

Γενική

ρομμο Τε ίο Βιομηχονίος του Υ πουργε ίοu βιομηχονiος .

Το

7

ροίΝτaι στο μητοώο με τρολο-yίος και περιλ ηψή τC'υς

2.

θ. Ενος ει<πρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο
μηχανιών

ογγλικό ή γαλλικό
Άρθρο

Δημοσίευση

Ενcς εκrφόσωnος του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδος .

συνοδεύεται με τα απaροίτητa επεξηγηματικό στοιχείο.

3. Στην πορaπόνω ατηοη επια.ινόmετοι απόδειξη προ 

Ενσς εκnροσωr.ος του Υπουργε ίου Εμπορίου .

δ . Ενος εκnρόσωnος του Υπουργείου Γεωργίας .
ε Ενος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυ

β. ·n ιστοnοιη nκό υλ!κοίι αναψ~ς", που χορηγείται

ι'

~-----'\
Άρθρο 10
\

_____

..
'... Αρμοδιότητις

τc,ι;

'

νόμου οuτού.

3. nιστοποιηnκό . nou χορηγεi το Ε . Ι . Μ .. ονΟΙ(aλΟύντοι

1 Το Εθ νικό Συμβούλ : ο Διαπίστευσης οnοτελεί το ν

με αιτιολογημένη απόφαση του Δ . Σ . του Ε Ι . Μ .. ον δεν

εθνtl(ό φορέα διαnιστευσης . Χορηγεί πιστοποιητικό διο

οvνtτρεχε ή έπαψε να ΟΙ.ΝΤρέχει οποιοδήποτε οπό τις

nίσ~εuοης σε φορείς πιστ οποiησης. σε φορείς επιθεώ

προυnοθέσεις της χορήγησής τους . σύμφωνο με τους

ρησης

εσωτερικούς κανονισμούς του .

εργαστήριο μετρολογίας . ποu έχοuν την έδρα τοvς ή

και

ελέγχου , σε

εργaοτηριa

-Χ>κψών και σε

,,
\
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τα υποκaτοστήμοτό τοvς Οτην Ελ' οδο .

Το εργαστήριο και οι φορεlς διοnιστεύcντοι με βόση
τα

κριτήριο .

τα οποiο εμnεριtχον-το ι στο ευρωnοικό

πρότυπο της σει ράς ΕΝ

45.000

(ΕΛΟΤ ΕΝ

45 000).

στις

σντiστοιχ ες οδηγίες του Διεθνούς Οpγονισμού Τυπο
ποίησης ι s οι ιεc . καθώς ~οι σε ιφ.τήρο nου ιι: οθοριζοντaι
σnό τα.ις Εuρωnαιχα)ς ΟργονισμαJς Διan.στεωης

WELAC

οποτελ ε ί τa ι ο π ό :

- · ε νον εκrφόσωπο της Γε νιχ ής Γρομμοτc.ιος Βιομη
χανιος

του

γπουργε.ίοu

Βι οι- η χαν ίaς ,

Ε νε.ργειος

κοι

Τ ε χν ο λ ο γι ος .

- Ε νaν ~πρόσωπο του Υπουργείου Με. τοφορών και
ε πιιι.οι νωνι ών.

- · ενον εκπρόσωπο τοu Ελl..ηVΙκ ού Οργcν1σμού Τυ

(Western European Laboratorι es Accredιtatιon Co-

ποπ οίη σης .

oρeratιon) . wεcc και

- ·ενον εκπρόσωπο τοο Συvδέσμοu Ελληνν:ών Βιο- ":.
μηχον1ών.
'

EAC

κω ΤΟ οποiο σψnε.pιλcψ

βόνοντaι στους τεχνικούς κανονισμούς διαπίστευσης.

2. Με απόφαση
και

του Υπουργού &ομηχο νiος , Ενtργαος

Τεχνολογiος ρυθμ1 ζοντaι

θtμaτa αναγόμενα στη

διaδικασία έκδοσης των nιστοπαηrικών άοniστεvσης.
3.

Με αnοφό σcιt; του Εθ.ν1κού Συμβουλίου Διοπίστευ

- Εvον εl(nρόσωπο των διοπιστεψένων φορέων.
- Ενον ειδικό σε θtμaτa πιστοποίησης που ορiζεϊοι
οπό το Ε ΣΥ Δ ..

2.

Έργο των τεχνικών επι τροπών αι.:τών είναι η

σης καθοριζοντοι α προτεραιότητες του συστήματος

υποστήριξη του τεχνικού έργου της άαniστεuσης και

δlοnίστευσης και κοθορiζεται

σuγκειφψένα :

η nολιτιιι,ή στον τομέα

της διαπ ί στευσης .
χορηγεί το Ε . ΣΥ . Δ . ανακαλού

- εκπόνηση τεχνιχών κανονισμών .
.
- εκπόνηση ειδικών κριτηρίων και ενσρμόVΙση προς

νται με αιτιολογημενη απόφασή του , εόν δεν σνντρέχει

το διεθνή και εuρωπaι κό κριτήριο, όπως εκcστοτε διa

ή έπαψε να σνντρέχει οποιαδήποτε οπό τις προυπο

μορφώνοντοι κοι ισχύουν.

4.

Πιστοnοιητ:κό ,

θέσt:ις

της

noo

χορηγησής

τοuς

και

δεν

ο vο v εώνοντaι .

εφόσον δεν ur.όρχουν α προοnοθέσε ι ς .

5.

Με οπόφοσf"! τοο Ε . ΣΥ Δ . κοθορiζοντοι α οικονο

μικές υποχρεώσεις των άaπιστευθέvτων.

6.

Το

Ε . ΣΥ . Δ .

γνωστοπαι:i

τα.ις

διοn ιστεuμένοuς

φορείς και τα διοπιστεψένa ε.pγaστήριο στις ορμόάες
αρχές της ΕuρωnοΊκής ·ενωσης .

01

-

ε1σήγηση στο Ε . ΣΥ . Δ.

γιο την επίλυση τεχv.κών

προβλημάτων.

- εισηγηση στο Ε ΣΥ .Δ. yιa χορr\vrιση. όνaκληση ή
αναστολή πιστοπαητικών διαπίστευσης,

-

οργάνωση , εκπα ίδευση και αξιολ ό γηση επιθι.ωρητών

κοι οξ1ολογητΙΪ:'ν.

διοrnστεψένοι φο

ρdς κοινοπαούντοι σnς ευρωποικές ή διεθνείς αρχές

Άρθρο

με σκοπό την ευρωnοική ή διεθνή αναγνώρισή τοuς ή

Προσφυγή

τη σύνοψη aμ0tβaίaς ονογνώρcσης.

Ta

εργοστήρ;ο και οι φορείς που κανοποιοίιvτοι στο

aρμοοa όργανο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης κοι έχουν

ορισθεί ως αρμόδια

'(\Ο τη λειτα.ιργίο των οδηγιών

" Νέος Προσέγγισης· πρέπει νa έχονν διαπιστευθεί οπό
το Ε.ΣΥ . Δ . γιο τον τομέα και το αντικεψcνο γιο τον

οποίο ορiζοντοι και κοινοπαούντaι.

7.

Τα πιστοnοιηnκό δtοπίστεuσης που χορηγούνται

οπό το Ε . ΣΥ . Δ

συνιστούν δημόσιο έγγpοφΟ .

Το πιστοποιητικό ,

το σημaτο. οι ε~. θtσεις δοκψών

που χορηγοί;ντοι οπό φορείς, οι οnοιt·ι έχουν διαπι

στευθεί οπο το Ε . ΣΥ Δ .. επtχονν θέση δημόσιων εγ
γράφων .
Άρθρο

11

Τεχνικές επιτροπές

12

1. Κaτό των aποφόσεων του Ε . ΣΥ Δ . μι:ορεί vo ο
cκηθd προσφυγή από τον ενδιοφερόμηο. μtσο σε t\ιο

( 1) μήνα οπό την κοινοποίησή τους. Η πι::e;σφι.ιγή κα
τατίθεται στη διεύθυνση της Γενικής Γρομμοτεicς Βtο
μηχανiaς τοu γπουργείοu Βιομηχο\· ίος . Ενέpγε;ος και

Τεχνολο'j\ος. που uποστφίζει το έργο της διcπίστεu
σης.

2. Γιο την ~οσφυγή οπο:pοσίζε; ;ρψε.\r.<; ε!l:τρcr.ή
αποτελοψενη από τον πρόεδρο τοο Ε ΣΥ . Δ .. το" οο
μόδιο γιc θέμοτο διοn ί στεuΟ'"ις διευθυντή

-ou Υncκ:;; 

γείοο Βιομηχανίας . Ενέργειας και Τεχveιλο'τ ..:J(, "οι ~ον
ειι,πρόσωnο της τεχνικής επ,;οοr.ής της ap,;oδ:cς γ;ο
το ουγκεγ,ριμένο

θέμο .

Ο r.ρcσφε ,;γ ;..'>· ε;ι. :: t :κο . ωμο

να οναπτ iJ ξει εγγράφως τις ο n οψεις τοl..' ~σ:

·. :; ι.. r.cβtί..ει

σχετικό έγγρcφο .

1.

Γιο την υποβοήθηση του έργου του . το Ε ΣΥ . Δ

3

Η οnόφοση εκδίδεται το αργό τ ερο ε,,-,ος δί;ο

(2)

σvγφοτεί με απόφασή τοο τις ποροκό <ι.ι.: δύο τεχνικές

μηνών οπό την ημερομηνιο κο τ όθεσης της :-;μοσφυγής .

εruτροnές .

η όσιι.ηση της οποίος δεν έχε ι a ·,acτaλ τικο 0 01ο τε.λεc;;ο .

Α . Τεχνιι<ή εruτροπή διαπίστευσης εογοστηρίων δο
Άρθρο

κιμών και εργαστηρί ων διακρίβωσης . Η επιτροπή είναι

Πόροι

εξαμελής και οnοτελειτοι οπό :

-

· ενaν εκπρόσωπο του Εθνlκού Ινστιτούτου Μετρο

λογ\ος.

- Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργον1σμού Τυ
ποποίησης.

- · εναν εκπρόσωπο του Γεν~κού Χημείου τοu Κρότους .
- ·ενον εκπρόσωπο του Σ υνδέσμου Ελληνιχών Βιομηχaν\ών .

- Έναν cκπρόοωπο των διαπιστευμένων εργαστηρίων
- · ενaν ειδuc:ό σε θtμοτο διαπ ίσ-τευσης εργαστηρίων
nou ορίζεται οπό το Ε ΣΥ Δ ..
β. Τεχνική επιτροπή ι..απίστευσης φορεων πιστοποiη
σης κοι επιθεώρησης

Η επιτροπή είνοι εξαμελής και

-

13

Προθcσμίο

Με κοινή υ π ουργική απόφαση των Υ~ο-_.ργών Οι 
κονομικών κοι Βιομηχανίας . Ενέργειας l(QI Τεχνολογίας

δημιουργείται στην Τρόπεζa της Ελλaδος η σύσταση
ειδικού λογαριασμού γιο την εξ1.; nηρε τηση τ~ν aνaγκ ώ\ι
της λειτοuργiaς τοu ΟΙ.Jστήμοτος διan ί στεuσης .

2.

Εντός έξι

(6)

μηνών οπό την έ νορξη λε ι τοοργiaς

του Ε ΣΥ . Δ . ΟΙ εγl(CJφψένοι με υπουργικές οnοφόοε:ις
φορείς δοκιμών ι<οι ελέγχου . προιι:ειμένου vα σ uv εχίσοuν
τη λεηοuργία τοuς. υποχρεούνται με a ί τηcι τοuς νa

εφοδιασθούν με το υnό τοο πορόντος νόμο.; προβλε
πόμενο π ιστοποιητικό διaπίστεuοης .

. ..
.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΠΟ

-

οφοpο(ιν τη νόμιι; η με τρολογίο

Ποιν ικ ές 1101 μcτο6οηκtς διοτόξcις

Άpθ ρο

5. Με nροcδp..ιι:ό άστόγμοτa, που ε.κδtδοντοι μι: τό οπό
πρόταση του Υπουργού Βιομηχοvinς, Ενέργειας και
Τεχ-v ολογ1ος . μπορd να διευρ(ινετaι ο σκοπος και οι

14

Π οινιιctς κuρ..:.Χ,cις

ορμοδι οτητες τα.ι Ε .Ι.Μ . με βάση την τεχ νολογuι. ή ε 

Οnοι ος tπι9ε τει η .Φ'1VΙι.ιοnαι:ι οε όργανο . προιόντa
ή σ~ο ;~ ερυtaλίιμ μ ο τό τοvς ή cna κόθc ε:ιδους cμπορικό
έ-γγpο~ που πpοοριζοντ 0::ιι yio το κανό ή άλλο ανάλογο
μtσο δημοσ~ότητος .<οι δαpήμωης . οντw::iμι;νa που δεν
tχοον δtΟJ(ριβ<.ι>θεί ή ελεγχθεί οπό το

Ε. Ι . Μ . ή οπό

διαπιστευμένο ο πό το Ε ΣΥ Δ εργοστήρlο ή μι: οποιον
δηποτε τpο πο οvτιnοιείτΟΙ ~00.ότητες τοu Ε ι Μ . ή

οpμοδtότη τες τού· :ε ΣΥ Δ . όπ ως αυτές n.εpιγpόφοvτaι
στο άρθρο 1 πaρό γpαQα 4 ~ι 10 του παρόντος

ξέλιξη

6. Με α πόφαση τα.ι Υnοuργοο &ομηχονiος. Ενέργεια~
κοι Τεχνολογίας. μπορd νο ρυθμίζονται θέματα λει 
τουργίας τοu Ε. Ι Μ .. όπως οι σχετικές με τη σύνθεση
και nς ~οδιότητες τοu διοιι<ηnκοίι συμβοuλιου και
τοu γενικού διε~νντή λεπτομέρf.jες. καθώς επίσης και ·
το σχεnκό με την έκδοση και την ορθή εφορμογή των
κανονισμών του εθνικοο συστήματος διαπίστ ευσης θε
μaτο .

Άρθρο
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οντiσταχο . τψωρείται με φuλόιςιση τουλάχιστον τριών

(3) μηνών ή με χpηματ.ι.η πανή τοuλόχ1στον πέντε

με κοινή απόφαση τοv Υr.ουργού Βι ομη.χανιος, Ενέρ

Οπ οιοδήποτε περιουσιακό στοιχε ίο έχουν r.εριέλθει .
καθώς κοι τυχόν άκαιώμaτο ή υποχρεώσεις έχουν
δημιοuργηθι:! γ1α τον ΕΛΟΤ στο πλαίσιο υλοποίησης
οπό αυτόν του Ε Ι . Μ . δυνάμει του οπό 24 3 1994 ·Μνη

γειας και Τεχνολ ογiας και τοu Υπουργού Δι.ιι.οιοσίινης .

μονίοu ο νόθεση ς γιο τη δημιουργία του Ελλη νυι;ού Ιν

cιςοτ~uρίων (5 000.000) δΙΧJχμών ή και με nς δύο

πανές . Η χρημοnκη πανή δύναται να ονοπpοοορμόζετοι

σ τιτούτου Μετρολογiος', με τοβιβόζον το ι οιιτοδικοιο ΟίΟ
Άρθρο
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Ε .Ι . Μ . ε~ύς μετά τη δημιοuργiο του. κατά το προβλε

Κοτaρyούμcνcς διaτόξcις - Mcτaδanκtς διaτόξcις
Εξοuσιοδοτήσε1c;

πόμενο στην πορόγροφο 1 τοu παρόντος .
Άρθρο
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1. Πιστοποιητικό ή εy1φiοεις τVπου. που είχαν χο
ρηγηθεί πριν οπό την ένορξη ισχύος του νόμου αυτού,

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφ ίου της πορογρόφου

σι.ινεχil.,ουν νο είναι οε ισχύ γ1α όσο χpονιιι.ο διάστημα

του όpθροu 1 τα.ι ν . 445811965 -Περί βιομηχανικών

tχα οριστεi .

περιοχών" (ΦΕΚ 33 Α'), όπως αυτό αν~ ικοΤΟΟίόθηκε

2. Από την tνοpξη ισχuος του νόμου αυτοο καταρ
γούνται :

οπό το όρθρο 1 του ν. 742/ 1977 ·nερί τροnοποιήοεως
και σψrιληρώσεως τοu ν

ο. Το όρ8ρο

2 πορόyροφα 4, 5 και 6 πορ. 2 του
π . δ!τος 52411978 (ΦΕΚ 112 Α " ) .
·onou το π . δ . 524.' 1978 ή σννοφείς προγενέστερες

Α"). προστίθεται :

δlατόξεις ονοφέροντaι ΟίΟ Υπουργείο Εμπορίου ή σε

ε"Ίοψων nροιόντων· .

απόφαση του Υπουργού Εμπορiοu γ10 θtμοτc

nou ρυθ

μίζονται οπό το νόμο οuτον. νοε.ίτaι aντiσταχο το Ε ιΜ .
ή απόφαση του διουι η τ:κοu συμβοΙJλίοu τα.; Ε Ι ι1 .
Γ\οροnομπtς τοu

n

δ.' τος

524/ 1978

Ό .. και πόσης φύσεως αποθηκών πρώτων υλών και

2. Η παράγραφος 4 του όρθροu 1 του άνω νόμου
ον τικοθί01οτοι ως ε(ης :

·4. Εnιτρέnετοι η εγκατάσταση εντός των βιομηχα 

οε σχετικες ρυθ

νικών nεpιο.χών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών . α

μίσεις ονnκοθίcποντοι με nς οντiστοιχες ρu(\,ιiσεις τοο

οποίες

νόμου οuτού.

εmχεφήσεις ,

β

Το όρθρο

10 πορ 2 (γ). uπ οεδοφιο 1. 2. 3 κοι 9

μόνο ως προς την εnιοτημονική χρηοη . κοι uποεδόφιο

13

και

14

του π . δ:τος

39711988

( ΦΕΚ

1;:;5 AJ.

445811965 -Περί βl~χσνικών
319

περιοχών· κ αι ρu(\,ιίοεως σuνοφών θεμάτω ν· (ΦΕΚ

που

130

εξυπηρετούν τις εγκατεστημένες οε ουτην

κοθώς και

την ευρ(ιτερη

π εριοχή .

Στη

βιομηχονι κ η πε~ιο :χ,ή μπορούν νο εγκοθiστον1οι . επίσης ,

δημόσιες aρχες και υπηρεσίες κανής ωφελείας

Οι

ΠΟΙΧJπόνω' επιχειρηοεις . αρχές και υιτηρεσiες επιτρέ

οφορό nς αρμοδι ότη τες του τμήμοτος μετρcλ c γιος του

πε τοι νο εγκοθlστοV1οι στις βιομηχονιχές περιοχές μόνο

Υ nοuργεί ου Εμπορίοu .

εφόσον uπορχει επαρκής χώρος και ευχέ ρεια ικονο

Από την έναρξη ισχL•ος τοu νόμοο ΟΙJΤΟΟ. οι nορο

n οiησης οιτηcεων γιο εγκοτόοτοση των επιχειρή σεων .

nόνω ορμοδιότητε ~ του η.ιημοτος με τpcιλ ~γ,ι σς μετα 

ποu

φέρονται στο Ε . Ι Μ .

προτιμώνται ·

γ.

Η

3

προβλεποντοι

Η πaρόγpοφος

στο

όρθρο

1

παρ .

1.

ΟΙ

οποιε ς

1 του όρθρου 2 του όνω νόμου

{ΦΕΚ

unοuργικη οπόφοση 8499/280 Ι l.SA 19 4 1988
269 ΒΊ 4.5 1988) και η uποuργuι.η οnοφοση
258501 19.12. 1988 (ΦΕΚ 934 ΒΊ30 12. 19881. r.ou οφο 

οντι11οθίστaτοι ω ς ε(ης .

ροVν 'σίιστημα διοniστεuσης εργοοτηρiων στον Ελλη 

παρ 3 του όρθρα.ι 1 νομικών πρ οσώπων . των εδοφuι.ών

νικό Οργανισμό Τ υποπΟU")ση ςΌ

εκτάσεων των πεpιλομβσνομtνων εις την βιομηχονιχήν

δ . Κάθε άλλη γενική η ειάκή διότοξη που ονn11ειτοι

· 1.

Η οποκ τησις υnό της Ε Τ Β . Α . ή των κοτό την

π εριοχήν ως και την τυχόν ειι. τός αυτής κεψtνην Ι(Οι

3 . Από την έναρξη ισχύος τοο νόμοu οιιτ ου μετοβt

των ονσγκοιοuσιί:ν διο την οργόνωσιν των βιομηχον1κών
περιοχων και την εκτέλεσιν έργων οδοποιίας . υδρεύ

βόζοντοι στο Ε . Ι . Μ . το ο παοδήποτε διοπρο4,.ενο εθνυιό

σεως, οποχετεύοει.χ; . ηλεκτροδοτήσεως , τηλεmκοινω

στις pι.eμiσεις του νόμου ουτοο.

νιακής συνδέσεως κοι nαν16ς εν γένει έργοu χρησίμου

nρότvπο .

4. Με προcδρ1κό άοτάγμοτο. που εκδιδοντοι μοό
οπό πρόταση του Υποuρyοο ~ηχονiος. Ενέργειας
και

Τεχνολογ!ος και

τοο κοτό

περίπτωση

aρμόάου

διο την εγιι.οτόσ~οσιν των εν ουτοίς επιχειρήσεων nε 

ριλομβσνομtνων κοι των χώρων των ονaγκοιούντων &ο
την δημιοupγίον ΟΙJ(ιστικών οι.ιγκροτημότων διa την στt 

uποuργαJ , ποροχωρο(Ντaι ΟίΟ Ε . Ι Μ κΟΙ άλλες σχετU(ές

γοοιν εiτε του

με

την βιομηχaνικήν nεριοχ!'\ν εrnχειρήοεων είτε δια Πιν

τη

μετρολογiο

οpμοάότητες .

πλην

εκείνων

ποu

προσωπικού των εγκατεστημένων εις

1691
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"'cλ..υψtν στεγαστικών αναγκ ών ομόδων nληlλισμού nρο
"-UΠ τοuσων εκ
ωι:- ελε ; ος

κοι

λόγων
την

εκ τό11 του ο νόyκης ή

κόλuψιν

των

ρεσiος ως μέλη του Σώματ ος Ορκωτών Λο γ1στών και

δημοσίος

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών . μετa οπό φίση του

ο νογ11ων &οβιώσεώς

Εποπτικού Σ υμβουλίου. η οποίο βο01ζετοι. ιδ ίως . τόσο
στο οτ οιχει ο του ατ ομικ ού υπηρεσιοκοο τους φaι<έλου .

του

Πρ οιι.:ε ψενου nε ρι ο ν εγερ σεως οικι ο 11 κιί.1ν οι.ry 1φοτη

που κοτορτiοτηκε

οπό

το

Εποπηκό

Σψβούλιο

του

μc; ων για την ι(όλυ~ ονο γκων πpοι( υ πτ ουοών ε:κ λόγων

Σωμοτος Ορκωτ.ών Λογιστών. όσο κοι σε τεκμηριωμένη

ε~ τάκτου ·Jν άϊκη ς ή δ')μ Οσιος υφελειος a ποι τείτοι ο

γνώμη των ορκωτώ ν ελεγκτών υπό την επιβλεΨΊ των

r οφσση του Γε 'ν"ιJΙΟύ

f

ΡQ~Jμοτέα της n εριφεpε ίος . στην

οποίων υπηρέ τησον α φινόμε νοι ύστερο οπό την 30ή

cnoιo aν:") κει η β ι ομηχaνιι(ή r.ει:ηο χή, η οποiο λομβόνετaι

Απριλ!ου

ΙJ C τ ό aπο εισηγηση του οιι<ειου Νομάρχη".

ολοκληρώσει ης προβλε πόμενες οπό το ν. δ

1993 και με την προυπόθεση 6n θa έχουν
332911955

εnαγγελμαnκές εξετόοεις,
Άρθρο
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5. ·onou από nς δtοτόξεις της πορογρόφου 1 του
3 του n. δ/τος 22611992 οnαιτciτοι υποχρεωτική

όρθρου

1 Οι nορόγpοφοι 4 κοι 5 του όρθρου 75 του ν .

χρησιμοποίηση ορκωτών ελεγκτών. το αρμόδιο όργανο

1969 ' ~ 991 . όπως ονnκότοστόθηκον με το όρθρο 32
;ου J 2C76: 1992 (~ΕΚ 130 Α') . ο ντικοθlστοντοι ως

υποχρεούνται νο εκλtγαΝ μία οπό ης ετοιρiες ή κοι
νοπραξίες ορκωτών ελεγχτών . που είναι εγγεγραμμένες

εί,~:c

στην ιδιαίτερη μερίδα του μη1ρώοu της παραγράφου
Η

·4

εφαρμογή

nαρο γρόQω ν

nροεδρ : κών διaτο γμότ u:ν

των

του όρθρου

5
13 του π . δ/τος 22611992. Η εκ.λεγόμενη

του ποροντ ος όρθρου αρχίζει μετό

εταιρία ή κανοπροξiο οφείλει νο ο νaθέτεt την εuθίΝη

ι::rιό ένο (1) έτος οπό της δηuοσιεύσεώς τους στην

του συγκεκριμέ νου ελtγχου σε έναν τουλάχιστον ορ

Ε~η μ cρί δο τ1ς Κυβερνήσεως. οπότε κοτaργείτο ι κάθε

κωτό ελεγκτή,

~ντιcε τη ι-ιcτοξη της ι σχύ r,ι;οος νομοθεο ιος περί του

προυπολογιζόμενες ώρες nρογματοποiησης τ ου ελέγ 

::.... ι..Cί.)ς

χου ουτοο . γνωστοπαούντοι στην προς έλεγχο μονόδο

~

2

οι.οι

των

3

τ ων Ορκuτών Λογιστιi1 ν .

ίο προεδρικό δtότογμο , το οποίο εκδιδετοι βόσει

της ;-~οpογ ρόφου

2

του παρ όντος όρθρου , διέπεται οπό

τις cκόλοuθες βοσ.κές αρχές :
ο

ar.ό τα

προβλεπ όμενο στην 8η Οδηγία

:ης Ε . Ο.Κ ..

του οποίου ,

καθώς

κοι οι

και στο Εποπηκό Συμβοολιο μέσο σε ένα (1) μήνο οπό

την ημέ~ εκλογής της ετοφiος ή κανοnρaξίος ορκωτών
γκτή στον

κάθε οναηθέμ.ενο σε αυτόν υποχρεωτικό

έλεγχο δεν μπορεί νο ε!νaι μικρότερη οπό το

20%

του

σννολικοο χρόνου της οπaιτούμενης απασχόλησης στον

β. Εξασφαλίζεται η πλήρης ονεξaρτησiο του ελεγκτή
τον ι:λεγχ~εν ο .

c ::o

όνομα

ελεγκτών . Η ~ροσωrτική σψμετοχή του ορκωτού ελε

Ο θεσμός κοι το προσόντα του ορκωτού ελεγκτή

eo διέ rον~αι

το

έλεγχο αυτόν .

6.

γ . Κο '!οχ uρώνετοι η μη διοπ~γμότεuση της αμοιβής
μ τ·J ξύ ελεγκ τή και ελεγχομένου .

Με ειδικές ή γενικές αποφάσεις του Εr.οπτ ι κού

Συμβουλίου καθφίζοντοι ΟΙ ελάχιστες ώρες nρογμο
τοποίησης τοu κόθε υποχρεωτικού ελέγχοu . το ελάχιστο

~ - Ι<cθιε;::ώνοντοι αυστηρό οσuμβiβοοτο της ιδιότητος

ενιαίο ωρΟj.Jίσθιο και το ανώ τατο όρ10 ετήσιος απασχό 

τ c u ελc.γκτή προς οποιοδήποτε άλλη άμ ι σθη ή έμμισθη

λησης των ορκωτών ελεγκτών και του βοηθητιι<ού πρc

ο ποσχόληση· .

σωπικού τους στους ελέγχους αυτούς , καθώς και το

Οι διατά ξε ι ς των παραγράφων

2

7 ~ του ν .

1969 ' 1991.

~ ; : η\ c..;μενη r.ο;:,όγροψο

-::
3

3 0η ο~.; ~βριου

4

και

5

του όρθρου

όπως οντικοθiστο ν τοι οnό την

1.

aρχ ; ζουν νο ισχuο..ιν οπό

13

του π δ t τος

226 •1992

μητρώο του Σώματος

.:: : ,ι..:τ~.\' Ελεγ~ςτών . εφόσον δεν προερχον1 01 οnό

,

--.,Χίούν τa την 30ή Α :~ ριλίου

()~ ~ωτώγ

Λ υγι στ ών .

1993

Ι..'Πόι<.ειντοι

δ 1 τος

22611992

10

μελη τ ου Σώμ α το ς

στις εnο γyελμοτικές

του βοηθητικ ού

προσωπι κού του

καταβάλλεται

στην

ε ταιρία ή κοινοπραξία που του α νέθεσε το οuγκειςp~έ νο
έργο. η οποίο εκδιδει και το οπό το νόμο nροβλεr.όμενο
nοροστοτικό σταχείο .

7

Με πρ οεδρικό διότογμο .

nou

ειι:διδετοι με πρόταση

του

των γnοuργών Εθ νικής Οικονομίας κοι Εμ πορίου . μετά

μέχρι το διορ1σμό τους στη βαθμίδα

cπό γνώμη του Οικονομυc:οο Εmμελητηρίοu της Ελλάδος.

c:fμ όσεις που οnοιτούντaι οπό το όρθρο

-

της χρήσεως . στην οποίο ο φορό ο κόθε σι.γκαpιμένος

έ λεγχος . Σε κάθε περιnτωση . η τελική ομοιβr: γιο τη

χρησψοποίηση των υnηρεσιών ορκωτού ελεγκτή κοι

1991 .

Οι r':δ1 εγγεγραμμένοι στο προβλε πόμ ενο οπό το

.; ;:.?;ν:>

υποβαλλόμενο στο Σώμα Ορκωτών Ελεγχτών στοιχ είο

1C

!'.ΟΙ

11

-~, v ο π οίο κοτ έχονν . Οι εξετάσεις αυτ έ ς οργανώ νον ται

ρυθμίζεται κάθε ονογκοίο λεπτομέpειο γιο την προσαρ

..;:io το Εποπnκό Σψβοολιο. το οποίο ορίζει και τις
c (.ε 1οστικές επ ι'!' ροnές . · οσοι οnέτuχον ή δεν σuμμε 

μογή της ισχύουσας νομοθεσίας περi τοu Σωμοτος
Ορκωτών Ελεγκτών στις διοτόξει ς αυτού του άρθροu

-.:: χο ν στις ανωτέρω εξετόcεις . διο'ypόψ ον ται οπό το

και nροβλεnοντοι οι ονογκο ίες ρυθμίσεις γιο την ομαλή

υι11 είο μητρua .

μετόβοση και λειτουργία του Σ ι.ιμοτος Ορκωτών Λογι

t. Οι ε γγεγραμμέ νοι στο μη ! ρώο Εn i .. συpω ν και Δό
ι1. _ων Ορκωτώ ν Ελεγκτών . οι οποίοι προέρχονται οπό

Τ·: υπηpε τούvτο την 30ή Απριλίου

1993 μέλη του Σώ 

L'Ο Τ Ος Ορκωτών Λογιστών. εξελίσσον τα ι στην αμέσως
c π όμενη βαθμ ί δα !ου Ορ κωτ ού Ελεγκτή και του

r ~1...-poυ με τη σuμr.λήρωση , αντίστοιχο . δέ~ο
ε -; τ ό

(7)

Eni(10) κοι

τουλάχιστον ετών συνολικ ής ευδόκψης υπη -

στών . ως καθαυτό εθνικοο ελεγκτικού φορέο. στο νέο
θεσμικό πλαίσιο του όρθρου 75 του ν. 1969/ 1991 .

8 Οι διaτόιεις του όρθρου 32 του ν . 207611992 (ΦΕΚ
130 Α) και των πορογρόφων 1 μέχρι κοι 9 του όρθρου
24 του n δΙτος 22611992 (ΦΕΚ 120 Α'), όπως τροnο
παήθηκον με το όρθρο 2 του π δι τος 121: 1993 ( ΦΕΚ
53 Α ). καταργούνται .
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' λp6po ,~

Έναρξη ΙΟΧ(ιος

1. Η ισχίις τοv νόμου οuτοο ορχlζει anό τη δημοοlεuσή του
στην Εφημερiδο της Κuβερνήοεως.

2. Εξaιρούvrcιι οι διaτόξε~ς του κεφaλalοu

a· του πρώτου

μέρους, κοθώς και το όρθρο 1 5 πορόγροφοι 2 ι<οι 3 τοu τpl
τou μέρους του νόμου avτoo , οι οnοtες τίθεντοι οε ισχύ την

1 η Ιονοuορ\οu 1995.
Πορaννtλλομε τη δημοοlεοοη τοu nορόvτος στην Εφημε
pίδο της Κυβερνήσεως κοι την εκτtλεσιΊ τοu ως νόμου τοu
Κρότους.
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EAC GUIDE(.INES FOR ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES
FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS (EMS).

INTRODUCTION

European Accreditation of Certification (EAC)
EAC bήngs together the national accreditationsystems of seventeen European countήes. It has
already developed Guidelines for the accreditation of certification in the quality system, product
and personnel fields. Some of its members have entered into a Multilateral Recognition
Agreement under which they recognise the equivalence of each others' systems and the
certificates of confonnity issued by their accredited certification bodies. EAC Guidelines are
based οη application of the relevant standard in the ΕΝ 45000 seήes of European Standards.

Accreditation of Certification
With the developmentofthe intemationalstandard for EMS, ISO 14001, underway, fifteenEAC
members have been working οη a common approach to the accreditation of certification in this
field. Several of the members have based their input on the expeήence of accrediting
certification to national EMS standards, such as BS 7750. The present Guidelines are the result
of this work. Once EAC members have expeήence in their use, it is likely that they will enter
into a Multilateral Recognition Agreement to recognise each others' work, based οη common
application of the Guidelines. Such an Agreement will involve Peer Review between the
members to confinn that they are all implementing the Guidelines consistently. In time, this
Agreement is likely to be managed as part of an overall Agreement between EAC members.

The Structure of the Guidelίnes
The Guidelines are based on the European Standard ΕΝ 45012 "General Cήteήa for Certification
Bodies Operating Quality System Certification". Το adapt this standard to certification bodies
operating EMS certificationit has only been necessary to replace the tenns 'quality system' with
'envirorurental management system' and ' supplier' with 'organisation' throughout. The EAC
guidance is then appended under each clause of the standard.

The standard is writteϊϊin the mandatory style " the certification body shall. ....". Since the basic
requirements for accreditation remain those of the standard, and the EAC material is strictly
guidance for the application of those requirements, the latter ίs written in the• style "the
certification body should.....". Being guidance, ηο individual statement is mandatory and
certification bodies claiming compliance with ΕΝ 45012 as adapted for EMS have the option of
demonstrating to the satisfaction of the accreditation body that they meet the requirements of the
standard ίη some equivalent way. However, the Guidelines are considered necessary for the
consistent application of the standard and members of the future Multilateral Recognition
Agreement will ensure that the other members do implement all the Guidelines properly.
Effectively, the EAC Guidelines become each member accreditation body 's criteria for offering
accreditation in the EMS field.
Ιη a number of places the guidance material does not restrict itself to details of what the

accreditation body expects of the certification body, but also concerns itself with what is
expected of the organisation having the EMS to be certificated. This is not because there is a
direct link betwe.en the accreditation body and such organisations, but as a means of settίng out
the heart of what the accreditation body expects the certification body to be able to do. Only by
spelling out some of the responsibilities of the organisation seeking certification have we been
able to illustrate the steps the accreditation body expects the certification body to take, and,
hence, the competencies it must have. Ιη such cases these Guidelines do not create requirements
on the organisation seeking certification. The requirements for them are in the EMS standard
(ISO 14001 ). It is, however, hoped that this guidance material will be of assistance to such
organisations to show what certification bodies will be looking for when establishing the
confoπnity of their EMSs with the standard.

The Eco-Mana2ement and Audit Scheme Re2ulation (EMAS)
EMAS provides a further model for EMS certification in addition to standards such as ISO
14001. It is a Regulation agreed by member States of the European Union, but is for voluntary
implementation by industry.
Two differences between ίt and ISO 14001 are, first that EMAS is site rather than organisation
based, and, second that organisations having participating sites must publish annual
environmental statements detailing the perfoπnance of the EMS at the site for public
consumption. These statements are subject to validation by accredited environmental verifiers.
Most EAC members have the responsibility of accrediting such verifiers, and there is much
commonality between the work of these verifiers and that of accredited certification bodies
certifying the confoπnity of EMSs with standards.
EMAS provides ίη Article 12 that companies implementing EMS and audit standards and
certified, according to appropriate certification procedures, as complying with those standards
will be consideredas meeting the coπesponding requirements of the Regulation. For this to be
effective the standards and certification procedures must be recognised. lt is the intention that
these Guidelines will be submitted for recognition as the basis οη which certification bodies'
2

certification procedures may ίη turn be recognised. This will enable work done by companies
for accredited EMS _certification to contribute direct to compliance with EMAS.

Integrated Management Systems
Accreditedcertificationis a service offered to industry in response to demand. It ίs recognised
that many companies will seek to have their management system certified as an entirety, coveήng
quality, environment and maybe the management of occupational safety and health at one and
the same time. It is therefore reasonable that accredited certification bodies should take into
account the many comrnonalities between these various aspects of an organisation' smanagement
system.
·
There are, however, major differences between EMSs and quality systems, deriving in the main
from the lack of a "customer" for the EMS. This causes fundarnental perfoπnance requirements
to be contained in EMS standards, putting corresponding extra responsibility οη the certification
body. For this reason initial certificationof an EMS should be perfoπned as a separate exercise
from quality certification. Thereafter, when the culture of an organisation allows, expeήence
can usefully be gained from combining the auditing of the different elements of its management
system.

The Accreditation Process
Certification bodies wishing to be accredited to certify EMS in accordance with these Guidelines
should apply to an accreditation body that is a member of EAC. Each accreditaι:ion body has its
own procedures and fee structure.
Each will include in its procedures the requirement to perfoπn Head Office assessment of the
applicant certification body, following document review, and to witness auditing by the
certification body οη site. Once the certification body is accredited in the agreed scope, the
accredi tation body will perfoπn routine surveillance of the accredited certification body
involving both Head Office and site activity. Special measures will be taken in response to
requests for extension of scope. Re-assessment will take place after a specified peήod. While
subject to accreditation, certification bodies will be required to provide the accreditation body
wίth infoπnation, both of a routine nature and ίη the event of any changes affecting its accredited
status.

June 1996
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EAC GUIDELINES
FOR ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES FOR
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
The Criteria

'General

Modifications to: ΕΝ 45012 (September 1989)
for certification bodies operating quality system certification'
to provide general cήteήa for certification bodies operating
Environmental Managernent Systern (EMS) certification.

cήteήa

Clauses of ΕΝ 450Ί2
Clause 1

Object and field of application

This European Staodard (as modijίed) specifies general criteria that a Certification Body
operatingEMS certification shall follow if ίt is to be recognised at a national or European level
as competent aod reliable ίο the operation of EMS certification, irrespective of the sector
involved.
It is intended for the use of bodies conceroed with recognising the competence of certification
bodies.

This set of criteria may have to be supplemeoted when applied to a particular sector.

Clause 2

Definitions

For the purpose of this European Standard the following definitions according to ISO/IEC
Gu ide 2, edition 1986, 'General terms aod definitions conceroίng standardisation and related
activities' and accordiogto ISO/IEC Guide 48, 'Guidelines for third-party audit and registration
of a supplier's Quality System' as modified are applicable:
2.1 certijίcation of conformity: Actioo by a third party (certijίcation body), demonstrating that
adequate confideoce is provided th:ιt a duly identified EMS is in conformity with a specific
standard or other normative document.

5

2.2 certίficatίon system: System that has its own rules of procedure and managenι:ent for
carrying out certification of conformity.
2.3 certίficatίon body: Body that conducts certification of conformity.
2.4 organίsatίon: the party that is responsible for the EMS and ίs able to ensure that the EMS is
effectively operational.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITΑΤΙΟΝ

1 .

Certificates
1.1

The accreditation of a certification body should be expressed in terms of the standards
or other normative documents to which the body is accredited to certificate.

1.2

Other limitations may apply, for example
scopes of actiνity.

1.3

Certification bodies accredited in the field of EMS certificationshould issue certificates
that take into account these guidance notes. The certificate should state the date of
issue, name of the certification body that issued ίt and the name of the relevant
accreditation body or bodies. It should be made clear that the certificate is issued within
the accredited scope of the certification body.

1.4

Certificates should refer to (a) specific actiνity/ies perfonned by the organisation
seeking certification at a defined location under clearly identified management
control.

1.5

Accredited certification bodies should notify the accreditation body before issuing any
non-accredited EMS certificates. Any such certificate should indicate that it is issued
outside the scope of the certification body's accreditation.

6

restήction

to certain offices, locations or

-

2

Coνerage

2.1

The coverage of EMS certificates granted to an organisation should be defined in terms of

of Certificate

a) the activity/ies
b) a location
c) management control..

2.2

Actiνities

The activities subject to certification should be clearly identified.

2.3

Location
i) The location may be defined as a sίte. The definition of sίte should be:
"all land οη which the actiνities under the control of an organisation at a
given location are caπied out, including any connected or associated
storage of raw mateήals, by-products, intermediate products, end products
and waste mateήal, and any equipment or infrastructure involved in the
actiνities, whether or not fixed"
or, where required by law,
licensing regimes.

coπespond

to definitions laid down

ίη

national or local

ii) Where an organisation has several similar sites, with similar environmental relevance,
operating under the same administratiνeand functional structure and coνered by its EMS,
a certίficate may be issued to the organisation to cover all its similar sites proνided that
a significant proportion (noπnally at least one third) of these sites has been audited by the
certification body, by way of sample, taking into account environmental ήsk factors which
may vary from site to site. The certificate should identify the sites audited, and the
organisa tion should agree a programme to have all the sites audited by the certification
body within an agreed peήod (noπnally 12-24 months and only exceptionally would the
peήod exceed 3 years). All such sites must have been subject to the organisation's own
intemal auditing.
iii) Ιη cases where a small sample is chosen, greater emphasis will be placed οη the
organisation's intemal audit. Justification for accepting small samples must be recorded
by the certification body and made available to the accreditation body.

7

iv) Ιη the case of an organisation with several groups, divisions, busines~ units etc.
undertaking different activities, certification audit will have to take place at all sites with
relevant environmental impacts. ,
v) Temporary sites such as construction sites will not themselves be subject to
certifica tίοη. They will be able to be covered under the certification of the EMS of the
contractor as applied to his activities wheresoever performed, and may be subject to
assessment οη a sample Basis as part of the certification of such a contractor as evidence
of the operation and effectiveness of his system.
vi) Where it is not practicable to define a location (eg for services ), the coverage of the
certificate should be ίη terms of a) the activity and c) management control.
2.4

Management Control
i) Management control should be defined ίη terms of the organisation's managerial
responsibilities and authority. The management subject to certification should be
responsible for all environmental issues of relevance to the actiνities of the organisation,
and, where applicable, at the defined location.
ii) The management should have the authoήty to determine how corporate policy is
implemented in terms of setting its own objectiνes and targets, and programmes to meet
them.
iii) It should have authority to allocate appropήate financial and human resources to
environmental control and improvement. This may be within budgets or other constraints.
Additional resources for environmental improvements may require the authority of more
senior management.
iv) Responsibilities for inputs to the organisation (eg raw mateήals, contract labour,
services) and outputs (eg products, services provided, product storage and distribution,
manufacturing waste) should be defined at the interfaces. Assessment of significant
environmental aspects of the inputs and outputs is not confined by the geographical
location and should include not only those that the organisation can control, but also those
over which it can be expected to have an in.fluence.
v) All interfaces with environmentally relevant services or actiνities that are not within
the scope of the EMS (eg a common site effluent treatment plant), and how they are
conτrolled and influenced, should be appropriately addressed within the scope of the EMS.
This applies in particular to shared or common facilities giving rise to relevant
environmental impacts, whether or not owned by the same legal entity as the certified
organisation.
8

νi)

Additionally, account should be taken of the scope of the
environmental licences when defining the coverage of the certificate.

Clause 3

organisation's

General Requirements

ΑΙΙ organisations

shall have access to the servίces of the Certification Body. There shall not
be undue financial or other conditions. The procedures underwhich the body operates shall
be administered ίο a non-discriminatory manner.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVΊRONMENTAL ACCREDITATION
Access to EMS certification services should not be restήcted οη the grounds, inter alia, that the
applicant does not apply for other services or is not a member of a particular group or association.
Certification bodies should not practise hidden discrimination by speeding or delaying applications.

Clause 4
The

Administrative structure

Ceήification

Body sball be impartial and shall bave:

(a)

a structure whicb requires the choosing of members of its governing board from
among those interests involved ίο the process of ceήificatioo without aoy single
interest predomίoating. Α structure that safeguards impaήiality aod eoables
paήicipation from all paήies conceroed, regardiog the cooteot aod fuoctiooiog of
a certificatίoo system will be deemed to satisfy tbis criteήoo.

(b)

permaoeot personoel under the seoior executive respoosible to thegoverningboard
to carry out the day to day operations ίο such a way as to be free from cootrol by
tbose who have a direct commercial ioterest ίο tbe products or services cooceroed.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1

General

1.1

Α

certification body should be an identified legal entity. Impartiality requires it to have
full and clearly separate authority in respect of certification.

9
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1.2

The accreditation will be of the legal entity and will be confined to specific certification
activities.

1.3

Documentationon the structure of the legal body should exist, setting out the elements of
the organisation that have a role in the setting and implernenting of the body's goals and
policies and what powers each element possesses. The docurnentation should show how
individuals involved are chosen and appointed.

1.4

If the certification actiνities are caπied out by a legal entity which is part of a larger
organisation, the links with other parts of the larger organisation should be clearly Jaid
down.

1.5

Relevant inforrnation οη activities perforrned by the other parts of the organisation should
be given by the certification body to the accreditation body.

1.6

The inforrnation supplied to the accreditation body should be kept up to date.

2

lmpartiality

2.1

The certification body should not offer:
a)
b)
c)

Consulting services to obtain or rnaintain certification;
Services to design, irnplement or maintain rnanagement systems;
Environmental rnonitoήng and/or other services which result in the provision of
advice or opinion that is relevant to the EMS and which would require evaluation
duήng a subsequent accredited certification audit.

Other products, processes or services (eg. training) may be offered directly or indirectly,
provided they do not compromise confidentiality or the objectiνity or ίrnpartiality of its
certification process and decisions.

Note:
Provision ο/ training that relates to the design, implementation or maintenance ο/
management systems is only acceptable if such training is not directed to actua/ or
potentia/ clίents ο/ the certification body to assist them with the activities subject to
potential certification.
2.2

The perrnanent personnel mentioned in Clause 4.b are not necessarily full-tirne personnel
but their other ernployment should not be such as to cornprornise their irnpartiality.

2.3

The certification body should be independent frorn the entity(ies) (ίncluding any
individual(s)) that provide(s) the internal audit of the site or operating unit subject to
certification.
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3

Consultancy -

3.1.

Neither the certification body, nor any "related body" (see 3.2 below) should be involved
ίη consultancy activities as described in 2.1 above.

3.2

Α "related body" is a body which is linked to the certification body by virtue of a

signific ant element of common ownership, significant financial links or by having a
significant common eleroent among the management.
The tenn "related body" need not include a body from whose influence the certification
body is totally protected:
a) by virtue of the structure of its legal entity providing for complete independence of
certification activities, and
b) by fonnal undertakings οη behalf of that body which recognise its responsibilities not
to conduct its business in such a way that would compromise the certification body's
independence or impartiality.

Note:
Tlιe owner or ultimate Jιolding company ofα

body giving consu/tancyadvice ίs regarded
as α consu/tant; if α certification body ίs contro/led or owned by such α person or
ultimate holding company the body 's structure should be such as to prevent its owners
or the controllίng body injluencing certification, and the holding company should
provide the necessary undertakingspartίcu/arly with regard to the nwrketίng ofservίces
such that no impressίon ίs gίven that there ίs α /ίnkage between the consultancy and
certificatίon.

3 .3

lndividuals working οη behalf of the certification body and involved in the certification
process including those acting in a manageήal capacity, should not have been involved in
any consultancy actiνities toward the organisation in question, or any company related to
that organisation and having a similar EMS, within the last three years or within the two
years following the certification.

Note:
Situatίons

such as an indίvidual's prίmary employer's invo/vement or prevίous
involvementwith the organisatίon beίng assessed may present individuals involved in any
part ofthe certίjicatίon process with α conjlict of interests. The certification body has α
responsibi/ίtyto ίdentίfy and evaluate such sίtuations and to assίgn responsίbίlίtίes and
tasks so as to ensure tlιat impartίality ίs not compromised.

11
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3.4

Consultancy and accredited certification should never be marketed together. Nothing
should be said in any marketing material, written or oral, to give the impression that the two
activities are linked.

3.5

Nothing should be said or indicated by a certification body that would suggest that
certification would be simpler, easier or less expensive if any specified consultancy services
were used.

3 .6

The certification body should require all intemal, sub-contractedor extemal auditors to give
undertakings regarding the marketing of any consultancy services equivalent to those
required by the above two guidelines.

3. 7

The certification body is responsible for ensuring that neither related bodies, nor intemal,
subcontracted, nor extemal auditors operate ίη breach of the undertakings that they have
given. It is also responsible for implementing appropήate coπective action in the event that
such a breach is identified.

3.8

Αη

auditor should not give consultancy as part of an audit.

Note:
This guidance has been taken to suggest that auditors should not explain theirfindings
to the organisationsubject to audit. This is not the intention. Auditors should not offer
or provide paid advice to the organisation, nor should they get involved ίn the detailed
redesign ο/ α system. They should, however, f ully explain their findings and give
organisations α clear explanation ο/ any non-compliances in their EMS.
3.9.

It is the duty of the certification body to ensure that none of its clients is given any
impression that the use of both services, certification and consultancy, would bήng any
business advantages to the client so that the certification remains, and is seen to remain,
impartial.

3 .1 Ο

Ίndividuals employed on (sub) contract by certification bodies should be required to declare

all connections, whether through other employers or other channels, with the organisation
subject to certification.

4

Structure

4.1.

The governing board members should be chosen without any single interest predominating
as required by the first sentence of clause 4(a) of ΕΝ 45012 or, as an altemative, there
should be a structure satisfying the second sentence, that is to say, a structure which enables
participation from all parties concemed regarding the content and functioning of a

12

certificatίon

system.

4.2.

If an interest nevertheless predominates οη the governing board, an advisory board could
be set up, itself meeting the requirements of sentence 2 of clause 4(a) of ΕΝ 45012.

4.3

Ιη

this case the governing board should justify to the advisory board the reasons for all ίts
significant decisions and actions ίη respect of certification, including the selection of
persons to manage the certification activity and the contents of the certification body's
Control Manual and procedures. Το enable the adνisory board to ensure proper impartial
certification, the certification body should provide it with all necessary information.

4.4

lf the advice of the advisory board is not respected in any matter by the goveming board the
advisory board should take appropήate measures such as, ίf necessary, informing the
accreditation body.

4.5

The structure of the advisory board should be documented. The structure should ensure that
there is no predominant ίnterest. The advίsory board should not engage in, or be
responsible for, activίties which could call its impartίality ίnto question. This requirement
applies to any sub-group of its members if that sub-group could exercise a predominant
influence. The method of appointing a member of the advisory board should be specified
in its documented structure.

4.6

Such a structure could be regarded as meeting the requirements of clause 4(a) by virtue of
its second sentence. Some persons need to be identified as the goveming board to meet the
requirements of clause 5 but provided this body is responsible, as descήbed ίη guidelines
4.3 and 4.4 above, to an advίsory board, clause 4(a) is satisfied.

Clause 5

Terms of Reference of the governing board

The governing board shall be responsiblefor performance of certification as defined by this
standard. Inter alia, its functions shall cover:
(a)
(b)
(c)
(d)

the formulation of policy matters relating to the operation of the Certification Body;
an overview of the implementation of its policies;
an overview of the finances of the Certification Body;
.
the setting up of committees as required, to which defined activίtίes are delegated.
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EAC GUIDANCE AS MQDIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
The goveming board, which may go by a different name, refers to the group responsible for
certification. It must have the status and the independence which enable it to carry this
responsibili ty impartially. Its exercise of this responsibility may be subject to review by an
advisory board as indicated ίη the guidance to Clause 4. However, decisions made by the
goveming board in the exercise of its responsibility for certification cannot otherwise be subj ect
to review by a body over which it has ηο control. As part of its responsibility the goveming board
should be in a position to agree to the appointment of the senior executive (see Clause 4.b above).

Clause 6

Organisatίonal

structure

The Certίficatίon Body shall have and make avaίlable on request:
(a)

an organisatίon chart showίng clearly the responsibίlίty and reporting structure of
the organίsation and in particular the relationship between the audit and
certification functions;

(b)

a description of the means by which the organisation obtains financial support;

(c)

a documented statement ofίts certificationsystems including its rules and procedures
for granting certίfication;

(d)

documentation clearly

identίfyίng ίts

legal status.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1.

Sub-clause a) above implies a distinction between audit (auditing an organisation) and
certification (deciding whether or not to grant a certificate). This distinction should be
observed and refeπed to in the certification body's quality manual.

2.

The description of the means by which the certification body obtains financial support
should be sufficient to show whether or not it can retain its impartiality.

3.

It is a requirement of ΕΝ 45012 (clause 4) that the members of the goveming board are
chosen from among those interests involved in the process of certification. Accreditation
Bodies are not prescriptive οη how the environmental "interest" might be present in the
management structure. For the purposes of this guidance, what is essential, is the presence
of environmental competence (see guidance under clause 7 below), at a defined position
of authority in the certification body's decision making process.
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Clause 7

Certification personnel

The personnel of the Certification Body shall be competent for the functions they undertake.
Information οη the relevant qualifications, training and experience of each member of the
personnel shall be maintained by the Certification Body. Records of training and experience
shall be kept up-to-date.
Personnel shall have available to them clear documented instructions pertaining to their
duties and responsibilities. These instructions shall be maintained up-to-date.
When work is subcontracted to an external body, the Certification Body shall ensure that the
personnel of the body involved with the sub-contracted work shall meet the appticable
requirements.

EAC GUIDANCE AS MODIFIEDFOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1

Competence of Personnel - General
i)

Certification bodies should have personnel competent:

•
•
•
•

to select and veήfy the competence of auditors
to bήef auditors and arrange any necessary training
to decide οη the issue or withdrawal of certificates
to set up and operate an appeals procedure.

ii) Ιη respect of their general competence, auditors, whether employees or οη contract
terrns, should, as a minimum, meet the requirements of ISO 14012. Additional
requirements are found elsewhere ίη this document.
iii) The audit team's competence should be such that it can assess the suitability of the
organisation'sEMS. One test ofthis is that the organisation should have confidence in the
result of the audit.
ίν) This means that the audit team needs a background which ensures that the team
members understand the requirements relating to the system they are auditing. Each audit
team should have a general understanding and background ίη each technological and
industήal sector in which it operates. It should be able to deterrnine whether or not a
particular EMS adequately complies with the requirements of the standard.
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ν)
Ιη certain cases, particularly where there are critical requirements and special
procedures, the background knowledge of the audit team may be supplemented by bήefing,
specific training or experts in attendance. The certification body may attach non-auditor
specialists to audit teams. If a certification body does this its management systems should
provίde for it and for keeping competence up to date. The certification body may rely on
outside help, for example, from industry or professional institutions.
νί)

conducting ίts audits of a certification body the accreditation body should be free
to decide which auditors (chosen from those the certification body deems competent in a
particular sector) it wishes to see in action.

/

.....

..

Ιη

vii) Accreditatio η for a scope area does not mean that a certification body is necessaήly
competen t to certίficate EMSs of all organisations whose actiνities lie within that scope
area. It means that, in the judgement of the accreditation body, the management of the
certification body has the necessary knowledge of the sector, and admίnistrative ability, to
manage audits ίη whateνer part of that sector ίt operates.
νίίί)

It is a condition of accreditation that accredited certificates are not issued until
adequate resource can be deployed to conduct audits meeting EAC requirements. The
certificatίon body's procedures should ensure that staff employed to audit organisations are
competent in the field in which they are operating. Staff responsible for managing audits
should be identified and their qualifications documented.

2

Competence of Personnel - Environmental

i)

The certification body should have the competence to determine whether:

•

Performance ίη the areas of significant environmental issues is adequately
monitored by the organisation;
The results are appropήately reviewed and analysed;
Controls are in place to ensure that appropήate corrective action is being taken;
The links are clearly eνident between enνironmental effects, polίcy, objectives,
responsίbilίties, programmes, procedures, performance data, intemal audit and

•
•
•

revιew.

ii)

The certification body should also be competent to assess:

•

the organisation'srecords of legislatiνe and/or regulatory and other requirements;

•

whether the policy and objectives have been used as the basis for the
improvement programme;
whether the basis οη which the organisation determines the significance of

•
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environmental issues is sound;
whether the organisation's objectives and targets for improvement take into
account the following key factors:

•

a)

the likely environmental significance of the issue in question
in relation to both other activities of the organisation, and
envίronmental issues arising from other sources;

b)

any regulatory requirementsrelating to the environmental issue
ίη question;

c)

the extent of concem of other interested parties about
environmental issues of the type in question;

d)

public knowledge about the environmental issue.

iii) The certification body should have knowledge of the sectors's technological range and
infonnation to anticipate developments in legal requirements.
ίν) If the programmed level of perfonnance is repeatedly not achieved, the certification

body should have the ability to identify the cause of the failure in the EMS.
ν)

Competence of a certification body should be demonstrated οη three levels:
1)
2)
3)

2.1

Audit Management,
Audit Team,
Decision taking, in relation to the certification function.

Audit Management
The essential elements of competence required to perfonn EMS certification are to select,
provide and manage those individuals whose collective cornpetence is appropήate to the
actiνities to be audited and the related environmental issues. The ernphasis ίη this
guidance is placed οη the competence of the certification body to direct and manage this
function, and οη the degree of environmental understandingrequired to do this effectively,
ensuήng the sound audit of EMSs.
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2.1.1

2.1.2

The Scope of Accreditation - Contract Review
ί)

Ιη

environmental protection and improvement the organisation's relationship is
with the whole environment, and customer/stakeholder interests extend beyond
the product/service. The relationship concerns the different interactions between
organisations' activities and the environmental media of air, water and land,
natural resources, etc. It is, therefore, for each certification body to define its
scope by referenceto types of activities (use of the NACE codes could be useful
ίη this regard) and related environmental issues. Το do thίs the certificatiαι body
should have a system for the analysis of the competencies in environmental
management which ίt needs to have available, with respect to all the technical
areas and service functions in which it operates.

iί)

For this it should have relevant contract review capability (see ISO 9001), and
be able to demonstrate to the accreditation body that it has performed a
competence analysis (assessment of skills ίη response to evaluated needs) of the
requirements of each client before accepting the contract. Ιη particular, the
certification body should be able to demonstrate to the accreditation body that
it has completed the following activities:
1.

defined the scope /area of activity of the organisation,

2.

analysed the environmental issues arising from those activities,

3.

descήbed the competencies needed ίη the certification body to certify
in relation to the activities and issues,

4.

provided evidence of availability to the certification body of the
required competencies.

Recruitment and Training
The certification body should have criτeήa for ensuήng levels sufficient to audit the
organisation's EMS of:
•

•
•
•
•

understanding of the EMS standard;
understandίng of environmental issues;
technical knowledge of the activity to be audited;
knowledge of regulatory requirements;
management system audit competencies;
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2.1.3

Know ledge/Experience!f raίning
Amongst the areas, included ίη the EMS standard, where work expeήence should have
been obtained, training should have been followed and knowledge should have been kept
up to date ίη at least the following:
•
•
•

2.2

Audίt

techniques to reduce harmful environmental impacts and the application
of the~ techniques in practice;
performing environmental effects analysis;
relevant regulatory developments.

Teams

i) The essential elements of competence required to perform EMS certification are those
that deήve from the above considerationsrelating to accreditation scope and competence
of the audit teams.
ίί)

Central to the demonstration of competence by the certification body is its ability to
put together appropήately competent teams of auditors.
iii) The starting point for the requirements for tearn composition, auditors and leadauditors are the standards ISO 14011 (part 1) and 14012. The most recent version of these
standards should be used.

2.2.1

Composition of audit teams
The following applies to the composition of audit tearns:
•

\

each audit tearn should include a minimum of one lead EMS auditor;

)

)

•

all members of the audit tearn should at least be farniliar with:
•
•
•

•

the concepts of management systems ίη general,
the most important effects οη the vaήous environrnental media,
auditing pήnciples;

not all audit tearn members need be expert in all of the above so long as someone
in the tearn meets the certification body's cήteήa for leading οη each aspect that
has to be assessed (see paragraphs 2.1.2, 2.1 .3, 2.2.1 and 2.2.2).
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2.2.2

•

experts with specific knowledge regarding the processes and env~ronmental
issues and legislation affecting the organisation can be added to the audit team.
They should not be authorised to audit independently;

•

audit teams may consist of one person.

Education and Experience of EMS Auditors
ί)

ii)

EMS auditors should have a level of knowledge, in a relevant field, equivalent
to at least the level beyond secondary education. This can be established οη the
basis of education to at least secondary level plus further education or equivalent
work experience.
EMS auditors should have a minimum of four years of relevant practical
workplace experience that contribute to their knowledge of those of the following
issues which they are designated to lead οη in the audit team:
•
•
•
•

2.2.3

regulatory and legal compliance in the environmental field;
management systems and auditing methods;
environmental impacts and aspects, including techniques for their
mitigation and control;
technical knowledge of the specific sector.

Lead EMS Auditor
The lead EMS auditor should meet the requirements for EMS auditors and additionally
be able to demonstrate a thorough understanding and application of those personal
attήbutes and skills necessary to ensure effective and efficient managementand leadership
ofthe audit process, including in particular planning, control and recording of the audit.
Transitional Arrangements
i)

Due to the fact that few persons comply with the lead EMS auditor requirements
at present, a transitional arrangement is appropriate.

ii)

Observation/examinatiorι

by the accreditation body, of every lead EMS auditor
should be the norm during the transitional arrangements. This will be linked to
a defined certification body. If these !ead auditors work for other certification
bodies the exercise should be recontϊrmed.
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ίίί)

•
•

2.3

Lead auditors quali fied for ISO 9000 management systems and who comply with
ISO 10011-2 with regard to training and practical experience in auditing can be
qual ified as lead auditor for EMS certification provided that they:
are qualified for the scope/sector of the organisation to be audited;
have been invo lved in at least four EMS audits participating as an auditor ίη at
least two of thetn;
have had sufficient training regarding EMSs;
are familiar with environmental legislation/regulationof the country in which the
audit takes place, obtained either by training or expeήence.

ίν)

The requirementsfor compositionof audit teams ίη paragraph 2.2. l above remain
in force under the transitional arrangements.

ν)

The necessity for this transitional arrangement will be reconsidered duήng 1997.

Decision Taking, ίn Relation to the Certification Function
The body, which may be an individual, which takes the decision οη granting /withdrawing
a certificate within the certification body, should incorporate a level of knowledge and
expeήence ίη all areas, other than audit expeήence, which is equivalent to that of the lead
auditor.

Clause 8

Documentation and Change Control

The Certification Body shall maintain a system for the control of aH documentation relating
to the certification system and shall ensure that:
(a)

the current issues of the appropriate documentation are available at all relevant
locations;

(b)

all changes of documents or amendments to documents are covered by the correct
authorisation and processed in a manner whicb will ensure direct and speedy action
at tbe effective point;

(c)

superseded documents are removed from use througbout the organisation and its
agencies;

(d)

certificated organίsations and other users of its certification schemes are notified of
changes. This may be acco mpanied by direct mailing or by issue of a perίodic
publication.
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Clause 9

Records

The Certification Body shall maintain a record system to suit its particularcircumstances and
to comply with any existing regulations.
The records shall demonstrate the way in which each certification procedure was applied
includiog audit and surveillance.
All records shall be safely stored for ao adequate period, held secure and ίο confidence to the
client, unless otherwise required by law.
ΝΟΤΕ: Tlιe questίon ο/ the
ίn

length ο/ tίme for retention ο/ records wίll requίre specίfic attentίon
tlιe lίght ο/ legal cίrcumstances and recognίtίon arrangements.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENYIRONMENTAL ACCREDITATION

1

Reportiog by Audit Tearns to the Certification Body
ί)

Ιη

•
•
•

the implementation of the vaήous elements of the EMS standard;
the effectiveπess of the EMS with respect to the achievemeπt of objectives;
the audit caπied οuι by the audit team.

ii)

The reports should at least contain:

•

an account of the audit with respect to:

•

•

•
•
•

•
•

general the reporting should

gίve

a clear insight into:

man days used for the audit (including office/site preliminary
investigation, pre-audit, main audit and reporting),
names and functions of audίt team members,
names and functίons of those interviewed at the audited organisation's
site,
assessed activity, and regulatory requirements, at the audited
organi satioπ's site,
topics for which files haνe been inνesti gated;

summary of document review of the pre-audit investigation;
for each requirement of the standard an indicatίon has to be given: 'conforms',
'πο π conformity', 'major ποπ coπformίty', ίη relati oπ to both documeπtation and
implemeπtatίoπ;
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•
•

•

cla:rification of non confonnities;
concise surnmary of the most important observations, posιtιve as we\l as
negative, regarding imp\ementation and effectiveness of the EMS (the aim is
rapidly to gain an insight into the fulfilment ofthe requirementsofthe standard);
recommendation by the audit team to the certification body.

iii)
Observations regarding the following aspects can be of importance for the
surnmary:

*
*
*
*
*
*

environmental issues,
internal audits,
monitoήng and recording system,
effectiveness of the system regarding the provision for compliance with
regulatory requirements,
functioning of the reporting and control mechanisms,
effectiveness of the system with regard to continuous improvement of
environmental perfonnance.

iν)

For a surveillance visit this means that a report should at least contain:

•

an account of the audit with respect to :

*

*
*
*
•
•
•
•

man days used for the audit (including office/site preliminary
investigation, pre-audit, main audit and reporting),
names and functions of audit team members,
names and functions of those interviewed at the audi ted organisation' s
site,
assessed actiνity, and regulatory requirements, at the audited
organisation's site;

descήption of all non conformities revealed;
clearing of non conformities revealed previously;
surnmary ofthe findings (see list of aspects under iii) above);
recommendation by the audit team to the certification body.
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Clause 10 Certification and Surveillance Procedures
10.1

The certification body shall have the required facilίties and documeoted procedures
to enable the audit, certification and surveίllance of EMS to be carried out in
accordance \vίth the requirements of the relevant international documentation.

10.2

The certίfication body shall require the organisatίon to have a documented EMS.

10.3

The certification body shall maίntain regular surveillance of the organίsatίon 's EMS.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1

Audit criteria
i) Το be certified an organisation has to demonstrate that the EMS functions and the
νarious control mechanisms are properly operational.
In practice this means ίη particular that:
•
•
•
ίί)

•

•

•

•
•

the EMS has been operational for a minimum of three months;
the intemal audit system is fully operational and can be shown to be effectiνe;
one management reνiew has been conducted.
An EMS certificate can only be issued if, in particular:

any non conformities identified haνe been addressed and any maJor non
confonnities haνe been eliminated;
the certificaτion body has justified confidence that all provisions ίn the EMS
standard haνe been met, and ίη particular that proνision for compliance with the
organisation's policy objectives including regulatory requirements is effectiνe;
the principle of 'continuous improvement' of environmental performance has
been
made concrete in an enνironmental prograrnrne and is being adhered to;
all staff haνe been made aware of the organisation's enνironmental effects,
objectiνes, and the s.γstem;
all key staff (those ίηνοlνed in managing significant effects) haνe
undergone a training needs analysis, and haνe receiνed training accordingly.
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2

Audit Methodology
Α certification body should noπnally (subject to justification of any contrary approach)
perfoπn its audit of an organisation's management system in at least two stages at the

organisation's site. F or the purposes of this guidance two stages are described: the preaudit and the certification-audit. The key objectives of each, together with the
minimum coverage, are described below.
2.1

Pre-audit
ί)

In this stage of the audit the certification body should:

•

plan and allocate resources for further document review where required 'and
for the certification-audit;
provide an opportunity for immediate feedback of infoπnation to the client
which may assist ίη the certification-audit process;
collect necessary infoπnation regarding the plant and processes of the
organisation.

•
•

ii) The objectives of the pre-audit are to provide a focus for planning the certificationaudit by gaining an understanding of the EMS in the context of relevant environmental
issues, policy objectives and regulations, and of the organisation's state of preparedness
for audit by reviewing, in particular the extent to which:

•
•

•

•
•
•
•

the EMS is based on an adequate environmental review, where required
by the EMS standard;
for the relevant activities of the organisation, environmental licences are
in place;
the EMS is designed to achieve compliancc with regulatory
requirements and policy objectiνes, in particular continuous
improvement of environmental perfoπnance;
the implementation of the EMS justifies proceeding to the certificationaudit;
the internal audit complies with the requirements of the standard and
can be used as a basis for the conduct of the certification-audit:
additional documentation has to be revie\νed and/or what knowledge
has to be obtained in advance;
the infoπnaτion gathered can be used to determine the way in \Vhich the
certification-audit has to be conducted (planning, capacity and
expertise).
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ίίί) The pre-audit should in particular focus on the elements and requirementsυf the EMS

which are particular to it, e.g. the evaluation of environmental effects and the awareness
of regulatory requirements.
ίν) Ιη an audit which combines an EMS audit with other management system audits, all
elements important to an EMS should appear clearly in the report.
ν) The pre-audit is based on, but not restήcted to, the document review. It is up to the
certification body where the document review ίs conducted. Annex 1 gives a list of
documents that are of particular importance to the pre-audit.

2.2.

Certification-audit
ί)
The certification body should demonstrate its competence to examine the
implementation and effectiveness of the EMS and to check compliance to the EMS
standard.
ίί)

•
•

The objectives of the certification-audit are:

•

to confinn that the EMS complies with all the elements of the standard;
to detennine whether the management system is designed to achieve, and is
achieving, regulatory compliance and continuous improvement of environmental
perfonnance;
to confiπn that the organisation complies with its own policies and procedures.

ίίί)

Το do this, the audit should focus οη the organisation's

•
•
•

identification and evaluation of environmental effects;
consequent objectives and targets;
perfonnance monitoήng, measuήng, reporting and review against the objectίves
and targets;
intemal auditing and managemenτ review to ensure the systern's effectiveness;
rnanagernent responsibilίty for the environmental policy ;
review, οη a sample basis, of legislative and regulatory requirernents for which
the functioning of vaήous systern elernents ίs being audited;
review of any environmental reports and/or staternents, where required by the
standard.

•
•
•
•

ίν) The certification-auditalways takes place at the site of the organisation. Οη the basis
of findings of the pre-audit the certίfication body drafts an audit plan and audit rnatήx for

the conduct of the certificaτion-audit.
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ν) The certίfication-auditcan be combined wίth audits of other managementsystems. This

combination is possible provided that it can be demonstrated that the audit ςatisfies all
requirements for certificationof the EMS. The quality ofthe audit must not be adversely
affected by the combination of audits.
2.3.

SuΙΎeillance

audits and re-audits

ί)

Surveillance undertaken by the certification body should give assurance that its
certificated organisations continue to comply with the criteήa of the standard to which
they are certificated. The certification body should have the required facilities and
procedures to enable it to achieve this.
ii) Surveillanceof an organisation' sEMS should be undertaken at least once a year, and
after every three years there should be a full re-audit. Altematively, if ηο re-audit takes
place, surveillance should be at least twice a year, and should be such that over a peήod
ofthree years the system is audited againstevery relevantelement of the applicable EMS
standard. At the end of the three-year cycle, provision should be made for the overall
continuing effectiveness of the company's EMS to be re-evaluated. This is ίη addition to
other surveillance activities. The surveillance activities should be subject to special
provision if a certificated organisation makes major modifications to its system or if other
changes take place which could affect the basis of the certification.
iii) At each surveillance the certification body should pay attention to the following:

•

•
•

the effectiveness of the EMS with regard to achieving the objectives of the
organisation's environmental policy;
an interview with management, responsible for the EMS;
the functioning of procedures for notifying authoήties of any breaches;
progress of planned activities aimed at continuous improvement of
environmental
performance, where applicable;
follow up of conclusions resulting from intemal audits;
action taken οη ηοη conformities identified duήng the last audit;

and should at least coνer the points listed for reporting ίη section 1.3 under clause 9 of
these Guidelines.
ίν) The certification body should be able to adapt its surveillance prograrnme to the
environmental issues related to the activities of the organisation and justify this
prograrnme.
ν)

The surveillance prograrnme of the certification body should be agreed with the
organisation t:ik ing into account the intemal audit prograrnme and the reliability that can
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be attributed to this programme.
νί) Ιη the event of major changes ίη the management system or other changes that could
influence the basis of certification, additional surveillance activities may be required.
vii) Surveillance ~udits can be combined with audits of other management systems. The
reporting should then clearly indicate the aspects relevant for EMSs.
viii) The certification bαly is required to supervise the appropriate use of the certificate
and report.
ix) Ιη the event that a re-audit is performed the audit methodology should comply with
the requirements of the certification-audit.

2.4

Withdrawal procedures
Certifica tion bodies should have clear procedures laying down the circumstances and
conditions ίη which certificates will be withdrawn if ηοη conformities are discovered οη
re-audit or during surveillance. If οη surveillance a major ηοη conformity is found to exist
certificationshould be withdrawn unless the ηοη conformity has been put right. Α major
ηοη conformity is one which raises significant doubts as to whether the environrnental
performance will achieve the programrned targets. Α minor ηοη conformity that is
persistent becomes a major ηοη conformity.

3

Specific EMS elements for certification review

3.1

Assessment of the Internal Audit
ί)

At the pre-audit the certification body should determine the amount of reliance it can
place οη the performance data arising from the internal audit. 1t should do this in particular
by consideration of:

•

•
•
•
•
•

•
•

•

competence, experience, training and independence of auditors (including any
reference to ISO 14012 and/or to professional schemes for the registration of
auditor personnel);
auditing procedure and methodology, in particular scoping of the audit (including
any reference to ISO 14011 );
references and standards (e.g. ISO 10011 and ISO 14010-12);
checks and verifications performed;
resources available for the audit;
audit organisation (including any reference to ISO 1401 Ο);
audit findings;
management of audit follow-up;
timeliness and effectiveness of corrective action.
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ii) Audit programmes should indicate that an organisation specίfical\y takes into account
past environmental perfonηance and areas of significant environmental effects.
iii)

The certification body should perfonη checks, οη a sample basis, to confinη
the overall reliability of the internal audit.

iv) The certification body should adapt its certification-audit ίη accordance with the
amount of reliance it can place on perfonηance data arising from the internal audit. It
should be able to demonstrate to the accreditation body the basis for any consequent
reduction of its own audit.

3.2.

Environmental Management System Documentation
i) The documentation should describe the EMS and make clear the relationship to any
other management system in operation in the organisation or having an influence οη the
operations of the entity subject to certification. It is acceptable to combine the
documentation for environmental and other management systems (such as for quality or
health and safety) as long as the EMS can be clearly identified together with the
appropήate interfaces to the other systems. Where not combined, the interfaces between
different EMS documentation and order of precedence should be stated.
ii) Ιη large or complex organisations it is to be expected that ηο single person within the
organisation will be fully aware of the full scope of all the components of the EMS in
operation. Ιη such a case it is important that the documentation also provides a "signpost
document", or directory, to the organisation as a whole.
iii) Organisations that operate. computer controlled systems will have defined many
features of their systems within the design procedures. Environmental effects may have
been considered within safety reviews, hazard and operability studies and
ήsk/consequenceanalysis etc. In such cases the EMS docurnentationshould reference the
cήtical areas where significant effects are covered by other management systems.
iν)

The EMS documentation should be available to all appropήate staff and should be
kept up to date.

3.3

Procedure for the Evaluation, Control and Recording of Environmental Effects
In order to be sure that organisations are consistent ίη establishing and maintaining
procedures for the identification, examination and evaluation of their environmental
effects, certification bodies should consider the following factors:
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Significance

•

•

Controι

It is for the organisation to define the criteria by which environmental effects are
identified as significant, and to develop a procedure for doing this;
it is for the certification body to assess that the procedure by which the
organisation deteπnines which environmental effects are significant is sound and
adhered to;
any inconsistency between the organisation'sprocedure, or the results of applying
the procedure, and the policy, objectives and targets represents a non confoπnity.

and recording of significant effects

If an environmental effect is identified as being significant, it should be managed within
the system. Depending on the situation, this can entail combinations of the following:
•
•
•
•

investigation and development of opportunities for further irnprovement;
progranunes for planned improvement;
controls to maintain perfoπnance;
recording the results.

Significant effects may also include any effect not under the direct control of the
organisation subject to audit, but over which it can be expected to have an influence, for
example:
•
•
•

supply chain controlled effects;
customer controlled effects;
effects managed elsewhere within the same company.

They may also include the environmental effects aήsing from the products or services an
organisation provides.
It is for the organisation to decide which of the significant environmental effects, direct
or indirect, are subject to an improvement progranune and the rate of progress that is to
be required in each instance. The certification body should confiπn that the anτicipated
rate of progress is ίη accordancewith the organisation'spolicy, including its commitment
to continual improvement.
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3.4

Regulatory

Complίance

ί) Αη

organisation \i,:ίth a certified EMS has a system that should achieve continuing
compliance with regulatory requirements applicable to the environmental effects of its
actiνities, products and services. The certification body confiπns that a system designed
to achieve the necessary compliance is operating effectively.
ii) In situations where Authoriτies issue licences or peπnits, it will often be a requirement
that the organisation notifies the Authority of any breaches. The certificatΏn body should
ensure that the organisation's system records any infringement of regulation and that the
appropriate coπecti ve action is taken.
ίίί)

Certification bodies should be aware that environmental regulatory requirements
applicable to an organisation cover not only the area outside its site(s), but the area wiτhin
its own peήmeter as well. The regulatory controls may sτem from vaήous ranges of
legislation, and certification bodies should be competent to know what is relevant.
iν) The organisation with a certified EMS is responsible for continuing compliance with
all the regulaτory requirements. The organisation should maintain a record of incidents of
non-compliance and the remedial action taken.
ν)

Procedures should be developed by the certification body detailing action, including
extent of further investigation, to be taken ίη the event that a breach, or indication of
breach, of regulation is revealed during the actiνities of the certification body. These
procedures should include a requirement that any breaches discovered are notified to the
organisation audited. It is important that these procedures should be communicated to the
organisation ίη advance.

Clause 11

Certification and

surveίllance facίlities

required

11.1

The Certification Body shall haνe the required facilities ίη terms of
certification personnel, expertise and equipment to perform audίt,
cerτification and surveillance of the organisation 's EMS for compliancewith
the requίrements. This does not preclude the use of external resources when
necessary.

11.2

If audit or surνeillaoce ίs carried out on behalf of the Certification Body by an
externa Ι body, the Certific:Hion Body shall ensure that this body cooforms to the
requirements of 11.1.
...\ properly documented agreemeot coνering these
arrangements including con ·1dentiality shall be drawn up.
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EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1.

This clause requires the certification body to have adequate and appropriate facilities to
perform audits. This means that across the whole of its accredited scope (or that part ίη
which it operates) the certification body should be able to conduct audits using its own
resources.

2.

The term "own resources~· includes individual auditors who work for the certification body
οη a contract basis. Provided the certification body has such resources ίt may also use
external resources. However, the certification body should be able to manage those
extemal resources and have comprehensive records controlling the suitabilίty of .all the
staff it uses in particular areas, whether they are employees, employed οη contract or
provίded by extemal bodies.

3.

The management of the certification body should have resources available to it to
determine whether or not individual auditors are competent for the tasks they are gίven to
do. The competence of auditors may be established by background expeήence, specific
training or bήefing. The certification body should be able to communicate effectively
wίth all people whose services ίt uses.

4.

If the certification body makes use of outside resources, e.g. other (corporate) bodies, it
should have procedures that ensure equal compliance with the relevant clauses of this
standard as when personnel of the certification body are involved.

5.

Α

certification body may issue certίficates οη the basis of an audit carήed out by another
body provided that there ίs documented evidence that this body complies with relevant
req uiremen ts ο f this standard and that there are adeq uate contractual arrangements meeting
the requirements of clause 11.2.

6.

Audits

carήed

out by sub-contractor bodies should give the same confidence as audits
out by the certification body itself. Evaluation of the report and the decision on
certification should be taken by the accredited certification body.
carήed

7.

Where joint audits are undertaken, each certification body should satisfy itself that the
whole of the scope ofthe audit has been satisfactoήly undertaken by competent auditors.
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Note:

-

Allocation of time:
The number, nature and gravίty of potential envίronmental ίssues wίll govern the
amount of time taken for any given EMS audίt. The amount of man days spent on
an audίt does not, therefore, necessaιily correspond to the sίze of the organίsation, as
ίs the case ίn qualίty system certification. Certification of an EMS tends to consume
more time than that of α qualίty system.
In order to assίst both ίtself and the accredίtation body to have α better understanding
of the man days required, the certification body should maintain, and make available
to the accredίtation body on request, α record of actual man days spent on each EMS
audίt.

Clause 12

Ouality Manual

The certification Body shall bave a Quality Manual and documented procedures setting out
the way ίο which it complies with the criteria.
The information supplied shall include at least:
(a)

a policy statement;

(b)

brief description of the legal status of the Certification Body;

(c)

a statement of the organisation of the CertificatioQ Body, including details of the
governing board, its constitution, terms of reference and rules of procedure;

(d)

names, qualifications, experίence and terms of reference of the senior executive and
other certification personnel, both internal and external;

(e)

details of training arrangements for certification personnel;

(t)

an organisation chart showing lines of authority, responsibility and allocation of
functions stemming from tbe senior executive;

(g)

details of the documented procedures for assessing and auditing organisations' EMS;

(h)

details of documented procedures for surveillance of organisations;

(ί)

a list of sub contractors and details of the documented procedures for assessing and
monitoring their competence;

U)

details of appeals procedures;
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EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
The Quality Manual of the certification body should make clear that environmental competence is
present at a defined position of authoήty in the certification body' s decision making process.

Clause 13

Confidentiality ·

The Certification Body shall have adequate arrangements to ensure confidentiality of the
information obtained ίη the course of its certification activities at all levels of its organisation,
including committees.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
The requirement as to confidentiality at all levels of the organisation includes anyone who might
gain access to infonnation which the certification body should keep confidential. (Sub)contracted
personnel should keep infonnation confidential from their other employers.

Clause 14

Publications

14.1

The certification Body shall produce, and update as necessary, a list of certificated
organίsations with an outline of the scope of the certification of each organίsation.
The list shall be available to the public.

14.2

Α

description of the certification systems shall be available ίο published form.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1.

Information should be available to the public οη payment a reasonable fee.

2.

The scope of each certificate should be defined ίη tenns of the organisation's sites,
operating units, activiτies and the standards or other nonnative documents to which the
EMS has been certificated.
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Clause 15

Appeals

The Certification Body shall have procedures for the consideration of appeals agaίnst its
decisions.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1.

Clause 5 requires the governing board to be responsible for certification. The decisions
of a certification body should not therefore be oveπuled by a body over which the
governing board has ηο control. Confidence in the certificaι:ion body would be lacking ίf
ίt was not empowered to take its own decίsίons and stand by them. The appeal procedure
should therefore lie withίn the control of the governing board except as required by
European or national law.

2.

It would be normal for the governing board to establish an appeals procedure which
enabled matters to be considered by people in whom ίt had confidence who had not been
directly involved in the decίsion under appeal. Those deterrnining the appeal should have
no direct interest in the decision.

3.

The appellant has the right to state objections to the constitutionof the appeal panel. The
reasons for lodging objections should be consίdered by the governίng board which should
decide whetheror not to accept them and amend the constitutionofthe panel accordingly.

Clause 16

lnternal Audit and periodic review

The Certification Body shall undertake internal audits and periodic reviews of its compliance
with the criteria of this standard. Such reviews shall be recorded and be available to persons
having a right of access to this information.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVlRONMENTAL ACCREDIT ΑΤΙΟΝ
1.

This clause does not mention a specific period in whίch at least one audit and reνίe\ν must
take place. However, the period specίfied by the certίfication body may relate to the
degree of compliance with the requirements of this standard, as found in intemal audits
and reviews as well as in reports of an accreditation body. Once a year is acceptable as
a rninimum frequency.

2.

The accreditation body has a right of access to the records of internal audits and periodίc
revιews.
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Clause 17

Misuse of certificates

17.1

The Certίfication Body shall exercise proper control οη the use of ίts EMS certificates

17.2

Incorrect references to the certification systems or mίsleading use of certίficates
found in advertisements, catalogues, etc. shall be dealt with by suίtable actioos.

ΝΟΤΕ:

Such actions could ίnclude corrective action, publication of the transgression and ίf
necessary legal action.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1.

The certification body should have documented procedures for the use of its mark, and for
the procedures it is to follow ίη case of misuse, including false claims as to certification
and false use of certification body logos.

2.

The certification body should exercise proper control over the use of its EMS certificates
and certification mark, and have cήteήa to demonstrate this. Inappropήate or misleading
use of the EMS certificate or claims relating to certification should be dealt with by
suitable action.

3.

The EMS certificate or certificationmark should not be used to advertise specific products
or services, either on products themselves or on packaging.

Clause 18

Complaints

The Certification Body shall require the certificated organisations to keep a record of all
complaints and remedial actions relative to the EMS.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVIRONMENTAL ACCREDITATION
1.

This clause deals only with complaints received by the certificate holder, not by the
certification body.

2.

Complaintsrepresenta source of infoπnationas to possiblenon confoπnity. Οη receipt
of a complaint the organisation should establish and where appropήate report on the
cause of the ηοη confoπnity, including any predeteπnining (or predisposing) factors
within the management system.
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-

3.

Such investigation enables the planning of coπective action, which should include
measures for:
• notification of appropriate authorities if required by regulation;
restoήng confoπnity as quickly as practicable;
preventing recuπence ;
• evaluating and mitigating any adverse environmental effects;
• ensuring satisfactory inferaction with other components of the management system. such
as occupational health and safety, and quality;
• assessing the effectiveness of the above measures.

4.

The implementationofthe coπectiveaction should not be deemed to have been completed
until the effectivenessof all the above has been demonstrated and the necessary changes
made ίη the procedures, docurnentation and records.

5.

Certification bodies should check that, where any such non confoπnity or failure to meet
the environmental policy is revealed, the organisationhas investigated its own systems and
procedures and taken appropήate coπective action.

Clause 19

Wίthdrawal

and cancellation of certificates

The Certification Body shaH have documented procedures for withdrawal and cancellation
of EMS certificates.

EAC GUIDANCE AS MODIFIED FOR ENVlRONMENTAL ACCREDITΑΤΙΟΝ
1.

The procedures required in this clause should include dealing with complaints against
certificated organisations.

2.

Certification bodies should have clear procedures for identifying non confoπnities. If οη
certific ation or surveillance a ηοη confoπnity indicating a structural breakdown of the
EMS is found το exist, notice should be given to the organisation that the certification will
be teπninated unless the non confoπnity is remedied within a peήod proportional to the
seήousness of the failure.

3.

Withdrawal or cancellation of the certificate should result from failure by the organisation
to take appropήate remedial action in response to such a non confoπnity .
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ΑΝΝΕΧ

1

Documents Required for the pre-audit
The organisation should be expected to submit the following docwnents for the pre-audit:
•

environmental management system documentation including procedures, (and, preferably,
a cross referenced list Hnking the docwnentation to the related requirements of the
standard);

•

a description of the organisation's on-sίte processes and an analysίs of envίronmental
effects regarding the productίon process, waste flows, products and by-products;

•

the evaluation of environmental effects;

•

the plan in which the concept of continuous improvement is realised;

•

an overview of the applicable regulations (including licences/pennits),and agreements with
the Authoήties;

•

licence requirements;

•

docwnentation of emissions to provide the basis οη which compliance with licence
requirements can be assessed;

•

details of any breaches of legislation and regulations;

•

record of correspondence with licensing Authoήties;

•

internal audit reports;

•

management review reports;

•

record of any complaints received and actions taken ίη response to complaints;

•

where applicable, the environmental report or statement (draft).
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ISO/DIS 14012 "GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL AUDITING - QUALIFICATION CRITERIA FOR ENVIRONMENTAL AUDITORS"
Ο

lntroduction

Το support the application of environmental management systems and environmental
auditing, guidance is needed οη qualification criteria for system auditors. This Intemational Standard aims to provide such guidance.

Internal auditors need the same set of competencies as extemal auditors but might not
meet in all respects the detailed criteria described herein, depending upon such facτors as:
- the size, nature, complexity and environmental impacts of the organization;
- the rate of development of the relevant expertise and experience within the organization.

1

S~ope

This Intemational Standard
auditors and lead auditors.
extemal auditors. Criteria
included; reference should
subjects.

provides guidance οη qualification cήteria for environmental
This Intemational Standard is applicable to both intemal and
for the selection and composition of audit teams are not
be made to ISO 14011. for further information on these

Note 1: Thίs lnterru:ztίonal Standard has been developed ίn parallel wίth the development
of ISO standards on general prίncίples of envίronmental audίting (ISO 14010) and on
guίdelίnes for audίtίng of envίronmental management systems (ISO 14011 ) specίfically.
lt may requίre revίsion, if and when ISO develops detaίled guίdance on other types of
envίronmental audίt.

2

Normative references

The following standards contain proνisions which, through reference in this text, constitute provisions of this Intemational Standard. At the time of publication, the editions
ίndicated were valid. All standards are subject το revision, and parties το agreements
based οη this Intemational Standard are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the standard indicated below. Members of IEC and
ISO maintain regisτers of cuπently νalid Intemational Standards.
ISO 14001 : 199Χ. Environmental management systems - Specification and guidance for
use (at present at the stage of draft)
ISO 14010: 199Χ. Guidelines for environmental auditing - General pήnciples of environmental auditing (at present at the stage of draft)
ISO 14011 : 199Χ , Guidelines for environmental auditing - Audit procedures Auditing of environmental management systems (at present at the stage of draft)

Note 2: An Intematίonal Standard on terms and definίtίons ίn the fteld of envίronmentαl

ISO/DIS 14012
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developed.

Definitions

For the purposes of this International Standard, the definitions given in ISO 14010 and
ISO 14011 apply together with the following definitions.
3.1 auditor (environmental): Person qualified to perform environmental audits.
3.2 lead auditor (environmental) : Person qualified to manage and perform environmental audits.
3.3 degree: Recognised national or international degree, or equivalent qualification,
normally obtained after secondary education, through a minimum of three years formal
full time , or equivalent pan time study.
3.4 secondary education: That pan of the national educational system that comes after
the primary or elementary stage, but that is completed immediately prior to entrance to a
university or similar establishment.

4 Education and work experience
Auditors should have completed at least secondary education, or equivalent.
Auditors should have appropriate work experience, being work experience which
contributes to the development of skills and understanding in some or all of the following :
a) environmental science and technology;
b) technical and environmental aspects of facility operations;
c) relevant requirements of environmental laws, regulations and related documents;
d) environmental management systems and standards;
e) audit procedures, processes and techniques.
Auditors .who have completed only secondary education or equivalent should have a
minimum of five years of appropήate work experience. This criterion may be reduced by
satisfactory completion of formal posτ-secondary full time or pan time education, the
contents of which address some or all of the topics listed above. Any reduction should not
exceed the total period of such education addressing those topics, and the total reduction
should nοι exceed one year.
Auditors who have obtained a degree should have a minimum of four years appropήate
work experience. This criterion may be reduced by satisfactory completion of formal
post-secondary full time or pan tίme education. the conιents of which address some or all
of the topics listed above. Any reduction ·should not exceed the total period of such
education addressing those topics , and the total reduction should not exceed two years.

/'
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Auditor training

Ιη

addition to the criteria described above, auditors should have completed both fonnal
training and on-the-job training, to develop competence in caπying out environmental
audits . Such training may be provided by the auditor's own organization, or by an
external organization.
Competence achieved through traιrung should be demonstrated by suitable means,
examples of which are provided in Annex Α .

5.1 Formal training
Formal training should address:
a) environmental science and technology;
b) technical and environmental aspects of facility operations;
c) relevant requirements of environmental laws, regulations and related documents;
d) environmental management systems and standards against which audits may be
performed;
e) audit procedures, processes and techniques.
The criterion for formal training ίη some or all of these areas may be waived if competence can be demonstrated through accredited examinations or relevant professional
qualifications.

5.2 On-the-job training
Απ

auditor should have completed a period of on-the-job training for a total of twenty
equivalent workdays of environmental auditing, and for a minimum of four environmental ·
audits. This should include involvement in the entire audit process under the supervision
and guidance of the lead auditor. This on-the-job training should occur within a period of
not more than three consecutive years.

6 Objective evidence of education, experience and training
Individuals should keep objective evidence of their education, experience and training.

7 Personal attributes and skills
Auditors should possess personal attributes and skills that include, but are not limited to:
a) competence in clearly expressing concepts and ideas, orally and ίη writing;
b) interpersonal skills conducive to the effective and efficient performance of the audit, such as diplomacy , tact and the ability to listen;
c) the ability to ·maintain independence and objectiνity sufficient to permit the accomplishment of audίtor responsibilities;
d) skills of personal organization necessary to the effectiνe and efficient perfonnance
of the audit;

ISO/DIS 14012
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the ability to reach sound judgements based on objectiνe eνidence;
the ability to react with sensiνity to the conνentions and culture of the country or
region in which the audit is performed.

8 Lead auditor
The lead auditor should be an auditor who shows a thorough understanding and application of those personal attributes and skills necessary to ensure effectίνe and efficient
management and leadership of the audit process, and who meets the followίng additional
criteria:
Either
- Demonstration of those attributes and skills to the audit programme management or
others, by means such as interviews, observation, references and/or assessments of
enνironmental auditing performance made under quality assurance programmes.

Or
Participation in the entire audit process for a total of fifteen additional equiνalent
workdays of enνironmental auditing, for a minimum of three additional complete
enνironmental audits; and
- Participation as acting lead auditor, under the supervision and guidance of a lead
auditor, for at least one of the above three audits.
These additional criteria for lead auditor should be met within a period of not more than
three consecutive years.

9 Maintenance of competence
\

Auditors should maintain their competence by ensuring the cuπency of their knowledge
of:
a) aspects of relevant environmental science and technology;
b) appropήate technical and envirorunental aspects of facility operations;
c) relevant environmental laws, regulations and related documents;
d) environmental management systems and related standards;
e) auditing processes, procedures and techniques.
They should ensure that their expeήence in the execution of audits is cuπent, and should
participate ίη refresher training as necessary.

10 Due professional care
Auditors should exercise due professional care, as addressed in ISO 14010, and adhere to
an appropriate code of ethics.

ISO/DIS 14012
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11 Language
Νο

auditor should partιcιpate unsupported ίη an audit when unable to communicate
effectively ίη the language necessary for perfonning his or her responsibilities. When
necessary . support should be obtained from a person with the necessary language skills,
who is not subject to pressures that would affect the perfonnance of the audit.

ISO/DIS 14012
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(lnformative) - Evaluating the qualifications of environmental auditors

General

This annex provides guidance f or evaluating the qualifications of environmental auditors
as defιned in this Intemational Standard.

Α.2

Evaluation process

This Intemational Standard may be implemented by the establishment and operation of an
evaluation process. The process may be intemal or extemal to the auditor' s audit
programrne management. Its purpose is to evaluate the qualifications of environmental
auditors .
This process should be directed by an individual or individuals having
ding and experience of auditing operations.

cuπent

understan-

The environmental auditor evaluation process may be subject to a quality assurance
programrne.

Α.3

Evaluations of education, work experience, training and personal attributes

There should be evidence to show that environmental auditors have acquired and maintained the necessary education, work experience, training and personal anήbutes as
described in this Intemational Standard. The evaluation process should include some of
the following methods:
a) interviews with candidaτes ;
b) written and/or oral assessment or other suitable means;
c) review of candidates' wrinen work;
d) discussions with former employers, colleagues etc;
e) role playing;
t) peer observation under actual audit conditions;
g) reviewing records of education, experience and training as defιned in this Intemational Standard;
h) consideration of professional cerτifications and qualifications.

ISO/DIS 14012
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(informative) - Environmental auditor registration body

General

This annex contains guidance on the deνelopment of a body to ensure a consistent
approach to the registration of environmental auditors.

Β.2

Auditor registration

.}f it is approprjate to establish

Α W&γ fQt .~αι.ui:iug that enνironmental auditors are
registered in a consistent manner, such a body should be independent and the following
guidelines should apply.

The body may act to register environmental auditors directly or accredit other organisations who in turn register environmental auditors to the criteria contained in this Internatio·
nal Standard.
The body should establish an evaluation process consistent with that contained in annex Α
of this International Standard. The process should be subject to a quality assurance
programme.
The body should keep a register of enνirorunental auditqrs who
specified in this International Standard.

cuπently

meet the criteria
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The membeιs of the subcommittee approved during the 4th meeting of
ISO/TC 207/SC 2 with registration of the revised Committee Draft as
Draft International Standard.
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