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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 600/2012 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2012
inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van
verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

Unie te vergemakkelijken, met waarborging van een hoge
kwaliteit van de diensten. Een harmonisatie in de Unie
van de accreditatie- en verificatieregels met betrekking tot
de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
van de Unie moet bijdragen tot een concurrerende markt
voor verificateurs en tegelijk voor transparantie en infor
matie voor exploitanten en vliegtuigexploitanten zorgen.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Ge
meenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de
Raad (1), en met name artikel 15, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Er moet een algemeen kader van regels voor de accredi
tatie van verificateurs worden vastgesteld zodat de ver
slagen van exploitanten of vliegtuigexploitanten in het
kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemis
sierechten van de Unie, die overeenkomstig Verordening
(EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012
inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilo
meterverslagen en de accreditatie van verificateurs krach
tens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement
en de Raad (2), worden geverifieerd door verificateurs met
de technische competentie om de hun toevertrouwde
taak op onafhankelijke en onpartijdige wijze uit te voeren
overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde eisen
en beginselen.

(2)

Bij Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 12 december 2006 inzake diensten op
de interne markt (3) is een algemeen kader vastgesteld om
het vrije verkeer van diensten en dienstverleners in de

(1) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
(2) Zie bladzijde 30 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.

(3)

Bij de uitvoering van artikel 15 van Richtlijn 2003/87/EG
moet worden gezorgd voor een synergie tussen het bij
Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parle
ment en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de
eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het
verhandelen van producten en tot intrekking van Ver
ordening (EEG) nr. 339/93 (4) en daarmee verband hou
dende bepalingen van Besluit nr. 768/2008/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betref
fende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen
van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG
van de Raad (5) vastgestelde alomvattende kader voor
accreditatie enerzijds, en de specifieke kenmerken van
de regeling van de Unie voor het verhandelen van broei
kasgassen en de eisen die essentieel zijn voor de effec
tieve uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG anderzijds.
Verordening (EG) nr. 765/2008 moet van toepassing blij
ven op die aspecten van accreditatie van verificateurs
welke niet in deze verordening worden behandeld. Er
moet met name worden gewaarborgd dat waar, wegens
de interne praktijken van een lidstaat, een alternatieve
accreditatieprocedure, namelijk de certificering van verifi
cateurs die natuurlijke personen zijn, wordt uitgevoerd
door een door die lidstaat overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 765/2008 aangestelde nationale autoriteit, de
betrokken lidstaat schriftelijk bewijsmateriaal verstrekt
dat aantoont dat die autoriteit een betrouwbaarheids
niveau haalt dat gelijkwaardig is aan dat van nationale
accreditatie-instanties die met succes een door de over
eenkomstig artikel 14 van die verordening erkende in
stantie georganiseerde collegiale toetsing hebben onder
gaan.

(4) PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.
(5) PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82.
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(4)

Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parle
ment en de Raad van 25 november 2009 inzake de
vrijwillige deelname van organisaties aan een communau
tair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) tot in
trekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de
Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de
Commissie (1) voorziet in een onafhankelijk en neutraal
accreditatie- of vergunningensysteem voor milieuverifica
teurs. Om coherentieredenen en om de administratieve
lasten die de lidstaten en de marktdeelnemers worden
opgelegd, te verlichten, moet er rekening worden gehou
den met synergieën tussen die verordening en deze ver
ordening.

(5)

Het systeem van verificatie en accreditatie moet onnodige
overlapping vermijden van procedures en organisaties die
al uit hoofde van andere wetgevingsinstrumenten van de
Unie zijn vastgesteld. Dergelijke overlapping betekent im
mers een extra belasting voor lidstaten of marktexploi
tanten. Daarom dienen de beste praktijken als uitgangs
punt genomen te worden die voortvloeien uit de toepas
sing van geharmoniseerde normen die op grond van een
door de Commissie verstrekte opdracht zijn vastgesteld
door het Europees Comité voor normalisatie overeen
komstig Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatie
procedure op het gebied van technische normen en voor
schriften en regels betreffende diensten van de informa
tiemaatschappij (2), zoals de geharmoniseerde norm be
treffende algemene verplichtingen voor accreditatie-in
stanties die conformiteitsbeoordelingsorganen accredite
ren, en de geharmoniseerde norm betreffende eisen
voor instanties voor broeikasgasvalidaties en -controles
voor gebruik bij accreditatie of andere vormen van er
kenning, waarvan de referenties zijn bekendgemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie, alsook document
EA-6/03 en andere door de Europese samenwerking voor
accreditatie of door andere instanties ontwikkelde tech
nische documenten.

(6)

(7)

Bij het vaststellen van geharmoniseerde regels voor de
verificatie van de verslagen van exploitanten en vliegtuig
exploitanten en voor de accreditatie van verificateurs,
moet ervoor worden gezorgd dat de belasting voor ex
ploitanten die per jaar een lage hoeveelheid kooldioxide
(CO2) uitstoten, voor vliegtuigexploitanten die in de zin
van Verordening (EU) nr. 601/2012 als kleine emittenten
worden beschouwd, alsmede voor de beschikbare midde
len van de lidstaten, in verhouding staat tot het beoogde
doel.
Overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 2003/87/EG
kunnen lidstaten kleine installaties, onder voorbehoud
van gelijkwaardige maatregelen, buiten de regeling van
de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten
houden, voor zover aan de voorwaarden van dat artikel
is voldaan. Deze verordening mag niet rechtstreeks van
toepassing zijn op installaties die overeenkomstig arti
kel 27 van Richtlijn 2003/87/EG zijn uitgesloten, tenzij
de lidstaat besluit dat deze verordening van toepassing
moet zijn.

(1) PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.
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(8)

Overeenkomstig de beginselen van bijlage V van Richtlijn
2003/87/EG moet de verificateur op basis van een risi
coanalyse een advies over de verificatie vormen waarin
hij met redelijke mate van zekerheid stelt dat de totale
emissies of tonkilometers vrij zijn van materiële onjuist
heden en dat het verslag als bevredigend kan worden
geverifieerd. De mate van zekerheid moet afhangen van
de grondigheid en gedetailleerdheid van de tijdens de
verificatie uitgevoerde activiteiten en de formulering van
het verificatieadvies. In het licht van de tijdens de verifi
catie verkregen bevindingen en informatie moet de veri
ficateur verplicht worden een of meer activiteiten in het
verificatieproces aan te passen zodat kan worden voldaan
aan de eisen van redelijke mate van zekerheid.

(9)

Om verwarring te vermijden tussen de rol van de be
voegde autoriteit en de verificateur, moeten de verant
woordelijkheden van een verificateur bij de uitvoering
van een verificatie duidelijk vastgesteld zijn. De verifica
teur moet het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde
monitoringplan als uitgangspunt nemen en nagaan of dit
plan en de erin beschreven procedures correct worden
uitgevoerd. Wanneer de verificateur vaststelt dat Verorde
ning (EU) nr. 601/2012 niet wordt nageleefd, is het zijn
verantwoordelijkheid om dat in het verificatierapport te
vermelden.

(10)

De verificateur moet volledig op de hoogte zijn van de
activiteiten van een exploitant of vliegtuigexploitant om
diens verslag correct te kunnen verifiëren. Een verificateur
mag de vereiste verificatieactiviteiten uitsluitend uitvoeren
indien een voorafgaande beoordeling heeft uitgewezen
dat hij daartoe competent is. Met het oog op een hoge
kwaliteit van de verificatieactiviteiten moeten geharmoni
seerde regels worden vastgesteld voor een voorafgaande
beoordeling waarbij wordt nagegaan of een verificateur
voldoende competent, onafhankelijk en onpartijdig is om
de vereiste verificatieactiviteiten overeenkomstig de in
deze verordening vastgestelde regels en beginselen te
kunnen uitvoeren.

(11)

Het is van essentieel belang dat in alle fasen van het
verificatieproces relevante informatie wordt uitgewisseld
tussen de exploitant of vliegtuigexploitant en de verifica
teur, met name in de precontractuele fase, bij de uitvoe
ring van een strategische analyse door de verificateur en
tijdens de gehele verificatie. Er moeten een aantal gehar
moniseerde eisen worden vastgesteld waaraan deze infor
matie-uitwisseling tussen de exploitant of vliegtuigexploi
tant en de verificateur te allen tijde moeten voldoen.

(12)

Alle verificatieactiviteiten in het verificatieproces zijn on
derling verbonden en moeten worden besloten met een
verificatierapport van de verificateur met daarin een ve
rificatieadvies dat aansluit bij het resultaat van de verifi
catiebeoordeling. Er moeten geharmoniseerde eisen voor
de verificatierapporten en de uitvoering van verificatie
activiteiten worden vastgesteld, zodat verificatierapporten
en verificatieactiviteiten in de lidstaten aan dezelfde nor
men voldoen.
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(13)

Een belangrijk onderdeel van het verificatieproces is ana
lyseren hoe groot de kans is dat ingediende gegevens
materiële onjuistheden bevatten. Die analyse bepaalt bo
vendien hoe de verificateur de verificatieactiviteiten moet
uitvoeren. Elk element in het verificatieproces is bijgevolg
nauw verbonden met het resultaat van de analyse van
deze risico's op onjuistheden.

(14)

Er moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld voor
de verificatie van het verslag van vliegtuigexploitanten en
dat van exploitanten van locaties die vallen onder Richt
lijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 23 april 2009 inzake de geologische opslag van
kooldioxide en tot herziening van Richtlijn 85/337/EEG
van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG,
2004/35/EG, 2006/12/EG, 2008/1/EG en Verordening
(EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de
Raad (1).

(15)

Een correcte en effectieve rapportage van broeikasgas
emissies door de exploitant of vliegtuigexploitant is van
essentieel belang voor de uitvoering van Richtlijn
2003/87/EG. Met het oog op een goed werkend moni
toring- en rapportageproces moet de verificateur tijdens
de verificatieactiviteiten tevens nagaan of de prestaties
van de exploitant of vliegtuigexploitant voortdurend wor
den verbeterd.

(16)

Enkel competente verificateurs en hun medewerkers mo
gen verificatieactiviteiten uitvoeren en verificatierapporten
uitbrengen. Verificateurs moeten interne processen uit
werken die waarborgen dat alle bij de verificatieactivitei
ten betrokken medewerkers voldoende competent zijn
om de hun toevertrouwde taken uit te voeren en deze
voortdurend verbeteren. De criteria om te bepalen of een
verificateur competent is, moeten in alle lidstaten de
zelfde zijn. Bovendien moeten ze verifieerbaar, objectief
en transparant zijn.

(17)

De krachtens Verordening (EG) nr. 765/2008 opgerichte
nationale accreditatie-instantie moet de bevoegdheid heb
ben om administratieve maatregelen toe te passen, toe
zicht te houden op verificateurs en een gezaghebbende
accreditatieverklaring af te geven over de competentie
van een verificateur om overeenkomstig deze verorde
ning verificatieactiviteiten uit te voeren.

(18)

(19)

Wanneer een lidstaat meent dat de oprichting van een
nationale accreditatie-instantie of de uitvoering van be
paalde accreditatieactiviteiten economisch niet zinvol of
haalbaar is, moet de lidstaat een beroep kunnen doen op
de nationale accreditatie-instantie van een andere lidstaat.
Enkel nationale accreditatie-instanties die met goed ge
volg een collegiale toetsing hebben ondergaan die is uit
gevoerd door het in het kader van artikel 14 van Ver
ordening (EG) nr. 765/2008 erkende instantie, mogen de
accreditatieactiviteiten overeenkomstig deze verordening
uitvoeren.
Nationale accreditatie-instanties die aantonen dat zij vol
doen aan deze verordening en die met goed gevolg de
door de overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU)

(1) PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.
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nr. 765/2008 erkende instantie georganiseerde collegiale
toetsing hebben doorlopen, moeten worden veronder
steld te voldoen aan de aan nationale accreditatie-instan
ties opgelegde vormeisen, waaronder eisen voor de struc
tuur van een nationale accreditatie-instantie, het opzetten
van een competentieproces en het opzetten van nood
zakelijke procedures, het beheersysteem en de overeen
komsten om de vertrouwelijkheid van verkregen infor
matie te bewaren. Bovendien moeten ze worden vrij
gesteld van een nieuwe collegiale toetsing na de inwer
kingtreding van deze verordening. Overeenkomstig Richt
lijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek
tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn
90/313/EEG van de Raad (2) moet milieu-informatie die
voorkomt in geverifieerde verslagen van exploitanten of
vliegtuigexploitanten waarover de openbare autoriteiten
beschikken, met inachtneming van bepaalde vertrouwe
lijkheidseisen openbaar worden gemaakt om de trans
parantie te waarborgen.
(20)

Een doeltreffende samenwerking tussen nationale accre
ditatie-instanties, of waar van toepassing andere nationale
autoriteiten, en bevoegde autoriteiten is van essentieel
belang voor de goede werking van de regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten en voor het toezicht
op de kwaliteit van de verificatie. Omwille van de trans
parantie is het nodig ervoor te zorgen dat de nationale
accreditatie-instanties, of waar van toepassing, andere na
tionale autoriteiten, en bevoegde autoriteiten doeltref
fende middelen voor informatie-uitwisseling vaststellen.
Informatie-uitwisselingen tussen bevoegde autoriteiten
onderling en tussen bevoegde autoriteiten en nationale
accreditatie-instanties of andere nationale autoriteiten
moeten zijn onderworpen aan de strengste eisen inzake
vertrouwelijkheid en geheimhouding en moeten worden
behandeld overeenkomstig de toepasselijke nationale wet
geving en wetgeving van de Unie.

(21)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité klimaatver
andering,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Onderwerp
In deze verordening worden bepalingen vastgesteld voor de
verificatie van krachtens Richtlijn 2003/87/EG ingediende ver
slagen en voor de accreditatie van en het toezicht op verifica
teurs.
Onverminderd Verordening (EG) nr. 765/2008 worden in deze
verordening ook bepalingen vastgesteld voor de wederzijdse
erkenning van verificateurs en voor de collegiale toetsing van
nationale accreditatie-instanties overeenkomstig artikel 15 van
Richtlijn 2003/87/EG.
(2) PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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Artikel 2
Toepassingsgebied
De verordening is van toepassing op de verificatie van vanaf
1 januari 2013 krachtens artikel 14 van Richtlijn 2003/87/EG
gerapporteerde broeikasgasemissies en tonkilometergegevens.

12.7.2012

8. „competentie”: het vermogen om kennis en vaardigheden
toe te passen om een activiteit uit te voeren;
9. „materialiteitsniveau”: de kwantitatieve drempel of grens
waarde waarboven onjuistheden, afzonderlijk of in com
binatie met andere onjuistheden, door de verificateur als
materieel worden beschouwd;

Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze verordening zijn naast de definities
van artikel 3 van Richtlijn 2003/87/EG en artikel 3 van Ver
ordening (EU) nr. 601/2012 de volgende definities van toepas
sing:
1. „detectierisico”: het risico dat de verificateur een materiële
onjuistheid niet detecteert;
2. „accreditatie”: een formele verklaring van een nationale ac
creditatie-instantie dat een verificateur voldoet aan de door
geharmoniseerde normen in de zin van artikel 2, lid 9, van
Verordening (EG) nr. 765/2008 vastgestelde eisen, en aan
de in deze verordening vastgestelde eisen om de verificatie
van het verslag van een exploitant of vliegtuigexploitant uit
te voeren overeenkomstig deze verordening;
3. „verificateur”: een rechtspersoon of een andere juridische
entiteit die krachtens deze verordening verificatieactiviteiten
uitvoert en krachtens Verordening (EG) nr. 765/2008 en
deze verordening door een nationale accreditatie-instantie
is geaccrediteerd of een natuurlijke persoon die, onvermin
derd artikel 5, lid 2, van die verordening, op het moment
dat het verificatierapport wordt uitgebracht anderszins ge
machtigd is;

10. „controlesysteem”: het risicobeoordelingssysteem en alle
controleactiviteiten van de exploitant of vliegtuigexploitant,
met inbegrip van het continue beheer ervan, dat een ex
ploitant of vliegtuigexploitant heeft ontwikkeld, gedocu
menteerd, uitgevoerd en gehandhaafd, krachtens artikel 58
van Verordening (EU) nr. 601/2012;
11. „controleactiviteiten”: alle door de exploitant of vliegtuig
exploitant uitgevoerde handelingen of getroffen maatrege
len om de intrinsieke risico's te beperken;
12. „non-conformiteit”: heeft een van de volgende betekenissen:
a) met betrekking tot de verificatie van het emissieverslag
van een exploitant, elke handeling of nalatigheid van de
exploitant die in strijd is met de vergunning voor broei
kasgasemissies en de eisen van het door de bevoegde
autoriteit goedgekeurde monitoringplan;
b) met betrekking tot de verificatie van het emissie- of
tonkilometerverslag van een vliegtuigexploitant, elke
handeling of nalatigheid van de vliegtuigexploitant die
in strijd is met de eisen in het door de bevoegde au
toriteit goedgekeurde monitoringplan;

4. „verificatie”: de door een verificateur uitgevoerde activiteiten
om krachtens deze verordening een verificatierapport uit te
brengen;

c) met betrekking tot de accreditatie overeenkomstig
hoofdstuk IV, elke handeling of nalatigheid van de ve
rificateur die in strijd is met de eisen van deze verorde
ning;

5. „materiële onjuistheid”: een onjuistheid die volgens de ve
rificateur, afzonderlijk of in combinatie met andere onjuist
heden, het materialiteitsniveau overschrijdt of van invloed
kan zijn op de manier waarop het verslag van de exploitant
of vliegtuigexploitant door de bevoegde autoriteit wordt
behandeld;

13. „locatie”: met betrekking tot de verificatie van het emissieof tonkilometerverslag van een vliegtuigexploitant, de loca
ties waar het monitoringproces wordt vastgesteld en be
heerd, met inbegrip van locaties waar relevante gegevens
en informatie worden gecontroleerd en bewaard;

6. „verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant”: het jaar
lijkse emissieverslag dat de exploitant of vliegtuigexploitant
krachtens artikel 14, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG moet
overleggen of het tonkilometerverslag dat de vliegtuig
exploitant moet overleggen voor de aanvraag van een toe
wijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 3, onder
e) en f), van die richtlijn;
7. „toepassingsgebied van de accreditatie”: in bijlage I be
doelde activiteiten waarvoor accreditatie wordt gevraagd
of is verleend;

14. „controleomgeving”: de omgeving waarin het interne con
trolesysteem functioneert en de algemene acties van het
bestuur van een exploitant of vliegtuigexploitant om te
waarborgen dat iedereen zich van dit interne controlesys
teem bewust is;
15. „intrinsiek risico”: de kans op mogelijk materiële onjuist
heden van een parameter in het verslag van de exploitant
of vliegtuigexploitant, die afzonderlijk of in combinatie met
andere onjuistheden voorkomen, zonder rekening te hou
den met het effect van enige bijbehorende controleactivi
teiten;
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16. „controlerisico”: de kans op mogelijke materiële onjuist
heden van een parameter in het verslag van de exploitant
of vliegtuigexploitant, die afzonderlijk of in combinatie met
andere onjuistheden voorkomen, en die door het contro
lesysteem niet tijdig worden voorkomen of gedetecteerd en
gecorrigeerd;
17. „verificatierisico”: het risico, dat afhangt van het intrinsieke
risico, het controlerisico en het detectierisico, dat de veri
ficateur een onjuist verificatieadvies uitbrengt wanneer het
verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant materiële
onjuistheden bevat;
18. „redelijke mate van zekerheid”: een hoge maar niet absolute
mate van zekerheid, vervat in een formeel verificatieadvies,
ten aanzien van de vraag of het geverifieerde verslag van de
exploitant of vliegtuigexploitant vrij is van materiële on
juistheden;
19. „analytische procedures”: de analyse van schommelingen en
tendensen in de gegevens, met inbegrip van de analyse van
relaties die niet overeenstemmen met andere relevante in
formatie of die afwijken van voorspelde hoeveelheden;
20. „interne verificatiedocumentatie”: alle interne documentatie
die een verificateur bijhoudt om de activiteiten te kunnen
bewijzen en rechtvaardigen die voor de verificatie van het
verslag van een exploitant of vliegtuigexploitant zijn uitge
voerd;
21. „EU ETS-hoofdauditor”: een EU ETS-auditor die verant
woordelijk is voor de leiding van en het toezicht op het
verificatieteam, alsook voor de uitvoering van en rappor
tage over de verificatie van het verslag van een exploitant
of vliegtuigexploitant;
22. „EU ETS-auditor”: een andere individuele persoon dan de
EU ETS-hoofdauditor die in een verificatieteam verantwoor
delijk is voor de verificatie van het verslag van een exploi
tant of vliegtuigexploitant;
23. „technisch deskundige”: persoon met grondige kennis van
en ruime ervaring met een specifiek onderwerp die vereist
zijn voor de uitvoering van verificatieactiviteiten ter toepas
sing van hoofdstuk III en voor de uitvoering van accredi
tatieactiviteiten ter toepassing van hoofdstuk V;
24. „mate van zekerheid”: de mate van zekerheid die de verifi
cateur biedt met betrekking tot het verificatierapport op
basis van het doel om het verificatierisico te beperken
naargelang van de omstandigheden van de verificatie
opdracht;
25. „beoordelaar”: een door een nationale accreditatie-instantie
aangewezen persoon om individueel of als lid van een
beoordelingsteam een verificateur krachtens deze verorde
ning te beoordelen;
26. „hoofdbeoordelaar”: een beoordelaar die de algemene ver
antwoordelijkheid draagt voor de beoordeling van een ve
rificateur krachtens deze verordening;
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27. „onjuistheid”: een omissie, verkeerde voorstelling of fout in
de ingediende gegevens van de exploitant of vliegtuig
exploitant, met uitzondering van de krachtens artikel 12,
lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 601/2012 toe
laatbare onzekerheid.
Artikel 4
Vermoeden van overeenstemming
Wanneer een verificateur aantoont dat hij voldoet aan de crite
ria van de desbetreffende geharmoniseerde normen in de zin
van artikel 2, lid 9, van Verordening (EG) nr. 765/2008 of delen
daarvan, waarvan de referentienummers zijn bekendgemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt hij verondersteld
aan de eisen van de hoofdstukken II en III van deze verordening
te voldoen, voor zover de toepasselijke geharmoniseerde nor
men deze eisen dekken.
Artikel 5
Algemeen kader voor accreditatie
Wanneer in deze verordening geen specifieke bepalingen zijn
vastgesteld inzake de samenstelling van nationale accreditatieinstanties of inzake de aan accreditatie verbonden activiteiten en
eisen, zijn de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG)
nr. 765/2008 van toepassing.
HOOFDSTUK II
VERIFICATIE

Artikel 6
Betrouwbaarheid van de verificatie
Een geverifieerd emissieverslag is betrouwbaar voor gebruikers.
Het geeft een getrouwe weergave van wat het voorgeeft weer te
geven of van wat het redelijkerwijze verwacht mag worden weer
te geven.
Het verificatieproces van emissieverslagen is een effectief en
betrouwbaar hulpmiddel ter ondersteuning van de procedures
voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole en geeft informatie
door welke een exploitant of vliegtuigexploitant zich kan laten
leiden om zijn prestaties op het gebied van monitoring en
rapportage van emissies te verbeteren.
Artikel 7
Algemene verplichtingen van de verificateur
1.
De verificateur voert de verificatie en de in dit hoofdstuk
vereiste activiteiten zo uit dat hij in zijn verificatierapport met
een redelijke mate van zekerheid kan concluderen dat het ver
slag van de exploitant of vliegtuigexploitant geen materiële on
juistheden bevat.
2.
De verificateur legt bij het plannen en uitvoeren van de
verificatie de gepaste professionele scepsis aan de dag, in het
besef dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor
de informatie in het verslag van de exploitant of vliegtuigexploi
tant materiële onjuistheden bevat.
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3.
De verificateur voert een verificatie uit in het algemeen
belang, onafhankelijk van de exploitant of luchtvaartexploitant
en de voor Richtlijn 2003/87/EG verantwoordelijke bevoegde
autoriteiten.
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Wanneer de goedkeuring niet wordt verkregen voordat het ve
rificatierapport is uitgebracht, vermeldt de verificateur dat in het
verificatierapport.
Artikel 8

4.

Tijdens de verificatie beoordeelt de verificateur of:

a) het verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant volledig is
en voldoet aan de in bijlage X bij Verordening (EU)
nr. 601/2012 vastgestelde eisen;

b) de exploitant of vliegtuigexploitant heeft gehandeld overeen
komstig de vergunning voor broeikasgasemissies en de eisen
van het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde monito
ringplan wanneer het om de verificatie van het emissiever
slag van een exploitant gaat, en met de eisen van het door de
bevoegde autoriteit goedgekeurde monitoringplan wanneer
het om de verificatie van het emissie- of tonkilometerverslag
van een vliegtuigexploitant gaat;

c) de gegevens in het verslag van de exploitant of vliegtuig
exploitant geen materiële onjuistheden bevatten;

d) informatie kan worden verstrekt ter ondersteuning van de
dataflowactiviteiten, het controlesysteem en de bijbehorende
procedures van de exploitant of vliegtuigexploitant om de
monitoring- en rapportageprestaties te verbeteren.

Voor de toepassing van punt c) van dit lid krijgt de verificateur
duidelijk en objectief bewijs van de exploitant of vliegtuigexploi
tant dat de gerapporteerde cumulatieve emissies of tonkilome
ters ondersteunt, rekening houdend met alle andere gegevens
die in het rapport van de exploitant of vliegtuigexploitant zijn
verstrekt.

5.
Wanneer de verificateur ontdekt dat een exploitant of
vliegtuigexploitant niet voldoet aan Verordening (EU)
nr. 601/2012, moet deze onregelmatigheid in het verificatierap
port worden vermeld, ook al is het desbetreffende monitoring
plan door de bevoegde autoriteit goedgekeurd.

6.
Wanneer het monitoringplan niet overeenkomstig arti
kel 11 van Verordening (EU) nr. 601/2012 door de bevoegde
autoriteit is goedgekeurd, wanneer het onvolledig is of wanneer
tijdens de verslagperiode belangrijke wijzigingen als bedoeld in
artikel 15, lid 3 of lid 4, van die verordening zijn uitgevoerd die
niet dienovereenkomstig door de bevoegde autoriteit zijn goed
gekeurd, adviseert de verificateur de exploitant of vliegtuig
exploitant om de benodigde goedkeuring van de bevoegde au
toriteit te verkrijgen.

Na de goedkeuring door de bevoegde autoriteit worden de ac
tiviteiten door de verificateur dienovereenkomstig voortgezet,
herhaald of aangepast.

Precontractuele verplichtingen
1.
Voordat de verificateur een verificatieovereenkomst aan
vaardt, vormt hij zich een juist beeld van de exploitant of vlieg
tuigexploitant en gaat hij na of hij de verificatie op zich kan
nemen. Daartoe doet de verificateur ten minste het volgende:
a) hij evalueert de risico's die zich voordoen wanneer het ver
slag van de exploitant of vliegtuigexploitant overeenkomstig
deze verordening wordt geverifieerd;
b) hij onderzoekt de van de exploitant of vliegtuigexploitant
verkregen informatie om het toepassingsgebied van de veri
ficatie te bepalen;
c) hij beoordeelt of de overeenkomst binnen het toepassings
gebied van zijn accreditatie valt;
d) hij beoordeelt of hij over de vereiste competentie, medewer
kers en middelen beschikt om een verificatieteam samen te
stellen dat met de complexiteit van de installatie of van de
activiteiten en vloot van de vliegtuigexploitant kan omgaan
en of hij daarnaast in staat is de verificatieactiviteiten binnen
het vereiste tijdschema met goed gevolg te voltooien;
e) hij beoordeelt of hij in staat is ervoor te zorgen dat het
mogelijke verificatieteam te zijner beschikking, over de ver
eiste competentie en medewerkers beschikt om de verificatie
activiteiten voor die specifieke exploitant of vliegtuigexploi
tant uit te voeren;
f) hij bepaalt voor elke aangevraagde verificatieovereenkomst
hoeveel tijd moet worden toegewezen om de verificatie
naar behoren uit te voeren.
2.
De exploitant of vliegtuigexploitant verstrekt de verifica
teur alle relevante informatie die hem in staat stelt de in lid 1
bedoelde activiteiten te kunnen uitvoeren.
Artikel 9
Tijdtoewijzing
1.
Bij de bepaling van de in artikel 8, lid 1, onder f), be
doelde tijdtoewijzing voor een verificatieovereenkomst houdt de
verificateur ten minste rekening met het volgende:
a) de complexiteit van de installatie of de activiteiten en vloot
van de vliegtuigexploitant;
b) het informatieniveau en de complexiteit van het door de
bevoegde autoriteit goedgekeurde monitoringplan;
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c) het vereiste materialiteitsniveau;
d) de complexiteit en volledigheid van de dataflowactiviteiten
en het controlesysteem van de exploitant of vliegtuigexploi
tant;
e) de locatie van informatie en gegevens met betrekking tot
broeikasgasemissies of tonkilometergegevens.
2.
De verificateur zorgt dat het verificatiecontract voorziet in
een mogelijkheid de in het contract overeengekomen termijn te
verlengen wanneer die extra tijd nodig blijkt te zijn voor de
strategische analyse, risicoanalyse of andere verificatieactivitei
ten. De situaties waarin de extra tijd kan worden toegepast,
omvatten ten minste de volgende situaties:
a) wanneer tijdens de verificatie blijkt dat de dataflowactivitei
ten, controleactiviteiten of logistiek van de exploitant of
vliegtuigexploitant complexer zijn dan aanvankelijk gedacht;
b) wanneer de verificateur tijdens de verificatie onjuistheden,
non-conformiteiten, ontbrekende gegevens of fouten in de
gegevensreeksen vaststelt.

g) indien van toepassing, het in artikel 33 van Verordening
(EU) nr. 601/2012 bedoelde bemonsteringsplan van de ex
ploitant zoals goedgekeurd door de bevoegde autoriteit;
h) wanneer het monitoringplan tijdens de verslagperiode is
gewijzigd, gegevens van alle wijzigingen die tijdens de ver
slagperiode in het monitoringplan zijn aangebracht overeen
komstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 601/2012;
i)

indien van toepassing, het in artikel 69, lid 4, van Verorde
ning (EU) nr. 601/2012 bedoelde verslag;

j)

het verificatierapport van het voorgaande jaar indien de
verificateur dat jaar de verificatie voor die bepaalde exploi
tant of vliegtuigexploitant niet heeft uitgevoerd;

k) alle relevante correspondentie met de bevoegde autoriteit, in
het bijzonder gegevens met betrekking tot de kennisgeving
van wijzigingen van het monitoringplan;
l)

3.
De verificateur vermeldt de toegewezen tijd in de interne
verificatiedocumentatie.
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informatie over databanken en gegevensbronnen die voor
monitoring- en rapportagedoeleinden worden gebruikt, met
inbegrip van de databanken en gegevensbronnen van Euro
control;

Artikel 10
Informatie van een exploitant of vliegtuigexploitant
1.
Vóór de strategische analyse en op andere tijdstippen tij
dens de verificatie bezorgt de exploitant of vliegtuigexploitant
aan de verificateur al het volgende:
a) de vergunning voor broeikasgasemissies van de exploitant
wanneer het de verificatie van het emissieverslag van een
exploitant betreft;
b) de meest recente versie van het monitoringplan van de
exploitant of vliegtuigexploitant, alsook alle andere relevante
en door de bevoegde autoriteit goedgekeurde versies van het
monitoringplan, met inbegrip van bewijsmateriaal van die
goedkeuring;
c) een beschrijving van de dataflowactiviteiten van de exploi
tant of vliegtuigexploitant;
d) de in artikel 58, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 601/2012 bedoelde risicobeoordelingen en een overzicht
van het gehele controlesysteem van de exploitant of vlieg
tuigexploitant;

m) indien de verificatie betrekking heeft op het emissieverslag
van een installatie die de geologische opslag van broeikas
gassen uitvoert in een opslaglocatie waarvoor een vergun
ning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG, het
door die richtlijn voorgeschreven monitoringplan en de
door artikel 14 van die richtlijn voorgeschreven verslagen
die ten minste de verslagperiode voor het te verifiëren emis
sieverslag bestrijken;
n) indien van toepassing, de goedkeuring van de bevoegde
autoriteit om geen bezoeken aan installaties uit te voeren
overeenkomstig artikel 31, lid 1;
o) alle andere relevante informatie voor de planning en uitvoe
ring van de verificatie.
2.
Voordat de verificateur het verificatierapport uitbrengt,
moet de exploitant of vliegtuigexploitant hem het goedgekeurde
en intern gevalideerde eindverslag van de exploitant of vliegtuig
exploitant verstrekken.
Artikel 11

e) de in het monitoringplan vermelde procedures zoals goed
gekeurd door de bevoegde autoriteit, met inbegrip van de
procedures voor dataflowactiviteiten en controleactiviteiten;
f)

in voorkomend geval, het jaarlijkse emissie- of tonkilome
terverslag van de exploitant of vliegtuigexploitant;

Strategische analyse
1.
Bij het begin van de verificatie beoordeelt de verificateur
de waarschijnlijke aard, reikwijdte en complexiteit van de veri
ficatietaken door alle aan de installatie of vliegtuigexploitant
verwante activiteiten aan een strategische analyse te onderwer
pen.
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2.
Voor een beter begrip van de door de installatie of vlieg
tuigexploitant uitgevoerde activiteiten verzamelt en beoordeelt
de verificateur de vereiste informatie om na te gaan of het
verificatieteam voldoende competent is om de verificatie uit te
voeren, of de in het contract vermelde tijdtoewijzing correct is
en of hij de noodzakelijke risicoanalyse kan uitvoeren. De in
formatie omvat ten minste:
a) de in artikel 10, lid 1, bedoelde gegevens;
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Artikel 12
Risicoanalyse
1.
De verificateur identificeert en analyseert de volgende ele
menten om een effectieve verificatie te kunnen opzetten, plan
nen en uitvoeren:
a) de intrinsieke risico's;

b) het vereiste materialiteitsniveau;

b) de controleactiviteiten;

c) de informatie uit verificaties van de voorbije jaren indien de
verificateur de verificatie voor dezelfde exploitant of vlieg
tuigexploitant uitvoert.

c) wanneer de onder b) bedoelde controleactiviteiten zijn ver
richt, de controlerisico's met betrekking tot de doeltreffend
heid van die controleactiviteiten.

3.
Bij de beoordeling van de in lid 2 bedoelde informatie
evalueert de verificateur ten minste het volgende:

2.
Bij de identificatie en analyse van de in lid 1 bedoelde
elementen neemt de verificateur ten minste het volgende in
overweging:

a) de categorie van de in artikel 19 van Verordening (EU)
nr. 601/2012 bedoelde installatie en de in die installatie uit
gevoerde activiteiten, voor de verificatie van het emissiever
slag van de exploitant;
b) de omvang en aard van de vliegtuigexploitant, de versprei
ding van informatie op verschillende locaties en het aantal
en type vluchten, voor de verificatie van het emissie- of
tonkilometerverslag van de vliegtuigexploitant;
c) het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde monitoring
plan en de bijzonderheden van de in dat monitoringplan
vastgelegde monitoringmethodiek;
d) de aard, schaal en complexiteit van emissiebronnen en bron
stromen, alsook de apparatuur en processen voor het ver
krijgen van emissie- of tonkilometergegevens, met inbegrip
van de in het monitoringplan beschreven meetapparatuur, de
oorsprong en toepassing van berekeningsfactoren en andere
primaire gegevensbronnen;
e) de dataflowactiviteiten, het controlesysteem en de contro
leomgeving.
4.
Wanneer de verificateur de strategische analyse uitvoert,
controleert hij het volgende:
a) of het voorgelegde monitoringplan de meest recente door de
bevoegde autoriteit goedgekeurde versie is;
b) of het monitoringplan tijdens de verslagperiode is gewijzigd;
c) of deze wijzigingen ingevolge artikel 15, lid 1, of artikel 23
van Verordening (EU) nr. 601/2012 aan de bevoegde auto
riteit zijn bekendgemaakt, dan wel overeenkomstig artikel 15,
lid 2, van die verordening door de bevoegde autoriteit zijn
goedgekeurd.

a) de bevindingen van de in artikel 11, lid 1, bedoelde strate
gische analyse;
b) de in artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 2, onder c), bedoelde
gegevens;
c) het in artikel 11, lid 2, onder b), bedoelde materialiteits
niveau.
3.
Wanneer de verificateur tot de vaststelling komt dat de
exploitant of vliegtuigexploitant de relevante intrinsieke risico's
en controlerisico's niet in zijn risicobeoordeling heeft vast
gesteld, brengt de verificateur de exploitant of vliegtuigexploi
tant daarvan op de hoogte.
4.
Afhankelijk van de tijdens de verificatie verkregen infor
matie herziet de verificateur de risicoanalyse en past hij de uit te
voeren verificatieactiviteiten aan of herhaalt hij deze.
Artikel 13
Verificatieplan
1.
De verificateur stelt op basis van de tijdens de strategische
analyse en risicoanalyse verkregen informatie en geïdentificeerde
risico's een verificatieplan op dat ten minste het volgende bevat:
a) een verificatieprogramma waarin de aard en het toepassings
gebied van de verificatieactiviteiten wordt beschreven, alsook
het tijdstip en de manier waarop deze activiteiten moeten
worden uitgevoerd;
b) een testplan waarin het toepassingsgebied en de methodiek
voor het testen van de controleactiviteiten worden uiteen
gezet, alsook de procedures voor de controleactiviteiten;
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c) een gegevensbemonsteringsplan waarin het toepassings
gebied en de methodiek worden uiteengezet voor de gege
vensbemonstering van de meetgegevens die ten grondslag
liggen aan de geaggregeerde emissies in het emissieverslag
van de exploitant of vliegtuigexploitant, of aan de geaggre
geerde tonkilometergegevens in het tonkilometerverslag van
de vliegtuigexploitant.
2.
De verificateur stelt het in lid 1, onder b) bedoelde test
plan zo op dat kan worden bepaald in welke mate op de rele
vante controleactiviteiten kan worden vertrouwd om te beoor
delen of de in artikel 7, lid 4, onder b), vermelde eisen zijn
nageleefd.
Wanneer hij de monstergrootte en bemonsteringsactiviteiten
bepaalt voor het testen van de controleactiviteiten, houdt de
verificateur rekening met de volgende elementen:
a) de intrinsieke risico's;
b) de controleomgeving;
c) de relevante controleactiviteiten;
d) de vereiste om een verificatieadvies met een redelijke mate
van zekerheid af te leveren.
3.
Wanneer hij de monstergrootte en bemonsteringsactivitei
ten bepaalt voor de in lid 1, onder c), bedoelde gegevensbemon
stering, houdt de verificateur rekening met de volgende elemen
ten:
a) de intrinsieke risico's en controlerisico's;
b) de resultaten van de analytische procedures;
c) de vereiste om een verificatieadvies met een redelijke mate
van zekerheid af te leveren;
d) het materialiteitsniveau;
e) de mate waarin de bijdrage van een individueel gegevens
element wezenlijk bijdraagt tot de algemene gegevensreeks.
4.
De verificateur stelt het verificatieplan zo op en voert het
zo uit dat het verificatierisico tot een aanvaardbaar niveau wordt
beperkt, zodat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat het
verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant geen materiële
onjuistheden bevat.
5.
De verificateur werkt de risicoanalyse en het verificatieplan
bij en past de verificatieactiviteiten aan tijdens de verificatie
wanneer hij aanvullende risico's vaststelt die moeten worden
ingeperkt of wanneer het feitelijke risico kleiner is dan aanvan
kelijk gedacht.
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Artikel 14
Verificatieactiviteiten
De verificateur voert het verificatieplan uit en controleert op
basis van de risicoanalyse de uitvoering van het door de be
voegde autoriteit goedgekeurde monitoringplan.
Daartoe voert de verificateur ten minste grondige tests uit die
bestaan uit analytische procedures, gegevensverificatie, het con
troleren van de monitoringmethodiek en het controleren van
het volgende:
a) de dataflowactiviteiten, alsook de voor de dataflow gebruikte
systemen, waaronder informatietechnologiesystemen;
b) of de controleactiviteiten van de exploitant of vliegtuig
exploitant correct worden gedocumenteerd, uitgevoerd, ge
handhaafd en effectief zijn om de intrinsieke risico's beper
ken;
c) of de in het monitoringplan vermelde procedures de intrin
sieke risico's en controlerisico's kunnen beperken en of de
procedures worden uitgevoerd, voldoende worden gedocu
menteerd en correct worden gehandhaafd.
Voor de toepassing van lid 2, onder a), traceert de verificateur
de gegevensstroom op basis van de volgorde en interactie van
de dataflowactiviteiten vanaf de primaire brongegevens tot de
opstelling van het verslag van de exploitant of vliegtuigexploi
tant.
Artikel 15
Analytische procedures
1.
De verificateur hanteert analytische procedures om de
plausibiliteit en volledigheid van gegevens te beoordelen wan
neer uit de intrinsieke risico's, de controlerisico's en de geschikt
heid van de controleactiviteiten van de exploitant of vliegtuig
exploitant blijkt dat zulke analytische procedures nodig zijn.
2.
Bij de in lid 1 bedoelde analytische procedures beoordeelt
de verificateur de ingediende gegevens om mogelijke risicoge
bieden vast te stellen en vervolgens de geplande verificatieacti
viteiten te valideren en aan te passen. De verificateur doet ten
minste het volgende:
a) hij beoordeelt de plausibiliteit van schommelingen en trends
over een bepaalde tijdsperiode of tussen vergelijkbare items;
b) hij wijst onmiddellijke uitschieters, onverwachte gegevens en
gegevensleemten aan.
3.
Bij toepassing van de in lid 1 bedoelde analytische pro
cedures voert de verificateur de volgende procedures uit:
a) voorafgaande analytische procedures op geaggregeerde gege
vens voordat de in artikel 14 bedoelde activiteiten worden
uitgevoerd, teneinde de aard, complexiteit en relevantie van
de ingediende gegevens te begrijpen;
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b) uitvoerige analytische procedures op de geaggregeerde gege
vens en de onderliggende meetgegevens om mogelijke struc
turele fouten en onmiddellijke uitschieters aan te wijzen;

over het brandstofverbruik en de gegevens over de voor het
vliegtuig dat de luchtvaartactiviteit verricht, aangekochte of
anderszins geleverde brandstof;

c) definitieve analytische procedures op de geaggregeerde gege
vens om te waarborgen dat alle tijdens het verificatieproces
vastgestelde fouten correct zijn opgelost.

f) de consistentie tussen de geaggregeerde ingediende gegevens
uit een verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant en de
primaire brongegevens;

4.
Wanneer de verificateur uitschieters, schommelingen,
trends, gegevensleemten of gegevens vaststelt die niet met an
dere relevante informatie stroken of aanzienlijk afwijken van
verwachte hoeveelheden of verhoudingen, verkrijgt hij van de
exploitant of vliegtuigexploitant verklaringen die worden ge
staafd door aanvullend relevant bewijsmateriaal.

g) indien de exploitant een op metingen gebaseerde methodiek
hanteert overeenkomstig artikel 21, lid 1 van Verordening
(EU) nr. 601/2012 de waarden die worden gemeten aan de
hand van de resultaten van de door een exploitant overeen
komstig artikel 46 van die verordeninguitgevoerde bereke
ningen;

Op basis van de verschafte verklaringen en het aanvullende
bewijsmateriaal beoordeelt de verificateur de impact op het ve
rificatieplan en de uit te voeren verificatieactiviteiten.

h) de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens.

Artikel 16
Gegevensverificatie
1.
De verificateur verifieert de gegevens in het verslag van de
exploitant of vliegtuigexploitant door ze grondig te testen. Dat
kan onder andere door ze terug te voeren tot de primaire
gegevensbron, door ze met externe gegevensbronnen te vergelij
ken, door aansluitingen uit te voeren, door drempels met be
trekking tot gepaste gegevens te controleren en door herbere
keningen uit te voeren.
2.
Als onderdeel van de in lid 1 bedoelde gegevensverificatie
en rekening houdend met het goedgekeurde monitoringplan en
de daarin beschreven procedures, controleert de verificateur:
a) voor de verificatie van een emissieverslag van de exploitant,
de grenzen van een installatie;
b) voor de verificatie van een emissieverslag van de exploitant,
de volledigheid van de bronstromen en emissiebronnen als
beschreven in het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde
monitoringplan;
c) voor de verificatie van een emissie- en tonkilometerverslag
van de vliegtuigexploitant, de volledigheid van de vluchten
die onder een in bijlage I van Richtlijn 2003/87/EG ge
noemde luchtvaartactiviteit vallen waarvoor de vliegtuig
exploitant verantwoordelijk is, alsook de volledigheid van
respectievelijk de emissie- en tonkilometergegevens;
d) de consistentie tussen de ingediende gegevens en de docu
mentatie over massa en zwaartepunt, voor de verificatie van
een emissie- en tonkilometerverslag van de vliegtuigexploi
tant;
e) voor de verificatie van een emissieverslag van de vliegtuig
exploitant, de consistentie tussen de geaggregeerde gegevens

3.
Voor de in lid 2, onder c), bedoelde controle van de vol
ledigheid van de vluchtgegevens gebruikt een verificateur de
luchtverkeersgegevens van de vliegtuigexploitant, met inbegrip
van de gegevens die worden verzameld door Eurocontrol of
door andere relevante organisaties die in staat zijn luchtver
keersinformatie te verwerken zoals die welke ter beschikking
staat van Eurocontrol.
Artikel 17
Verificatie van de correcte toepassing van de
monitoringmethodiek
1.
De verificateur controleert de correcte toepassing en uit
voering van de door de bevoegde autoriteit in het monitoring
plan goedgekeurde monitoringmethodiek, met inbegrip van de
bijzonderheden van die monitoringmethodiek.
2.
Met het oog op de verificatie van het emissieverslag van
de exploitant controleert de verificateur de correcte toepassing
en uitvoering van het in artikel 33 van Verordening (EU)
nr. 601/2012, bedoelde en door de bevoegde autoriteit goedge
keurde bemonsteringsplan.
3.
Wanneer CO2 wordt overgebracht overeenkomstig de ar
tikelen 48 en 49 van Verordening (EU) nr. 601/2012 en wan
neer dat overgebracht CO2 door zowel de overbrengende als de
ontvangende installatie wordt gemeten, controleert de verifica
teur of de verschillen tussen de gemeten waarden in beide
installaties door de onzekerheid van de meetsystemen kunnen
worden verklaard en of het correcte rekenkundige gemiddelde
van de gemeten waarden in de emissieverslagen van beide in
stallaties is gebruikt.
Wanneer de verschillen tussen de gemeten waarden in beide
installaties niet door de onzekerheid van de meetsystemen kun
nen worden verklaard, controleert de verificateur of de aanpas
singen zijn gemaakt om de verschillen tussen de gemeten waar
den in overeenstemming met elkaar te brengen, of dat conser
vatieve aanpassingen waren en of de bevoegde autoriteit deze
aanpassingen heeft goedgekeurd.
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4.
Wanneer exploitanten krachtens artikel 12, lid 3, van Ver
ordening (EU) nr. 601/2012 verdere elementen in het monito
ringplan moeten opnemen die relevant zijn om te voldoen aan
de eisen van artikel 24, lid 1, van Besluit 2011/278/EU van de
Commissie (1), controleert de verificateur de correcte toepassing
en uitvoering van de in artikel 12, lid 3, van die verordening
bedoelde procedures. Daartoe controleert de verificateur ook of
de informatie over geplande of feitelijke wijzigingen van de
capaciteit, het activiteitsniveau en de werking van een installatie
vóór 31 december van de verslagperiode door de exploitant bij
de bevoegde autoriteit is ingediend.
Artikel 18
Verificatie van op ontbrekende gegevens toegepaste
methoden
1.
Wanneer in het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde
monitoringplan bedoelde methoden zijn gebruikt om ontbre
kende gegevens aan te vullen overeenkomstig artikel 65 van
Verordening (EU) nr. 601/2012, controleert de verificateur of
de gebruikte methoden geschikt waren voor de specifieke situ
atie en of ze correct zijn toegepast.
Indien de exploitant of vliegtuigexploitant goedkeuring heeft
gekregen van de bevoegde autoriteit om in overeenstemming
met artikel 65 van Verordening (EU) nr. 601/2012 andere me
thoden te gebruiken dan die bedoeld in de eerste alinea, con
troleert de verificateur of de goedgekeurde aanpak correct wordt
toegepast en passend wordt gedocumenteerd.
Indien een exploitant of een vliegtuigexploitant een dergelijke
goedkeuring niet tijdig kan verkrijgen, controleert de verificateur
of de door de exploitant of vliegtuigexploitant gevolgde aanpak
om de ontbrekende gegevens aan te vullen, waarborgt dat de
emissies niet worden ondergewaardeerd en dat deze aanpak niet
tot materiële onjuistheden leidt.
2.
De verificateur controleert ook of de door de exploitant of
vliegtuigexploitant toegepaste controleactiviteiten om de in ar
tikel 65, lid 1, van Verordening (EU) nr. 601/2012 bedoelde
ontbrekende gegevens te voorkomen, effectief zijn.
Artikel 19
Beoordeling van de onzekerheid
1.
Wanneer Verordening (EU) nr. 601/2012 voorschrijft dat
de exploitant moet aantonen dat de onzekerheidsdrempels voor
activiteitsgegevens en berekeningsfactoren zijn nageleefd, beves
tigt de verificateur de geldigheid van de informatie die is ge
bruikt om de in het goedgekeurde monitoringplan vastgestelde
onzekerheidsniveaus te berekenen.
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aan de vereiste algemene onzekerheidsdrempel voor de jaar
lijkse broeikasgasemissies krachtens artikel 22, onder c), van
die verordening is voldaan;
b) de geldigheid van de informatie die is gebruikt om de onze
kerheid te beoordelen en te kwantificeren;
c) of de algemene aanpak die is gebruikt voor de beoordeling
en de kwantificatie van de onzekerheid in overeenstemming
is met artikel 22, onder b), van die verordening;
d) of bewijs is geleverd dat aan de in artikel 22 onder a), van
die verordening bedoelde voorwaarden voor de monitoring
methodiek is voldaan.
3.
Wanneer de vliegtuigexploitant krachtens Verordening
(EU) nr. 601/2012 moet aantonen dat de vereiste onzekerheids
niveaus niet zijn overschreden, controleert de verificateur de
geldigheid van de informatie die is gebruikt om aan te tonen
dat de toepasselijke onzekerheidsniveaus zoals vastgesteld in het
door de bevoegde autoriteit goedgekeurde monitoringplan niet
zijn overschreden.
Artikel 20
Bemonstering
1.
Bij de controle van de conformiteit van de in artikel 14,
onder b) en c), bedoelde controleactiviteiten en procedures of bij
de in de artikelen 15 en 16 bedoelde controles kan de verifi
cateur de specifieke bemonsteringsmethoden van een installatie
of vliegtuigexploitant gebruiken op voorwaarde dat bemonste
ring gerechtvaardigd is op basis van de risicoanalyse.
2.
Wanneer de verificateur tijdens de bemonstering een nonconformiteit of onjuistheid vaststelt, verzoekt hij de exploitant
of vliegtuigexploitant de belangrijkste oorzaken van die nonconformiteit of onjuistheid te verklaren, zodat hij de impact
van de non-conformiteit of onjuistheid op de ingediende gege
vens kan beoordelen. Op basis van het resultaat van die beoor
deling bepaalt de verificateur of aanvullende verificatieactivitei
ten nodig zijn, of de monstergrootte naar boven moet worden
bijgesteld en welk deel van de gegevensgroep door de exploitant
of vliegtuigexploitant moet worden gecorrigeerd.
3.
De verificateur noteert het resultaat van de in de artikelen
14, 15, 16 en 17 bedoelde controles, met inbegrip van de
bijzonderheden van aanvullende monsters, in de interne verifi
catiedocumentatie.
Artikel 21

2.
Wanneer een exploitant een monitoringmethodiek toepast
die niet is gebaseerd op niveaus als bedoeld in artikel 22 van
Verordening (EU) nr. 601/2012, controleert de verificateur al
het volgende:
a) of de exploitant een beoordeling en kwantificatie van de
onzekerheid heeft uitgevoerd waarbij wordt aangetoond dat
(1) PB L 130 van 17.5.2011, blz. 1.

Bezoeken ter plaatse
1.
Op een of meer gepaste momenten tijdens het verificatie
proces brengt de verificateur een bezoek ter plaatse om de
werking van meettoestellen en monitoringsystemen te beoor
delen, gesprekken te voeren en de in dit hoofdstuk vereiste
activiteiten uit te voeren, alsook om voldoende informatie en
bewijsmateriaal te verzamelen zodat hij kan concluderen dat het
verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant geen materiële
onjuistheden bevat.
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2.
De exploitant of vliegtuigexploitant biedt de verificateur
toegang tot zijn locaties.
3.
Met het oog op de verificatie van het emissieverslag van
de exploitant zal de verificateur ook een bezoek ter plaatse
aanwenden om de grenzen van de installatie en de volledigheid
van bronstromen en emissiebronnen te beoordelen.
4.
Met het oog op de verificatie van het emissieverslag van
de exploitant beslist de verificateur op basis van de risicoanalyse
of aanvullende locaties moeten worden bezocht, met inbegrip
van relevante delen van de dataflowactiviteiten en controleac
tiviteiten die op andere locaties worden uitgevoerd, zoals in het
hoofdkantoor van de onderneming of in kantoren buiten het
bedrijfsterrein.
Artikel 22
Onjuistheden en non-conformiteiten aanpakken
1.
Wanneer de verificateur tijdens de verificatie onjuistheden
of non-conformiteiten heeft vastgesteld, stelt hij de exploitant of
vliegtuigexploitant daar tijdig van in kennis en vraagt hij de
nodige correcties.
De exploitant of vliegtuigexploitant corrigeert alle meegedeelde
onjuistheden of non-conformiteiten.
2.
De verificateur documenteert alle onjuistheden of nonconformiteiten die tijdens de verificatie door de exploitant of
vliegtuigexploitant zijn gecorrigeerd, en duidt deze in de interne
verificatiedocumentatie aan als opgelost.
3.
Wanneer de exploitant of de vliegtuigexploitant de on
juistheden of non-conformiteiten die de verificateur aan hem
heeft meegedeeld, niet corrigeert overeenkomstig lid 1 voordat
de verificateur het verificatierapport uitbrengt, verzoekt de ve
rificateur de exploitant of vliegtuigexploitant de belangrijkste
oorzaken van die non-conformiteit of onjuiste opgave te ver
klaren, zodat hij de impact van de non-conformiteiten of on
juistheden op de ingediende gegevens kan beoordelen.
De verificateur bepaalt of de niet-gecorrigeerde onjuistheden, die
afzonderlijk of in combinatie met andere onjuistheden voor
komen, een materieel effect hebben op het geheel van in
gediende emissie- of tonkilometergegevens. Bij de beoordeling
van de materialiteit van onjuistheden houdt de verificateur niet
alleen rekening met de omvang en aard van de onjuistheden,
maar ook met de bijzondere omstandigheden waarin ze voor
komen.
De verificateur beoordeelt of de niet-gecorrigeerde non-confor
miteit, die afzonderlijk of in combinatie met andere non-con
formiteiten voorkomt, een impact heeft op de ingediende gege
vens en of dat tot materiële onjuistheden leidt.
Wanneer de omvang en de aard van de onjuistheden en de
bijzondere omstandigheden waarin ze voorkomen zulks recht
vaardigen, kan de verificateur onjuistheden als materieel be
schouwen, zelfs als die onjuistheden, die afzonderlijk of in com
binatie met andere onjuistheden voorkomen, onder het in ar
tikel 23 vastgestelde materialiteitsniveau vallen.
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Artikel 23
Materialiteitsniveau
1.
Voor elk van de volgende entiteiten bedraagt het materi
aliteitsniveau 5 % van de totale emissies die in de geverifieerde
verslagperiode zijn gerapporteerd:
a) in artikel 19, lid 2, onder a), van Verordening (EU)
nr. 601/2012 bedoelde installaties en in artikel 19, lid 2,
onder b), van die verordening bedoelde installaties van cate
gorie B;
b) vliegtuigexploitanten met een jaarlijkse emissie van ten hoog
ste 500 kiloton fossiel CO2.
2.
Voor elk van de volgende entiteiten bedraagt het materi
aliteitsniveau 2 % van de totale emissies die in de geverifieerde
verslagperiode zijn gerapporteerd:
a) in artikel 19, lid 2, onder c), van Verordening (EU)
nr. 601/2012 bedoelde installaties van categorie C;
b) vliegtuigexploitanten met een jaarlijkse emissie van meer dan
500 kiloton fossiel CO2.
3.
Voor de verificatie van de tonkilometerverslagen van vlieg
tuigexploitanten bedraagt het materialiteitsniveau 5 % van de
totale tonkilometergegevens die in de geverifieerde verslagperi
ode zijn ingediend.
Artikel 24
Conclusies over de verificatiebevindingen
Bij het afronden van de verificatie en het onderzoeken van de
tijdens de verificatie verkregen informatie doet de verificateur
het volgende:
a) hij controleert de definitieve gegevens van de exploitant of
vliegtuigexploitant, met inbegrip van de gegevens die zijn
aangepast op basis van de tijdens de verificatie verkregen
informatie;
b) hij bestudeert de redenen van de exploitant of vliegtuig
exploitant voor verschillen tussen de definitieve en eerder
ingediende gegevens;
c) hij bestudeert het resultaat van de beoordeling om te bepalen
of het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde monitoring
plan, met inbegrip van de in dat plan beschreven procedures,
correct is toegepast;
d) hij beoordeelt of het verificatierisico zich op een aanvaard
baar laag niveau bevindt om een redelijke mate van zeker
heid te verkrijgen;
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e) hij ziet erop toe dat er voldoende bewijsmateriaal is ver
zameld zodat hij in het verificatieadvies met een redelijke
mate van zekerheid kan aangeven dat het verslag geen ma
teriële fouten bevat;
f) hij ziet erop toe dat het verificatieproces volledig in de in
terne verificatiedocumentatie wordt genoteerd en dat in het
verificatierapport een definitief oordeel kan worden gegeven.
Artikel 25
Onafhankelijke beoordeling
1.
De verificateur dient de interne verificatiedocumentatie en
het verificatierapport in bij een onafhankelijke beoordelaar voor
dat hij het verificatierapport uitbrengt.
2.
De onafhankelijke beoordelaar mag geen van de verifica
tieactiviteiten hebben uitgevoerd die aan zijn beoordeling zijn
onderworpen.
3.
Het toepassingsgebied van de onafhankelijke beoordeling
omvat het volledige verificatieproces dat in dit hoofdstuk is
beschreven en dat in de interne verificatiedocumentatie is ver
meld.
De onafhankelijke beoordelaar voert de beoordeling zodanig uit
dat wordt gewaarborgd dat het verificatieproces overeenkomstig
deze verordening is uitgevoerd, dat de in artikel 40 bedoelde
procedures voor de verificatieactiviteiten correct zijn verlopen
en dat de nodige professionaliteit en oordeelkundigheid de dag
zijn gelegd.
De onafhankelijke beoordelaar gaat ook na of het verzamelde
bewijsmateriaal volstaat om de verificateur in staat te stellen een
verificatierapport met een redelijke mate van zekerheid uit te
brengen.
4.
Wanneer door omstandigheden na deze beoordeling nog
wijzigingen in het verificatierapport moeten worden aange
bracht, beoordeelt de onafhankelijke beoordelaar ook die wijzi
gingen en het bijbehorende bewijsmateriaal.
5.
De verificateur machtigt een persoon naar behoren om het
verificatierapport op basis van de conclusies van de onafhanke
lijke beoordelaar en het bewijs in de interne verificatiedocumen
tatie authentiek te verklaren.
Artikel 26
Interne verificatiedocumentatie
1.
De verificateur stelt interne verificatiedocumentatie op en
brengt alle documenten samen, waaronder ten minste:
a) de resultaten van de uitgevoerde verificatieactiviteiten;
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of de vastgestelde onjuistheden een materieel effect op de
meegedeelde emissie- of tonkilometergegevens hebben.
2.
De in lid 1 bedoelde interne verificatiedocumentatie wordt
zo opgesteld dat de in artikel 25 bedoelde onafhankelijke be
oordelaar en de nationale accreditatie-instantie kunnen beoor
delen of de verificatie overeenkomstig deze verordening is uit
gevoerd.
Nadat het verificatieverslag authentiek is verklaard overeenkom
stig artikel 25, lid 5, neemt de verificateur de resultaten van de
onafhankelijke beoordeling op in de interne verificatiedocumen
tatie.
3.
Op verzoek biedt de verificateur de bevoegde autoriteit
inzage in de interne verificatiedocumentatie, zodat die de veri
ficatie gemakkelijker kan evalueren.
Artikel 27
Verificatierapport
1.
Op basis van de tijdens de verificatie verzamelde informa
tie bezorgt de verificateur een verificatierapport aan de exploi
tant of vliegtuigexploitant voor elk emissie- of tonkilometerver
slag dat aan verificatie werd onderworpen. Het verificatierapport
bevat ten minste een van de volgende bevindingen:
a) het verslag is als bevredigend geverifieerd;
b) het verslag van de exploitant of vliegtuigexploitant bevat
materiële onjuistheden die niet zijn gecorrigeerd voordat
het verificatierapport werd uitgebracht;
c) het toepassingsgebied van de verificatie is te beperkt krach
tens artikel 28 en de verificateur kon niet voldoende bewijs
materiaal verwerven om een verificatieadvies met een rede
lijke mate van zekerheid uit te brengen dat het verslag geen
materiële onjuistheden bevat;
d) non-conformiteiten, die afzonderlijk of in combinatie met
andere non-conformiteiten voorkomen, verschaffen onvol
doende duidelijkheid en de verhinderen de verificateur om
met een redelijke mate van zekerheid te stellen dat het ver
slag van de exploitant of vliegtuigexploitant geen materiële
onjuistheden bevat.
Voor de toepassing van lid 1, onder a), kan het verslag van de
exploitant of de vliegtuigexploitant enkel als bevredigend wor
den geverifieerd wanneer het verslag van de exploitant of vlieg
tuigexploitant geen materiële onjuistheden bevat.
2.
De exploitant of vliegtuigexploitant bezorgt het verificatie
rapport samen met het desbetreffende verslag van de exploitant
of vliegtuigexploitant aan de bevoegde autoriteit.

b) de strategische analyse, de risicoanalyse en het verificatieplan;

3.
Het verificatierapport bevat ten minste de volgende ele
menten:

c) voldoende informatie ter staving van het verificatieadvies,
waaronder motiveringen voor beoordelingen over de vraag

a) de naam van de exploitant of vliegtuigexploitant die aan de
verificatie was onderworpen;

L 181/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.7.2012

c) het toepassingsgebied van de verificatie;

q) de naam van de EU ETS-hoofdauditor, de onafhankelijke
beoordelaar en, indien van toepassing, de EU ETS-auditor
en technisch deskundige die bij de verificatie van het verslag
van de exploitant of vliegtuigexploitant betrokken waren;

d) een verwijzing naar het geverifieerde verslag van de exploi
tant of vliegtuigexploitant;

r) de datum en handtekening van een gevolmachtigde namens
de verificateur, alsook zijn naam.

e) de criteria die zijn gebruikt om het verslag van de exploitant
of vliegtuigexploitant te verifiëren, met inbegrip van, indien
van toepassing, de vergunning en de verschillende versies
van het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde monito
ringplan, alsook de geldigheidsperiode van elk monitoring
plan;

4.
De verificateur beschrijft de onjuistheden en non-confor
miteiten in het verificatierapport in voldoende detail zodat de
exploitant of vliegtuigexploitant, alsook de bevoegde autoriteit
op de hoogte zijn van de volgende zaken:

b) de doelstellingen van de verificatie;

f)

in bijlage I van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde geaggre
geerde emissies of tonkilometers per activiteit en per instal
latie of vliegtuigexploitant;

g) de verslagperiode waarop de verificatie betrekking heeft;
h) de verantwoordelijkheden van de exploitant of vliegtuig
exploitant, de bevoegde autoriteit en de verificateur;
i)

het verificatieadvies;

j)

een beschrijving van alle vastgestelde onjuistheden en nonconformiteiten die niet werden gecorrigeerd voordat het
verificatierapport werd uitgegeven;

k) de data waarop bezoeken ter plaatse zijn uitgevoerd en door
wie ze zijn uitgevoerd;
l)

of er van bezoeken ter plaatse is afgezien, en de redenen
daarvoor;

a) de omvang en aard van de onjuiste opgave of non-confor
miteit;
b) de reden waarom de onjuistheid al dan niet een materieel
effect heeft;
c) op welk element van het verslag van de exploitant of vlieg
tuigexploitant de onjuistheid betrekking heeft of op welk
element van het monitoringplan de non-conformiteit betrek
king heeft.
5.
Wanneer een lidstaat de verificateur verplicht om naast de
in lid 3 beschreven elementen informatie over het verificatie
proces voor te leggen en die informatie niet noodzakelijk is om
goed op de hoogte te zijn van het verificatieadvies, kan de
exploitant of vliegtuigexploitant om redenen van efficiëntie die
aanvullende informatie afzonderlijk van het verificatierapport
voorleggen op een andere datum, maar uiterlijk op 15 mei
van hetzelfde jaar.
Artikel 28
Beperking van het toepassingsgebied

m) alle gevallen van niet-naleving van Verordening (EU)
nr. 601/2012 die tijdens de verificatie zijn vastgesteld;

De verificateur kan tot de conclusie komen dat het toepassings
gebied van de in artikel 27, lid 1, onder c), bedoelde verificatie
te beperkt is in elk van de volgende situaties:

n) wanneer niet tijdig goedkeuring van de bevoegde autoriteit
kan worden verkregen voor de methode die is gebruikt om
ontbrekende gegevens aan te vullen overeenkomstig arti
kel 18, lid 1, laatste alinea, een bevestiging dat de gebruikte
methode conservatief is en al dan niet tot materiële onjuist
heden leidt;

a) er ontbreken gegevens waardoor een verificateur niet het
nodige bewijsmateriaal in handen krijgt om het verificatieri
sico te verlagen tot het vereiste niveau om een redelijke mate
van zekerheid te verkrijgen;

o) bij vaststelling door de verificateur van wijzigingen van de
capaciteit, het activiteitsniveau en de werking van de instal
latie die van invloed zijn op de toewijzing van emissierech
ten aan de installatie en die niet vóór 31 december van de
verslagperiode bij de bevoegde autoriteit zijn ingediend
overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Besluit 2011/278/EU,
een beschrijving van die wijzigingen en gerelateerde opmer
kingen;
p) indien van toepassing, aanbevelingen voor verbetering;

b) het monitoringplan is niet door de bevoegde autoriteit goed
gekeurd;
c) het monitoringplan heeft geen voldoende groot toepassings
gebied of verschaft niet voldoende duidelijkheid om de ve
rificatie af te ronden;
d) de exploitant of vliegtuigexploitant is er niet in geslaagd
voldoende informatie ter beschikking te stellen zodat de
verificateur de verificatie kan uitvoeren.
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Artikel 29
Onopgeloste niet-materiële non-conformiteiten aanpakken
1.
De verificateur beoordeelt of de exploitant of vliegtuig
exploitant de in het verificatierapport vermelde non-conformi
teiten met betrekking tot de vorige monitoringperiode waar
nodig heeft gecorrigeerd overeenkomstig de in artikel 69, lid
4, van Verordening (EU) nr. 601/2012 bedoelde eisen voor de
exploitant.
Wanneer de exploitant of vliegtuigexploitant die non-conformi
teiten niet overeenkomstig artikel 69, lid 4, van Verordening
(EU) nr. 601/2012 heeft gecorrigeerd, overweegt de verificateur
of de omissie het risico op onjuistheden verhoogt of kan ver
hogen.
De verificateur vermeldt in het verificatierapport of die nonconformiteiten door de exploitant of vliegtuigexploitant zijn
opgelost.
2.
De verificateur noteert in de interne verificatiedocumen
tatie bijzonderheden over het tijdstip en de manier waarop nonconformiteiten tijdens de verificatie door de exploitant of vlieg
tuigexploitant zijn opgelost.
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Wanneer de exploitant of vliegtuigexploitant deze aanbevelingen
niet of niet correct heeft uitgevoerd, beoordeelt de verificateur
het effect dat dit heeft gehad op het risico op onjuistheden en
non-conformiteiten.
Artikel 31
Vereenvoudigde verificatie voor installaties
1.
In afwijking van artikel 21, lid 1, kan de verificateur,
afhankelijk van de goedkeuring door een bevoegde autoriteit
overeenkomstig de tweede alinea van dit artikel, op basis van
het resultaat van de risicoanalyse en nadat is vastgesteld dat alle
relevante gegevens op afstand toegankelijk zijn en dat is voldaan
aan alle door de Commissie vastgestelde voorwaarden om be
zoeken ter plaatse niet uit te voeren, besluiten de bezoeken aan
installaties niet uit te voeren. De verificateur dient de exploitant
daar onverwijld van op de hoogte te brengen.
De exploitant dient bij de bevoegde autoriteit een aanvraag in
om het besluit van de verificateur om het bezoek ter plaatse niet
uit te voeren, goed te keuren.
Na een door de betrokken exploitant ingediende aanvraag be
slist de bevoegde autoriteit over de goedkeuring van het besluit
van de verificateur om het bezoek ter plaatse niet uit te voeren
en houdt daarbij rekening met al de volgende elementen:

Artikel 30
Verbetering van het monitoring- en rapportageproces
1.
Wanneer de verificateur vaststelt dat de in dit lid, onder a)
tot en met d), bedoelde prestaties van de exploitant of vlieg
tuigexploitant kunnen worden verbeterd, neemt hij in het ve
rificatierapport aanbevelingen voor verbetering op met betrek
king tot de prestaties van de exploitant of vliegtuigexploitant op
het vlak van:

a) de informatie van de verificateur over het resultaat van de
risicoanalyse;
b) informatie dat de relevante gegevens op afstand toegankelijk
zijn;

a) de risicobeoordeling van de exploitant of vliegtuigexploitant;

c) bewijsmateriaal dat de in lid 3 genoemde eisen niet op de
installatie van toepassing zijn;

b) de ontwikkeling, documentatie, uitvoering en handhaving
van dataflowactiviteiten en controleactiviteiten, alsook de
evaluatie van het controlesysteem;

d) bewijsmateriaal dat is voldaan aan de door de Commissie
vastgestelde voorwaarden om bezoeken ter plaatse niet uit
te voeren.

c) de ontwikkeling, documentatie, uitvoering en handhaving
van procedures voor dataflowactiviteiten en controleactivitei
ten, alsook andere procedures die een exploitant of vliegtuig
exploitant krachtens Verordening (EU) nr. 601/2012 moet
vaststellen;

2.
De in lid 1 bedoelde goedkeuring van de bevoegde auto
riteit is niet vereist voor het niet uitvoeren van bezoeken aan in
artikel 47, lid 2, van Verordening (EU) nr. 601/2012 bedoelde
installaties met lage emissies.

d) de monitoring en rapportage van emissies of tonkilometers,
in het bijzonder om hogere niveaus te bereiken, de risico's te
beperken en de efficiëntie van de monitoring en rapportage
te verbeteren.
2.
Tijdens de verificatie in een jaar nadat in een verificatie
rapport aanbevelingen voor verbetering zijn gedaan, gaat de
verificateur na of en hoe de exploitant of vliegtuigexploitant
die aanbevelingen voor verbetering heeft uitgevoerd.

3.
De verificateur legt in elk geval bezoeken ter plaatse af in
de volgende situaties:
a) het emissieverslag van een exploitant wordt voor de eerste
keer door de verificateur geverifieerd;
b) een verificateur heeft geen bezoek ter plaatse afgelegd in
twee verslagperioden die onmiddellijk voorafgaan aan de
huidige verslagperiode;
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c) tijdens de verslagperiode zijn belangrijke wijzigingen van het
monitoringplan aangebracht, met inbegrip van de in arti
kel 15, lid 3 of lid 4, van Verordening (EU) nr. 601/2012
bedoelde wijzigingen.
Artikel 32
Vereenvoudigde verificatie voor vliegtuigexploitanten
1.
In afwijking van artikel 21, lid 1, van deze verordening
kan een verificateur besluiten geen bezoek ter plaatse af te
leggen bij een in artikel 54, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 601/2012 bedoelde emittent, wanneer de verificateur op
basis van zijn risicoanalyse heeft geconcludeerd dat alle rele
vante gegevens voor de verificateur op afstand toegankelijk zijn.
2.
Wanneer een vliegtuigexploitant de in artikel 54, lid 2,
van Verordening (EU) nr. 601/2012 vereenvoudigde instrumen
ten gebruikt om het brandstofverbruik te bepalen en wanneer
de ingediende gegevens met behulp van deze instrumenten on
afhankelijk van enige inbreng van de vliegtuigexploitant zijn
aangemaakt, kan de verificateur op basis van de risicoanalyse
besluiten de in artikel 14, artikel 16, artikel 17, leden 1 en 2, en
artikel 18 van deze verordening bedoelde controles niet uit te
voeren.
Artikel 33
Vereenvoudigde verificatieplannen
Wanneer een verificateur een vereenvoudigd verificatieplan ge
bruikt, houdt hij de rechtvaardiging voor het gebruik van zulke
plannen bij in de interne verificatiedocumentatie, met inbegrip
van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor
het gebruik van vereenvoudigde verificatieplannen is voldaan.
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a) algemene competentiecriteria voor alle medewerkers die ve
rificatieactiviteiten uitvoeren;

b) specifieke competentiecriteria voor elke functie bij de verifi
cateur die verificatieactiviteiten uitvoert, met name voor de
EU ETS-auditor, EU ETS-hoofdauditor, onafhankelijke beoor
delaar en technisch deskundige;

c) een methode ter waarborging van de voortdurende com
petentie en regelmatige evaluatie van de prestaties van alle
medewerkers die verificatieactiviteiten uitvoeren;

d) een proces ter waarborging van een continue opleiding van
de medewerkers die verificatieactiviteiten uitvoeren;

e) een proces om te beoordelen of de verificatieovereenkomst
binnen het toepassingsgebied van de accreditatie van de ve
rificateur valt, en of de verificateur over de vereiste com
petentie, medewerkers en middelen beschikt om het verifica
tieteam samen te stellen en om de verificatieactiviteiten bin
nen het vereiste tijdschema met goed gevolg te voltooien.

De in de eerste alinea, onder b), bedoelde competentiecriteria
zijn specifiek voor elk toepassingsgebied van de accreditatie
waarin deze personen verificatieactiviteiten uitvoeren.

Bij de evaluatie van de competentie van de medewerkers krach
tens de eerste alinea, onder c), vergelijkt de verificateur deze
competentie met de onder a) en b), bedoelde competentiecrite
ria.

HOOFDSTUK III
EISEN VOOR VERIFICATEURS

Artikel 34
Sectorale toepassingsgebieden van de accreditatie
De verificateur verstrekt uitsluitend een verificatierapport aan
een exploitant of vliegtuigexploitant die een onder het toepas
singsgebied van de in bijlage I bedoelde activiteit uitvoert waar
voor de verificateur een accreditatie heeft gekregen overeenkom
stig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 765/2008 en deze
verordening.
Artikel 35
Voortgezet competentieproces
1.
Om te waarborgen dat alle met verificatieactiviteiten be
laste medewerkers voldoende competent zijn om de hun toege
wezen taken uit te voeren, wordt door de verificateur een com
petentieproces ontwikkeld, gedocumenteerd, uitgevoerd en in
stand gehouden.
2.
In het kader van het in lid 1 bedoelde competentieproces
wordt door de verificateur ten minste het volgende vastgesteld,
gedocumenteerd, uitgevoerd en in stand gehouden:

Het in de eerste alinea, onder e), bedoelde proces omvat tevens
een proces om te beoordelen of het verificatieteam over de
vereiste competentie en medewerkers beschikt om de verificatie
activiteiten voor een specifieke exploitant of vliegtuigexploitant
uit te voeren.

De verificateur ontwikkelt algemene en specifieke competentie
criteria die in overeenstemming zijn met de in artikel 36, lid 4,
en de artikelen 37, 38 en 39 vastgestelde criteria.

3.
De verificateur controleert op gezette tijden de prestaties
van alle medewerkers die verificatieactiviteiten uitvoeren, ten
einde de voortdurende competentie van die medewerkers te
bevestigen.

4.
De verificateur controleert op gezette tijden het competen
tieproces als bedoeld in lid 1 om te waarborgen dat:

a) de in lid 2, eerste alinea, onder a) en b), bedoelde competen
tiecriteria worden ontwikkeld in overeenstemming met de
competentie-eisen in het kader van deze verordening;
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b) alle eventueel vastgestelde problemen met betrekking tot de
vaststelling van algemene en specifieke competentiecriteria
krachtens lid 2, eerste alinea, onder a) en b), worden opge
lost;
c) alle eisen in het competentieproces waar nodig worden bij
gewerkt en in stand gehouden.
5.
De verificateur beschikt over een systeem om de resultaten
te registreren van de activiteiten die in het kader van het in lid 1
bedoelde competentieproces worden uitgevoerd.
6.
Een voldoende competente beoordelaar beoordeelt de
competentie en prestaties van een EU ETS-auditor en EU ETShoofdauditor.
Daartoe monitort de competente beoordelaar deze auditors tij
dens de verificatie van het verslag van de exploitant of vlieg
tuigexploitant naargelang van het geval op de locatie van de
installatie of vliegtuigexploitant om te bepalen of ze aan de
competentiecriteria voldoen.
7.
Wanneer een personeelslid niet kan aantonen dat aan de
competentiecriteria voor een specifieke, aan hem of haar toege
wezen taak is voldaan, wijst de verificateur een aanvullende
opleiding of stage onder toezicht aan en organiseert hij deze
en monitort hij de persoon in kwestie tot hij of zij naar genoe
gen van de verificateur aantoont dat hij of zij aan de competen
tiecriteria voldoen.
Artikel 36
Verificatieteams
1.
Voor elke afzonderlijke verificatieovereenkomst stelt de
verificateur een verificatieteam samen dat in staat is de in hoofd
stuk II bedoelde verificatieactiviteiten uit te voeren.
2.
Het verificatieteam bestaat ten minste uit een EU ETShoofdauditor en, indien de verificateur daartoe besluit op basis
van zijn in artikel 8, lid 1, onder e), bedoelde beoordeling en
van de strategische analyse, ook uit een geschikt aantal EU ETSauditors en technische deskundigen.
3.
Voor de onafhankelijke beoordeling van de verificatieacti
viteiten met betrekking tot een specifieke verificatieovereen
komst wijst de verificateur een onafhankelijke beoordelaar aan
die geen deel uitmaakt van het verificatieteam.
4.

Elk teamlid:

a) heeft een helder inzicht in zijn of haar individuele rol in het
verificatieproces;
b) kan duidelijk communiceren in de vereiste taal om zijn of
haar specifieke taken uit te voeren.
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5.
Het verificatieteam bestaat ten minste uit één persoon die
de vereiste technische competentie en kennis heeft om de spe
cifieke technische monitoring- en rapportageaspecten te beoor
delen met betrekking tot de in bijlage I bedoelde activiteiten die
door de installatie of vliegtuigexploitant worden uitgevoerd, en
één persoon die kan communiceren in de vereiste taal voor de
verificatie van het verslag van een exploitant of vliegtuigexploi
tant in de lidstaat waar de verificateur die verificatie uitvoert.
6.
Wanneer het verificatieteam uit slechts één persoon be
staat, voldoet die persoon aan alle competentie-eisen voor de
EU ETS-auditor en EU ETS-hoofdauditor, alsook aan de in de
leden 4 en 5 vastgestelde eisen.
Artikel 37
Competentie-eisen voor EU ETS-auditors en EU ETShoofdauditors
1.
Een EU ETS-auditor heeft de competentie om de verificatie
uit te voeren. Daartoe beschikt de EU ETS-auditor ten minste
over:
a) kennis van Richtlijn 2003/87/EG, Verordening (EU)
nr. 601/2012, deze verordening, desbetreffende normen en
andere desbetreffende wetgeving, toepasselijke richtsnoeren
alsook desbetreffende richtsnoeren en wetgeving die zijn uit
gevaardigd door de lidstaat waar de verificateur een verifica
tie uitvoert;
b) kennis en ervaring om gegevens- en informatieaudits uit te
voeren, met inbegrip van:
i) gegevens- en informatieauditmethoden, waaronder de
toepassing van het materialiteitsniveau en de beoordeling
van de materialiteit van onjuistheden,
ii) de analyse van intrinsieke risico's en controlerisico's,
iii) bemonsteringstechnieken met betrekking tot de gege
vensbemonstering en opvolging van controleactiviteiten,
iv) de beoordeling van gegevens- en informatiesystemen, ITsystemen, dataflowactiviteiten, controleactiviteiten, con
trolesystemen en procedures voor controleactiviteiten;
c) het vermogen om activiteiten uit te voeren met betrekking
tot de verificatie van een verslag van de exploitant of vlieg
tuigexploitant zoals vereist krachtens hoofdstuk II;
d) kennis van en ervaring met de sectorspecifieke technische
monitoring- en rapportageaspecten die van belang zijn
voor het in bijlage I bedoelde toepassingsgebied van de ac
tiviteiten binnen welk de EU ETS-auditor een verificatie uit
voert.
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2.
Een EU ETS-hoofdauditor voldoet aan de competentie-ei
sen voor een EU ETS-auditor en heeft aangetoond een verifica
tieteam te kunnen leiden en verantwoordelijk te kunnen zijn
voor de uitvoering van de verificatieactiviteiten in overeenstem
ming met deze verordening.

Artikel 38
Competentie-eisen voor onafhankelijke beoordelaars
1.
De onafhankelijke beoordelaar geniet de gepaste autoriteit
om het ontwerpverificatierapport en de interne verificatiedocu
mentatie te beoordelen overeenkomstig artikel 25.

2.
De onafhankelijke beoordelaar voldoet aan de competen
tie-eisen voor een EU ETS-hoofdauditor als bedoeld in artikel 37,
lid 2.
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Artikel 40
Procedures voor verificatieactiviteiten
1.
Door een verificateur worden een of meer procedures
voor verificatieactiviteiten zoals beschreven in hoofdstuk II en
de door bijlage II vereiste procedures en processen vastgesteld,
gedocumenteerd, uitgevoerd en in stand gehouden. Wanneer hij
deze procedures en processen vaststelt en uitvoert, onderneemt
de verificateur de activiteiten overeenkomstig de in bijlage II
bedoelde geharmoniseerde norm.

2.
Een verificateur ontwerpt en documenteert een kwaliteits
beheersysteem, voert dit uit en houdt het in stand om een
consistente ontwikkeling, uitvoering, verbetering en toetsing
van de in lid 1 bedoelde procedures en processen te waarborgen
overeenkomstig de in bijlage II bedoelde geharmoniseerde
norm.

Artikel 41
3.
De onafhankelijke beoordelaar heeft de nodige competen
tie om de verstrekte informatie te analyseren, teneinde de vol
ledigheid en integriteit van de informatie te kunnen bevestigen,
ontbrekende of tegenstrijdige informatie te kunnen betwisten,
en om gegevensstromen te kunnen controleren om te beoor
delen of de interne verificatiedocumentatie compleet is en vol
doende informatie bevat om het ontwerpverificatierapport te
ondersteunen.

Artikel 39
Gebruik van technische deskundigen
1.
Bij de uitvoering van verificatieactiviteiten kan een verifi
cateur een beroep doen op technische deskundigen om met
betrekking tot een bepaald onderwerp de gedetailleerde kennis
en deskundigheid te verstrekken die nodig zijn om de EU ETSauditor en EU ETS-hoofdauditor te ondersteunen bij de uitvoe
ring van hun verificatieactiviteiten.

Bescheiden en communicatie
1.
Een verificateur houdt bescheiden bij, onder andere van de
competentie en onpartijdigheid van de medewerkers, om aan te
tonen dat deze verordening wordt nageleefd.

2.
Een verificateur stelt op gezette tijden informatie beschik
baar aan de exploitant of vliegtuigexploitant en andere betrok
ken partijen overeenkomstig de in bijlage II bedoelde gehar
moniseerde norm.

3.
Een verificateur waarborgt de vertrouwelijkheid van de
tijdens de verificatie verkregen informatie overeenkomstig de
in bijlage II bedoelde geharmoniseerde norm.

Artikel 42
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

2.
Wanneer de onafhankelijke beoordelaar niet over de com
petentie beschikt om een bepaald aspect in het beoordelings
proces te beoordelen, vraagt de verificateur steun van een tech
nisch deskundige.

3.
De technisch deskundige beschikt over de nodige com
petentie en deskundigheid om de EU ETS-auditor en EU ETShoofdauditor of, waar nodig, de onafhankelijke beoordelaar,
efficiënt bij te staan in de kwestie waar zijn of haar kennis en
deskundigheid vereist zijn. Bovendien heeft de technisch des
kundige een voldoende groot inzicht in de krachtens artikel 37,
lid 1, onder a), b) en c), vereiste zaken.

4.
De technisch deskundige voert specifieke taken uit onder
leiding en onder de volle verantwoordelijkheid van de EU ETShoofdauditor van het verificatieteam waarin de technisch des
kundige werkt, of van de onafhankelijke beoordelaar.

1.
Een verificateur is onafhankelijk van een exploitant of
vliegtuigexploitant en voert de verificatieactiviteiten onpartijdig
uit.

Daartoe is de verificateur of enig deel van dezelfde rechtsper
soonlijkheid geen exploitant of vliegtuigexploitant, geen eige
naar van een exploitant of vliegtuigexploitant of geen eigendom
van een exploitant of vliegtuigexploitant. Noch onderhoudt de
verificateur betrekkingen met de exploitant of vliegtuigexploi
tant die zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen beïn
vloeden. De verificateur is ook onafhankelijk van instanties die
in emissierechten handelen in het kader van de bij artikel 19
van Richtlijn 2003/87/EG ingestelde regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten.

2.
Een verificateur is zo georganiseerd dat zijn objectiviteit,
onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn gewaarborgd. Voor de
toepassing van deze verordening zijn de relevante eisen zoals
vastgesteld in de in bijlage II bedoelde norm van toepassing.
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3.
Een verificateur voert geen verificatieactiviteiten uit voor
een exploitant of vliegtuigexploitant als dat een onaanvaardbaar
risico voor zijn onpartijdigheid meebrengt of een belangencon
flict voor hem veroorzaakt. De verificateur maakt bij de verifi
catie van het verslag van een exploitant of vliegtuigexploitant
geen gebruik van medewerkers of contractuele werknemers als
dat een belangenconflict veroorzaakt of kan veroorzaken. De
verificateur waarborgt ook dat de activiteiten van medewerkers
of organisaties de vertrouwelijkheid, objectiviteit, onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van de verificatie niet beïnvloeden.
Onder meer in elk van de volgende gevallen wordt een in de
eerste zin van de eerste alinea bedoeld onaanvaardbaar risico
voor de onpartijdigheid of belangenconflict verondersteld te zijn
ontstaan:
a) wanneer een verificateur of enig deel van dezelfde rechts
persoonlijkheid adviesdiensten verleent om een deel van
het monitoring- en rapportageproces te ontwikkelen dat in
het door de bevoegde autoriteit goedgekeurde monitoring
plan is beschreven, waaronder de ontwikkeling van de mo
nitoringmethodiek, het ontwerp van het verslag van de ex
ploitant of vliegtuigexploitant en het ontwerp van het mo
nitoringplan;
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van deze verordening voldoet de verificateur aan de relevante
eisen zoals vastgesteld in de in bijlage II bedoelde geharmoni
seerde norm wanneer andere verificatieactiviteiten worden uit
besteed.
Personen contracteren om verificatieactiviteiten uit te voeren
vormt geen uitbesteding in de zin van de eerste alinea wanneer
de verificateur, bij het contracteren van deze personen, voldoet
aan de relevante eisen in de in bijlage II bedoelde geharmoni
seerde norm.
6.
Een verificateur ontwikkelt en documenteert een proces,
voert dit uit en houdt het in stand om de continue onpartij
digheid en onafhankelijkheid te waarborgen van de verificateur,
delen van dezelfde rechtspersoonlijkheid als de verificateur, an
dere in lid 4 bedoelde organisaties, en personeel en contractuele
werknemers die bij de verificatie betrokken zijn. Dat proces
omvat een mechanisme om de onpartijdigheid en onafhanke
lijkheid van de verificateur te waarborgen en voldoet aan de
relevante eisen die zijn vastgesteld in de in bijlage II bedoelde
geharmoniseerde norm.
HOOFDSTUK IV
ACCREDITATIE

b) wanneer een verificateur of enig deel van dezelfde rechts
persoonlijkheid technische bijstand verleent om het systeem
te ontwikkelen of te handhaven dat is uitgevoerd om de
emissies of tonkilometergegevens te monitoren of rapporte
ren.
4.
Onder meer in elk van de volgende gevallen wordt ver
ondersteld dat voor een verificateur een belangenconflict is ont
staan in de betrekking tussen hem en een exploitant of vlieg
tuigexploitant:
a) wanneer de betrekkingen tussen de verificateur en de exploi
tant of vliegtuigexploitant gebaseerd zijn op gemeenschap
pelijk eigendom, gemeenschappelijk bestuur, gemeenschap
pelijk personeelsbeheer, gedeelde middelen, gemeenschappe
lijke financiën en gemeenschappelijke contracten of gemeen
schappelijke marketing;
b) wanneer de exploitant of vliegtuigexploitant in lid 3), onder
a), bedoelde of in dat lid, onder b), bedoelde technische
bijstand heeft gekregen van een adviesbureau, een instantie
voor technische bijstand of andere organisatie die betrekkin
gen onderhoudt met de verificateur en de onpartijdigheid
van de verificateur bedreigt.

Artikel 43
Accreditatie
Een verificateur die aan een exploitant of vliegtuigexploitant een
verificatierapport afgeeft, wordt geaccrediteerd voor het in bij
lage I bedoelde toepassingsgebied van activiteiten waarvoor de
verificateur de verificatie van een verslag van een exploitant of
vliegtuigexploitant uitvoert.
Artikel 44
Doelstellingen van accreditatie
Tijdens het accreditatieproces en de monitoring van geaccredi
teerde verificateurs beoordeelt elke nationale accreditatie-instan
tie of de verificateur en zijn personeel die verificatieactiviteiten
uitvoeren:
a) beschikken over de competentie om de verificatie van ver
slagen van een exploitant of vliegtuigexploitant uit te voeren
overeenkomstig deze verordening;
b) de verificatie van verslagen van een exploitant of vliegtuig
exploitant uitvoeren overeenkomstig deze verordening;

Voor de toepassing van de eerste alinea, onder b), wordt de
onpartijdigheid van de verificateur verondersteld te zijn gecom
promitteerd wanneer de betrekkingen tussen de verificateur en
het adviesbureau, de instantie voor technische bijstand of de
andere organisatie gebaseerd zijn op gemeenschappelijk eigen
dom, gemeenschappelijk bestuur, gemeenschappelijk personeels
beheer, gedeelde middelen, gemeenschappelijke financiën, ge
meenschappelijke contracten of gemeenschappelijke marketing,
en gemeenschappelijke betaling van commissies of andere sti
mulansen voor de verwijzing van nieuwe klanten.

1.
Iedere rechtspersoon of andere juridische entiteit kan een
accreditatieverzoek indienen overeenkomstig artikel 5, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 765/2008 en de bepalingen van dit hoofd
stuk.

5.
Een verificateur besteedt de onafhankelijke beoordeling of
de uitgifte van het verificatierapport niet uit. Voor de toepassing

Het verzoek bevat de informatie die vereist is op basis van de in
bijlage III bedoelde geharmoniseerde norm.

c) voldoen aan de in hoofdstuk III bedoelde eisen.
Artikel 45
Accreditatieverzoek
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2.
Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie stelt
een aanvrager vóór aanvang van de beoordeling krachtens ar
tikel 44 het volgende ter beschikking van de nationale accredi
tatie-instantie:
a) alle door de nationale accreditatie-instantie gevraagde infor
matie;
b) procedures en informatie betreffende in artikel 40, lid 1,
bedoelde processen en de informatie over het in artikel 40,
lid 2, bedoelde kwaliteitsbeheersysteem;
c) de in artikel 35, lid 2, onder a) en b), bedoelde competen
tiecriteria, de resultaten van het in artikel 35 bedoelde com
petentieproces, evenals andere relevante documentatie over
de competentie van al het bij verificatieactiviteiten betrokken
personeel;
d) informatie over het in artikel 42, lid 6, bedoelde proces ter
waarborging van voortdurende onpartijdigheid en onafhan
kelijkheid, inclusief desbetreffende bescheiden over de onpar
tijdigheid en onafhankelijkheid van de aanvrager en zijn per
soneel;
e) informatie over de technische deskundigen en de voornaam
ste medewerkers die zijn betrokken bij de verificatie van
verslagen van een exploitant of vliegtuigexploitant;
f) het systeem en proces voor het waarborgen van passende
interne verificatiedocumentatie;
g) andere in artikel 41, lid 1, bedoelde relevante bescheiden.
Artikel 46
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c) observatie van een representatief gedeelte van het aange
vraagde toepassingsgebied voor accreditatie en van de pres
taties en competentie van een representatief aantal medewer
kers van de aanvrager die betrokken zijn bij de verificatie van
het verslag van een exploitant of vliegtuigexploitant om erop
toe te zien dat de medewerkers overeenkomstig deze ver
ordening te werk gaan.
Bij het uitvoeren van die activiteiten voldoet het beoordelings
team aan de eisen die zijn vastgesteld in de in bijlage III be
doelde geharmoniseerde norm.
2.
Het beoordelingsteam brengt overeenkomstig de eisen die
zijn vastgesteld in de in bijlage III bedoelde geharmoniseerde
norm aan de aanvrager verslag uit over de bevindingen en nonconformiteiten en verzoekt de aanvrager overeenkomstig deze
bepalingen te reageren op de gerapporteerde bevindingen en
non-conformiteiten.
3.
Een aanvrager neemt corrigerende maatregelen om over
eenkomstig lid 2 gerapporteerde non-conformiteiten aan te pak
ken en geeft in zijn antwoord op de bevindingen en non-con
formiteiten van het beoordelingsteam aan welke maatregelen
zijn genomen of welke maatregelen gepland zijn binnen een
door de nationale accreditatie-instantie bepaalde periode om
geïdentificeerde non-conformiteiten ongedaan te maken.
4.
De nationale accreditatie-instantie evalueert het overeen
komstig lid 3 ingediende antwoord van de aanvrager op de
bevindingen en non-conformiteiten.

Voorbereiding op de beoordeling
1.
Bij het voorbereiden van de in artikel 44 bedoelde beoor
deling houdt elke nationale accreditatie-instantie rekening met
de complexiteit van het toepassingsgebied waarvoor de aanvra
ger accreditatie aanvraagt, evenals met de complexiteit van het
in artikel 40, lid 2, bedoelde kwaliteitsbeheersysteem, de in
artikel 40, lid 1, bedoelde procedures en informatie over pro
cessen en de geografische gebieden waar de aanvrager de veri
ficatie uitvoert of voornemens is de verificatie uit te voeren.

Wanneer de nationale accreditatie-instantie oordeelt dat het ant
woord van de aanvrager ontoereikend of niet doeltreffend is,
verzoekt deze om verdere informatie of maatregelen van de
aanvrager. De nationale accreditatie-instantie kan ook verzoeken
bewijzen te verstrekken van de effectieve invoering van ge
nomen maatregelen of kan een follow-upbeoordeling uitvoeren
om de effectieve invoering van de corrigerende maatregelen te
beoordelen.

2.
Voor de toepassing van deze verordening voldoet de na
tionale accreditatie-instantie aan de minimumeisen die zijn vast
gesteld in de in bijlage III bedoelde geharmoniseerde norm.

Artikel 48

Artikel 47
Beoordeling
1.
Het in artikel 57 bedoelde beoordelingsteam voert ten
minste de volgende activiteiten uit om de in artikel 44 bedoelde
beoordeling te maken:
a) een evaluatie van alle in artikel 45 bedoelde relevante docu
menten en bescheiden;
b) een bezoek ter plaatse bij de aanvrager om een representatief
monster van de interne verificatiedocumentatie te evalueren
en de uitvoering van het kwaliteitsbeheersysteem van de
aanvrager en de in artikel 40 bedoelde procedures of pro
cessen te beoordelen;

Besluit over accreditatie en accreditatiecertificaat
1.
De nationale accreditatie-instantie houdt bij het voorberei
den en nemen van het besluit of de accreditatie van een aan
vrager al dan niet wordt toegekend, verlengd of vernieuwd
rekening met de eisen die zijn vastgesteld in de in bijlage III
bedoelde geharmoniseerde norm.
2.
Wanneer de nationale accreditatie-instantie heeft besloten
de accreditatie van een aanvrager toe te kennen, te verlengen of
te vernieuwen, geeft ze een daartoe strekkend accreditatiecerti
ficaat af.
Het accreditatiecertificaat bevat ten minste de op basis van de in
bijlage III bedoelde geharmoniseerde norm vereiste informatie.
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Het accreditatiecertificaat is geldig gedurende maximaal vijf jaar
na de datum waarop de nationale accreditatie-instantie dat cer
tificaat heeft afgegeven.
Artikel 49
Toezicht
1.
De nationale accreditatie-instantie voert een jaarlijks toe
zicht uit op elke verificateur waaraan zij een accreditatiecertifi
caat heeft afgegeven.
Het toezicht bestaat ten minste uit:
a) een bezoek ter plaatse aan de verificateur om de in artikel 47,
lid 1, onder b), bedoelde activiteiten uit te voeren;
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Artikel 51
Buitengewone beoordeling
1.
De nationale accreditatie-instantie kan te allen tijde een
buitengewone beoordeling van de verificateur uitvoeren om te
waarborgen dat de verificateur voldoet aan de eisen van deze
verordening.
2.
Om ervoor te zorgen dat de nationale accreditatie-instan
tie kan beoordelen of er behoefte is aan een buitengewone
beoordeling, brengt de verificateur de nationale accreditatie-in
stantie onmiddellijk op de hoogte van belangrijke wijzigingen
met betrekking tot aspecten van zijn status of werking die rele
vant zijn voor zijn accreditatie. Belangrijke wijzigingen omvat
ten de wijzigingen die worden vermeld in de in bijlage III
bedoelde geharmoniseerde norm.
Artikel 52

b) een observatie van de prestaties en competentie van een
representatief aantal medewerkers van de verificateur over
eenkomstig artikel 47, lid 1, onder c).

Verruiming van het toepassingsgebied

2.
Uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop het accre
ditatiecertificaat aan de verificateur is afgegeven, voert de na
tionale accreditatie-instantie het eerste toezicht op een verifica
teur overeenkomstig lid 1 uit.

De nationale accreditatie-instantie verricht, in antwoord op een
aanvraag door een verificateur voor een verruiming van het
toepassingsgebied van een toegekende accreditatie, de nodige
activiteiten om te bepalen of de verificateur voldoet aan de eisen
van artikel 44 voor de gevraagde verruiming van het toepas
singsgebied van zijn accreditatie.

3.
De nationale accreditatie-instantie bereidt haar plan voor
het toezicht op elke verificateur zo voor dat representatieve
monsters van het toepassingsgebied van de accreditatie kunnen
worden beoordeeld, overeenkomstig de eisen die zijn vastgesteld
in de in bijlage III bedoelde geharmoniseerde norm.
4.
Op basis van de resultaten van in lid 1 bedoelde toezicht
besluit de nationale accreditatie-instantie of de voortzetting van
de accreditatie wordt bevestigd.
5.
Wanneer een verificateur een verificatie in een andere lid
staat uitvoert, kan de nationale accreditatie-instantie die de ve
rificateur heeft geaccrediteerd, een verzoek indienen bij de na
tionale accreditatie-instantie van de lidstaat waar de verificatie
wordt uitgevoerd, om toezichtactiviteiten namens haar en onder
haar verantwoordelijkheid uit te voeren.

Artikel 53
Administratieve maatregelen
1.
De nationale accreditatie-instantie kan een accreditatie van
een verificateur opschorten, intrekken of beperken wanneer de
verificateur niet voldoet aan de eisen van deze verordening.
Een accreditatie van een verificateur wordt op verzoek van de
verificateur door de nationale accreditatie-instantie opgeschort,
ingetrokken of beperkt.
De nationale accreditatie-instantie ontwikkelt en documenteert
een procedure voor de opschorting van de accreditatie, de in
trekking van de accreditatie en de beperking van het toepas
singsgebied van de accreditatie, voert deze uit en houdt deze in
stand.

Artikel 50
Herbeoordeling
1.
Vóór het vervallen van het accreditatiecertificaat voert de
nationale accreditatie-instantie een herbeoordeling uit van de
verificateur waaraan de nationale accreditatie-instantie een ac
creditatiecertificaat heeft afgegeven om te bepalen of de geldig
heid van dat accreditatiecertificaat mag worden verlengd.
2.
De nationale accreditatie-instantie bereidt haar plan voor
de herbeoordeling van elke verificateur zo voor dat representa
tieve monsters van het toepassingsgebied van de accreditatie
kunnen worden beoordeeld. Bij het plannen en uitvoeren van
het toezicht voldoet de nationale accreditatie-instantie aan de
eisen die zijn vastgesteld in de in bijlage III bedoelde gehar
moniseerde norm.

2.
In elk van de volgende gevallen schort de nationale ac
creditatie-instantie een accreditatie op of beperkt ze het toepas
singsgebied ervan:
a) de verificateur heeft een ernstige inbreuk op de eisen van
deze verordening gepleegd;
b) de verificateur heeft aanhoudend en herhaaldelijk niet aan de
eisen van deze verordening voldaan;
c) de verificateur heeft andere specifieke voorwaarden van de
nationale accreditatie-instantie geschonden.

L 181/22

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

3.
De nationale accreditatie-instantie trekt de accreditatie in
wanneer:
a) de verificateur de redenen voor een besluit om het accredi
tatiecertificaat op te schorten niet heeft verholpen;
b) een lid van het topmanagement van de verificateur schuldig
is bevonden aan fraude;
c) de verificateur opzettelijk valse informatie heeft verstrekt.
4.
Tegen het besluit van een nationale accreditatie-instantie
om het toepassingsgebied van de accreditatie overeenkomstig de
leden 2 en 3 op te schorten, in te trekken of te beperken, kan
beroep worden aangetekend.
De lidstaten stellen procedures vast voor de afhandeling van
zulke beroepen.
5.
Het besluit van een nationale accreditatie-instantie om het
toepassingsgebied van de accreditatie op te schorten, in te trek
ken of te beperken treedt in werking na de kennisgeving ervan
aan de verificateur.
De nationale accreditatie-instantie beëindigt de opschorting van
een accreditatiecertificaat wanneer zij bevredigende informatie
heeft ontvangen en ervan overtuigd is dat de verificateur voldoet
aan de eisen van deze verordening.
HOOFDSTUK V
EISEN BETREFFENDE ACCREDITATIE-INSTANTIES VOOR DE
ACCREDITATIE VAN ETS-VERIFICATEURS
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4.
Een nationale accreditatie-instantie is lid van de overeen
komstig artikel 14 van die verordening erkende instantie.

5.
Wanneer accreditatie niet rechtstreeks door overheids
instanties wordt uigevoerd, wordt een nationale accreditatie-in
stantie met de uitvoering van accreditatie als overheidstaak be
last en krijgt ze formele erkenning van de lidstaat.

6.
Voor de toepassing van deze verordening voert de natio
nale accreditatie-instantie haar functies uit overeenkomstig de
eisen die zijn vastgesteld in de in bijlage III bedoelde gehar
moniseerde norm.

Artikel 55
Grensoverschrijdende accreditatie
Wanneer een lidstaat meent dat de oprichting van een nationale
accreditatie-instantie of de beschikbaarstelling van bepaalde ac
creditatieactiviteiten in de zin van artikel 15 van Richtlijn
2003/87/EG economisch niet zinvol of houdbaar is, kan deze
lidstaat een beroep doen op een nationale accreditatie-instantie
van een andere lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de Commissie en de andere lidstaten
hiervan in kennis.

Artikel 56
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
1.
De nationale accreditatie-instantie wordt zo georganiseerd
dat de volledige onafhankelijkheid van verificateurs die zij be
oordeelt en haar onpartijdigheid bij de uitvoering van haar
accreditatieactiviteiten zijn gewaarborgd.

Artikel 54
Nationale accreditatie-instanties
1.
De taken in verband met accreditatie overeenkomstig deze
verordening worden uitgevoerd door de nationale accreditatieinstanties die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 4, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 765/2008.
2.
Wanneer een lidstaat besluit de certificatie van verifica
teurs die natuurlijke personen zijn, overeenkomstig deze ver
ordening toe te staan, worden de taken in verband met de
certificatie van deze verificateurs toevertrouwd aan een andere
nationale autoriteit dan de nationale accreditatie-instantie die is
aangewezen overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 765/2008.
3.
Wanneer een lidstaat besluit gebruik te maken van de in
lid 2 vastgestelde optie ziet hij erop toe dat de betrokken na
tionale autoriteit voldoet aan de eisen van deze verordening,
met inbegrip van de eisen die zijn vastgelegd in artikel 70, en
het vereiste schriftelijke bewijsmateriaal verschaft overeenkom
stig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 765/2008.

2.
Hiertoe verricht de nationale accreditatie-instantie geen
activiteiten noch biedt zij diensten aan die worden uitgevoerd
door verificateurs. Ook verleent zij geen commerciële advies
diensten en bezit zij geen aandelen van of heeft zij op geen
andere manier financiële of bestuurlijke belangen in een verifi
cateur.

3.
Onverminderd artikel 54, lid 2, worden de structuur, ver
antwoordelijkheden en taken van de nationale accreditatie-in
stantie duidelijk onderscheiden van die van de bevoegde auto
riteit en van andere nationale autoriteiten.

4.
De nationale accreditatie-instantie neemt alle uiteindelijke
besluiten in verband met de accreditatie van verificateurs.

De nationale accreditatie-instantie kan bepaalde activiteiten ech
ter uitbesteden overeenkomstig de eisen die zijn vastgesteld in
de in bijlage III bedoelde geharmoniseerde norm.
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Artikel 57
Beoordelingsteam
1.
De nationale accreditatie-instantie wijst een beoordelings
team aan voor elke specifieke beoordeling.
2.
Een beoordelingsteam bestaat uit een hoofdbeoordelaar
en, indien nodig, een aantal beoordelaars of technische deskun
digen voor een specifiek toepassingsgebied van de accreditatie.
Het beoordelingsteam bevat ten minste één persoon met kennis
van de monitoring en rapportage van de emissies van broei
kasgassen krachtens Verordening (EU) nr. 601/2012 die relevant
zijn voor het toepassingsgebied van de accreditatie, en met de
competentie en het inzicht die nodig zijn om de verificatieacti
viteiten binnen de installatie of vliegtuigexploitant voor dat toe
passingsgebied te beoordelen, en ten minste één persoon met
kennis van desbetreffende nationale wetgeving en richtsnoeren.
Artikel 58
Competentie-eisen voor beoordelaars
1.
Een beoordelaar beschikt bij het beoordelen van de veri
ficateur over de competentie om de in hoofdstuk IV vereiste
activiteiten uit te voeren. Hiertoe voldoet de beoordelaar aan de
volgende voorwaarden:
a) hij voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de in bijlage
III bedoelde geharmoniseerde norm uit hoofde van Verorde
ning (EG) nr. 765/2008;
b) hij heeft kennis van Richtlijn 2003/87/EG, Verordening (EU)
nr. 601/2012, deze verordening, desbetreffende normen en
andere desbetreffende wetgeving alsook toepasselijke richt
snoeren;

L 181/23

een bepaald onderwerp de gedetailleerde kennis en deskundig
heid te verstrekken die nodig zijn om de EU ETS-auditor en EU
ETS-hoofdauditor te ondersteunen bij de uitvoering van hun
verificatieactiviteiten.
2.
Een technisch deskundige beschikt over de vereiste com
petentie om de hoofdbeoordelaar en beoordelaar effectief bij te
staan bij het onderwerp waarvoor zijn of haar kennis en des
kundigheid vereist zijn. Daarnaast is de technisch deskundige:
a) op de hoogte van Richtlijn 2003/87/EG, Verordening (EU)
nr. 601/2012, deze verordening, desbetreffende normen en
andere desbetreffende wetgeving alsook toepasselijke richt
snoeren;
b) voldoende op de hoogte van verificatieactiviteiten.
3.
Een technisch deskundige verricht specifieke taken onder
leiding van en onder de volledige verantwoordelijkheid van de
hoofdbeoordelaar van het betrokken beoordelingsteam.
Artikel 60
Procedures
De nationale accreditatie-instantie voldoet aan de in artikel 8
van Verordening (EG) nr. 765/2008 vastgestelde eisen.
Artikel 61
Klachten
Wanneer de nationale accreditatie-instantie een klacht betref
fende de verificateur van de bevoegde autoriteit, de exploitant
of vliegtuigexploitant of andere belanghebbenden heeft ontvan
gen, doet de nationale accreditatie-instantie met inachtneming
van een redelijke termijn het volgende:

c) hij heeft kennis van de in artikel 37, lid 1, onder b), van
deze verordening bedoelde controle van gegevens en infor
matie die hij heeft verkregen door opleiding of toegang tot
een persoon die kennis van en ervaring heeft met dergelijke
gegevens en informatie.

a) ze beslist over de geldigheid van de klacht;

2.
Een hoofdbeoordelaar voldoet aan de in lid 1 bedoelde
competentie-eisen, heeft aangetoond dat hij over de competentie
beschikt om een beoordelingsteam te leiden en verantwoorde
lijkheid te dragen voor het uitvoeren van een beoordeling over
eenkomstig deze verordening.

c) ze neemt passende maatregelen om de klacht te behandelen;

3.
Interne beoordelaars en personen die de besluiten nemen
over het toekennen, verlengen of vernieuwen van een accredi
tatie, beschikken behalve over de in lid 1 competentie-eisen
over voldoende kennis en ervaring om de accreditatie te evalu
eren.

b) ze zorgt ervoor dat de verificateur in kwestie de gelegenheid
krijgt zijn opmerkingen in te dienen;

d) ze registreert de klacht en de genomen maatregelen; en
e) ze beantwoordt de indiener van de klacht.
Artikel 62
Bescheiden en documentatie

Artikel 59
Technische deskundigen
1.
De nationale accreditatie-instantie kan technische deskun
digen in het beoordelingsteam opnemen om met betrekking tot

De nationale accreditatie-instantie houdt bescheiden bij over
elke bij het accreditatieproces betrokken persoon. Die beschei
den omvatten bescheiden met betrekking tot relevante kwalifi
caties, opleiding, ervaring, onpartijdigheid en competentie die
nodig zijn om de naleving van deze verordening aan te tonen.
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Artikel 63
Toegang tot informatie en vertrouwelijkheid
1.
De nationale accreditatie-instantie stelt de tijdens haar ac
creditatieactiviteiten verkregen informatie op regelmatige basis
ter beschikking van het publiek en werkt deze bij.
2.
De nationale accreditatie-instantie treft overeenkomstig ar
tikel 8, lid 4, van Verordening (EG) nr. 765/2008, geschikte
regelingen om de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie
waar nodig te garanderen.
Artikel 64
Collegiale toetsing
1.
Nationale accreditatie-instanties onderwerpen zichzelf re
gelmatig aan een collegiale toetsing.
De collegiale toetsing wordt georganiseerd door de overeen
komstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 765/2008 erkende
instantie.
2.
De overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG)
nr. 765/2008 erkende instantie voert passende criteria voor col
legiale toetsing en een effectief en onafhankelijk proces voor
collegiale toetsing in om te beoordelen of:
a) de aan collegiale toetsing onderworpen nationale accredita
tie-instantie de accreditatieactiviteiten heeft uitgevoerd over
eenkomstig hoofdstuk IV;
b) de aan collegiale toetsing onderworpen nationale accredita
tie-instantie heeft voldaan aan de in dit hoofdstuk vast
gestelde eisen.
De criteria omvatten competentie-eisen voor collegiale toetsers
en voor collegiale toetsingsteams die specifiek zijn voor de bij
Richtlijn 2003/87/EG ingestelde regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten.
3.
De overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG)
nr. 765/2008 erkende instantie publiceert het resultaat van de
collegiale toetsing van een nationale accreditatie-instantie en
deelt dit mee aan de Commissie, de nationale autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor de nationale accreditatie-instanties in
de lidstaten en de bevoegde autoriteit van de lidstaten of aan het
in artikel 69, lid 2, bedoelde contactpunt.
4.
Onverminderd lid 1 is de nationale accreditatie-instantie,
wanneer zij voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze ver
ordening met goed gevolg een door de overeenkomstig arti
kel 14 van Verordening nr. 765/2008 erkende instantie georga
niseerde collegiale toetsing heeft ondergaan, vrijgesteld van het
ondergaan van een nieuwe collegiale toetsing na de inwerking
treding van deze verordening indien ze overeenstemming met
deze verordening kan aantonen.
Hiertoe moet de desbetreffende nationale accreditatie-instantie
een verzoek en de nodige documentatie indienen bij de over
eenkomstig artikel 14 van Verordening nr. 765/2008 erkende
instantie.
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De overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG)
nr. 765/2008 erkende instantie beslist of aan de voorwaarden
voor het toekennen van een vrijstelling is voldaan.

De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal drie jaar
vanaf de datum van kennisgeving van het besluit aan de na
tionale accreditatie-instantie.

5.
De nationale autoriteit die, overeenkomstig artikel 54, lid
2, belast is met de taken in verband met de certificatie van
verificateurs die natuurlijke personen zijn overeenkomstig deze
verordening, beschikt over dezelfde mate van geloofwaardigheid
als de nationale accreditatie-instanties die met goed gevolg een
collegiale toetsing hebben ondergaan.

Hiertoe verstrekt de betrokken lidstaat onmiddellijk nadat hij
heeft besloten de nationale autoriteit te machtigen om de cer
tificatie uit te voeren, alle relevante bewijsstukken aan de Com
missie en de andere lidstaten. Een nationale autoriteit certificeert
geen verificateurs voor de toepassing van deze verordening
voordat de betrokken lidstaat deze bewijsstukken heeft verstrekt.

De betrokken lidstaat beoordeelt het functioneren van de na
tionale autoriteit periodiek om te garanderen dat deze nog
steeds beschikt over de voornoemde mate van geloofwaardig
heid en stelt de Commissie hiervan in kennis.

Artikel 65
Corrigerende maatregelen
1.
Rekening houdend met de resultaten van de overeenkom
stig artikel 64 uitgevoerde collegiale toetsing monitoren de lid
staten op regelmatige basis hun nationale accreditatie-instanties
om ervoor te zorgen dat deze voortdurend aan de eisen van
deze verordening voldoen.

2.
Wanneer een nationale accreditatie-instantie niet aan de
eisen of verplichtingen van deze verordening voldoet, neemt
de betrokken lidstaat passende corrigerende maatregelen of
zorgt hij ervoor dat dergelijke corrigerende maatregelen worden
genomen en stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 66
Wederzijdse erkenning van verificateurs
1.
De lidstaten erkennen de gelijkwaardigheid van de dien
sten die worden verleend door de nationale accreditatie-instan
ties welke met goed gevolg een collegiale toetsing hebben on
dergaan. De lidstaten aanvaarden de accreditatiecertificaten van
verificateurs die zijn geaccrediteerd door die nationale accredi
tatie-instanties en eerbiedigen het recht van de verificateurs om
verificatie uit te voeren voor het toepassinggebied van hun
accreditatie.
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2.
Wanneer een nationale accreditatie-instantie geen volledig
proces van collegiale toetsing heeft ondergaan vóór 31 december
2014, aanvaarden de lidstaten de accreditatiecertificaten van
door die nationale accreditatie-instantie geaccrediteerde verifica
teurs op voorwaarde dat de overeenkomstig artikel 14 van Ver
ordening (EU) nr. 765/2008 erkende instantie is gestart met een
collegiale toetsing voor die nationale accreditatie-instantie en
niet heeft vastgesteld dat de nationale accreditatie-instantie
deze verordening niet naleeft.
3.
Wanneer de certificatie van verificateurs wordt uitgevoerd
door een in artikel 54, lid 2, bedoelde nationale autoriteit aan
vaarden de lidstaten het certificaat dat door een dergelijke au
toriteit wordt afgegeven en eerbiedingen zij het recht van ge
certificeerde verificateurs om verificatie uit te voeren voor het
toepassingsgebied van hun certificatie.
Artikel 67
Monitoring van verleende diensten
Wanneer een lidstaat, in de loop van een overeenkomstig ar
tikel 31, lid 4, van Richtlijn 2006/123/EG uitgevoerde inspectie
heeft vastgesteld dat een verificateur deze verordening niet na
leeft, brengt de bevoegde autoriteit of de nationale accreditatieinstantie van die lidstaat de nationale accreditatie-instantie die
de verificateur heeft geaccrediteerd hiervan op de hoogte.
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nationale accreditatie-instantie of, indien van toepassing, de met
de certificatie van verificateurs belaste nationale autoriteit, en de
bevoegde autoriteit.
2.
Wanneer overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn
2003/87/EG in een lidstaat meer dan één bevoegde autoriteit
is aangewezen, machtigt de lidstaat een van deze bevoegde
autoriteiten als het contactpunt voor de uitwisseling van infor
matie, voor het coördineren van de in lid 1 bedoelde samen
werking en voor de in dit hoofdstuk bedoelde activiteiten.
Artikel 70
Accreditatiewerkprogramma en beheersverslag
1.
Uiterlijk op 31 december van elk jaar bezorgt de nationale
accreditatie-instantie een accreditatiewerkprogramma aan de be
voegde autoriteit van elke lidstaat met daarin de lijst van door
die nationale accreditatie-instantie geaccrediteerde verificateurs
die overeenkomstig artikel 76 hebben bekendgemaakt dat ze
voornemens zijn verificaties in die lidstaten uit te voeren. Het
accreditatiewerkprogramma bevat ten minste de volgende infor
matie met betrekking tot elke verificateur:
a) de verwachte tijd en plaats van de verificatie;
b) informatie over activiteiten die de nationale accreditatie-in
stantie heeft gepland voor die verificateur, in het bijzonder
toezichts- en herbeoordelingsactiviteiten;

De nationale accreditatie-instantie die de verificateur heeft ge
accrediteerd, beschouwt de mededeling van deze informatie als
een klacht in de zin van artikel 61 van deze verordening en
neemt passende matregelen en antwoordt de bevoegde autoriteit
of de nationale accreditatie-instantie overeenkomstig artikel 72,
lid 2, tweede alinea, van deze verordening.

c) datums van door de nationale accreditatie-instantie uit te
voeren verwachte observatiecontroles om de verificateur te
beoordelen, alsook de adres- en contactgegevens van exploi
tanten of vliegtuigexploitanten die tijdens de observatiecon
trole worden bezocht;

Artikel 68
van

d) informatie over de vraag of de nationale accreditatie-instantie
al dan niet een verzoek om toezichtactiviteiten uit te voeren
heeft ingediend bij de nationale accreditatie-instantie van de
lidstaat waarin de verificateur de verificatie uitvoert.

1.
De lidstaten kunnen eisen dat verificateurs gebruikmaken
van elektronische modellen of bepaalde bestandsformaten voor
verificatieverslagen overeenkomstig artikel 74, lid 1, van Ver
ordening (EU) nr. 601/2012.

2.
Na de indiening van het accreditatiewerkprogramma over
eenkomstig lid 1 bezorgt de bevoegde autoriteit alle relevante
informatie aan de nationale accreditatie-instantie, waaronder alle
desbetreffende nationale wetgeving of richtsnoeren.

Elektronische

gegevensuitwisseling en gebruik
geautomatiseerde systemen

2.
Gestandaardiseerde elektronische modellen of bestandsfor
maatspecificaties kunnen ter beschikking worden gesteld voor
het indienen van het verificatieverslag en voor andere soorten
communicatie tussen de exploitant, vliegtuigexploitant, verifica
teur, bevoegde autoriteit en nationale accreditatie-instantie over
eenkomstig artikel 74, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 601/2012.
HOOFDSTUK VI
UITWISSELING VAN INFORMATIE

Artikel 69
Uitwisseling van informatie en contactpunten
1.
De lidstaten zorgen voor een effectieve uitwisseling van
passende informatie en doeltreffende samenwerking tussen hun

3.
Uiterlijk op 1 juni van elk jaar bezorgt de nationale ac
creditatie-instantie een beheersverslag aan de bevoegde autori
teit. Het beheersverslag bevat ten minste de volgende informatie
met betrekking tot elke door die nationale accreditatie-instantie
geaccrediteerde verificateur:
a) accreditatiegegevens van verificateurs die voor het eerst zijn
geaccrediteerd door die nationale accreditatie-instantie, waar
onder het toepassingsgebied van de accreditatie voor deze
verificateurs;
b) wijzigingen van het toepassingsgebied van de accreditatie
voor deze verificateurs;
c) samengevatte resultaten van toezicht- en herbeoordelingsacti
viteiten die zijn uitgevoerd door de nationale accreditatieinstantie;

NL

L 181/26

Publicatieblad van de Europese Unie

d) samengevatte resultaten van buitengewone beoordelingen die
hebben plaatsgevonden, inclusief de redenen voor het starten
van dergelijke buitengewone beoordelingen;
e) eventuele klachten die zijn ingediend tegen de verificateur
sinds het laatste beheersverslag en de maatregelen die zijn
genomen door de nationale accreditatie-instantie.
Artikel 71
Uitwisseling

van

informatie over
maatregelen

administratieve

Wanneer de nationale accreditatie-instantie administratieve
maatregelen heeft opgelegd aan de verificateur overeenkomstig
artikel 53 of wanneer een opschorting van de accreditatie is
beëindigd of een uitspraak in beroep het besluit van een na
tionale accreditatie-instantie om de in artikel 53 bedoelde ad
ministratieve maatregelen op te leggen, heeft vernietigd, brengt
de nationale accreditatie-instantie de volgende partijen op de
hoogte:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verificateur is
geaccrediteerd;
b) de bevoegde autoriteit en de nationale accreditatie-instantie
van elke lidstaat waar de verificateur verificaties uitvoert.
Artikel 72
Uitwisseling van informatie door de bevoegde autoriteit
1.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verificateur
de verificatie uitvoert, informeert de nationale accreditatie-in
stantie die deze verificateur heeft geaccrediteerd elk jaar ten
minste over het volgende:
a) relevante resultaten van de controle van het verslag van een
exploitant of vliegtuigexploitant en van de verificatierappor
ten, in het bijzonder eventuele vaststellingen dat die verifi
cateur deze verordening niet heeft nageleefd;
b) de resultaten van de inspectie van de exploitant of vliegtuig
exploitant wanneer die resultaten relevant zijn voor de na
tionale accreditatie-instantie betreffende de accreditatie en het
toezicht op de verificateur of wanneer die resultaten een
vaststelling bevatten dat die verificateur deze verordening
niet heeft nageleefd;
c) resultaten van de evaluatie van de interne verificatiedocu
mentatie van die verificateur wanneer de bevoegde autoriteit
de interne verificatiedocumentatie heeft geëvalueerd overeen
komstig artikel 26, lid 3;
d) klachten die de bevoegde autoriteit heeft ontvangen met
betrekking tot die verificateur.
2.
Wanneer de in lid 1 bedoelde informatie aantoont dat de
bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de verificateur deze
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verordening niet heeft nageleefd, beschouwt de nationale accre
ditatie-instantie de mededeling van die informatie als een klacht
van de bevoegde autoriteit over die verificateur in de zin van
artikel 61.
De nationale accreditatie-instantie neemt passende maatregelen
om dergelijke informatie te behandelen en verstrekt een ant
woord aan de bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de
ontvangstdatum. In haar antwoord brengt de nationale accredi
tatie-instantie de bevoegde autoriteit op de hoogte van de door
haar genomen maatregelen en, indien relevant, de aan de ve
rificateur opgelegde administratieve maatregelen.
Artikel 73
Uitwisseling van informatie over toezicht
1.
Wanneer aan de nationale accreditatie-instantie van de
lidstaat waar de verificateur overeenkomstig artikel 49, lid 5,
een verificatie uitvoert, is gevraagd om toezichtactiviteiten uit te
voeren, rapporteert die nationale accreditatie-instantie haar be
vindingen aan de nationale accreditatie-instantie die de verifica
teur heeft geaccrediteerd, tenzij anders is overeengekomen tus
sen beide nationale accreditatie-instanties.
2.
De nationale accreditatie-instantie die de verificateur de
accreditatie heeft verleend, houdt rekening met de in lid 1
bedoelde bevindingen wanneer zij bepaalt of de verificateur vol
doet aan de eisen van deze verordening.
3.
Wanneer de in lid 1 bedoelde bevindingen aantonen dat
de verificateur niet voldoet aan deze verordening, neemt de
nationale accreditatie-instantie die de verificateur heeft geaccre
diteerd passende maatregelen overeenkomstig deze verordening
en stelt zij de nationale accreditatie-instantie die de toezicht
activiteiten heeft uitgevoerd, in kennis van:
a) welke maatregelen zijn genomen door de nationale accredi
tatie-instantie die de verificateur heeft geaccrediteerd;
b) indien van toepassing, hoe de bevindingen door de verifica
teur zijn opgelost;
c) indien relevant, welke administratieve maatregelen aan de
verificateur zijn opgelegd.
Artikel 74
Uitwisseling van informatie met een lidstaat waar de
verificateur is gevestigd
Wanneer aan een verificateur accreditatie is verleend door een
nationale accreditatie-instantie in een andere lidstaat dan de
lidstaat waarin de verificateur is gevestigd, worden het in arti
kel 70 bedoelde accreditatiewerkprogramma en beheersverslag
en de in artikel 71 bedoelde informatie ook bezorgd aan de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verificateur is geves
tigd.
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Artikel 75

Artikel 76

Databanken van geaccrediteerde verificateurs

Kennisgeving door verificateurs

1.
De nationale accreditatie-instanties, of indien van toepas
sing, de in artikel 54, lid 2, bedoelde nationale autoriteiten
stellen een databank op, beheren deze en maken deze toegan
kelijk voor andere nationale accreditatie-instanties, nationale au
toriteiten, verificateurs, exploitanten, vliegtuigexploitanten en
bevoegde autoriteiten.

1.
Om ervoor te zorgen dat de nationale accreditatie-instan
tie het in artikel 70 bedoelde accreditatiewerkprogramma en het
beheersverslag kan opstellen, verstuurt de verificateur uiterlijk
op 15 november van elk jaar de volgende informatie naar de
nationale accreditatie-instantie die deze verificateur heeft ge
accrediteerd:

De overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU)
nr. 765/2008 erkende instantie vergemakkelijkt en harmoniseert
de toegang tot de databanken om een efficiënte en kosteneffec
tieve communicatie tussen nationale accreditatie-instanties, na
tionale autoriteiten, verificateurs, exploitanten, vliegtuigexploi
tanten en bevoegde autoriteiten mogelijk te maken, en kan
die databanken samenvoegen tot één gecentraliseerde databank.

a) de geplande tijd en plaats van de door de verificateur uit te
voeren verificaties;
b) de adres- en contactgegevens van de exploitanten of vlieg
tuigexploitanten wier emissie- of tonkilometerverslag aan
zijn verificatie zijn onderworpen.

2.
De in de eerste alinea bedoelde databank bevat ten minste
de volgende gegevens:

2.
Wanneer de in lid 1 bedoeld informatie wordt gewijzigd,
deelt de verificateur deze wijzigingen mee aan de nationale
accreditatie-instantie binnen een met die nationale accreditatieinstantie overeengekomen termijn.

a) naam en adres van elke verificateur die is geaccrediteerd door
die nationale accreditatie-instantie;

HOOFDSTUK VII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 77

b) de lidstaten waarin de verificateur een verificatie uitvoert;

Overgangsbepalingen
c) het toepassingsgebied van de accreditatie van elke verifica
teur;

Emissiegegevens en, indien van toepassing, activiteitsgegevens
van vóór 1 januari 2013 worden geverifieerd overeenkomstig
de in Beschikking 2007/589/EG (1) vastgestelde eisen.

d) de datum waarop de accreditatie is verleend en de verwachte
vervaldatum van de accreditatie;

Artikel 78
Inwerkingtreding

e) informatie over administratieve maatregelen die aan de ve
rificateur zijn opgelegd.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

De informatie is voor het publiek beschikbaar.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 229 van 31.8.2007, blz. 1.
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BIJLAGE I
Toepassingsgebied van de accreditatie voor verificateurs
Het toepassingsgebied van de accreditatie van verificateurs wordt vermeld in het accreditatiecertificaat aan de hand van de
volgende activiteitengroepen overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG en andere activiteiten overeenkomstig
artikel 10 bis en artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op verificateurs die
zijn gecertificeerd door een nationale autoriteit overeenkomstig artikel 54, lid 2, van deze verordening.
Nr. activiteitengroep

Toepassingsgebieden van de accreditatie

1a

Verbranding van brandstoffen in installaties waar alleen commercieel verhandelbare stan
daardbrandstof zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 601/2012 wordt gebruikt, of
waar aardgas wordt gebruikt in installaties van categorie A of B

1b

Verbranding van brandstoffen in installaties, zonder beperkingen

2

Raffineren van aardoliën

3

— Productie van cokes
— Roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts, inclusief pelleti
seren
— Productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van
continu gieten

4

— Productie of verwerking van ferrometalen (inclusief ferrolegeringen)
— Productie van secundair aluminium
— Productie of verwerking van non-ferrometalen, inclusief de productie van legeringen

5

Productie van primair aluminium (CO2- en PFK-emissies)

6

— Productie van cementklinkers
— Productie van kalksteen of branden van dolomiet of magnesiet
— Fabricage van glas, inclusief glasvezels
— Fabricage van keramische producten door middel van bakken
— Fabricage van isolatiemateriaal uit steenwol
— Drogen of verbranden van gips of de productie van gipsplaten en andere gipsproducten

7

— Productie van papierpulp uit hout of andere vezelmaterialen
— Productie van papier of karton

8

— Productie van zwartsel
— Productie van ammoniak
— Productie van organische chemicaliën in bulk door middel van kraken, reforming, gedeel
telijke of volledige oxidatie of door soortgelijke processen
— Productie van waterstof (H2) en synthesegas door reforming of gedeeltelijke oxidatie
— Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) en natriumbicarbonaat (NaHCO3)

9

— Productie van salpeterzuur (CO2- en N2O-emissies)
— Productie van adipinezuur (CO2- en N2O-emissies)
— Productie van glyoxaal en glyoxaalzuur (CO2- en N2O-emissies)
— Productie van caprolactam

10

— Afvangen van broeikasgassen van installaties die onder Richtlijn 2003/87/EG vallen met
het oog op vervoer en geologische opslag op een opslaglocatie waarvoor krachtens
Richtlijn 2009/31/EG een vergunning is verleend
— Vervoer van broeikasgassen via pijpleidingen met het oog op geologische opslag op een
opslaglocatie waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG

11

Geologische opslag van broeikasgassen in een opslaglocatie waarvoor een vergunning is
verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG

12

Luchtvaartactiviteiten (gegevens over emissies en tonkilometers)
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Nr. activiteitengroep

Toepassingsgebieden van de accreditatie

98

Overige activiteiten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG

99

Overige, door een lidstaat overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG opgenomen
activiteiten die moeten worden gespecificeerd in het accreditatiecertificaat

BIJLAGE II
Eisen met betrekking tot verificateurs
Met betrekking tot de eisen voor verificateurs is de geharmoniseerde norm uit hoofde van Verordening (EG) nr. 765/2008
betreffende eisen voor broeikasgasvalidatie en -verificatie-instanties voor gebruik bij accreditatie of andere vormen van
erkenning van toepassing. Daarnaast zijn de volgende in artikel 40, lid 1, bedoelde procedures, processen en regelingen
van toepassing:
a) een procedure en een beleid voor de communicatie met de exploitant of de vliegtuigexploitant en andere betrokken
partijen;
b) geschikte regelingen voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie;
c) een procedure voor het afhandelen van beroepen;
d) een procedure voor het afhandelen van klachten (waaronder een indicatief tijdschema);
e) een procedure voor het uitbrengen van een herzien verificatierapport wanneer een fout werd vastgesteld in het
verificatierapport of in het verslag van de exploitant of de vliegtuigexploitant nadat de verificateur het verificatierapport
heeft ingediend bij de exploitant of de vliegtuigexploitant die het op zijn beurt moet indienen bij de bevoegde
autoriteit;
f) een procedure of een proces voor het uitbesteden van verificatieactiviteiten aan andere organisaties.

BIJLAGE III
Minimumeisen voor het accreditatieproces en eisen voor accreditatie-instanties
Met betrekking tot de minimale eisen voor accreditatie en de eisen voor accreditatie-instanties is de geharmoniseerde
norm uit hoofde van Verordening (EG) nr. 765/2008 betreffende algemene eisen voor accreditatie-instellingen die
conformiteitsbeoordelingsorganen accrediteren van toepassing.
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