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Изменение 38
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Целта на EMAS е да насърчава 
непрекъснатото подобряване на 
екологичните резултати на 
организациите чрез въвеждане и 
прилагане на системи за управление на 
околната среда по организации, 
системна, обективна и периодична 
оценка на показателите на такива 
системи, предоставянето на информация 
относно екологичните резултати, открит 
диалог с обществеността и други 
заинтересовани страни, както и 
активното участие на служители в 
организацията и подходящо обучение.

(4) Целта на EMAS е да насърчава 
непрекъснатото подобряване на 
екологичните резултати на 
организациите чрез въвеждане и 
прилагане на системи за управление на 
околната среда по организации, 
изготвяне на минимални изисквания 
за резултатите и на еталони, в 
съответствие с най-добрите налични 
техники, системна, обективна и 
периодична оценка на показателите на 
такива системи, предоставянето на 
информация относно екологичните 
резултати, като се използват 
сравними показатели и рейтингови 
системи, открит диалог с 
обществеността и други заинтересовани 
страни, както и активното участие на 
служители в организацията и 
подходящо обучение.

Or. en

Обосновка

Изискванията за резултатите и еталоните следва да са съобразени с най-добрите 
налични техники, а постиженията на организациите спрямо техните конкуренти ––
прозрачни, с цел EMAS да се превърне в система, заслужаваща доверие. 
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Изменение 39
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Организациите следва да бъдат 
насърчавани да участват в EMAS 
доброволно и могат да извлекат 
допълнителна полза от гледна точка на 
нормативен контрол, икономии на
разходи и обществена представа.

(8) Организациите следва да бъдат 
насърчавани да участват в EMAS 
доброволно, като могат да извлекат 
допълнителна полза от гледна точка на 
нормативен контрол, икономии от
разходи и обществена представа, при 
условие че са в състояние да 
демонстрират високо равнище на 
екологичните резултати. 

Or. en

Обосновка

Всеки стимул или награда следва да е обвързан с измерими и подлежащи на проверка 
резултати и постижения. 

Изменение 40
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Запазеният знак на EMAS следва да 
е привлекателен комуникационен и 
маркетингов инструмент за 
организациите, което повишава 
информираността на клиентите. 
Правилата за използване на запазения 
знак на EMAS следва да се опростят 
чрез използването на един единствен
запазен знак и съществуващите 
ограничения следва да се отменят, 
стига да не се получи объркване с 
етикети за екологични продукти.

(15) Запазеният знак на EMAS следва да 
е привлекателен комуникационен и 
маркетингов инструмент за 
организациите, който повишава 
информираността на клиентите по 
отношение на EMAS. Правилата за 
използване на запазения знак на EMAS 
следва да се опростят чрез използването 
на един-единствен запазен знак.
Въпреки това съществуващите 
ограничения следва да се засилят, 
доколкото се касае за евентуално 
объркване с етикети за екологични 
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продукти. 

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията би открило пътя към редица евентуални средства за 
неправилно използване, тъй като съществува вероятност запазеният знак да се 
изтълкува погрешно като екомаркировка. В резултат на това запазеният знак на 
EMAS трябва да бъде строго забранен по отношение на продукти и реклами. 

Изменение 41
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За осигуряване на целесъобразност 
и съпоставимост на информацията, 
докладването относно напредъка в
екологичните резултати на 
организациите следва да е въз основа на 
общи показатели, насочени към 
ключови екологични области. Това 
следва да подпомогне организациите в 
сравняването на техните резултати за 
различни отчетни периоди.

(18) За осигуряване на целесъобразност 
и съпоставимост на информацията, 
докладването на екологичните 
резултати на организациите следва да е 
въз основа на специфични за 
отделните сектори показатели, 
насочени към ключови екологични 
области, на равнище процес и на 
равнище продукт, като се използват 
подходящи еталони и скали. Това 
следва да подпомогне организациите в 
сравняването на техните резултати с 
резултатите на други организации. 

Or. en

Обосновка

Общите показатели, като например общото потребление на енергия, обикновено не 
са важни, тъй като не предоставят възможност за логични сравнения между 
организациите. Дори и ако тези данни са свързани с физическата продукция или с 
продукцията, изразена в парично отношение, включвайки добавената стойност или 
броя на служителите, те осигуряват много малко информация и биха могли да се 
определят като тъждествени на резултатите от сравняване на ябълки и портокали. 
Предпоставка за сериозни оценки на резултатите и въвеждането на еталони е 
сравняването на сравними дейности или процеси, включително косвени дейности, 
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като например продуктите.

Изменение 42
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Справочните документи, 
включващи най-добра практика за 
управление на околната среда и 
показатели за екологични резултати за 
специфични сектори, следва да се 
разработят чрез информационен 
обмен и сътрудничество между 
държавите-членки. Тези документи 
следва да помогнат на организациите 
по-добре да се съсредоточат върху най-
важните екологични аспекти в даден 
сектор.

(19) Следва да се разработят 
справочни документи, включващи най-
добра екологична практика, минимални 
изисквания за резултатите и 
показатели за екологични резултати, в 
т.ч. еталони и скали за специфични 
сектори. Тези документи следва да 
гарантират минимално равнище на 
екологичните резултати, да 
установят ниво на отлични 
постижения, да предвиждат 
извършване на оценки и класиране на 
постигнатото равнище на 
екологичните резултати, да 
предоставят възможност за значими 
сравнения между организациите и да 
помогнат на организациите по-добре да 
се съсредоточат върху най-важните 
екологични аспекти в даден сектор. 
Документите следва да се изготвят 
след създаването на програма с 
приоритетите, въз основа, например, 
на справочни документи за „най-
добрите налични техники” (BREF) и 
критерии за екомаркировка, ако 
такива са налице.

Or. en

Обосновка

BREF = справочни документи за „най-добрите налични техники”. Секторните 
справочни документи са от изключително значение за превръщането на EMAS във 
взискателна система за отлични постижения, излизаща извън пределите на подхода 
на системата за управление. 
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Изменение 43
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Регламент (ЕО) № xxxx/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […. дата] относно определяне на 
изискванията за акредитация и 
наблюдение на пазара във връзка с 
пускането на продукти на пазара 
организира акредитация на 
национално и европейско равнище и 
задава цялостната рамка за 
акредитация. Настоящият 
регламент допълва тези правила, 
доколкото е необходимо, като 
същевременно отчита специфичните 
характеристики на EMAS и особено 
нуждата да се осигури висока степен 
на доверие от заинтересованите 
страни, по-специално държавите-
членки, и задава по-специфични 
правила, където е уместно.

(20) Настоящият регламент запазва 
системата от процедурни разпоредби 
и разпоредби относно качеството по 
отношение на издаването на 
разрешителни и надзора на 
проверяващите по околната среда, 
приети през 1993 г. в първия 
регламент за EMAS. Това означава, че 
държавите-членки могат да запазят 
своите системи за издаване на 
разрешителни и надзор, които в 
някои държави-членки са правно 
обвързващо екологично 
законодателство, предоставящи на 
физическите лица достъп до 
определена професия, тоест 
професията на проверяващ по 
околната среда. Въпреки това 
държавите-членки могат да 
използват своя акредитиращ орган, в 
съответствие с Регламент (EО) № 
765/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета за определяне на 
изискванията за акредитация и 
надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти, 
с цел изпълнение на разпоредбите на 
настоящия регламент, като 
същевременно се гарантира, че EMAS 
подсигурява качеството на всяко 
отделно лице, което подава заявление 
за работа като проверяващ по 
околната среда, а не само на 
организации. 

Тези разпоредби следва да осигурят и 
непрекъснато да подобряват 
компетентността на проверяващите по 
околната среда чрез предоставяне на 

Разпоредбите относно EMAS следва 
да осигурят и непрекъснато да 
подобряват компетентността на 
проверяващите по околната среда чрез 
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независима и неутрална система за 
акредитация, обучение и подходящ 
надзор върху дейността им, като по този 
начин се гарантира прозрачността и 
доверието в организациите, участващи в 
EMAS.

предоставяне на независима и неутрална 
система за акредитация, обучение и 
подходящ надзор върху дейността им, 
като по този начин се гарантира 
прозрачността и доверието в 
организациите, участващи в EMAS.

Or. en

Обосновка

Издаването на разрешителни за проверяващи по околната среда се счита за 
разрешение за практикуване на професия, съпоставимо с разрешението за 
строителен инженер или финансов одитор. В резултат на това изменянето на 
процедурата по издаване на разрешителните и органа, който ги издава, в 
съответствие с новия подход, следва да се отхвърли. В бъдеще издаването на 
разрешителните ще остане в компетенциите на държавите-членки, като те ще 
могат да вземат решения относно това, как ще регулират процедурата по 
издаването на разрешения на проверяващи по околната среда и надзора над тях.

Изменение 44
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Без да се засягат правилата в 
Договора относно държавната помощ, 
държавите-членки следва да 
предоставят стимули на регистрираните 
организации, като например достъп до 
финансиране или данъчни облекчения в 
рамката на схеми за подпомагане на 
екологичните резултати на 
промишлеността. 

(22) Без да се засягат правилата в 
Договора относно държавната помощ, 
държавите-членки следва да 
предоставят стимули на регистрираните 
организации, които постигат 
отлични резултати, като например 
достъп до финансиране или данъчни 
облекчения в рамката на схеми за 
подпомагане на екологичните резултати 
на промишлеността.

Or. en

Обосновка

Всеки стимул или награда следва да е обвързан с измерими и подлежащи на проверка 
резултати и постижения. 
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Изменение 45
Jens Holm

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С цел да се осигури хармонизирано 
прилагане на настоящия регламент 
Комисията ще изготви, при 
необходимост, справочни документи 
по сектори за областта, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент.

(24) С цел да се осигури хармонизирано 
прилагане на настоящия регламент,
Комисията изготвя справочни 
документи по сектори за областта, 
попадаща в обхвата на настоящия 
регламент, вследствие на програма с 
приоритетите, прегледана от 
държавите-членки и 
заинтересованите страни. 

Or. en

Изменение 46
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „доклад за екологичните 
резултати“ означава пълната 
информация за обществеността и 
други заинтересовани страни относно 
екологичните резултати на 
организацията и нейното 
съответствие с приложимите 
законови изисквания, свързани с 
околната среда;

(16) „актуализирана екологична
декларация“ означава ежегодно 
актуализираните данни в 
екологичната декларация.

Or. en

Обосновка

Освен настоящата форма на екологичната декларация ще стане задължително и 
предоставянето на доклади за екологичните резултати, основаващи се на 
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допълнителни ключови показатели. Това представлява неприемлива тежест, в 
частност за малките и средни предприятия. Поради това се предлага докладите за 
екологичните резултати да бъдат заменени с актуализирани екологични декларации. 
Настоящото изменение се прилага по еднакъв начин към членове 6, 7, 14, 17, 18, 19, 
буква и), 22 и 24.

Изменение 47
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „проверяващ по околната среда“ 
означава физическо или юридическо 
лице, или сдружение или група от 
такива лица, квалифицирани като 
орган за оценка на съответствието, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ xxxx/2008, който е получил 
акредитация в съответствие с 
настоящия регламент;

(18) „проверяващ по околната среда“ 
означава физическо или юридическо 
лице, или сдружение или група от 
такива лица, което е получило или 
които са получили акредитация, в 
съответствие с процедурите и 
условията, изложени в глава V, и е 
независимо от съответната 
организация.

Or. en

Обосновка

От доста години в държавите-членки функционира добре работеща и изпитана 
система за акредитация. Би било контрапродуктивно да се променя тази добре 
функционираща система, която бе създадена в съответствие с член 5 от EMAS II. 
Процесът на партньорските проверки доказа доброто функциониране на тези 
системи.

Изменение 48
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) „акредитиращ орган“ означава 
национален орган за акредитация по 

(26) „лицензиращ орган“ означава 
орган, определен от държава-членка с 
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смисъла на Регламент (ЕО) 
№ xxxx/2008.

цел издаване на разрешителни на 
проверяващи по околната среда, 
който отговаря за упражняването на 
надзор над тези лица и организации. 
Държавите-членки могат да 
определят свой акредитиращ орган, в 
съответствие с Регламент (EО) №
765/2008, за орган за издаване на 
разрешения съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

От доста години в държавите-членки функционира добре работеща и изпитана 
система за акредитация. Според принципа на субсидиарността тя следва да бъде 
оставена на държавите-членки.

Изменение 49
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 3 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявления за регистрация от 
организации извън Общността може 
да се адресират до компетентен 
орган в държавата-членка, в която е 
акредитиран проверяващият по 
околната среда, извършил проверката 
и заверил системата за управление на 
околната среда на организацията.
3. Организация с обекти, разположени в 
една или повече държави-членки, може 
да заяви една единствена корпоративна 
регистрация за всички тези обекти или 
няколко от тях.

3. Организация с обекти, разположени в 
повече държави-членки, може да заяви 
една единствена корпоративна 
регистрация за всички тези обекти или 
няколко от тях. Една единствена 
корпоративна регистрация е 
допустима, след като всички обекти, 
които трябва да се вземат предвид в 
нея, са регистрирани в съответните 
държави-членки.
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Заявления за една единствена 
корпоративна регистрация се адресират 
до компетентен орган на държавата-
членка, където се намира главното 
седалище на организацията или нейният 
управленски център, определен за 
целите на настоящата разпоредба.

Заявления за една единствена 
корпоративна регистрация се адресират 
до компетентен орган на държавата-
членка, където се намира главното 
седалище на организацията или нейният 
управленски център, определен за 
целите на настоящата разпоредба.

3а. Заявления за регистрация от 
организации извън Общността се 
подават до създадения от Комисията 
орган съгласно член 11а.
3б. Когато в една единствена 
корпоративна регистрация съгласно 
параграф 3 се включват обекти извън 
Общността, тогава се прилагат 
съответно параграфи 3 и 3а.

Or. de

Обосновка

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Изменение 50
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите могат да се 
консултират с органа, посочен в член 
33, параграф 3, установен в 
държавата-членка, където 
организацията подава заявление за 

заличава се
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регистрация.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 33 от органите ще се изиска да създадат система, която да осигури 
предоставянето, при поискване, на информация и съдействие на организации в процес 
на регистрация, във връзка със законови разпоредби относно околната среда. Това 
обаче би довело до силна натовареност на администрацията, предизвиквайки 
затруднения за органите.

Изменение 51
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите могат да се 
консултират с органа, посочен в член 
33, параграф 3, установен в 
държавата-членка, където 
организацията подава заявление за 
регистрация.

2. Организациите могат да се 
консултират с органа, посочен в член 
33, параграф 3. Що се отнася до 
обекти извън Общността, те могат 
да се обърнат към създадения от 
Комисията орган съгласно член 11а.

Or. de

Обосновка

Ако процедурата по регистрация е организирана в съответствие с предложеното в А, 
разпределянето на изискванията за информация могат да се опростят.
Предложеното от Комисията решение би създало прекомерна административна 
тежест, тъй като по тази система всеки компетентен орган би следвало да 
предоставя информация, както е посочено в член 33, параграфи 1 и 2. Това означава, 
че те би трябвало да предоставят информация относно действащите законови 
разпоредби във връзка с околната среда и компетентните правоприлагащи органи в 
световен мащаб. Това би претоварило с работа тези органи и също би увеличило 
значително разходите за процедурата по регистрация.
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Изменение 52
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед на резултатите от прегледа, 
организациите разработват и прилагат 
система за управление на околната 
среда, отговаряща на всички 
изисквания, посочени в приложение ІІ, 
като вземат под внимание най-
добрата практика в управлението на 
околната среда за съответния 
сектор, както е посочено в член 46, 
ако е налична такава.

4. С оглед на резултатите от прегледа, 
организациите разработват и прилагат
система за управление на околната 
среда, отговаряща на всички 
изисквания, посочени в приложение ІІ. 

Or. de

Обосновка

С цел да се избегне прекомерно бюрократизиране на EMAS, следва да се изостави 
идеята за развитие на „практика по управление на околната среда за конкретни 
сектори” . Организациите силно се различават и не могат да бъдат описвани по 
начин, конкретен за отделните сектори; в допълнение, така се създават нови условия 
за заверяване и регистрация в процедури, които не могат да бъдат наблюдавани в 
достатъчна степен от засегнатите организации. Освен това, справочните 
документи би трябвало да се актуализират непрекъснато.

Изменение 53
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед на резултатите от прегледа, 
организациите разработват и прилагат 
система за управление на околната 
среда, отговаряща на всички 
изисквания, посочени в приложение ІІ, 
като вземат под внимание най-
добрата практика в управлението на 

4. С оглед на резултатите от прегледа, 
организациите разработват и прилагат 
система за управление на околната 
среда, обхващаща всички изисквания, 
посочени в приложение ІІ, като 
изпълняват изискванията за 
съответния сектор, както е посочено в 
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околната среда за съответния сектор, 
както е посочено в член 46, ако е 
налична такава.

член 46, ако има налични такива.

Or. en

Обосновка

Изискванията от документите за отделните сектори следва да се изпълняват, а не 
просто "да се вземат под внимание". 

Изменение 54
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Организациите предоставят 
материални или документални 
доказателства, показващи, че 
организацията спазва всички 
приложими законови разпоредби, 
свързани с околната среда, които са 
установени.

5. Организациите декларират, че с 
оглед на резултатите от екологичния 
одит, няма никакво основание за 
нарушение на законовите разпоредби, 
свързани с околната среда.

Организациите могат да поискат 
уверение за съответствие от 
компетентния правоприлагащ орган 
или органи в съответствие с член 33, 
параграф 5.
Организации извън Общността се 
позовават и на отнасящите се до 
околната среда законови разпоредби, 
приложими за сходни организации в
държавите-членки, където те 
възнамеряват да представят своето 
заявление.

Организации и обекти извън 
Общността се позовават и на 
отнасящите се до околната среда 
законови разпоредби, приложими за 
сходни организации и обекти в 
Общността.

Or. de

Обосновка

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
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Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das  System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter. 

Изменение 55
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Организациите предоставят 
материални или документални 
доказателства, показващи, че 
организацията спазва всички 
приложими законови разпоредби, 
свързани с околната среда, които са 
установени.

5. Организациите предоставят 
материални или документални 
доказателства, показващи, че 
организацията спазва всички 
приложими законови разпоредби, 
свързани с околната среда, които са 
установени, като изпълнява поне 
изискванията, описани в съответния 
справочен документ за „най-добрите 
налични техники”, ако има такива.

Or. en

Обосновка

BREF = справочни документи за „най-добрите налични техники”. Секторните 
справочни документи са от изключително значение за превръщането на EMAS във 
взискателна система за отлични постижения, излизаща извън пределите на подхода 
на системата за управление. 
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Изменение 56
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Организациите подготвят екологична 
декларация в съответствие с 
приложение ІV, част Б.

7. Организациите подготвят екологична 
декларация в съответствие с 
приложение ІV, част Б.

Когато за конкретния сектор са 
налични справочни документи, както 
е посочено в член 46, оценката на 
резултатите на организацията се 
прави с позоваване на съответния 
документ.

Or. de

Обосновка

Справочните документи, предвидени в член 46 водят до прекомерна административна 
тежест. Те не са само спомагателни средства, а действителни предпоставки за 
регистрацията и следователно трябва задължително да се прилагат. Това ще 
ограничи потребителите излишно и ще намали готовността за участие.

Изменение 57
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за конкретния сектор са налични 
справочни документи, както е посочено 
в член 46, оценката на резултатите 
на организацията се прави с позоваване 
на съответния документ.

Когато за конкретния сектор са налични 
справочни документи, както е посочено 
в член 46, организацията спазва 
изискванията от съответния документ.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 18/65 AM\765244BG.doc

BG

Обосновка

Следва да се спазват изискванията от наличните справочни документи за отделните 
сектори. 

Изменение 58
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението за регистрация се 
адресира до компетентния орган, 
определен в съответствие с член 3, и 
включва следното:

2. Заявлението за регистрация се 
адресира до компетентния орган, 
определен в съответствие с член 3, и 
включва следното:

а) заверената екологична декларация в 
електронен формат;

а) заверената екологична декларация в 
оригинал;

б) декларацията, посочена в член 24, 
параграф 9, подписана от проверяващия 
по околната среда, заверил 
екологичната декларация;

б) декларацията, посочена в член 24, 
параграф 9, подписана от проверяващия 
по околната среда, заверил 
екологичната декларация;

в) попълнен формуляр, който съдържа 
поне посочения в приложение VІ 
минимум от информация;

в) попълнен формуляр, който съдържа 
поне посочения в приложение VІ 
минимум от информация;

г) доказателство за заплащане на 
съответните такси.

Заедно със заявлението или в кратък 
срок след неговото подаване 
организацията изпраща на 
компетентния орган файл със 
съдържанието на екологичната 
декларация, който може да се 
публикува в интернет.

Or. de

Обосновка

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
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eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Изменение 59
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 — буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) доказателства за спазване на 
изискванията, предвидени в член 4.

Or. en

Обосновка

При подаването на заявление за регистрация трябва да има доказателства за 
спазване на разпоредбите, предвидени в член 4.

Изменение 60
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регистрираната организация 
ежегодно:

2. Регистрираната организация освен 
това:

а) извършва вътрешен одит на 
екологичните резултати и спазването на 
приложимите законови разпоредби във 
връзка с околната среда в съответствие с 
приложение IIІ;

а) извършва вътрешен одит на 
екологичните резултати и спазването на 
приложимите законови разпоредби във 
връзка с околната среда в съответствие с 
приложение IIІ;

б) подготвя доклад за екологичните 
резултати в съответствие с 
изискванията, предвидени в приложение 
ІV, части В и Г;

б) ежегодно подготвя доклад за 
екологичните резултати в съответствие 
с изискванията, предвидени в 
приложение ІV, части В и Г;

в) предава заверения доклад за 
екологичните резултати на 

в) предава заверения доклад за 
екологичните резултати на 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 20/65 AM\765244BG.doc

BG

компетентния орган; компетентния орган;

г) предава на компетентния орган 
попълнен формуляр, който съдържа 
поне посочения в приложение VІ 
минимум от информация.

Or. de

Обосновка

Изискването за годишен одит не съответства на приложение III, точка 4, в която се 
предвижда цикъл от до 36 месеца, определян за всеки конкретен случай. Ежегодното 
представяне на формуляр представлява ненужна бюрократична мярка. 
Съобщаването на промените е достатъчно. Неговото изрично регулиране обаче не е 
необходимо.

Изменение 61
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подготвя доклад за екологичните 
резултати в съответствие с 
изискванията, предвидени в приложение 
ІV, части В и Г;

б) подготвя актуализирана екологична 
декларация в съответствие с 
изискванията, предвидени в приложение 
ІV, част В;

Or. en

Обосновка

Изготвянето на доклад за екологичните резултати, в съответствие с приложения В и 
Г, създава неприемлива административна тежест за дружествата и не може да 
бъде подкрепено. Следва да се запази текущата практика на ежегодно актуализиране 
на екологичните декларации.
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Изменение 62
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогация за малки организации Правила за малки организации
1. По искане на малка организация 
компетентните органи удължават за 
тази организация посочения в член 6, 
параграф 1 тригодишен период на до 
пет години и/или посочения в член 6, 
параграф 2 едногодишен период на до 
две години при условие, че са 
изпълнени всички от следните условия:

1. При малките организации се 
удължава посочения в член 6, параграф 
2 едногодишен период на до три 
години при условие, че са изпълнени 
всички от следните условия:

а) липсват рискове за околната среда; а) липсват значителни рискове за 
околната среда;

б) организацията не е планирала 
оперативни промени в своята система за 
управление на околната среда; и

б) организацията не е планирала 
значителни оперативни промени в 
своята система за управление на 
околната среда; и

в) не съществуват значителни местни 
екологични проблеми.

в) не съществуват значителни местни 
екологични проблеми, за които 
организацията има принос.

2. За получаване на отсрочката, 
посочена в параграф 1, съответната 
организация представя заявление на 
компетентния орган, който е 
регистрирал организацията, и 
представя доказателства, че 
условията за дерогация са изпълнени.
3. Организации, ползващи се от 
отсрочка до две години, както е 
посочено в параграф 1, предават 
незаверения доклад за екологичните 
резултати на компетентния орган за 
всяка година, за която са освободени 
от задължението да имат заверен 
доклад за екологичните резултати.

3. Тези организации предават 
незаверения доклад за екологичните 
резултати на компетентния орган за 
всяка година.

Or. de
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Обосновка

Честотата на одита, доклада за екологични резултати и екологичната декларация в 
предложената за малките организации схема е неприложима. Процедурата е сложна 
и ще създаде прекомерни административни разходи. По-добра е схемата, която се 
съдържаше по същество в първия регламент за EMAS. Според тази схема малките 
организации се освобождават от годишни заверки. Тъй като в последна сметка 
компетентният орган решава дали да продължи или не с регистрацията, така се 
премахва ненужна процедура.

Изменение 63
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на малка организация 
компетентните органи удължават за 
тази организация посочения в член 6, 
параграф 1 тригодишен период на до 
пет години и/или посочения в член 6, 
параграф 2 едногодишен период на до 
две години при условие, че са 
изпълнени всички от следните условия:

1. Екологичната декларация се 
актуализира ежегодно и се заверява 
от проверяващия по околната среда. 
Отклонение от принципа на 
ежегодното заверяване се допуска, при 
условие че са изпълнени всички от 
следните условия:

а) липсват рискове за околната среда; а) липсват значителни рискове за 
околната среда;

б) организацията не е планирала 
оперативни промени в своята система за 
управление на околната среда; и

б) организацията не е планирала 
оперативни промени в своята система за 
управление на околната среда; и

в) не съществуват значителни местни 
екологични проблеми.

в) не съществуват значителни местни 
екологични проблеми.

2. За получаване на отсрочката, 
посочена в параграф 1, съответната 
организация представя заявление на 
компетентния орган, който е 
регистрирал организацията, и 
представя доказателства, че 
условията за дерогация са изпълнени.
3. Организации, ползващи се от 
отсрочка до две години, както е 
посочено в параграф 1, предават 
незаверения доклад за екологичните 
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резултати на компетентния орган за 
всяка година, за която са освободени 
от задължението да имат заверен 
доклад за екологичните резултати.

Or. en

Обосновка

По принцип едногодишният цикъл следва да се запази, както в ISO 14001, но 
изключения може да се правят при малки и средни предприятия в съответствие с 
горепосочените условия. Не е необходимо да се подава никакво заявление до 
компетентния орган, тъй като проверяващият по околната среда е този, който 
може да вземе решение за отклонение от цикъла на заверяване.

Изменение 64
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организацията не е планирала 
оперативни промени в своята 
система за управление на околната 
среда; и

б) организацията не е планирала 
значителни промени, както са 
определени в член 8; и

Or. it

Обосновка

Задълженията, свързани с поддръжката на системата EMAS водят до високи 
административни разходи, които трудно могат да се поемат от МСП. С оглед на 
улесняване на достъпа на европейски МСП до системата, тези разходи следва да се 
съкратят в случаите когато организацията не планира извършването на значителни 
промени в своята система на производство, както и когато няма основания да се 
очакват нови опасности за околната среда или местни екологични проблеми.
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Изменение 65
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 8  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съществени промени в 
една регистрирана организация, 
организацията извършва екологичен 
преглед на тези промени, включително 
на техните екологични аспекти и 
въздействия.

1. Когато регистрирана организация 
планира въвеждането на съществени 
промени, организацията извършва 
екологичен преглед на тези промени, 
включително на техните екологични 
аспекти и въздействия.

Or. it

Обосновка

Системата EMAS следва да не бъде препятствие за технологичното развитие и за 
производствените планове на фирмите, а следва да се придържа към промишленото 
развитие и да гарантира неговите екологични стандарти.

Изменение 66
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 8  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Актуализираният екологичен преглед 
и изменената политика в областта на 
околната среда се проверяват и 
заверяват. 

3. Актуализираният екологичен преглед 
и изменената политика в областта на 
околната среда се проверяват и 
заверяват след извършените промени. 

Or. it

Обосновка

Системата EMAS следва да не бъде препятствие за технологичното развитие и за 
производствените планове на фирмите, а следва да се придържа към промишленото 
развитие и да гарантира неговите екологични стандарти.
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Изменение 67
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистрираната организация въвежда 
одитна програма, която гарантира, че за 
определен период от време, не 
превишаващ три години, всички 
дейности в организацията се подлагат на 
одит в съответствие с изискванията, 
посочени в приложение ІІІ.

1. Регистрираната организация въвежда 
одитна програма, която гарантира, че за 
определен период от време, не 
превишаващ три години, съгласно 
разпоредбите на член 7, всички 
дейности в организацията се подлагат на 
одит в съответствие с изискванията, 
посочени в приложение ІІІ.

Or. el

Обосновка

Необходимо е този член да се приведе в съответствие с разпоредбите на член 7 
относно дерогация за малки организации.

Изменение 68
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Запазеният знак на EMAS, посочен в 
приложение V, може да се използва 
само от регистрирани организации, само 
докато тяхната регистрация е валидна.

1. Запазеният знак на EMAS, посочен в 
приложение V, се използва само от 
регистрирани организации, само докато 
тяхната регистрация е валидна.

Or. el
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Изменение 69
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Запазеният знак на EMAS може да се 
използва само в съответствие с 
техническите спецификации, посочени в 
приложение V.

2. Запазеният знак на EMAS се използва 
само в съответствие с техническите 
спецификации, посочени в приложение 
V.

Or. el

Обосновка

Необходимо е формулировката да се конкретизира, за да се избегне всякаква 
възможност за неправилно тълкуване.

Изменение 70
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай, че дадена организация 
избере, в съответствие с член 3, 
параграф 3, да не включва в 
корпоративната регистрация всички 
свои обекти в рамките на 
Общността, тя гарантира, че при 
нейните комуникации с 
обществеността и при използването 
от нея на запазения знак на EMAS 
ясно личи кои обекти са включени в 
регистрацията.

заличава се

Or. de

Обосновка

Това правило действително принуждава включването на всички обекти на дадена 
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организация в Общността в EMAS и  в една единствена корпоративна регистрация. То 
може да се заличи изцяло, ако се приеме схемата за регистрация в А. 

Изменение 71
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 10 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Да не се използва запазеният знак във 
връзка със сравнителни претенции, 
отнасящи се до други дейности и 
услуги, или по начин, който може да 
създаде объркване с етикети за 
екологични продукти.

4. Да не се използва запазеният знак във 
връзка със сравнителни претенции, 
отнасящи се до други дейности и 
услуги, или по начин, който може да 
създаде объркване с етикети за 
екологични продукти. В частност, 
строго се забранява използването на 
запазения знак върху продукти, 
техните опаковки или в 
информация/реклама относно 
продукти.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията би открило пътя към редица евентуални средства за 
неправилно използване, тъй като съществува вероятност запазеният знак да се 
изтълкува погрешно като екомаркировка. В резултат на това запазеният знак на 
EMAS трябва да бъде строго забранен по отношение на продукти и реклами. 

Изменение 72
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Комисията определя компетентен 
орган за изпълнение на следните 
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задачи:
а) водене на европейския регистър на 
регистрираните организации;
б) създаването и допълнителното 
разработване на интернет 
платформа за европейския регистър, 
която се използва при регистрацията 
от компетентните органи на 
държавите-членки;
в) регистрацията на организации 
извън Общността и на обекти извън 
Общността от организации с главно 
седалище в Общността;
г) организационната подготовка на 
форума на компетентните органи 
съгласно член  15;
д) изготвянето на партньорска 
оценка съгласно член 16.

Or. de

Обосновка

Координирането на дейностите на компетентните органи, по-специално 
разработването на единна интернет платформа следва също да се извършва 
централизирано, както задачите за регистрация за организации и обекти извън 
Общността. Това намалява значително разноските за регистрация.

Изменение 73
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглеждане на съображенията на 
заинтересованите страни, включително 
акредитиращи органи и компетентни 
правоприлагащи органи, относно 
кандидатстващи или регистрирани 
организации,

а) разглеждане на съображенията на 
заинтересованите страни, включително 
акредитиращи органи и компетентни 
правоприлагащи органи, както и 
представителни органи на 
организациите, относно 
кандидатстващи или регистрирани 
организации,
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Or. it

Обосновка

Компетентните органи следва да имат възможност да се възползват от 
наблюденията на организациите, които са регистрирани или са в процес на 
регистрация, а също така следва да се предвиди механизъм, чрез който организациите 
могат съвместно да допринасят за ефективното управление на схемата с цел да се 
гарантира, че компетентните органи функционират по балансиран начин.

Изменение 74
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи създават и 
поддържат регистър на организациите, 
регистрирани в техните държави-
членки, включващ техните екологични 
декларации или доклади за 
екологичните резултати в електронен 
формат, и актуализират този 
регистър ежемесечно.

2. Компетентните органи създават и 
поддържат регистъра по отношение на 
организациите, регистрирани в техните 
държави-членки, включващ техните 
екологични декларации или доклади за 
екологичните резултати в електронен 
формат.

Този регистър е публично достъпен чрез 
уебсайт.

Този регистър е публично достъпен чрез 
уебсайт.

Or. de

Обосновка

Регистърът следва да се стандартизира, а ежемесечното докладване да отпадне. От 
2001 г. насам в Германия се поддържа децентрализиран интернет регистър, който се 
актуализира в реално време. 
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Изменение 75
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки месец компетентните 
органи съобщават на Комисията 
промените в регистъра, посочен в 
параграф 2.

заличава се

Or. de

Обосновка

Регистърът следва да се стандартизира, а ежемесечното докладване да отпадне. От 
2001 г. насам в Германия се поддържа децентрализиран интернет регистър, който се 
актуализира в реално време.

Изменение 76
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато една организация подаде 
заявление за регистрация, 
компетентният орган регистрира тази 
организация и ѝ издава регистрационен 
номер, ако са изпълнени всички от 
следните условия:

2. Когато една организация подаде 
заявление за регистрация, 
компетентният орган регистрира тази 
организация и ѝ издава регистрационен 
номер, ако са изпълнени всички от 
следните условия:

а) компетентният орган е получил 
заявление за регистрация, което 
включва всички документи, посочени в 
член 5, параграф 2, букви а) до г);

а) компетентният орган е получил 
заявление за регистрация, което 
включва всички документи, посочени в 
член 5, параграф 2, букви а) до г);

б) компетентният орган е проверил, че 
проверката и заверката са извършени в 
съответствие със задълженията, 
посочени в членове 24 до 27; и

б) компетентният орган няма основания 
да предполага, че проверката и 
заверката не са извършени в 
съответствие със задълженията, 
посочени в членове 24 до 27; и
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в) компетентният орган е 
удовлетворен въз основа на 
получените материални 
доказателства или от положителен 
доклад от компетентния
правоприлагащ орган, че 
организацията спазва законовите 
разпоредби.

в) компетентният орган няма 
основания да предполага, че 
организацията извършва нарушения 
срещу съответните законови 
разпоредби във връзка с околната 
среда. 

Or. de

Обосновка

Тези изменения следват от Д. С цел да се намали тежестта на процедурата, 
компетентният орган няма да извършва обхватни собствени проверки, които вече са 
били извършени от проверяващия по околната среда или от органа за регистрация.

Изменение 77
Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако компетентен орган получи 
надзорен доклад от органа за 
акредитация, от който е видно, че 
дейностите на проверяващия по 
околната среда не са извършени 
задоволително, за да гарантират, че 
кандидатстващата организация 
изпълнява изискванията на настоящия 
регламент, той отказва да регистрира 
тази организация.

5. Ако компетентен орган получи 
надзорен доклад от органа за 
акредитация, от който е видно, че 
дейностите на проверяващия по 
околната среда не са извършени 
задоволително, за да гарантират, че 
кандидатстващата организация 
изпълнява изискванията на настоящия 
регламент, той отказва да регистрира 
тази организация. Компетентният 
орган приканва организацията да 
представи ново заявление за 
регистрация. Акредитиращият 
органи извършва проверка на 
дейностите на проверяващия по 
околната среда и предоставя 
възможност на засегнатия 
проверяващ по околната среда да 
изрази своето становище по въпроса. 
Ако той не представи 
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удовлетворително обяснение, 
неговата акредитация като оценяващ 
орган съгласно Регламент (ЕО) 
xxxx/2008 временно се прекратява.

Or. it

Обосновка

Ако внесеното от дадена организация заявление за регистрация бъде отхвърлено, 
защото дейностите на проверяващия по околната среда не са били проведени в 
достатъчно адекватна степен, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията на 
настоящия регламент, акредитиращият орган следва да прикани организацията да 
представи ново заявление и да проведе разследване във връзка с дейностите на 
проверяващия по околната среда с цел да се избегнат случаи на некомпетентност или 
корупция. 

Изменение 78
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако компетентен орган получи 
надзорен доклад от органа за 
акредитация, от който е видно, че 
дейностите на проверяващия по 
околната среда не са извършени 
задоволително, за да гарантират, че 
регистрираната по EMAS организация 
спазва изискванията на настоящия 
регламент, регистрацията се 
прекратява.

2. Същото се прилага, ако компетентен 
орган получи надзорен доклад от органа 
за акредитация, от който е видно, че 
дейностите на проверяващия по 
околната среда не са извършени 
задоволително, за да гарантират, че 
регистрираната по EMAS организация 
спазва изискванията на настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение цели да гарантира, че организацията има възможност да 
проведе изслушване, което е задължително по закон, преди вземането на 
неблагоприятно решение.
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Изменение 79
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Временно се прекратява 
регистрацията на регистрирана 
организация или тя се заличава от 
регистъра, в зависимост от случая, ако 
тя не представи на компетентен орган в 
срок от един месец от искането някой 
от следните документи:

3. Временно се прекратява 
регистрацията на регистрирана 
организация или тя се заличава от 
регистъра, в зависимост от случая, ако 
тя не представи на компетентен орган в 
срок от три месеца от искането 
заверените актуализации на 
екологичните декларации, доклада за 
екологичните резултати или 
подписаната декларация, посочена в 
член 24, параграф 9.

а) заверените актуализации на 
екологичните декларации, доклада за 
екологичните резултати или 
подписаната декларация, посочена в 
член 24, параграф 9;

б) формуляр, който съдържа поне 
посочената в приложение VІ 
минимална информация от 
организацията.

Or. de

Обосновка

Опитът на компетентните органи показва, че срокът от един месец е прекалено 
кратък. Закъснения могат да възникнат не по вина на организацията (заболяване на 
проверяващия по околната среда, неоправдан отказ за заверка от страна на 
проверяващия по околната среда и т.н.), които не винаги следва незабавно да доведат 
до временно прекратяване във всеки случай. Представянето на формуляра се счита за 
ненужно.
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Изменение 80
Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Компетентният орган може да 
реши да запази регистрацията на 
организацията, ако бъде доказано, че 
неспазването е възникнало неволно и 
че причините за самото неспазване са 
били отстранени.

Or. it

Обосновка

На компетентния орган следва да се разреши да запази регистрацията, ако бъде 
доказано, че неспазването от страна на организацията е възникнало неволно, и 
следователно по погрешка, и чрез проверка да установи, че причината за неспазването 
е била отстранена.

Изменение 81
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи създават 
форум на компетентните органи от 
всички държави-членки (наричан по-
долу „форум“). Той заседава най-малко 
веднъж годишно в присъствието на 
представител на Комисията.

1. Компетентните органи създават 
форум на компетентните органи от 
всички държави-членки (наричан по-
долу „форум“). Той заседава най-малко 
веднъж годишно в присъствието на 
представител на Комисията. Форумът 
приканва представителните органи 
на организациите да участват в него.

Or. it
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Обосновка

Участието на представителните органи на организациите ще спомогне за по-
доброто приспособяване на системата към потребностите на предприятията.

Изменение 82
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Форумът организира партньорска 
оценка, за да прецени съвместимостта 
на регистрационната система на всеки 
компетентен орган с настоящия 
регламент и да разработи хармонизиран 
подход за прилагане на правилата, 
отнасящи се до регистрацията.

1. Форумът организира партньорска 
оценка, за да прецени съвместимостта 
на регистрационната система на всеки 
компетентен орган с настоящия 
регламент и да разработи хармонизиран 
подход за прилагане на правилата, 
отнасящи се до регистрацията.

2. Партньорската оценка се извършва 
редовно и най-малко веднъж на всеки 
четири години. Всички компетентни 
органи участват в партньорската 
оценка.
3. Партньорската оценка включва 
най-малко преценка на правилата и 
процедурите, отнасящи се до:
а) регистрация;
б) отказ за регистрация;
в) временно прекратяване на 
регистрацията на организации, 
посочени в член 12, параграф 2;
г) заличаване от регистъра на 
организации, посочени в член 12, 
параграф 2;
д) поддържане на регистъра, посочен 
в член 12, параграф 2.
4. Комисията установява процедури 
за извършване на оценката, 
включително подходящи процедури за 
обжалване на решения, взети в 
резултат на оценката .
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Тези мерки, предназначени да изменят 
неосновни елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.
5. Форумът представя на Комисията 
годишен доклад за партньорската 
оценка.

5. Форумът представя на Комисията 
годишен доклад за партньорската 
оценка.

Този доклад се прави обществено 
достояние.

Този доклад се прави обществено 
достояние.

Or. de

Обосновка

Процедурата за проверката съгласно предложението на Комисията е прекалено 
обременителна. Дейностите на компетентните органи могат да бъдат адекватно 
координирани чрез инструментите, предвидени в действащия регламент относно 
EMAS.

Изменение 83
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – уводен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Партньорската оценка включва най-
малко преценка на правилата и 
процедурите, отнасящи се до:

3. Партньорската оценка включва най-
малко преценка на правилата и 
процедурите, както и становищата 
изразени от самите организации или 
от тяхно име, отнасящи се до:

Or. it

Обосновка

Следва да се вземат под внимание всички проблеми или предложения, които 
организациите представят във връзка с функционирането на системата.
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Изменение 84
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнението от организацията на 
всички изисквания на настоящия 
регламент по отношение на 
първоначалния екологичен преглед, 
системата за управление на околната 
среда, екологичния одит и неговите 
резултати, както и на екологичната 
декларация или доклада за екологичните 
резултати;

а) изпълнението от организацията на 
всички изисквания на настоящия 
регламент по отношение на 
първоначалния екологичен преглед, 
системата за управление на околната 
среда, екологичния одит и неговите 
резултати, екологичната декларация или 
доклада за екологичните резултати, 
както и по отношение на 
справочните документи за отделните 
сектори, посочени в член 46, при 
наличие на такива;

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира спазването на изискванията от справочните документи за 
отделните сектори.

Изменение 85
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На интервали от не повече от 12 
месеца, проверяващият по околната 
среда заверява актуализираната 
информация в екологичната декларация 
или в доклада за екологичните 
резултати.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
член 7, проверяващият по околната 
среда заверява, на интервали от не 
повече от 12 месеца, актуализираната 
информация в екологичната декларация.

Or. en
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Обосновка

В тази разпоредба не са взети под внимание малките и средни предприятия. Поради 
това се извършва позоваване на член 7, който би позволил отклонение от ежегодното 
заверяване за МСП при определени условия.

Изменение 86
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На интервали от не повече от 12 
месеца, проверяващият по околната 
среда заверява актуализираната 
информация в екологичната декларация 
или в доклада за екологичните 
резултати.

2. На интервали от не повече от 12 
месеца, съгласно разпоредбите на член 
7, проверяващият по околната среда 
заверява актуализираната информация в 
екологичната декларация или в доклада 
за екологичните резултати.

Or. el

Обосновка

Необходимо е този член да се приведе в съответствие с разпоредбите на член 7 
относно дерогация за малки организации.

Изменение 87
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко пет работни дни преди 
всяка проверка в държава-членка, 
проверяващият по околната среда 
уведомява акредитиращия орган, 
отговорен за надзора върху 
съответния проверяващ по околната 
среда, за подробности по своята 
акредитация, както и за времето и 

заличава се
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мястото на проверката.

Or. en

Обосновка

Ако проверяващите по околната среда, извършващи своята дейност в държавата-
членка, в която са получили разрешително за нейното упражняване, трябваше да 
докладват за всичките си дейности на съответния лицензиращ орган, това би създало 
допълнителна и ненужна административна тежест както за проверяващите по 
околната среда, така и за лицензиращите органи.

Изменение 88
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 23 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проверяващ по околната среда, 
акредитиран в дадена държава-членка, 
най-малко пет работни дни преди да 
започне да извършва дейности по 
проверка и заверяване в друга държава-
членка, съобщава на акредитиращия
орган на последната държава-членка 
следната информация:

1. Проверяващ по околната среда, 
получил разрешително в дадена 
държава-членка, най-малко четири 
седмици преди да започне да извършва 
дейности по проверка и заверяване в 
друга държава-членка, съобщава на 
лицензиращия орган на последната 
държава-членка следната информация:

Or. en

Обосновка

Не е практично, нито осъществимо уведомяването за извършване на дейност в друга 
държава-членка или в трета страна да се ограничава до предизвестие от пет дни. 
Определеният в предходния регламент срок от четири седмици предварително се 
оказа изпълним и се запазва. Това се отнася и до член 26.
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Изменение 89
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) че организацията изпълнява всички 
приложими законови изисквания, 
свързани с околната среда.

б) че няма доказателства за 
несъответствие с приложимите
законови изисквания.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с декларацията на проверяващия по околната среда, 
предвидена в приложение VII.

Изменение 90
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) че организацията изпълнява всички 
приложими законови изисквания, 
свързани с околната среда.

б) че проверяващия по околната среда 
не е открил улики,  че организацията 
изпълнява всички приложими законови 
изисквания, свързани с околната среда.

Or. de

Обосновка

Проверяващият по околната среда може само да потвърди, че не е открил улики, че 
организацията не изпълнява приложимите законови изисквания, свързани с околната 
среда.
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Изменение 91
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Акредитиращите органи, 
определени от държавите-членки 
съгласно член 4 от Регламент (ЕО) 
№ xxxx/2008, са отговорни за 
акредитацията на проверяващи по 
околната среда и за надзора върху 
дейностите, извършени от 
проверяващи по околната среда в 
съответствие с настоящия 
регламент.

1. Държавите-членки определят 
орган за регистрацията и надзора на 
проверяващите по околната среда. 
Държавите-членки могат да решат, 
че задачите, посочени в първото 
изречение се изпълняват изцяло или 
частично от национален 
акредитиращ орган по смисъла на и в 
съответствие с Регламент (ЕО) №
765/2008.

Or. de

Обосновка

Задължението за възлагане на тази задача на националния акредитиращ орган посяга 
върху правата на държавите-членки по отношение на административната 
организация. Разпределянето на задачи на акредитирани отделни лица излиза извън 
приложното поле на Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изменение 92
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. Акредитиращите органи, 
определени от държавите-членки 
съгласно член 4 от Регламент (ЕО) 
№ xxxx/2008, са отговорни за 
акредитацията на проверяващи по 
околната среда и за надзора върху 
дейностите, извършени от 
проверяващи по околната среда в 
съответствие с настоящия 

1. Държавите-членки определят 
орган, който да издава разрешителни 
на проверяващи по околната среда и 
да отговаря за упражняването на 
надзор над тези лица или организации, 
в съответствие с член 2, точка 26. 
Този орган изпълнява своите функции 
по независим и неутрален начин.
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регламент.
2. Акредитиращите органи оценяват 
компетентността на проверяващите по 
околната среда с оглед на елементите, 
посочени в членове 19, 20 и 21 
съобразно обхвата на исканата 
акредитация.

2. Лицензиращите органи оценяват 
компетентността на проверяващите по 
околната среда, с оглед на елементите, 
посочени в членове 19, 20 и 21,
съобразно обхвата на исканото 
разрешително.

3. Обхватът на акредитацията на
проверяващи по околната среда се 
определя съгласно класификацията на 
стопанските дейности (кодове по 
NACE), както е посочено в Регламент 
(ЕО) № 1893/2006. Този обхват се 
ограничава от компетентността на 
проверяващия по околната среда и, при 
необходимост, се взема под внимание 
размерът и сложността на дейността.

3. Обхватът на разрешителното за
проверяващи по околната среда се 
определя съгласно класификацията на 
стопанските дейности, както е посочено 
в Регламент (ЕО) № 1893/2006. Този 
обхват се ограничава от 
компетентността на проверяващия по 
околната среда и, при необходимост, се 
взема под внимание размерът и 
сложността на дейността.

4. Акредитиращите органи 
установяват подходящи процедури 
относно акредитацията, отказа за 
акредитация, временното прекратяване 
и отнемането на акредитацията на 
проверяващи по околната среда, както и 
относно надзора върху проверяващи по 
околната среда.

4. Лицензиращите органи установяват 
подходящи процедури относно 
акредитацията, отказа за акредитация, 
временното прекратяване и отнемането 
на акредитацията на проверяващи по 
околната среда, както и относно надзора 
върху проверяващи по околната среда.

Тези процедури включват механизми за 
разглеждане на съображенията на 
заинтересованите страни, включително 
компетентни органи, относно 
кандидатстващи и акредитирани
проверяващи по околната среда.

Тези процедури включват механизми за 
разглеждане на съображенията на 
заинтересованите страни, включително 
компетентни органи, относно 
кандидатстващи и лицензирани
проверяващи по околната среда.

5. В случай на отказ за акредитация, 
акредитиращият орган информира 
проверяващия по околната среда за 
основанията за това решение.

5.   В случай на отказ за издаване на 
разрешително, лицензиращият орган 
информира проверяващия по околната 
среда за основанията за това решение.

6. Акредитиращите органи създават, 
ревизират и актуализират списък на 
проверяващи по околната среда и 
техния обхват на акредитация в 
своите държави-членки и всеки месец 
съобщават промените в този списък на 
Комисията и на компетентния орган в 
държавата-членка, където се намира 
акредитиращият орган.

6. Лицензиращите органи създават, 
ревизират и актуализират списък на 
проверяващи по околната среда и 
обхвата на тяхното разрешително в 
своите държави-членки и всеки месец 
съобщават промените в този списък на 
Комисията и на компетентния орган в 
държавата-членка, където се намира 
лицензиращият орган.

7. В рамките на правилата и 7. Лицензиращият орган изготвя 
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процедурите относно наблюдението 
на дейностите, както е предвидено в 
член 5, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № xxxx/2008, 
акредитиращият орган изготвя 
надзорен доклад, в който след 
консултиране със съответния 
проверяващ по околната среда се 
решава за една от следните две 
констатации:

надзорен доклад, в който след 
консултиране със съответния 
проверяващ по околната среда се 
решава: 

а) че дейностите на проверяващия по 
околната среда не са извършени 
задоволително, за да гарантират в 
достатъчна степен изпълнението от 
организацията на изискванията на 
настоящия регламент;

а) че дейностите на проверяващия по 
околната среда не са извършени 
задоволително, за да гарантират в 
достатъчна степен изпълнението от 
организацията на изискванията на 
настоящия регламент;

б) че проверката и заверяването от 
проверяващия по околната среда са 
извършени в нарушение на едно или 
повече изисквания на настоящия 
регламент.

б) че проверката и заверяването от 
проверяващия по околната среда са 
извършени в нарушение на едно или 
повече изисквания на настоящия 
регламент.

Този доклад се предава на компетентния 
орган в държавата-членка, където 
организацията е регистрирана или е 
подала заявление за регистрация и, по 
целесъобразност, на акредитиращия
орган, издал акредитацията.

Този доклад се предава на компетентния 
орган в държавата-членка, където 
организацията е регистрирана или е 
подала заявление за регистрация, и, по 
целесъобразност, на лицензиращия
орган, издал разрешителното.

Or. en

Обосновка

Издаването на разрешителни за проверяващи по околната среда е равностойно на 
предоставянето на разрешително за практикуване на определена професия, като е 
съпоставимо с получаването на разрешително за упражняване на дейност като 
строителен инженер или финансов одитор, и поради това терминът "акредитиращ 
орган" се заменя с термина "лицензиращ орган".
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Изменение 93
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези процедури включват механизми за 
разглеждане на съображенията на 
заинтересованите страни, включително 
компетентни органи, относно 
кандидатстващи и акредитирани 
проверяващи по околната среда.

Тези процедури включват механизми за 
разглеждане на съображенията на 
заинтересованите страни, включително 
компетентни органи и представителни 
органи на организациите, относно 
кандидатстващи и акредитирани 
проверяващи по околната среда.

Or. it

Обосновка

Важно е да се вземат под внимание становищата, изразени от представителните 
органи на организациите при установяването на процедури за акредитация, отказ за 
акредитация или временно прекратяване на акредитацията на проверяващи по 
околната среда.

Изменение 94
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на органа, признат 
съгласно член 14 от Регламент (ЕО) 
№ xxxx/2008, акредитиращите органи от 
всички държави-членки заседават най-
малко веднъж годишно в присъствието 
на представител на Комисията 
(наричано по-долу „заседание на 
акредитиращите органи“).

1. В рамките на органа, признат 
съгласно член 14 от Регламент (ЕО) 
№ xxxx/2008, акредитиращите органи от 
всички държави-членки заседават най-
малко веднъж годишно в присъствието 
на представител на Комисията 
(наричано по-долу „заседание на 
акредитиращите органи“). Заседанието 
на акредитиращите органи приканва 
представителните органи на 
организациите да участват в 
заседанието.
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Or. it

Обосновка

Заседанието на акредитиращите органи следва да има възможност да се възползва 
от наблюденията на организациите, които са регистрирани или са в процес на 
регистрация с цел да се гарантира наличието на механизъм, чрез който 
организациите могат съвместно да допринасят за ефективното управление на 
схемата с оглед да се гарантира балансираното функциониране на акредитиращите 
органи.

Изменение 95
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – уводен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Партньорската оценка по отношение 
на акредитацията на проверяващи по 
околната среда съгласно настоящия 
регламент, която трябва да се 
организира от органа, посочен в член 30, 
параграф 1, в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕО) № xxxx/2008, включва 
поне оценка на правилата и 
процедурите, отнасящи се до следното:

1. Партньорската оценка по отношение 
на акредитацията на проверяващи по 
околната среда съгласно настоящия 
регламент, която трябва да се 
организира от органа, посочен в член 30, 
параграф 1, в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕО) № xxxx/2008, включва 
поне оценка на правилата и 
процедурите, както и на становищата 
изразени от самите организации или 
от тяхно име, отнасящи се до 
следното:

Or. it

Изменение 96
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат план за 
популяризиране, който включва цели,

Държавите-членки подкрепят действия 
и инициативи за популяризиране на 
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действия и инициативи за 
популяризиране на EMAS изобщо и за 
насърчаване на организации да участват 
в EMAS.

EMAS изобщо и за насърчаване на 
организации да участват в EMAS.

Or. en

Обосновка

Не може да се приеме въвеждането на задължителни мерки за популяризиране на 
EMAS в държавите-членки. Държавите-членки могат да популяризират инструмента 
EMAS само въз основа на наличните финансови ресурси.

Изменение 97
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки извършват дейности 
по популяризиране на EMAS, 
включително: 

Държавите-членки извършват дейности 
по популяризиране на EMAS, 
включително:

(1) насърчаване обмена на знания и най-
добри практики относно EMAS измежду 
всички заинтересовани страни;

(1) насърчаване обмена на знания и най-
добри практики относно EMAS измежду 
всички заинтересовани страни;

(2) разработване на ефективни средства 
за популяризиране на EMAS и тяхното 
споделяне с организации;

(2) разработване на ефективни средства 
и тяхното споделяне с организации, с 
цел постигане и оповестяване на най-
високи равнища на екологичните 
резултати;

(3) предоставяне на техническа помощ 
на организации при определянето и 
осъществяването на техните 
маркетингови дейности;

(3) предоставяне на техническа помощ 
на организации с цел постигане на 
най-високи равнища на екологичните 
резултати; 

(4) насърчаване на партньорства между 
организации за популяризиране на 
EMAS.

(4) насърчаване на партньорства между 
организации за популяризиране на 
EMAS;

(4a) извършване на оценки на 
екологичните резултати на 
организациите, регистрирани в 
EMAS, в сравнение с нерегистрирани 
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организации, като се използват 
подходящи сравними показатели и
еталони;
(4б) предоставяне на награди на 
организации с изключителни 
екологични резултати, използвайки  
подходящи сравними показатели, 
еталони и рейтингови схеми.

Or. en

Обосновка

EMAS трябва да се използва като инструмент за засилване на екологичните 
резултати и за осигуряване на доказателства за тях. 

Изменение 98
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 39 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга законодателството на 
Общността, а именно законодателството 
относно конкуренцията, данъчното 
облагане и държавната помощ, 
държавите-членки по целесъобразност 
вземат мерки, улесняващи 
организациите да получат или 
запазят регистрация по EMAS. Тези 
мерки се вземат в една от следните 
две форми:

Без да се засяга законодателството на 
Общността, а именно законодателството 
относно конкуренцията, данъчното 
облагане и държавната помощ, 
държавите-членки по целесъобразност 
вземат мерки за осигуряване на награди 
за регистрираните в EMAS 
организации, при условие че те са в 
състояние да демонстрират 
екологични резултати на ниво над 
средното и значително по-добри от 
приложимите законови изисквания, 
или значително подобряване на 
резултатите, и отговарят на нивата 
за отлични постижения, определени в 
справочните документи за отделните 
сектори, при наличие на такива. 
Комисията изготвя документ с 
насоки за проверяване на това 
изискване. Тази мярка, предназначена 
за изменяне на несъществени 
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елементи от настоящия регламент, 
чрез допълването му, се приема по 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3.

а) облекчаване на нормативната 
рамка, така че регистрирана по EMAS 
организация се счита за отговаряща 
на определени законови изисквания във 
връзка с околната среда, предвидени в 
други правни инструменти, 
установени от компетентните 
органи;
б) по-добро регулиране, чрез което 
други правни инструменти се 
изменят така, че тежестите за 
участващите в EMAS организации се 
премахват, намаляват или 
опростяват с оглед да се насърчи 
ефективното функциониране на 
пазарите и да се повиши нивото на 
конкурентоспособност.

Or. en

Обосновка

Не следва да се предоставя награда просто за регистриране  в EMAS. Всеки стимул 
или награда следва да е обвързан с измерими и подлежащи на проверка резултати и 
постижения. Следователно е нужен документ с насоки.

Изменение 99
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 42 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки ежегодно докладват 
на Комисията за предприетите от тях 
мерки съгласно настоящия регламент.

Държавите-членки докладват на 
Комисията на всеки пет години за 
предприетите от тях мерки съгласно 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Задължението за ежегодно докладване би създало голяма административна тежест 
за държавите-членки.

Изменение 100
Richard Seeber, Maria Berger

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) база от данни, съдържаща 
екологични декларации и доклади за 
екологичните резултати в 
електронен формат.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложената база данни би създала допълнителна натовареност за държавите-
членки, като не би била ефективна от гледна точка на разходите. Освен това тя би 
могла да представлява заплаха за малките предприятия, които се боят от своите 
конкуренти.

Изменение 101
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга законодателството на 
Общността в областта на обществените 
поръчки, Комисията и другите 
институции и органи на Общността 
посочват, по целесъобразност, EMAS 
или еквивалентни системи за 
управление на околната среда като 
условия за изпълнение на поръчки за 
работа и услуги.

Без да се засяга законодателството на 
Общността в областта на обществените 
поръчки, Комисията и другите 
институции и органи на Общността 
посочват, по целесъобразност, EMAS 
като условия за изпълнение на поръчки 
за строителство и услуги, при условие 
че регистрираната в EMAS 
организация е в състояние да 
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демонстрира екологични резултати 
на ниво над средното и значително 
по-добри от приложимите законови 
изисквания, или значително 
подобряване на резултатите, и 
отговаря на нивата за отлични 
постижения, определени в 
справочните документи за отделните 
сектори, при наличие на такива. За 
тази цел се ползва изготвеният от 
Комисията документ с насоки, 
посочен в член 39. 

Or. en

Обосновка

Не следва да се предоставя награда просто за регистриране  в EMAS. Всеки стимул 
или награда следва да е обвързан с измерими и подлежащи на проверка резултати и 
постижения. Следователно е нужен документ с насоки. 

Изменение 102
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява информационен 
обмен и сътрудничество между 
държавите-членки и други 
заинтересовани страни относно най-
добрата практика по управление на 
околната среда за съответните 
сектори, за да се разработят
справочни документи по сектори, 
включващи най-добрата практика по 
управление на околната среда и
показатели за екологични резултати за 
специфични сектори.

Комисията разработва справочни 
документи по сектори (подотрасли), 
включващи най-добрата екологична 
практика, минимални изисквания за 
екологичните резултати, 
надвишаващи значително законовия 
минимум, показатели за екологични 
резултати, еталони за отлични 
постижения и рейтингови системи, 
определящи равнището на 
постигнатите резултати.

При изготвянето на проект за 
справочен документ за отделен 
сектор (подотрасъл) Комисията 
взема предвид приоритетите на 
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Общността в областта на околната 
среда, относителната значимост на 
свързаната с околната среда тежест, 
предизвикана от организации от 
даден сектор (подотрасъл) на 
икономиката, съществуващото и 
подготвяното в момента 
законодателство в областта на 
околната среда, документите за 
„най-добрите налични техники”, 
критериите за екомаркировката, 
еталоните в промишлеността, 
програмите за поетапно 
прекратяване на използването на 
химични вещества, екологичните 
аспекти, определени в приложение I 
към настоящия регламент, както и 
конкретните изследвания във връзка с 
фирмените показатели, инициирани 
от Комисията.
След провеждане на консултации с 
всички заинтересовани страни, които 
имат отношение към този сектор 
(подотрасъл), като промишлеността, 
профсъюзите, търговците на едро, 
търговците на дребно, вносителите, 
групите за опазване на околната среда 
и потребителските организации, 
Комисията създава работен план, не 
по-късно от 1 януари 2010 г., който се 
предоставя на разположение на 
обществеността. В работния план се 
посочва индикативен списък за 
следващите три години на секторите 
и подотраслите, които ще се считат 
за приоритетни по отношение на 
приемането на справочни документи 
по сектори, с които ще се постави 
началото, като след това такива ще 
бъдат изготвени и за всички останали 
сектори. Работният план се изменя 
периодично от Комисията след 
провеждане на консултации с всички 
съответни заинтересовани страни.

Тези мерки, предназначени да изменят 
неосновни елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се приемат 

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се приемат 
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в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3. 

в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Следва да се създадат точни правила за отделните сектори въз основа на 
приоритетите на Общността в областта на околната среда. Справочните 
документи по сектори следва да включват – в допълнение към сравнимите показатели 
за екологичните резултати – еталони и рейтингови системи. Ще бъде необходимо да 
се създадат такива документи за подразделенията на даден сектор. Комисията 
следва да осигури работни планове за това, с цел да се гарантира ефикасно 
разпределяне на ресурсите и определяне на приоритетни сектори, както вече бе 
направено в съответствие с директивата за екопроектиране на енергоизползващи 
продукти.

Изменение 103
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява информационен 
обмен и сътрудничество между 
държавите-членки и други 
заинтересовани страни относно най-
добрата практика по управление на 
околната среда за съответните сектори, 
за да се разработят справочни 
документи по сектори, включващи най-
добрата практика по управление на 
околната среда и показатели за 
екологични резултати за специфични 
сектори.

Комисията осигурява информационен 
обмен и сътрудничество между 
държавите-членки и други 
заинтересовани страни относно най-
добрата практика по управление на 
околната среда за съответните сектори, 
за да се разработят справочни 
документи по сектори, включващи най-
добрата практика по управление на 
околната среда и показатели за 
екологични резултати за специфични 
сектори. Ползването на тези 
документи и показатели не е 
задължително.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\765244BG.doc 53/65 PE419.878v01-00

BG

Обосновка

Ползването следва да не бъде обвързващо, защото това би създало много сериозна 
натовареност за дружествата, особено за МСП, което ще доведе до увеличаване на 
броя на отказващите се от участие.

Изменение 104
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение II – буква Б.3 – Участие на заетите лица – колона 2 – Част Б –
параграф 3 – уводен параграф 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В допълнение към тези изисквания, 
заетите лица следва да участват в 
процеса, насочен към непрекъснато 
подобряване на екологичните резултати, 
постигнати от организацията чрез: 

(3) В допълнение към тези изисквания, 
заетите лица, съобразно своите роли и 
отговорности, следва да участват в 
процеса, насочен към непрекъснато 
подобряване на екологичните резултати, 
постигнати от организацията чрез:

Or. it

Обосновка

Процесът на участие на заетите лица, както е описан по-горе, следва да е в 
съответствие с техните задължения и отговорности.

Изменение 105
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Б – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обобщение на наличните данни за 
резултатите на организацията във 
връзка с нейните екологични цели и 
задачи по отношение на значимите й 
въздействия върху околната среда. 
Докладването следва да бъде за 
основните показатели и други 

д) обобщение на наличните данни за 
резултатите на организацията във 
връзка с нейните екологични цели и 
задачи по отношение на значимите й 
въздействия върху околната среда. 
Докладването следва да бъде за 
показателите, свързани с конкретния 
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уместни съществуващи показатели 
за екологични резултати, както са 
определени в раздел Г.

сектор (подотрасъл), еталоните и 
рейтинговите схеми, както са 
определени в раздел Г.

Or. en

Обосновка

Предложените основни показатели не дават възможност за сравняване на 
резултатите между дружествата. Ползата от данни за околната среда без еталони 
и рейтингови системи е ограничена, тъй като е много трудно да се прецени дали 
резултатите на дадена организация са добри, или лоши. Ще бъде необходимо да се 
определят показатели за подразделенията на даден сектор.

Изменение 106
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Б – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други фактори, касаещи екологичните 
резултати, включително изпълнението 
на законови разпоредби във връзка със 
значимите въздействия на факторите 
върху околната среда;

е) други фактори, касаещи екологичните 
резултати, включително изпълнението 
на законови разпоредби, а при 
възможност и измерени данни за 
резултатите, съпоставени с 
определените в законодателството 
пределни стойности, във връзка със 
значимите въздействия на факторите 
върху околната среда;

Or. en

Обосновка

Когато съществуват определени в законодателството пределни стойности, те 
следва да се използват като еталони, като измерените данни следва да се 
представят, за да се демонстрира в каква степен резултатите на организацията са 
по-добри от законовия минимум (например стойността на емисиите на даден 
замърсител в сравнение със законовия максимум за него).
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Изменение 107
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Б – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на приложимите законови 
изисквания, свързани с околната среда, 
и доказателства за спазването на тези 
изисквания;

ж) описание на приложимите законови 
изисквания, свързани с околната среда, 
най-добрите налични техники, 
изложени в съответния справочен 
документ за най-добрите налични 
техники, ако такъв съществува, 
минималните изисквания за 
екологичните резултати, най-
добрите практики и еталоните за 
отлични постижения, посочени в 
раздел Г, и доказателства за спазването 
на тези изисквания, както и всеки 
случай на тяхно неизпълнение и 
санкции;

Or. en

Обосновка

Следва да се засили измерението на екологичната декларация, което е свързано с 
резултатите. От съществено значение е и да се разгласят всички свързани с 
околната среда законови нарушения през отчетния период.

Изменение 108
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. Доклад за екологичните резултати В. Екологична декларация
Докладът за екологичните 
декларации следва да съдържа като 
минимум елементите и да отговаря 
на минималните изисквания, както 
следва:

Актуализираната екологична 
декларация представлява 
осъвременяване на екологичната 
декларация.
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а) обобщение на наличните данни за 
резултатите на организацията във 
връзка с нейните екологични цели и 
задачи по отношение на значимите й 
въздействия върху околната среда. 
Докладването следва да бъде за 
основните показатели и други 
уместни съществуващи показатели 
за екологични резултати, както са 
определени в раздел Г.

Екологичната декларация съдържа 
името и акредитационния номер на 
проверяващия по околната среда, 
както и датата на заверяване.

б) други фактори, касаещи 
екологичните резултати, 
включително изпълнението на 
законови разпоредби във връзка със 
значимите въздействия на 
факторите върху околната среда;
в) описание на приложимите 
законови изисквания, свързани с 
околната среда, и доказателства за 
спазването на тези изисквания;
г) име и акредитационен номер на 
проверяващия по околната среда, 
както и дата на заверяване.

Or. en

Обосновка

Изготвянето на доклад за екологичните резултати (в съответствие с приложения В и 
Г) създава неприемлива административна тежест за дружествата и не може да 
бъде подкрепено. Това би било в противоречие с всички усилия на ЕС, насочени към 
опростяване на EMAS и увеличаване на броя на участниците в EMAS. Следва да се 
запази текущата практика на ежегодно актуализиране на екологичните декларации.

Изменение 109
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част В – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обобщение на наличните данни за 
резултатите на организацията във 

а) обобщение на наличните данни за 
резултатите на организацията във 
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връзка с нейните екологични цели и 
задачи по отношение на значимите й 
въздействия върху околната среда. 
Докладването следва да бъде за 
основните показатели и други 
уместни съществуващи показатели 
за екологични резултати, както са 
определени в раздел Г.

връзка с нейните екологични цели и 
задачи по отношение на значимите й 
въздействия върху околната среда. 
Докладването следва да бъде за 
показателите, свързани с конкретния 
сектор (подотрасъл), и за еталоните 
и рейтинговите схеми, както са 
определени в раздел Г.

Or. en

Обосновка

Предложените основни показатели не дават възможност за сравняване на 
резултатите между дружествата. Ползата от данни за околната среда без еталони 
и рейтингови системи е ограничена, тъй като е много трудно да се прецени дали 
резултатите на дадена организация са добри, или лоши. Поради това е необходимо да 
се определят показатели за подразделенията на даден сектор.

Изменение 110
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част В – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други фактори, касаещи 
екологичните резултати, включително 
изпълнението на законови разпоредби 
във връзка със значимите въздействия 
на факторите върху околната среда;

б) други фактори, касаещи 
екологичните резултати, включително 
изпълнението на законови разпоредби и 
измерени данни за резултатите, 
съпоставени с определените в 
законодателството пределни 
стойности, във връзка със значимите 
въздействия на факторите върху 
околната среда;

Or. en

Обосновка

Когато съществуват определени в законодателството пределни стойности, те 
следва да се използват като еталон, като измерените данни следва да се представят, 
за да се демонстрира в каква степен резултатите на организацията са по-добри от 
законовия минимум (например стойността на емисиите на даден замърсител в 
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сравнение със законовия максимум за него).

Изменение 111
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част В – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на приложимите законови 
изисквания, свързани с околната среда, 
и доказателства за спазването на тези 
изисквания;

в) описание на приложимите законови 
изисквания, свързани с околната среда, 
най-добрите налични техники, 
изложени в съответния справочен 
документ за най-добрите налични 
техники, ако такъв съществува, 
минималните изисквания за 
екологичните резултати, най-
добрите практики и еталоните за 
отлични постижения, посочени в 
раздел Г, и доказателства за спазването 
на тези изисквания, както и всеки 
случай на тяхно неизпълнение и 
санкции;

Or. en

Обосновка

Следва да се засили измерението на доклада за екологичните резултати, което е 
свързано с резултатите. От съществено значение е и да се разгласят всички свързани 
с околната среда законови нарушения през отчетния период.

Изменение 112
Maria Berger, Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – част Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Г на приложение IV се заличава

Or. en
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Обосновка

Тя би увеличила съществено разходите и работната натовареност по отношение на 
малките организации. Гореспоменатото би нанесло вреди, особено във време, в което 
малките дружества имат проблеми с паричните потоци. Освен това би било в 
противоречие с всички усилия на ЕС, насочени към опростяване на EMAS и увеличаване 
на броя на участниците в EMAS. Също така би разубедило съществуващите 
организации да продължат с участието си в EMAS. 

Изменение 113
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. Основни показатели и други 
относими съществуващи показатели за 
екологични резултати

Г. Основни показатели, свързани с 
конкретния сектор (подотрасъл), и 
други относими съществуващи 
показатели за екологични резултати

Or. en

Обосновка

Предложените основни показатели не дават възможност за сравняване на 
резултатите между дружествата. Ползата от данни за околната среда без еталони 
и рейтингови системи е ограничена, тъй като е много трудно да се прецени дали 
резултатите са добри, или лоши. Ще бъде необходимо да се определят показатели за 
подразделенията на даден сектор.

Изменение 114
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организациите следва да докладват, 
както чрез екологичната декларация, 
така и чрез доклада за екологичните 
резултати, относно основните 

Организациите докладват, както чрез 
екологичната декларация, така и чрез 
доклада за екологичните резултати, 
относно основните показатели, 
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показатели дотолкова, доколкото те са 
свързани с преките екологични аспекти 
на организацията и други уместни 
съществуващи показатели за 
екологични резултати, както са 
определени по-долу.

специфични за конкретния сектор 
(подотрасъл), дотолкова, доколкото те 
са свързани с преките и косвени 
екологични аспекти на организацията и 
други уместни съществуващи 
показатели за екологични резултати, 
специфични за конкретния сектор,
както са определени по-долу.

Or. en

Обосновка

Предложените основни показатели не дават възможност за сравняване на 
резултатите между дружествата. Ползата от данни за околната среда без еталони 
и рейтингови системи е ограничена, тъй като е много трудно да се прецени дали 
резултатите са добри, или лоши. Ще бъде необходимо да се определят показатели за 
подразделенията на даден сектор.

Изменение 115
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
2. Основни показатели 2. Основни показатели, специфични за 

конкретния сектор
а) Основните показатели се отнасят за 
всички видове организации. Те са 
съсредоточени върху резултатността в 
следните ключови екологични области:

a) Специфичните за конкретния 
сектор основни показатели се отнасят 
за всички видове организации. Те са 
съсредоточени върху резултатността в 
следните ключови екологични области:

енергийна ефективност; енергоемкост; 

ефективност на използване на
материалите;

интензитет на потреблението на 
материали;

води интензитет на потреблението на
водни ресурси;

отпадъци интензитет на генериране на 
отпадъци;

биоразнообразие както и интензитет на отделянето 
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на емисии на парникови газове.
и емисии

б) Всеки основен показател е съставен 
от:

С цел улесняване на значими 
сравнения между организациите, 
справочните документи по сектори 
(подотрасли) предвиждат 
допълнителни данни, като по-
специално:

i) число А, показващо общото годишно 
количество на входния 
елемент/въздействие в дадената 
област;

i) определят дейностите, процесите 
или продуктите по отношение на 
конкретен сектор (подотрасъл), 
които предизвикват най-сериозно 
въздействие върху околната среда;

ii) число Б, показващо общото 
годишно количество на изходния 
елемент на организацията; 

ii) дефинират с точност обхвата на 
показателя (например видовете 
материали или отпадъци), 
системните граници, както и метода 
за извършване на измервания или 
изчисления;

(iii) и число С, показващо 
отношението А/Б.

(iii) установяват подходящия еталон 
за мерните единици и нормирането 
по отношение на резултата от 
показателя (например потребление на 
енергия на тон произведен цимент, 
потребление на хартия на банков 
служител и на година, средно 
потребление на гориво на 
автомобилен парк). 

Всяка организация следва да докладва 
относно всички 3 съставни елемента 
на всеки показател.

Използват се показателите, 
определени в справочните документи 
за отделните сектори (подотрасли), 
ако съществуват такива. 

Представянето на общото годишно 
количество на входния 
елемент/въздействие в дадената 
област, число А, трябва да се 
докладва както следва:
i) за енергийната ефективност
* „съвкупно пряко използване на 
енергия“ означава общата годишна 
консумация на енергия, изразена в 
тонове нефтен еквивалент (toe);
* „съвкупно пряко използване на 
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възобновяема енергия“ означава 
общата годишна консумация на 
енергия (електро- и топлоенергия), 
произведена от възобновяеми 
източници на енергия, изразена в 
тонове нефтен еквивалент (toe);
ii) за ефективността на използване на 
материалите
* „годишен масов разход на различни 
материали“ (изключват се 
енергоносителите и водата), изразен 
в тонове.
iii) за водата
* „съвкупна годишна консумация на 
вода“, изразена в m³.
iv) за отпадъците
* „съвкупно годишно производство на 
отпадъци“, изразено в тонове
v) за биологичното разнообразие
* „използването на земи“ , изразено в 
m².
vi) за емисиите
* „съвкупни годишни емисии на 
парникови газове“, изразени в тонове 
еквивалент на CO2.
Представянето на общия годишен 
изходен елемент на организацията, 
число Б, е едно и също за всички 
области, но е пригодено за различните 
типове организации според вида на 
дейността им. В частност, то прави 
разлика между организации, 
работещи в производствения сектор 
(промишлеността), при които 
трябва да се даде общата брутна 
прибавена стойност в милиона евро 
(млн. €) или, в случая на малки 
организации — общият годишен 
оборот или броят на служителите, и 
организации от непроизводствения 
сектор (администрация/услуги), при 
които то трябва да съответства на 
големината на организацията, 
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изразена в броя на служителите.

Or. en

Обосновка

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance is to compare comparable activities or processes. 
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Annex IV D 3 by reference to Annex I. 

Изменение 116
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Други съответни показатели за 
екологични резултати 

3. Други съответни показатели за 
екологични резултати, специфични за 
конкретния сектор (подотрасъл)

Всяка организация следва също да 
докладва всяка година относно своите 
резултати, свързани с по-специфичните 
аспекти, определени в нейната 
екологична декларация и, когато е 
възможно, да взема предвид и да се 
позовава на справочните документи по 
сектори, както е посочено в член 46 от 
настоящия регламент.

Всяка организация следва също да 
докладва всяка година относно своите 
резултати, свързани с по-специфичните 
екологични аспекти, определени в 
справочните документи по сектори 
(подотрасли), както е посочено в член 
46 от настоящия регламент, при 
наличие на такива, и отнасящи се до 
екологичните аспекти в приложение 
I, различни от изброените в 
приложение IV, част Г, точка 2.

При това организациите могат да 
избират да използват съответни 
съществуващи показатели, като 
гарантират, че избраните 
показатели:
i) дават точна оценка на 
резултатите на организацията;
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ii) са разбираеми и недвусмислени;
iii) позволяват сравнение година за 
година, за оценяване развитието на 
екологичните резултати на 
организацията;
iv) позволяват сравнение с отраслови, 
национални или регионални репери, в 
зависимост от случая;
v) позволяват сравнение с нормативни 
изисквания, според необходимостта.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е недвусмислено да се заяви, че използването на 
показателите, определени в справочните документи за отделните сектори 
(подотрасли), е задължително, когато такива документи съществуват.

Изменение 117
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение IV – част Г – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Други факултативни показатели
Организациите могат да изберат да 
използват съответни съществуващи 
показатели за екологичните 
резултати, различни от 
определените в документите за 
отделните сектори (подотрасли), 
като гарантират, че избраните 
показатели:
i) дават точна оценка на 
резултатите на организацията;
ii) са разбираеми и недвусмислени;
iii) позволяват сравнение с 
предходната година с цел оценяване 
развитието на екологичните 

Adlib Express Watermark



AM\765244BG.doc 65/65 PE419.878v01-00

BG

резултати на организацията;
iv) позволяват сравнение с отраслови, 
национални или регионални еталони, 
в зависимост от случая.

Or. en

Обосновка

(Този текст се основава на бившия текст от приложение IV, част Г, точка 3, 
параграф 2.) С цел внасяне на яснота, показателите, определени в справочните 
документи за отделните сектори, следва да бъдат разделени от показателите, 
определени от самите организации (тоест последните следва да бъдат включени в 
отделна клауза). В допълнение към изброените в момента точки следва да се добави и 
критерият "сравнения между организации".
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