
DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie
eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/747/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające
dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania
i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) (1),
w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja zidentyfikowała zaktualizowane normy między-
narodowe i europejskie wymogi akredytacji jednostek
certyfikujących, spełniające wymogi art. 9 rozporządzenia
(WE) nr 761/2001, które powinny w związku z tym
zostać uznane przez Komisję.

(2) Normy i wymogi dotyczące akredytacji uznane w decyzji
Komisji 97/264/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r.
w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie
z art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1836/93
dopuszczającego dobrowolny udział spółek sektora prze-
mysłowego w systemie zarządzania środowiskiem
i audytu środowiskowego we Wspólnocie (2) nie są już
stosowane, w związku z czym decyzję 97/264/WE
należy uchylić.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 14
rozporządzenia (WE) nr 761/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dla celów art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Komisja
uznaje następujące normy i wymogi dotyczące akredytacji
jednostek certyfikujących:

1) w prawodawstwie austriackim: ustawa o zarządzaniu środo-
wiskiem (UMG BGBl.I nr 96/2001) w odpowiedniej wersji

mającej zastosowanie do organizacji kontrolujących
i indywidualnych inspektorów środowiska;

2) w prawodawstwie niemieckim: wytyczne w sprawie akredy-
tacji jednostek certyfikujących dla systemów zarządzania śro-
dowiskiem (EMS) i procedury certyfikowania EMS – wydane
we wrześniu 1996 r. przez ministerstwa Republiki Federalnej
Niemiec: ministerstwo środowiska, ochrony przyrody
i bezpieczeństwa jądrowego oraz ministerstwo gospodarki
i zatwierdzone przez Komitet Weryfikacji Środowiska
zgodnie z art. 21 niemieckiej ustawy EMAS (Umweltauditge-
setz);

3) wymogi akredytacji oparte na odpowiednich wytycznych
poświadczonych i upublicznionych przez europejską współ-
pracę w dziedzinie akredytacji dla jednostek certyfikujących
ISO 14001:2004 akredytowanych zgodnie z jednym
z poniższych:

a) ISO/IEC 17021:2006 (Ocena zgodności – wymogi dla
jednostek dokonujących audytu i certyfikacji systemów
zarządzania);

b) Wytyczne ISO/IEC 66:1999 (Ogólne wymogi dla jedno-
stek dokonujących oceny i certyfikacji/rejestracji
systemów zarządzania środowiskiem EMS) do dnia
15 września 2008 r.

Artykuł 2

Uchyla się decyzję 97/264/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 104 z 22.4.1997, str. 35.


