
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 19.)

a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
9. cikke szerinti elismerésnek egyes tanúsítási eljárások esetében történő odaítéléséről és a

97/264/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2007) 5291. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/747/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi veze-
tési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvéte-
lének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
9. cikkére,

mivel:

(1) A Bizottság azonosított néhány, a 761/2001/EK rendelet
9. cikkében foglalt követelményeknek megfelelő, ezért
általa elismerendő felülvizsgált nemzetközi szabványt és
tanúsító testületekre vonatkozó európai akkreditálási
követelményt.

(2) Az ipari vállalkozásoknak a közösségi környezetvédelmi
vezetési és hitelesítési rendszerben való önkéntes részvé-
telének lehetővé tételéről szóló 1836/93/EGK tanácsi
rendelet 12. cikkével összhangban a tanúsítási eljárások
elismeréséről szóló, 1997. április 16-i 97/264/EK bizott-
sági határozattal (2) elismert szabványokat és akkreditálási
követelményeket már nem alkalmazzák, ezért a
97/264/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a 761/2001/EK rendelet 14. cikke alapján létre-
hozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 761/2001/EK rendelet 9. cikkének értelmében a Bizottság
elismeri a következő szabványokat és a tanúsító testületekre
vonatkozó alábbi akkreditálási követelményeket:

1. az osztrák jogi szabályozásban: a környezetgazdálkodási
törvénynek (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) a környezetvédelmi

hitelesítő szervezetekre és a környezetvédelmi hitelesítő
magánszemélyekre alkalmazandó releváns változata;

2. a német jogi szabályozásban: a környezetirányítási rendsze-
rekkel kapcsolatos tanúsító testületek és tanúsítási eljárások
akkreditálására vonatkozó iránymutatások; ezen iránymutatá-
sokat a környezet- és természetvédelemért, valamint a nukle-
áris biztonságért felelős német szövetségi minisztérium,
illetve a szövetségi gazdasági minisztérium bocsátotta ki
1996 szeptemberében, és a környezetirányítási és auditálási
rendszerről szóló német törvény (Umweltauditgesetz) 21.
cikkének megfelelően jóváhagyta őket a Környezetvédelmi
Hitelesítő Bizottság;

3. az Európai Akkreditációs Együttműködés (EA) által jóváha-
gyott és nyilvánosan hozzáférhetővé tett megfelelő iránymu-
tatásokon alapuló azon akkreditálási követelmények, amelyek
az alábbi szabványok valamelyikével összhangban akkreditált
ISO 14001:2004 tanúsító testületekre vonatkoznak:

a) ISO/IEC 17021:2006 (Megfelelőségértékelés – Követelmé-
nyek irányítási rendszereket auditáló és tanúsító testületek
részére);

b) ISO/IEC 66:1999 Útmutatás (A környezetirányítási rend-
szerek (EMS) értékelését és tanúsítását/bejegyzését végző
testületekre vonatkozó általános követelmények) 2008.
szeptember 15-ig.

2. cikk

A 97/264/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 19-én.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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