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Offentliggøres straks

Luxembourg, den 15. oktober 2014

EU's institutioner og organer bør gøre mere for at 

reducere deres CO2-fodaftryk, siger EU-revisorerne 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, 

opfordrer EU's institutioner og organer til at udarbejde en fælles politik for reduktion af 

drivhusgasemissioner (CO2-fodaftryk). Beretningen viser, at de 15 reviderede EU-

institutioner og -organer endnu ikke gør fuld brug af de miljøledelsesværktøjer, som 

Europa-Kommissionen anbefaler. Det går langsomt med at indføre EMAS, EU's ordning for 

miljøledelse og miljørevision, de tilgængelige oplysninger om den faktiske 

emissionsmængde er fragmentariske, og kun få institutioner og organer anvender grønne 

indkøb systematisk.  

"EU's institutioner og organer skal foregå med et godt eksempel og støtte EU's kommende 2030-mål for 

reduktion af drivhusgasemissioner", siger Ladislav Balko, det medlem af Revisionsretten, som er 

ansvarligt for beretningen. "Det er vigtigt ikke alene for deres egen troværdighed, men også for 

troværdigheden af EU's klimapolitik, at de er meget opmærksomme på miljøpræstationer i deres daglige 

drift." 

EU-revisorerne konstaterede, at det er lykkedes EU's institutioner og organer at vende udviklingen med 

stigende drivhusgasemissioner forårsaget af energiforbruget i deres bygninger. De foreliggende 

fragmentariske data gjorde det imidlertid ikke muligt at identificere en markant faldende tendens for andre 

emissionskilder, for eksempel for emissioner forårsaget af tjenesterejser. Over halvdelen af de reviderede 

EU-institutioner og -organer havde ikke opstillet kvantificerede mål for reduktion af deres emissioner. 

Frivillig udligning til kompensation for restemissioner er kun blevet brugt i begrænset omfang.  

Kommissionen fremmer grønne indkøb, og der er opstillet en model for miljøkriterier, som kan anvendes 

på frivillig basis i forbindelse med de relevante indkøbsprocedurer, men revisorerne konstaterede, at de 

mest ambitiøse kriterier blev anvendt i mindre end 20 % af de 160 reviderede procedurer. Mere end 

halvdelen af disse procedurer blev vurderet som "ikke grønne" eller kun "lysegrønne".   

EMAS-registrering af offentlige forvaltninger har været mulig siden 2001, og i juni 2014 var syv af de 

15 reviderede EU-institutioner og -organer registreret, mens fem andre var ved at forberede sig til at blive 
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det. Indførelsen af EMAS har givet både miljømæssige forbedringer og finansielle besparelser. 

Bemærkninger til redaktører: 

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer 

resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller 

forvaltningsspørgsmål. 

I denne særberetning (nr. 14/2014) "Hvordan beregner, reducerer og udligner EU's institutioner 

og organer deres drivhusgasemissioner?" vurderede Retten, om EU-institutionerne og -organerne 

havde en politik for reduktion af den administrative drifts indvirkning på miljøet, og om denne 

politik blev gennemført effektivt. 

Den Europæiske Unions miljøpolitik sigter mod et højt beskyttelsesniveau. Ifølge artikel 11 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal miljøbeskyttelseskrav integreres 

i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at 

fremme en bæredygtig udvikling. 

Revisionen omfattede 15 EU-institutioner og organer, dvs. alle EU-institutioner og -organer med 

over 500 ansatte i 2012. Den omfattede endvidere Det Europæiske Miljøagentur, fordi dette 

organ har særlige opgaver med direkte relation til revisionsemnet. Revisionen havde særlig fokus 

på Kommissionen, ikke kun på grund af dens størrelse, men også på grund af dens rolle som den 

EU-institution, der har initiativretten på det lovgivningsmæssige område. 

EU's revisorer anbefaler, at: 

- Kommissionen foreslår en fælles politik for reduktion af CO2-fodaftrykket fra EU-

institutionernes og -organernes administrative drift. En sådan politik bør omfatte et 

samlet kvantificeret mål for reduktionen af drivhusgasemissioner i 2030.  

- EU-institutionerne og -organerne indfører en harmoniseret tilgang til beregning og 

rapportering af deres direkte og indirekte drivhusgasemissioner. De bør udvikle en fælles 

tilgang til på frivillig basis at kompensere for de drivhusgasmissioner, som de ikke kan 

undgå 

- alle EU-institutioner og -organer registrerer sig under EU's ordning for miljøledelse og 

miljørevision, EMAS, og implementerer ordningen, idet de løbende reducerer eventuelle 

begrænsninger i dens anvendelsesområde 

- EU-institutionerne og -organerne anvender grønne indkøb, når det er muligt. 

 

  

 

 

 


