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Pozměňovací návrh 38
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cílem programu EMAS je podporovat 
neustálé zlepšování vlivu činnosti 
organizací na životní prostředí vytvářením 
a zaváděním systémů řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí těmito 
organizacemi, systematickým, objektivním 
a pravidelným hodnocením výkonu těchto 
systémů, poskytováním informací o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí, 
otevřeným dialogem s veřejností a 
ostatními zúčastněnými osobami, jakož i 
aktivním zapojením zaměstnanců v 
organizaci a vhodným výcvikem.

(4) Cílem programu EMAS je podporovat 
neustálé zlepšování vlivu činnosti 
organizací na životní prostředí vytvářením 
a zaváděním systémů řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí těmito 
organizacemi, zavedení požadavků na 
minimální výkon a srovnávací kritéria 
v souladu s BAT, systematickým, 
objektivním a pravidelným hodnocením 
výkonu těchto systémů, poskytováním 
informací o vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí s využitím srovnatelných 
ukazatelů a systémů hodnocení, 
otevřeným dialogem s veřejností a 
ostatními zúčastněnými osobami, jakož i 
aktivním zapojením zaměstnanců v 
organizaci a vhodným výcvikem.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být EMAS důvěryhodný systém, měly by být požadavky na výkon a srovnávací kritéria 
v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a výkony organizací by měly být 
transparentně porovnatelné s konkurenty. 

Pozměňovací návrh 39
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Organizace by měly být podněcovány k 
dobrovolné účasti v programu EMAS, z níž 
mohou získat přidanou hodnotu, pokud jde 
o právní kontrolu, úsporu nákladů a obraz, 

(8) Organizace by měly být podněcovány k 
dobrovolné účasti v programu EMAS, z níž 
mohou získat přidanou hodnotu, pokud jde 
o právní kontrolu, úsporu nákladů a obraz, 
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který si o nich utvoří veřejnost. který si o nich utvoří veřejnost, pokud 
mohou prokázat vysokou úroveň vlivu 
činnosti na životní prostředí.  

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli pobídky nebo ocenění by měly být napojeny na měřitelný a ověřitelný výkon a 
výsledky.  

Pozměňovací návrh 40
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Logo programu EMAS by mělo být 
pro organizace přitažlivým komunikačním 
a marketingovým nástrojem, který zvýší 
informovanost zákazníků o tomto 
programu. Pravidla pro použití loga EMAS 
by měla být zjednodušena tím, že se 
použije jednotné logo, a měla by být 
odstraněna stávající omezení, aby nedošlo
k záměně se značkami ekologicky šetrných 
výrobků.

(15) Logo programu EMAS by mělo být 
pro organizace přitažlivým komunikačním 
a marketingovým nástrojem, který zvýší 
informovanost zákazníků o tomto 
programu. Pravidla pro použití loga EMAS 
by měla být zjednodušena tím, že se 
použije jednotné logo. Stávající omezení
by však měla být v souvislosti se 
záměnami se značkami ekologicky 
šetrných výrobků co nejvíce zpřísněna. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by otevřel dveře řadě možných způsobů zneužití, protože logo by mohlo snadno 
být mylně vykládáno jako značka ekologicky šetrných výrobků. Logo programu EMAS musí 
tedy být v souvislosti s výrobky a reklamou přísně zakázáno.  
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Pozměňovací návrh 41
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistila relevance a 
srovnatelnost těchto informací, měly by být 
zprávy o pokroku, kterého organizace 
dosáhly v oblasti vlivu jejich činnosti na 
životní prostředí, podávány na základě 
obecných indikátorů vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí, které se 
zaměří na hlavní environmentální oblasti. 
Organizacím by to mělo umožnit snáze 
porovnat vliv své činnosti na životní 
prostředí v různých vykazovaných 
obdobích.

(18) Aby se zajistila relevance a 
srovnatelnost těchto informací, měly by být 
zprávy v oblasti vlivu činnosti organizací 
na životní prostředí podávány na základě 
indikátorů vlivu činnosti organizace 
v konkrétním odvětví na životní prostředí
na úrovni procesů a výrobků s použitím 
vhodných srovnání a měřítek. 
Organizacím by to mělo umožnit snáze 
porovnat vliv své činnosti na životní 
prostředí s vlivem jiných organizací.

Or. en

Odůvodnění

Obecné ukazatele jako celková spotřeba energie obvykle nemají smysl, protože neumožňují 
přiměřené srovnání organizací. I když budou tyto údaje vztažené k fyzickým nebo peněžním 
výstupům včetně přidané hodnoty nebo počtu zaměstnanců, mají velmi nízkou výpovědní 
hodnotu a lze je přirovnat k výsledku srovnávání jablek s pomeranči. Nutnou podmínkou 
seriózního posuzování vlivu činnosti a srovnávání je porovnání srovnatelných činností nebo 
procesů včetně nepřímých činností, jako jsou výrobky.

Pozměňovací návrh 42
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Na základě výměny informací a 
spolupráce členských států je třeba 
vypracovat referenční dokumenty, které by 
pro konkrétní odvětví obsahovaly 
osvědčené postupy pro řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí, jakož i 
indikátory vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí. Uvedené dokumenty by 

(19) Pomocí výměny informací a 
spolupráce mezi členskými státy je třeba 
vypracovat referenční dokumenty, které by 
pro konkrétní odvětví obsahovaly 
osvědčené postupy z hlediska ochrany 
životního prostředí, minimální požadavky 
na vliv činnosti na životní prostředí jakož i 
indikátory vlivu činnosti organizace na 
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organizacím měly v daném odvětví 
umožnit lepší zaměření na nejdůležitější 
environmentální aspekty

životní prostředí včetně srovnávacích 
kritérií a měřítek. Uvedené dokumenty by 
organizacím měly v daném odvětví zajistit 
minimální úroveň vlivu činnosti na životní 
prostředí, zavést úroveň excelence, 
umožnit posuzování a hodnocení 
dosahované úrovně vlivu činnosti na 
životní prostředí, umožnit smysluplné 
porovnávání organizací a umožnit lepší 
zaměření na nejdůležitější environmentální 
aspekty. Příprava těchto dokumentů by se 
měla řídit programem priorit a pokud 
budou k dispozici dokumenty BREF a 
kritéria pro udělování značek ekologicky 
šetrných výrobků, měla by se provádět 
například na jejich základě.    

Or. en

Odůvodnění

BREF = referenční dokumenty nejlepších dostupných technik. Odvětvové referenční 
dokumenty jsou zásadní, má-li být program EMAS náročným systémem skvělé úrovně, který 
přesáhne přístup řídícího systému.   

Pozměňovací návrh 43
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. xxxx/2008 ze dne 
[……………. datum], kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh, 
organizuje akreditaci na vnitrostátní a 
evropské úrovni a stanoví pro ni celkový 
rámec. Toto nařízení uvedená pravidla 
v nezbytné míře doplňuje a rovněž přihlíží 
k zvláštním rysům programu EMAS, 
zejména k potřebě zajistit jeho vysokou 
důvěryhodnost ve vztahu k zúčastněným 

(20) Toto nařízení zachovává systém 
postupů a ustanovení o kvalitě pro 
udělování licencí a dohled nad ověřovateli 
stavu životního prostředí ve formě přijaté 
v roce 1993 v prvním nařízení o programu 
EMAS. To znamená, že členské státy si 
mohou ponechat své systémy udělování 
licencí a dohledu, jež jsou v některých 
členských státech právně závaznými 
zákony o životním prostředí, které udělují 
jednotlivým subjektům přístup k určitým 
profesím, např. ověřovatel stavu životního 
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stranám, především z řad členských států, 
a případně stanoví konkrétnější pravidla.

prostředí. Členské státy však mohou využít 
akreditačního orgánu podle nařízení (ES) 
č. 765/2008 Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se stanoví požadavky na 
akreditaci a dozor nad trhem týkající se
uvádění výrobků na trh tak, aby byla 
splněna ustanovení tohoto nařízení a 
přitom aby bylo zajištěno, že program 
EMAS zajistí kvalitu každého jednotlivého 
subjektu, který požádá o práci ověřovatele 
stavu životního prostředí, nejen 
organizací. 

Těmito ustanoveními by se měla zajistit a 
neustále zlepšovat odborná způsobilost 
ověřovatelů stavu životního prostředí, a to 
na základě stanovení nezávislého 
a neutrálního akreditačního systému, 
výcviku a vhodného dohledu nad jejich 
činností, aby byla zajištěna transparentnost 
a důvěryhodnost organizací, které se 
účastní programu EMAS.

Ustanoveními EMAS by se měla zajistit a 
neustále zlepšovat odborná způsobilost 
ověřovatelů stavu životního prostředí, a to 
na základě stanovení nezávislého 
a neutrálního akreditačního systému, 
výcviku a vhodného dohledu nad jejich 
činností, aby byla zajištěna transparentnost 
a důvěryhodnost organizací, které se 
účastní programu EMAS.

Or. en

Odůvodnění

Udělování licencí ověřovatelům životního prostředí se považuje za udělování profesního 
oprávnění, které je srovnatelné s udělením oprávnění stavebnímu inženýrovi nebo finančnímu 
auditorovi. Změnu postupu udělování licence a orgánu v souladu s novým přístupem je tedy 
nutné odmítnout. V budoucnu by mělo zůstat udělování licencí v rámci kompetence členských 
států a mělo by být ponecháno na nich, jak budou regulovat postup udělování oprávnění a 
dohledu nad ověřovateli stavu životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 44
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aniž jsou dotčena pravidla pro státní 
podporu uvedená ve Smlouvě, členské 
státy by měly registrovaným organizacím 
nabídnout podpůrná opatření, jakými jsou 
například přístup k financování nebo 
daňové pobídky v rámci programů na 

(22) Aniž jsou dotčena pravidla pro státní 
podporu uvedená ve Smlouvě, členské 
státy by měly registrovaným organizacím 
dosahujícím skvělého výkonu  nabídnout 
podpůrná opatření, jakými jsou například 
přístup k financování nebo daňové pobídky 
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podporu zlepšování vlivu činnosti 
průmyslu na životní prostředí. 

v rámci programů na podporu zlepšování 
vlivu činnosti průmyslu na životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli pobídky nebo ocenění by měly být napojeny na měřitelný a ověřitelný výkon a 
výsledky. 

Pozměňovací návrh 45
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu zajištění harmonizovaného 
uplatňování tohoto nařízení Komise 
v případě potřeby vypracuje odvětvové 
referenční dokumenty pro oblast, na kterou 
se uvedené nařízení vztahuje.

(24) V zájmu zajištění harmonizovaného 
uplatňování tohoto nařízení Komise 
vypracuje odvětvové referenční dokumenty 
pro oblast, na kterou se uvedené nařízení 
vztahuje, a to na základě programu priorit 
kontrolovaného členskými státy a 
zúčastněnými subjekty.  

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „zprávou o vlivu činnosti organizace 
na životní prostředí“ se rozumí ucelené 
informace pro veřejnost a jiné zúčastněné 
osoby, pokud jde o vliv činnosti 
organizace na životní prostředí a 
dodržování příslušných právních závazků 
týkajících se životního prostředí touto 

16) „aktualizovanou zprávou o vlivu na 
životní prostředí“ se rozumí každoročně 
aktualizované údaje ve zprávě o vlivu na 
životní prostředí;
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organizací;

Or. en

Odůvodnění

Mimo současnou formu zprávy o vlivu na životní prostředí by se stalo povinností poskytovat 
zprávy o vlivu na životní prostředí na základě dalších klíčových ukazatelů. To představuje, 
zejména pro malé a středně velké podniky, nepřijatelné zatížení. Navrhuje se proto, aby byly 
zprávy o vlivu na životní prostředí nahrazeny aktualizovaným prohlášením o vlivu na životní 
prostředí. Tento návrh se podobně uplatí i u článků  6, 7, 14, 17, 18, 19 písm.i, 22, 24.

Pozměňovací návrh 47
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „ověřovatelem stavu životního 
prostředí“ se rozumí jakákoli fyzická či 
právnická osoba, nebo jakékoli sdružení či 
seskupení těchto osob způsobilé jednat 
jako subjekt posuzování shody podle 
definice v nařízení (ES) č. xxxx/2008, 
který získal akreditaci podle tohoto 
nařízení;

18) „ověřovatelem stavu životního 
prostředí“ se rozumí jakákoli fyzická či 
právnická osoba, nebo jakékoli sdružení či 
seskupení těchto osob, které získalo 
akreditaci v souladu s postupy a 
podmínkami uvedenými v kapitole V a 
které je na dané organizaci nezávislé;

Or. en

Odůvodnění

V členských státech již řadu let funguje dobrý a vyzkoušený akreditační systém. Změna tohoto 
fungujícího systému, který byl nastaven v souladu s článkem 5 EMAS II, by byla 
kontraproduktivní. Dobré fungování těchto systémů bylo dostatečně prokázáno pomocí 
hodnocení peer review..
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Pozměňovací návrh 48
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26) „akreditačním orgánem “ se rozumí
vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu 
nařízení (ES) č. xxxx/2008.

26) „orgánem udělujícím licenci“ se 
rozumí orgán, který určí členský stát k 
udělování licencí ověřovatelům stavu 
životního prostředí a který odpovídá za 
kontrolu těchto osob či organizací. 
Členské státy mohou určit akreditační 
orgány podle nařízení (ES) č. 765/2008 
jako orgán udělující oprávnění podle 
tohoto nařízení.  

Or. en

Odůvodnění

Existuje dobře fungující a prověřený akreditační systém, který působí v členských státech již 
řadu let. V souladu se zásadou subsidiarity by toto měloé být ponecháno na členských státech.

Pozměňovací návrh 49
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti o registraci organizací mimo 
Společenství lze podat jakémukoli 
příslušnému subjektu v členském státě, ve 
kterém je akreditován ověřovatel stavu 
životního prostředí, jenž provedl ověření a 
schválil systém řízení organizace 
z hlediska ochrany životního prostředí.

3. Organizace s místy v jednom nebo více 
členských státech může požádat o jedinou 
společnou registraci všech nebo některých 
těchto míst.

3. Organizace s místy ve více členských 
státech požádat o jedinou společnou 
registraci všech nebo některých těchto 
míst. Společná registrace je přípustná, 
jakmile všichni v těchto místech, která je 
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nutno vzít v úvahu, v příslušných 
členských státech byli registrováni.   

Žádosti o jedinou společnou registraci se 
podají příslušnému subjektu členského 
státu, v němž se nachází sídlo organizace 
nebo řídící středisko určené pro účely 
tohoto ustanovení.

Žádosti o jedinou společnou registraci se 
podají příslušnému subjektu členského 
státu, v němž se nachází sídlo organizace 
nebo řídící středisko určené pro účely 
tohoto ustanovení.

3a. Žádosti o registraci organizací, které 
mají sídlo mimo Společenství, se podávají 
u orgánů zřízených Komisí podle článku 
11a.
3b. Pokud jsou místa mimo Společenství 
zahrnuta do společné registrace podle 
odstavce 3, platí analogicky odstavce 3 a 
3a. 

Or. de

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 50
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizace mohou požádat o 
konzultaci orgán uvedený v čl. 33 odst. 3, 
který je zřízen v členském státě, v němž 
organizace žádá o registraci.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Podle článku 33 by se od orgánů vyžadovalo zavedení systému, který zajistí organizacím, 
které žádají  o registraci, na požádání poskytnutí informací a pomoci ve vztahu k právním 
požadavkům souvisejícím s životním prostředím. To by ovšem vedlo k vysokému 
administrativnímu zatížení, které by úřady zatěžovalo.

Pozměňovací návrh 51
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizace mohou požádat o konzultaci 
orgán uvedený v čl. 33 odst. 3, který je 
zřízen v členském státě, v němž organizace 
žádá o registraci.

2. Organizace mohou požádat o konzultaci 
orgán uvedený v čl. 33 odst. 3. Co se týče 
míst mimo Společenství, mohou se obrátit 
na orgány zřízené Evropskou komisí podle 
čl. 11a.

Or. de

Odůvodnění

Pokud je postup evidence takový, jak je navrženo v návrhu A, může být uložení informačních 
povinností zjednodušeno.  Komisí navržené řešení vytváří příliš velké administrativní výdaje, 
neboť podle tohoto systému každý oprávněný subjekt musí mít informace podle čl. 33, odst. 1 
a 2. To znamená, že by musel podat informaci o platných právních předpisech týkajících se 
životního prostředí a příslušných kontrolních orgánech celosvětově. To by tyto subjekty 
přetěžovalo a také by to výrazně zdražilo postup evidence. 

Pozměňovací návrh 52
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S ohledem na výsledky tohoto 
přezkoumání organizace vypracují a 
zavedou systém řízení z hlediska ochrany 

4. S ohledem na výsledky tohoto 
přezkoumání organizace vypracují a 
zavedou systém řízení z hlediska ochrany 



13/59

životního prostředí, který zahrne všechny 
požadavky uvedené v příloze II a zohlední 
osvědčené postupy pro řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí pro příslušné 
odvětví uvedené v článku 46, jsou-li tyto 
postupy k dispozici.

životního prostředí, který zahrne všechny 
požadavky uvedené v příloze II, jsou-li 
tyto postupy k dispozici.

Or. de

Odůvodnění

Od vypracování „osvědčených postupů pro řízení příslušných odvětví“ by se mělo v zájmu 
zamezení nadměrné administrativní zátěže  EMAS upustit. Mnohotvárnost organizací nelze 
pro příslušná odvětví znázornit, k tomu se zde vytvářejí nové schvalovací a registrační 
předpoklady v postupech, které dotčenými organizacemi nemohou být náležitě doprovázeny.  
Kromě toho by referenční dokumenty musely být stále aktualizovány. 

Pozměňovací návrh 53
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S ohledem na výsledky tohoto 
přezkoumání organizace vypracují a 
zavedou systém řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí, který zahrne všechny 
požadavky uvedené v příloze II a zohlední 
osvědčené postupy pro řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí pro příslušné 
odvětví uvedené v článku 46, jsou-li tyto 
postupy k dispozici.

4. S ohledem na výsledky tohoto 
přezkoumání organizace vypracují a 
zavedou systém řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí, který zahrne všechny 
požadavky uvedené v příloze II a splní 
požadavky pro příslušné odvětví uvedené 
v článku 46, jsou-li tyto požadavky
k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vyžadován soulad s dokumenty pro příslušné odvětví, nikoli jen "vzít je v úvahu“. 
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Pozměňovací návrh 54
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Organizace poskytnou materiály a 
dokumenty, které prokazují, že organizace 
dodržuje veškeré příslušné právní 
předpisy týkající se životního prostředí, 
které byly určeny.

Organizace mohou v souladu s čl. 33 odst. 
5 požádat příslušný donucovací orgán 
nebo orgány o prohlášení o dodržování 
daných předpisů. 

Organizace mimo Společenství rovněž 
musí učinit odkaz na právní předpisy 
týkající se životního prostředí, které se 
použijí pro obdobné organizace v 
členských státech, ve kterých dané 
organizace zamýšlejí podat žádost. 

5. Organizace prohlásí, že podle výsledku 
auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí neexistují žádné důkazy o 
porušení předpisů týkajících se životního 
prostředí.  

Organizace a místa mimo Společenství 
rovněž musí učinit odkaz na právní 
předpisy týkající se životního prostředí, 
které se použijí pro obdobné organizace a 
místa ve Společenství. 

Or. de

Odůvodnění

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
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 
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das Management oder der Umweltgutachter. 

Pozměňovací návrh 55
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Organizace poskytnou materiály a 
dokumenty, které prokazují, že organizace 
dodržuje veškeré příslušné právní předpisy 
týkající se životního prostředí, které byly 
určeny.

5. Organizace poskytnou materiály a 
dokumenty, které prokazují, že organizace 
dodržuje veškeré příslušné právní předpisy 
týkající se životního prostředí, které byly 
určeny, a pokud je to vhodné, které splňují 
přinejmenším požadavky uvedené v 
příslušném dokumentu BREF.

Or. en

Odůvodnění

BREF = referenční dokumenty nejlepších dostupných technik. Odvětvové referenční 
dokumenty jsou zásadní, má-li být program EMAS náročným systémem skvělé úrovně, který 
přesáhne přístup řídícího systému. 

Pozměňovací návrh 56
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Organizace připraví prohlášení o stavu 
životního prostředí v souladu s přílohou IV 
částí B.

Jsou-li pro konkrétní odvětví k dispozici 
odvětvové referenční dokumenty podle 
článku 46, posouzení vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí se provede 
s odkazem na příslušný dokument.

7. Organizace připraví prohlášení o stavu 
životního prostředí v souladu s přílohou IV 
částí B.
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Or. de

Odůvodnění

Referenční dokumenty podle článku 46 vedou k nadměrné administrativní zátěži. Nejsou ani 
pomůckami, nýbrž skutečnými předpoklady pro registraci, musí být tedy závazně aplikovány. 
To uživatele zbytečně odvádí a bude snižovat účast. 

Pozměňovací návrh 57
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li pro konkrétní odvětví k dispozici 
odvětvové referenční dokumenty podle 
článku 46, posouzení vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí se provede 
s odkazem na příslušný dokument.

Jsou-li pro konkrétní odvětví k dispozici 
odvětvové referenční dokumenty podle 
článku 46, řídí se organizace příslušným 
dokumentem.

Or. en

Odůvodnění

Podřízení odvětvovým referenčním dokumentům, pokud jsou k dispozici, je třeba vyžadovat. 

Pozměňovací návrh 58
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o registraci se podá příslušnému 
subjektu určenému podle článku 3 
a obsahuje:

a) schválené prohlášení o stavu životního 
prostředí v elektronické podobě;

2. Žádost o registraci se podá příslušnému 
subjektu určenému podle článku 3 a 
obsahuje: 

a) originál schváleného prohlášení o stavu 
životního prostředí;

b) prohlášení podle čl. 24 odst. 9 
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b) prohlášení podle čl. 24 odst. 9 
podepsané ověřovatelem stavu životního 
prostředí, který schválil prohlášení o stavu 
životního prostředí;

c) vyplněný formulář, který zahrnuje 
alespoň minimální údaje uvedené v příloze 
VI;

d) doklad o zaplacení příslušných 
poplatků.

podepsané ověřovatelem stavu životního 
prostředí, který schválil prohlášení o stavu 
životního prostředí;

c) vyplněný formulář, který zahrnuje 
alespoň minimální údaje uvedené v příloze 
VI;

S návrhem nebo bezprostředně po podání 
návrhu zprostředkuje organizace 
příslušnému orgánu na internetu 
uveřejnitelný soubor údajů obsahující 
prohlášení o stavu životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

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 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Pozměňovací návrh 59
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 –  písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) důkaz splnění požadavků uvedených 
v článku 4.
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Or. en

Odůvodnění

Při žádosti o registraci musí existovat důkaz o splnění článku 4.  

Pozměňovací návrh 60
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Registrovaná organizace jednou za rok:

a) provede interní audit vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí 
a dodržování příslušných právních 
předpisů týkajících se životního prostředí 
podle přílohy III;

b) vypracuje zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí podle 
požadavků stanovených v příloze IV v 
částech C a D;

c) předá schválenou zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí 
příslušnému subjektu;

d) předá příslušnému subjektu vyplněný 
formulář, který zahrnuje alespoň 
minimální údaje uvedené v příloze VI.

2. Registrovaná organizace jinak: 

a) provede interní audit vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí 
a dodržování příslušných právních 
předpisů týkajících se životního prostředí 
podle přílohy III;

b) vypracuje zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí podle 
požadavků stanovených v příloze IV v 
částech C a D;

c) předá schválenou zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí příslušnému 
subjektu;

Or. de
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Odůvodnění

Požadavek ročního auditu se neshoduje s přílohou III č. 4, kde se předpokládá cyklus až 36 
měsíců, který se stanoví individuálně. Roční zasílání formuláře je zbytečná byrokracie. Stačí 
informování o změnách. To ale nemusí být výslovně upraveno.

Pozměňovací návrh 61
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracuje zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí podle 
požadavků stanovených v příloze IV 
částech C a D,

b) aktualizuje prohlášení o stavu životního 
prostředí podle požadavků stanovených v 
příloze IV části C; 

Or. en

Odůvodnění

Vypracování zprávy o vlivu činnosti organizace na životní prostředí podle přílohy C a D 
způsobuje nepřijatelnou administrativní zátěž pro společnosti a nelze jej podporovat. Měl by 
být zachován současný postup každoročních aktualizací prohlášení o stavu životního 
prostředí.  

Pozměňovací návrh 62
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylky určené malým organizacím Ustanovení určená malým organizacím

1. Na žádost malé organizace příslušné 
subjekty prodlouží četnost jednou za tři 
roky podle čl. 6 odst. 1 až na četnost 
jednou za pět let nebo četnost jednou za 
rok podle čl. 6 odst. 2 až na četnost jednou 
za dva roky, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

1. U malých organizací se požaduje
četnost jednou za rok podle čl. 6 odst. 2 až 
na četnost jednou za tři roky, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:
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a) nejsou přítomna environmentální rizika;

b) organizace neplánuje provozní změny 
svého systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a

c) v oblasti životního prostředí neexistují 
významné místní problémy.

a) nejsou přítomna zvláštní environmentální 
rizika;

b) organizace neplánuje podstatné provozní 
změny svého systému řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí a

c) v oblasti životního prostředí neexistují 
významné místní problémy, k nimž 
organizace přispívá

2. Za účelem prodloužení četnosti podle 
odstavce 1 předloží dotčená organizace 
žádost příslušnému subjektu, který 
organizaci zaregistroval, a doloží splnění 
podmínek pro udělení odchylky.

3. Organizace, které využijí prodloužení 
četnosti podle odstavce 1 z intervalu 
jednou za rok až na četnost jednou za dva 
roky, předloží příslušnému subjektu 
neschválenou zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí každý rok, 
kdy požívají výjimky z povinnosti mít
schválenou zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí.

3. Tyto organizace předloží příslušnému 
subjektu neschválenou zprávu o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
každý rok.  

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaný koncept pro malé organizace, pokud jde o časový interval auditu, zprávy o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí, prohlášení organizace o stavu životního prostředí, 
neprobíhá „hladce“. Postup je komplikovaný a vede ke zbytečné administrativní zátěži. Lepší 
je koncept, který byl v podstatě v prvním nařízení o EMAS obsažen. Zde se malé organizace 
od ročních validací osvobozují. Přitom se od postupu upouští, protože i tak má příslušný 
orgán v konečném důsledku v ruce, zda registraci provede nebo ne.
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Pozměňovací návrh 63
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost malé organizace příslušné 
subjekty prodlouží četnost jednou za tři 
roky podle čl. 6 odst. 1 až na četnost 
jednou za pět let nebo četnost jednou za 
rok podle čl. 6 odst. 2 až na četnost jednou 
za dva roky, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

1. Prohlášení o stavu životního prostředí 
se aktualizuje každoročně a je 
schvalováno ověřovatelem stavu životního 
prostředí. Odchylky od četnosti ověřování 
jednou za rok jsou přípustné, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

a) nejsou přítomna environmentální rizika, a) nejsou přítomna významná 
environmentální rizika,

b) organizace neplánuje provozní změny 
svého systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a

b) organizace neplánuje provozní změny 
svého systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a

c) v oblasti životního prostředí neexistují 
významné místní problémy.

c) v oblasti životního prostředí neexistují 
významné místní problémy.

2. Za účelem prodloužení četnosti podle 
odstavce 1 předloží dotčená organizace 
žádost příslušnému subjektu, který 
organizaci zaregistroval, a doloží splnění 
podmínek pro udělení odchylky.
3. Organizace, které využijí prodloužení 
četnosti podle odstavce 1 z intervalu 
jednou za rok až na četnost jednou za dva 
roky, předloží příslušnému subjektu 
neschválenou zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí každý rok, 
kdy požívají výjimky z povinnosti mít 
schválenou zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

V zásadě by mohl být zachován roční cyklus jako u normy ISO 14001, avšak v případě malých 
a středních podniků lze za výše uvedených podmínek udělat výjimku. Není nutný žádný 
požadavek na příslušný orgán, jelikož o odchylce v četnosti schvalování rozhoduje ověřovatel 
životního prostředí.   
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Pozměňovací návrh 64
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) organizace neplánuje provozní změny 
svého systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a

b) organizace neplánuje podstatné změny 
tak, jak jsou definovány v článku 8, a

Or. it

Odůvodnění

Povinnosti spojené s vedením programu EMAS zahrnují vysoké správní náklady, které může 
MSP stěží nést. Aby byl usnadněn přístup evropských MSP k programu, je třeba tyto náklady 
snížit, pokud organizace neplánuje podstatné změny svých výrobních postupů a pokud není 
důvod předvídat nová ohrožení životního prostředí nebo zhoršení životního prostředí na 
místní úrovni.

Pozměňovací návrh 65
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 8  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v registrované organizaci nastaly 
podstatné změny, organizace provede u 
těchto změn přezkoumání stavu životního 
prostředí, včetně environmentálních 
aspektů a dopadů na životní prostředí.

1. Pokud registrovaná organizace plánuje 
uskutečnění podstatných změn, organizace 
provede u těchto změn přezkoumání stavu 
životního prostředí, včetně 
environmentálních aspektů a dopadů na 
životní prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Program EMAS nesmí být brzdou technologického rozvoje a výrobních plánů podniků, ale 
musí sledovat průmyslový rozvoj a zajišťovat u něj ekologické normy.
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Pozměňovací návrh 66
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 8  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aktualizované přezkoumání stavu 
životního prostředí a upravená politika 
životního prostředí musí být ověřeny a 
schváleny.

3. Aktualizované přezkoumání stavu 
životního prostředí a upravená politika 
životního prostředí musí být ověřeny a 
schváleny v návaznosti na provedené 
změny.

Or. it

Odůvodnění

Program EMAS nesmí být brzdou technologického rozvoje a výrobních plánů podniků, ale 
musí sledovat průmyslový rozvoj a zajišťovat u něj ekologické normy.

Pozměňovací návrh 67
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá registrovaná organizace vytvoří 
program auditu, který zajistí, že v časovém 
období nejvýše tří let musí veškeré činnosti 
v organizaci podléhat auditu podle 
požadavků stanovených v příloze III.

1. Každá registrovaná organizace vytvoří 
program auditu, který zajistí, aniž by byla 
dotčena ustanovení článku 7, že v 
časovém období nejvýše tří let, musí 
veškeré činnosti v organizaci podléhat 
auditu podle požadavků stanovených v 
příloze III. 

Or. el

Odůvodnění

Je třeba sladit tento článek ustanoveními článku 7 o odchylkách určených malým 
organizacím.
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Pozměňovací návrh 68
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Použití loga EMAS uvedeného v příloze 
V je povoleno pouze pro registrované 
organizace, a to pouze po dobu platnosti 
jejich registrace.

1. Logo EMAS uvedené v příloze 
V mohou používat pouze registrované 
organizace, a to pouze po dobu platnosti 
jejich registrace.

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použití loga EMAS je povoleno pouze 
v souladu s technickými specifikacemi 
stanovenými v příloze V.

2. Logo EMAS lze používat pouze 
v souladu s technickými specifikacemi 
stanovenými v příloze V.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba, aby text byl konkrétnější a předcházelo se tak možnostem chybné interpretace.

Pozměňovací návrh 70
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se organizace rozhodne v vypouští se
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souladu čl. 3 odst. 3 nezahrnout do 
společné registrace všechna svá místa ve 
Společenství, zajistí, aby při komunikaci s 
veřejností a při používání loga EMAS bylo 
zřejmé, na jaká místa se registrace 
vztahuje. 

Or. de

Odůvodnění

Program vytváří nutnost zapojení všech subjektů organizace ve Společenství do EMAS a 
společné registrace. Program nemůže být bez náhrady vyškrtnut, když bude převzat koncept 
programu v návrhu A.  

Pozměňovací návrh 71
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Logo se nepoužije ve spojení se 
srovnávacími výroky týkajícími se jiných 
činností a služeb, ani způsobem, který by 
mohl vyvolat záměnu se značkami 
ekologicky šetrných výrobků.

4. Logo se nepoužije ve spojení se 
srovnávacími výroky týkajícími se jiných 
činností a služeb, ani způsobem, který by 
mohl vyvolat záměnu se značkami 
ekologicky šetrných výrobků. Je přísně 
zakázáno používat logo zejména na 
výrobcích, jejich obalech nebo 
v informacích o výrobcích nebo reklamě 
na výrobky.  

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by otevřel dveře řadě možných způsobů zneužití, protože logo by mohlo snadno 
být mylně vykládáno jako značka ekologicky šetrných výrobků. Logo programu EMAS musí 
tedy být v souvislosti s výrobky a reklamou přísně zakázáno. 
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Pozměňovací návrh 72
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 11 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Komise jmenuje příslušný subjekt k 
zabezpečení následujících úkolů:
a) vedení zapsaných organizací v 
evropském rejstříku;
b) tvorba a nepřetržitá aktualizace 
internetové platformy pro evropský 
rejstřík, který příslušné orgány členských 
států používají k registraci;
c) registrace organizací mimo 
Společenství a míst mimo Společenství 
organizací s hlavním sídlem ve 
Společenství;
d) organizační příprava shromáždění 
příslušných subjektů podle článku 15;
e) příprava vzájemného hodnocení 
příslušných subjektů podle článku 16.

Or. de

Odůvodnění

Koordinace činnosti příslušných subjektů, zvláště rozvoje jednotné platformy zpracování dat, 
by měla být centralizována stejně jako registrační úkoly pro organizace a místa mimo 
Společenství. To značně snižuje náklady.

Pozměňovací návrh 73
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posuzování připomínek zúčastněných 
osob, včetně akreditačních orgánů 
a příslušných donucovacích orgánů, 

a) posuzování připomínek zúčastněných 
osob, včetně akreditačních orgánů 
a příslušných donucovacích orgánů a 
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týkajících se žadatele nebo registrovaných 
organizací;

orgánů zastupujících organizace, 
týkajících se žadatele nebo registrovaných 
organizací;

Or. it

Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít možnost využívat připomínky registrovaných organizací nebo 
organizací ve fázi registrace a musí být zaručen mechanismus, jímž mohou organizace 
kolektivně přispívat k účinnému řízení schématu tak, že bude zajištěno vyvážené fungování 
příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 74
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné subjekty vytvoří a vedou ve 
svém členském státě rejstřík 
registrovaných organizací, včetně jejich 
prohlášení o stavu životního prostředí 
nebo zprávy o vlivu činnosti organizace 
na životní prostředí v elektronické 
podobě a měsíčně tento rejstřík 
aktualizují.

Rejstřík musí být zpřístupněn veřejnosti 
na internetové stránce. 

2. Příslušné subjekty vedou ohledně 
členského státu rejstřík registrovaných 
organizací, včetně jejich prohlášení o stavu 
životního prostředí nebo zprávy o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
v elektronické podobě. 

Rejstřík musí být zpřístupněn veřejnosti 
na internetové stránce. 

Or. de

Odůvodnění

Rejstřík by měl být sjednocený a mělo by se upustit od měsíčního hlášení. V Německu je od 
roku 2001 veden udržovaný decentralizovaný a skutečně aktualizovaný rejstřík na internetové 
bázi. 



PE419.878v01-00 28/59 AM\765244CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 75
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné subjekty sdělují každý měsíc 
Komisi změny v tomto rejstříku uvedeném 
v odstavci 2. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rejstřík by měl být sjednocený a mělo by se upustit od měsíčního hlášení. V Německu je od 
roku 2001 veden udržovaný decentralizovaný a skutečně aktualizovaný rejstřík na internetové 
bázi. 

Pozměňovací návrh 76
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud organizace žádá o registraci, 
příslušný subjekt danou organizaci 
zaregistruje a udělí jí registrační číslo, 
jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) příslušný subjekt obdržel žádost o 
registraci, která zahrnuje všechny 
dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) 
až d);

b) příslušný subjekt zkontroloval, že 
ověření a schválení bylo provedeno podle 
povinností stanovených v článku 24 až 27 a

c) příslušný subjekt je na základě 
předložených závažných důkazů nebo 

2. Pokud organizace žádá o registraci, 
příslušný subjekt danou organizaci 
zaregistruje a udělí jí registrační číslo, jsou-
li splněny všechny tyto podmínky:

a) příslušný subjekt obdržel žádost o 
registraci, která zahrnuje všechny 
dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) 
až c);

b) příslušnému subjektu nepředloží žádné 
důkazy o tom, že ověření a schválení bylo 
provedeno podle povinností stanovených 
v článku 24 až 27 a

c) příslušnému subjektu nepředloží žádné 
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kladné zprávy příslušného donucovacího 
orgánu přesvědčen o tom, že organizace 
dodržuje právní předpisy.

důkazy o tom, že se organizace dopustila 
porušení příslušných předpisů o životním 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Změnou je následná aktualizace žádosti D. Příslušný subjekt z důvodů ulehčení postupu 
neprovádí žádný důkladný vlastní audit, který již provedl posuzovatel vlivu na životní 
prostředí nebo povolovací úřad (inspektorát). 

Pozměňovací návrh 77
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný subjekt obdrží od 
akreditačního orgánu zprávu o dohledu, 
podle které nebyly činnosti ověřovatele 
stavu životního prostředí provedeny natolik 
přiměřeně, aby bylo zajištěno, že 
organizace žádající o registraci splnila 
požadavky tohoto nařízení, registraci dané 
organizace zamítne

5. Pokud příslušný subjekt obdrží od 
akreditačního orgánu zprávu o dohledu, 
podle které nebyly činnosti ověřovatele 
stavu životního prostředí provedeny natolik 
přiměřeně, aby bylo zajištěno, že 
organizace žádající o registraci splnila 
požadavky tohoto nařízení, registraci dané 
organizace zamítne. Příslušný subjekt 
vyzve organizaci, aby podala novou žádost 
o registraci. Akreditační orgán prověří 
činnost ověřovatele stavu životního 
prostředí a nabídne dotyčnému 
ověřovateli stavu životního prostředí 
možnost vyjádřit se k věci. Pokud 
ověřovatel nepředloží uspokojivé 
odůvodnění, je jeho akreditace jako 
subjektu posuzování shody podle definice
v nařízení (ES) č. xxxx/2008 pozastavena.

Or. it

Odůvodnění

Pokud je žádost o registraci podaná organizací zamítnuta z toho důvodu, že činnost 
ověřovatele stavu životního prostředí neproběhla tak, aby dostatečně zaručovala dodržování 
požadavků tohoto nařízení, musí akreditační orgán vyzvat organizaci, aby podala novou 
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žádost, a musí prošetřit činnost ověřovatele, aby nedocházelo ke zjištěním nezpůsobilosti nebo 
ke korupci.

Pozměňovací návrh 78
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud příslušný subjekt obdrží od 
akreditačního orgánu zprávu o dohledu, 
podle které nebyly činnosti ověřovatele 
stavu životního prostředí provedeny natolik 
přiměřeně, aby bylo zajištěno, že 
organizace registrovaná v programu EMAS 
splnila požadavky tohoto nařízení, 
registrace se pozastaví. 

2. Totéž platí, když příslušný subjekt 
obdrží od akreditačního orgánu zprávu o 
dohledu, podle které nebyly činnosti 
ověřovatele stavu životního prostředí 
provedeny natolik přiměřeně, aby bylo 
zajištěno, že organizace registrovaná 
v programu EMAS splnila požadavky 
tohoto nařízení, registrace se pozastaví.

Or. de

Odůvodnění

Změnou se zajistí, že organizaci je umožněno řádné náležité vyslechnutí před usvědčujícím 
rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 79
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Registrace organizace v rejstříku se 
podle situace pozastaví nebo zruší, pokud 
příslušnému subjektu nepředloží do 
jednoho měsíce, kdy o to byla požádána, 
některý z těchto dokumentů:

a) schválené aktualizace prohlášení o stavu 

3. Registrace organizace v rejstříku se 
podle situace pozastaví nebo zruší, pokud 
příslušnému subjektu nepředloží do tří 
měsíců, kdy o to byla požádána schválené 
aktualizace prohlášení o stavu životního 
prohlášení, zprávy o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí nebo 
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životního prohlášení, zprávy o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
nebo podepsané prohlášení podle čl. 24 
odst. 9;

b) formulář, ve kterém organizace uvede 
alespoň minimální údaje stanovené v příloze 
VI. 

podepsané prohlášení podle čl. 24 odst. 9;

Or. de

Odůvodnění

Dvouměsíční časový rámec je podle zkušeností příslušných subjektů příliš krátký. Z důvodů, 
které organizace nezavinila (nemoci ověřovatele stavu životního prostředí, neoprávněné 
odmítání ověřovatele stavu životního prostředí ke schválení, atd.) může dojít k průtahům, 
které vždy nemusí znamenat pozastavení. Předložením formuláře od něho bude upuštěno. 

Pozměňovací návrh 80
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušný subjekt může rozhodnout o 
zachování registrace organizace, pokud se 
prokáže, že k porušení došlo v dobré víře a 
že příčiny samotného porušení byly 
odstraněny.

Or. it

Odůvodnění

Příslušnému subjektu je třeba dát možnost zachovat registraci, pokud se prokáže že 
k porušení došlo ze strany organizace v dobré víře, tedy omylem, a pokud se prokáže, že 
příčina nesouladu byla odstraněna.
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Pozměňovací návrh 81
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné subjekty vytvoří shromáždění 
příslušných subjektů ze všech členských 
států (dále jen „shromáždění“). 
Shromáždění zasedá nejméně jednou za 
rok za přítomnosti zástupce Komise.

1. Příslušné subjekty vytvoří shromáždění 
příslušných subjektů ze všech členských 
států (dále jen „shromáždění“). 
Shromáždění zasedá nejméně jednou za 
rok za přítomnosti zástupce Komise. 
Shromáždění přizve k účasti na 
shromáždění orgány zastupující 
organizace.

Or. it

Odůvodnění

Účast orgánů zastupujících organizace na shromáždění umožní lepší přizpůsobení programu 
potřebám podniků.

Pozměňovací návrh 82
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Shromáždění uspořádá vzájemné 
hodnocení za účelem posouzení shody 
registračního systému každého příslušného 
subjektu s tímto nařízením a vypracování 
harmonizovaného přístupu k uplatňování 
pravidel týkajících se registrace.

2. Vzájemné hodnocení se provádí 
pravidelně a alespoň jednou za čtyři roky. 
Na vzájemném hodnocení se podílí 
všechny příslušné subjekty.

3. Vzájemné hodnocení zahrnuje alespoň 
posouzení pravidel a postupů týkajících 

1. Shromáždění uspořádá vzájemné 
hodnocení za účelem posouzení shody 
registračního systému každého příslušného 
subjektu s tímto nařízením a vypracování 
harmonizovaného přístupu k uplatňování 
pravidel týkajících se registrace.
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se:

a) registrace;

b) zamítnutí registrace;

c) pozastavení registrace organizací v 
rejstříku uvedeném v čl. 12 odst. 2;

d) zrušení registrace organizací v rejstříku 
uvedeném v čl. 12 odst. 2;

e) správy rejstříku uvedeného v čl. 12 odst. 
2.

4. Komise stanoví postupy k provádění 
hodnocení, včetně postupů pro odvolání 
proti rozhodnutím přijatým v důsledku 
daného hodnocení.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

5. Shromáždění předloží Komisi o 
vzájemném hodnocení výroční zprávu. 

Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

5. Shromáždění předloží Komisi o 
vzájemném hodnocení výroční zprávu. 

Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

5. Shromáždění předloží Komisi o 
vzájemném hodnocení výroční zprávu. 

Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

Or. de

Odůvodnění

Hodnotící postup podle návrhu Komise je příliš náročný. Činnosti příslušných subjektů 
mohou být dostatečně koordinovány nástroji platného nařízení EMAS.
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Pozměňovací návrh 83
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vzájemné hodnocení zahrnuje alespoň 
posouzení pravidel a postupů týkajících se:

3. Vzájemné hodnocení zahrnuje alespoň 
posouzení pravidel a postupů a názorů 
vyjádřených organizacemi nebo jejich 
jménem týkajících se:

Or. it

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby jakýkoli problém nebo návrh oznámený organizacemi a týkající se 
fungování akreditačního systému byl vzat v úvahu.

Pozměňovací návrh 84
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dodržování všech požadavků tohoto 
nařízení ve vztahu k úvodnímu 
přezkoumání stavu životního prostředí, 
systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí, auditu ochrany 
životního prostředí a jeho výsledkům, 
jakož i ve vztahu k prohlášení o stavu 
životního prostředí nebo zprávě o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí;

a) dodržování všech požadavků tohoto 
nařízení ve vztahu k úvodnímu 
přezkoumání stavu životního prostředí, 
systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí, auditu ochrany 
životního prostředí a jeho výsledkům, ve 
vztahu k prohlášení o stavu životního 
prostředí nebo zprávě o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí a 
k odvětvovým referenčním dokumentům 
uvedeným v článku 46, jsou-li k dispozici;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje splnění požadavků odvětvových referenčních dokumentů.
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Pozměňovací návrh 85
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ověřovatel stavu životního prostředí 
schválí v intervalech nepřekračujících 
12 měsíců všechny aktualizované údaje v 
prohlášení o stavu životního prostředí nebo 
zprávě o vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí.

2. Aniž to ovlivní článek 7, ověřovatel
stavu životního prostředí schválí v 
intervalech nepřekračujících 12 měsíců 
všechny aktualizované údaje v prohlášení o 
stavu životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení nebere ohled na malé a střední podniky. Proto je zmíněn odkaz na článek 7, 
který za určitých podmínek umožňuje malým a středním podnikům odchylku od každoročního 
schvalování.

Pozměňovací návrh 86
Evangelia Tzampazi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ověřovatel stavu životního prostředí 
schválí v intervalech nepřekračujících 
12 měsíců všechny aktualizované údaje v 
prohlášení o stavu životního prostředí nebo 
zprávě o vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí.

2. Ověřovatel stavu životního prostředí 
schválí v intervalech nepřekračujících 
12 měsíců, aniž by byla dotčena 
ustanovení článku 7, všechny 
aktualizované údaje v prohlášení o stavu 
životního prostředí nebo zprávě o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba sladit tento článek s ustanoveními článku 7 o odchylkách určených malým 
organizacím.
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Pozměňovací návrh 87
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alespoň pět pracovních dnů před 
každým ověřováním v členském státu 
oznámí ověřovatel stavu životního 
prostředí akreditačnímu orgánu, který 
zodpovídá za dohled nad jeho činnostmi, 
podrobné údaje o své akreditaci, jakož i 
dobu a místo ověřování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto by vytvářelo další zbytečnou administrativní zátěž pro ověřovatele stavu životního 
prostředí i orgány udělující licence, pokud by ověřovatelé stavu životního prostředí 
provádějící činnost v členském státě, kde jim byla udělena licence, museli vykazovat veškerou 
činnost příslušnému akreditačnímu orgánu.  

Pozměňovací návrh 88
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ověřovatel stavu životního prostředí 
akreditovaný v jednom členském státě 
musí před zahájením ověřování a 
schvalování v jiném členském státě 
oznámit alespoň pět pracovních dnů
předem akreditačnímu orgánu té členské 
země, ve které bude ověřování a 
schvalování probíhat:

1. Ověřovatel stavu životního prostředí 
žádající o akreditaci v jednom členském 
státě musí před zahájením ověřování a 
schvalování v jiném členském státě 
oznámit alespoň čtyři týdny předem 
licenčnímu orgánu té členské země, ve 
které bude ověřování a schvalování 
probíhat:

Or. en
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Odůvodnění

Omezení oznamování činnosti v jiném členském státě nebo třetí zemi na pět dní předem není 
praktické ani proveditelné. Předcházející nařízení, které vyžadovalo čtyři týdny, se ukázalo 
jako proveditelné a je třeba jej zachovat. Toto se použije také u článku 26.  

Pozměňovací návrh 89
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že organizace splňuje veškeré příslušné 
právní předpisy týkající se životního 
prostředí.

b) že nepředloží žádné důkazy o 
nedodržování právních předpisů.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení prohlášení ověřovatele stavu životního prostředí podle přílohy VII.

Pozměňovací návrh 90
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že organizace splňuje veškeré příslušné 
právní předpisy týkající se životního 
prostředí.

b) že ověřovatel stavu životního prostředí 
shledal, že organizace nesplňuje veškeré 
příslušné právní předpisy týkající se 
životního prostředí.
.

Or. de

Odůvodnění

Ověřovatel stavu životního prostředí může pouze potvrdit, že shledal, že organizace nesplňuje 
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platné právní náležitosti týkající se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 91
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akreditační orgány jmenované
členskými státy na základě článku 4 
nařízení (ES) č. xxxx/2008 zodpovídají za 
akreditaci ověřovatelů stavu životního 
prostředí a dohled nad činnostmi 
prováděnými uvedenými ověřovateli podle 
tohoto nařízení.

1. Členské státy jmenují orgán pro 
schvalování a dohled nad ověřovateli 
stavu životního prostředí. Členské státy se 
mohou rozhodnout provádět úkoly podle 
věty 1 zcela nebo částečně prostřednictvím 
vnitrostátních akreditačních orgánů ve 
smyslu a v souladu s nařízením (ES)č. 
765/2008.

Or. de

Odůvodnění

Nucená delegace úkolů na vnitrostátní akreditační orgány zasahuje do práv členských států 
na organizaci správy. Přidělování úkolů při schvalování jednotlivých osob překračuje rozsah 
použití nařízení (ES) 765/2008. 

Pozměňovací návrh 92
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1. Akreditační orgány jmenované 
členskými státy na základě článku 4 
nařízení (ES) č. xxxx/2008 zodpovídají za 
akreditaci ověřovatelů stavu životního 
prostředí a dohled nad činnostmi 
prováděnými uvedenými ověřovateli podle 
tohoto nařízení.

1. Členské státy stanoví orgán, který bude 
ověřovatelům stavu životního prostředí 
udělovat licence a odpovídat za dohled 
nad těmito osobami či organizacemi  
v souladu s čl. 2 odst. 26. Tento orgán 
bude vykonávat svou funkci neutrálně a 
nezávisle.

2. Akreditační orgány posoudí ve vztahu k 2. Licenční orgány posoudí ve vztahu k 
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rozsahu požadované akreditace způsobilost 
ověřovatelů stavu životního prostředí 
z hlediska prvků stanovených v článku 19, 
20 a 21.

rozsahu požadované licence způsobilost 
ověřovatelů stavu životního prostředí 
z hlediska prvků stanovených v článku 19, 
20 a 21.

3. Rozsah akreditace ověřovatelů stavu 
životního prostředí je určen podle 
klasifikace ekonomických činností uvedené 
v nařízení (ES) č. 1893/2006. Uvedený 
rozsah akreditace je omezen odbornou 
způsobilostí ověřovatele stavu životního 
prostředí a musí případně zohlednit rozměr 
a složitost činnosti.

3. Rozsah licence ověřovatelů stavu 
životního prostředí je určen podle 
klasifikace ekonomických činností uvedené 
v nařízení (ES) č. 1893/2006. Uvedený 
rozsah akreditace je omezen odbornou 
způsobilostí ověřovatele stavu životního 
prostředí a musí případně zohlednit rozměr 
a složitost činnosti.

4. Akreditační orgány vytvoří příslušné 
postupy pro akreditaci ověřovatelů stavu 
životního prostředí, její zamítnutí, 
pozastavení a zrušení, jakož i pro dohled 
nad ověřovateli stavu životního prostředí.

4. Licenční orgány vytvoří příslušné 
postupy pro akreditaci ověřovatelů stavu 
životního prostředí, její zamítnutí, 
pozastavení a zrušení, jakož i pro dohled 
nad ověřovateli stavu životního prostředí.

Tyto postupy musí obsahovat mechanismy 
pro posuzování připomínek dotčených 
osob, včetně příslušných subjektů, 
týkajících se žadatele a akreditovaných
ověřovatelů stavu životního prostředí.

Tyto postupy musí obsahovat mechanismy 
pro posuzování připomínek dotčených 
osob, včetně příslušných subjektů, 
týkajících se žadatele a licencovaných
ověřovatelů stavu životního prostředí.

5. V případě zamítnutí akreditace
vyrozumí akreditační orgán ověřovatele 
stavu životního prostředí o důvodech svého 
rozhodnutí.

5.   V případě zamítnutí licence vyrozumí 
licenční orgán ověřovatele stavu životního 
prostředí o důvodech svého rozhodnutí.

6. Akreditační orgány vytvoří, revidují a 
aktualizují seznam ověřovatelů stavu 
životního prostředí a rozsah jejich 
akreditace v jejich členských státech a 
sdělují každý měsíc změny v tomto 
seznamu Komisi a příslušnému subjektu 
členského státu, v němž se nachází daný 
akreditační orgán.

6. Licenční orgány vytvoří, revidují a 
aktualizují seznam ověřovatelů stavu 
životního prostředí a rozsah jejich licence
v jejich členských státech a sdělují každý 
měsíc změny v tomto seznamu Komisi a 
příslušnému subjektu členského státu, 
v němž se nachází daný licenční orgán.

7. V rámci pravidel a postupů pro 
monitorování činností podle čl. 5 odst. 3 
nařízení (ES) č. xxxx/2008 vypracuje
akreditační orgán zprávu o dohledu, 
pokud po konzultaci s příslušným 
ověřovatelem stavu životního prostředí 
učiní jedno z těchto rozhodnutí:

7. Licenční orgán vypracuje zprávu o 
dohledu, pokud po konzultaci s příslušným 
ověřovatelem stavu životního prostředí 
učiní rozhodnutí

a) činnosti ověřovatele stavu životního 
prostředí nebyly provedeny natolik 
přiměřeně, aby bylo zajištěno, že 
organizace splnila požadavky tohoto 

a) činnosti ověřovatele stavu životního 
prostředí nebyly provedeny natolik 
přiměřeně, aby bylo zajištěno, že 
organizace splnila požadavky tohoto 
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nařízení; nařízení;
b) ověřovatel stavu životního prostředí 
provedl ověřování a schvalování v rozporu 
s jedním nebo více požadavky tohoto 
nařízení.

b) ověřovatel stavu životního prostředí 
provedl ověřování a schvalování v rozporu 
s jedním nebo více požadavky tohoto 
nařízení.

Tato zpráva se předá příslušnému subjektu 
v členském státě, ve kterém je organizace 
registrována nebo žádá o registraci, a 
případně i akreditačnímu orgánu, který 
akreditaci udělil.

Tato zpráva se předá příslušnému subjektu 
v členském státě, ve kterém je organizace 
registrována nebo žádá o registraci, a 
případně i licenčnímu orgánu, který licenci
udělil.

Or. en

Odůvodnění

Udělování licencí ověřovatelům životního prostředí je obdobné udělování  profesního 
oprávnění, které je srovnatelné s udělením oprávnění stavebnímu inženýrovi nebo finančnímu 
auditorovi. Termín "akreditační orgán“ je třeba změnit na „orgán udělující licenci“.

Pozměňovací návrh 93
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto postupy musí obsahovat mechanismy 
pro posuzování připomínek dotčených 
osob, včetně příslušných subjektů, 
týkajících se žadatele a akreditovaných 
ověřovatelů stavu životního prostředí.

Tyto postupy musí obsahovat mechanismy 
pro posuzování připomínek dotčených 
osob, včetně příslušných subjektů a 
orgánů zastupujících organizace, 
týkajících se žadatele a akreditovaných 
ověřovatelů stavu životního prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité mít na paměti názor vyjádřený orgány zastupujícími organizace v okamžiku 
zavádění postupů týkajících se akreditace, odmítnutí a pozastavení činnosti ověřovatelů.
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Pozměňovací návrh 94
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci orgánu uznaného podle článku 
14 nařízení (ES) č. xxxx/2008 zasedají 
akreditační orgány ze všech členských 
států alespoň jednou za rok za přítomnosti 
zástupce Komise (dále jen „zasedání 
akreditačních orgánů“).

1. V rámci orgánu uznaného podle článku 
14 nařízení (ES) č. xxxx/2008 zasedají 
akreditační orgány ze všech členských 
států alespoň jednou za rok za přítomnosti 
zástupce Komise (dále jen „zasedání 
akreditačních orgánů“). K účasti na 
zasedání akreditačních orgánů musí být 
ze strany zasedání akreditačních orgánů 
přizvány orgány zastupující organizace.

Or. it

Odůvodnění

Zasedání akreditačních orgánů musí mít možnost využívat připomínky registrovaných 
organizací nebo organizací ve fázi registrace, aby bylo zaručeno, že bude existovat 
mechanismus, jímž mohou organizace kolektivně přispívat k účinnému fungování schématu 
tak, že bude zajištěno vyvážené fungování akreditačních orgánů.

Pozměňovací návrh 95
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vzájemné hodnocení z hlediska 
akreditace ověřovatelů stavu životního 
prostředí podle tohoto nařízení, které 
zorganizuje orgán uvedený v čl. 30 odst. 1 
v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 
xxxx/2008, zahrnuje alespoň posouzení 
pravidel a postupů týkajících se:

1. Vzájemné hodnocení z hlediska 
akreditace ověřovatelů stavu životního 
prostředí podle tohoto nařízení, které 
zorganizuje orgán uvedený v čl. 30 odst. 1 
v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 
xxxx/2008, zahrnuje alespoň posouzení 
pravidel a postupů a názorů vyjádřených 
organizacemi nebo jejich jménem 
týkajících se:

Or. it
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Pozměňovací návrh 96
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou propagační plán, 
který zahrnuje cíle, opatření a iniciativy k 
obecné propagaci programu EMAS a k 
podnícení účasti organizací v programu 
EMAS.

Členské státy podpoří opatření a iniciativy 
k obecné propagaci programu EMAS a k 
podnícení účasti organizací v programu 
EMAS.

.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení povinných opatření k propagaci programu EMAS v členských státech nelze 
akceptovat. Členské státy mohou nástroj EMAS podporovat pouze na základě dostupných 
finančních zdrojů.  

Pozměňovací návrh 97
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy svou činností propagují 
program EMAS, včetně: 

Členské státy svou činností propagují 
program EMAS, včetně:

1) podpory výměny znalostí o programu 
EMAS a osvědčených postupů tohoto 
programu mezi všemi dotčenými osobami;

1) podpory výměny znalostí o programu 
EMAS a osvědčených postupů tohoto 
programu mezi všemi dotčenými osobami;

2) tvorby účinných nástrojů k propagaci 
programu EMAS a jejich zpřístupnění 
organizacím;

2) tvorby účinných nástrojů a jejich 
zpřístupnění organizacím s cílem 
dosáhnout výborné úrovně vlivu na 
životní prostředí a informovat o ní 

3) poskytování technické podpory 
organizacím při stanovení a provádění 
jejich marketingových činností a

3) poskytování technické podpory 
organizacím s cílem dosáhnout výborné 
úrovně vlivu na životní prostředí a 

4) podněcování partnerství mezi 
organizacemi za účelem propagace 

4) podněcování partnerství mezi 
organizacemi za účelem propagace 
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programu EMAS. programu EMAS;
4a) hodnocení vlivu na životní prostředí 
organizací registrovaných v programu 
EMAS ve srovnání s neregistrovanými 
organizacemi s použitím vhodných 
srovnatelných ukazatelů a srovnávacích 
kritérií;
4b) oceňování organizací s vynikajícím 
vlivem na životní prostředí za použití 
vhodných srovnatelných ukazatelů, 
srovnávacích kritérií a systémů 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

EMAS se musí využívat jako nástroj k posilování dobrého vlivu na životní prostředí a 
poskytování důkazů o tomto vlivu.   

Pozměňovací návrh 98
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny právní předpisy 
Společenství, zejména v oblasti 
hospodářské soutěže, zdanění a státní 
podpory, členské státy případně přijmou 
opatření, která usnadní registraci nebo 
vedení organizací v programu EMAS. Tato 
opatření jsou přijata zejména v jedné z 
těchto forem:

Aniž jsou dotčeny právní předpisy 
Společenství, zejména v oblasti 
hospodářské soutěže, zdanění a státní 
podpory, členské státy případně přijmou 
opatření, která ocení organizace 
registrované v programu EMAS pod 
podmínkou, že budou schopny prokázat 
lepší než průměrný vliv na životní 
prostředí, který významně přesahuje 
příslušné zákonné požadavky nebo 
významné zlepšení vlivu na životní 
prostředí, a pokud to bude vhodné, které 
splní nároky úrovně excelence definované 
v odvětvových referenčních dokumentech. 
Komise sestaví průvodní dokument, který 
tento požadavek schválí. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 4.

a) úlev z právních požadavků, aby se 
organizace registrovaná v programu 
EMAS považovala za organizaci, která 
dodržuje určité právní předpisy týkající se 
životního prostředí stanovené v jiných 
právních nástrojích, jež určí příslušné 
orgány;
b) lepší právní úpravy, což umožní úpravu 
jiných právních nástrojů, aby tak byla 
odstraněna, snížena nebo zjednodušena 
zátěž organizací účastnících se programu 
EMAS s cílem podnítit účinné fungování 
trhů a zvýšit konkurenceschopnost.

Or. en

Odůvodnění

Pouhá registrace v programu EMAS by neměla být oceňována. Jakákoli pobídka nebo 
ocenění musí být spojena s měřitelným a ověřitelným výkonem. Proto je nezbytný průvodní 
dokument.  

Pozměňovací návrh 99
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Čl. 42 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy každoročně podají Komisi 
zprávu o opatřeních přijatých podle tohoto 
nařízení.

Členské státy každých pět let podají 
Komisi zprávu o opatřeních přijatých podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost každoročního hlášení by pro členské státy znamenala vysokou administrativní 
zátěž.  
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Pozměňovací návrh 100
Richard Seeber, Maria Berger

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) elektronickou databázi prohlášení o 
stavu životního prostředí a zpráv o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná databáze by pro členské státy znamenala další práci a nebyla by efektivní ve 
vztahu k nákladům. Dále by znamenala hrozbu pro malé podniky, které se obávají 
konkurence.  

Pozměňovací návrh 101
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny právní předpisy 
Společenství o zadávání veřejných 
zakázek, Komise a jiné orgány 
Společenství případně učiní odkaz na 
program EMAS nebo na rovnocenné 
systémy řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí jako na podmínky
plnění u smluv o poskytování prací a 
služeb.

Aniž jsou dotčeny právní předpisy 
Společenství o zadávání veřejných 
zakázek, Komise a jiné orgány 
Společenství případně učiní odkaz na 
program EMAS jako na podmínky plnění u 
smluv o poskytování prací a služeb pod 
podmínkou, že organizace budou schopny 
prokázat lepší než průměrný vliv na 
životní prostředí, který významně 
přesahuje příslušné zákonné požadavky 
nebo významné zlepšení vlivu na životní 
prostředí, a pokud to bude vhodné, splní 
nároky úrovně excelence definované 
v odvětvových referenčních dokumentech. 
V tomto smyslu se použije průvodní 
dokument vypracovaný Komisí a uvedený 
v článku 39.  

Or. en
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Odůvodnění

Pouhá registrace v programu EMAS by neměla být oceňována. Jakákoli pobídka nebo 
ocenění musí být spojena s měřitelným a ověřitelným výkonem. Proto je nezbytný průvodní 
dokument. 

Pozměňovací návrh 102
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí výměnu informací a 
spolupráci v oblasti osvědčených postupů 
pro řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí v příslušných odvětvích mezi 
členskými státy a jinými zúčastněnými 
osobami, aby bylo možné vypracovat 
referenční dokumenty, včetně osvědčených 
postupů pro řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a indikátorů vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí v 
konkrétních odvětvích.

Komise vypracuje (pod)odvětvové 
referenční dokumenty, včetně osvědčených 
postupů z hlediska životního prostředí, 
požadavků na minimální kritéria vlivu na 
životní prostředí významně přesahujících 
zákonné minimum, indikátorů vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí, 
srovnávacích kritérií a ratingových 
systémů hodnotících dosahovanou 
úroveň.

Při vypracovávání návrhu 
(pod)odvětvových referenčních 
dokumentů vezme Komise v úvahu 
priority pro životní prostředí, relativní 
význam environmentální zátěže 
způsobované organizacemi v jednotlivých 
hospodářských (pod)odvětvích, stávající 
environmentální právní úpravu a 
připravovanou legislativu, dokumenty 
BREF, kritéria pro udělování značek 
ekologicky šetrných výrobků, průmyslová 
srovnávací kritéria, programy na upuštění 
od používání chemikálií, environmentální 
hlediska uvedená v příloze I tohoto 
nařízení a konkrétní výzkum firemních 
ukazatelů zahájený Komisí.
Po konzultaci se všemi zúčastněnými 
v příslušném odvětví nebo pododvětví jako 
je průmysl, odbory, obchodníci dovozci, 
skupiny zabývající se ochranou životního 
prostředí a organizace spotřebitelů, sestaví 
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Komise do 1. ledna 2010 pracovní plán, 
který zveřejní. Pracovní plán uvede 
názorný seznam odvětví a pododvětví, 
která budou v následujících třech letech 
považována za prioritní pro přijetí 
odvětvových referenčních dokumentů, 
které se poté dokončí pro všechna odvětví. 
Pracovní plán bude pravidelně doplňován 
Komisí po konzultaci se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v čl. 49 odst. 3. 

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Na základě priorit Společenství v oblasti životního prostředí je třeba stanovit specifická 
pravidla pro jednotlivá odvětví. Odvětvové referenční dokumenty by měly - mimo srovnatelné 
ukazatele vlivu na životní prostředí - zahrnovat srovnávací kritéria a ratingové systémy. Bude 
nezbytné vypracovat takové dokumenty pro rozdělení odvětví na pododvětví. Komise by k 
tomuto účelu poskytnout pracovní plány, aby byla zajištěna efektivní alokace zdrojů a 
upřednostnění odvětví, jak to již provádí eko-design v rámci směrnice o energetické účinnosti 
výrobků.

Pozměňovací návrh 103
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí výměnu informací a 
spolupráci v oblasti osvědčených postupů 
pro řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí v příslušných odvětvích mezi 
členskými státy a jinými zúčastněnými 
osobami, aby bylo možné vypracovat 
referenční dokumenty, včetně osvědčených 
postupů pro řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a indikátorů vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí v 
konkrétních odvětvích.

Komise zajistí výměnu informací a 
spolupráci v oblasti osvědčených postupů 
pro řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí v příslušných odvětvích mezi 
členskými státy a jinými zúčastněnými 
osobami, aby bylo možné vypracovat 
referenční dokumenty, včetně osvědčených 
postupů pro řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a indikátorů vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí v 
konkrétních odvětvích. Využívání těchto 
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dokumentů a indikátorů není povinné.  

Or. en

Odůvodnění

Využívání by nemělo být závazné, protože to by pro společnosti, zejména malé a střední 
podniky, znamenalo velmi vysokou zátěž, která by mohla vyústit ve zvyšující se počet 
odstoupení z programu.

Pozměňovací návrh 104
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha II – bod B.3 – Zapojení zaměstnanců – sloupec 2 – část B – odst. 1 – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Kromě těchto požadavků je třeba zapojit 
zaměstnance do procesu soustavného 
zlepšování vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí prostřednictvím:

1) Kromě těchto požadavků je třeba zapojit 
zaměstnance na základě jejich vlastní 
úlohy a pravomocí do procesu soustavného 
zlepšování vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí prostřednictvím:

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby zde popsaný proces zapojování zaměstnanců byl v souladu s jejich 
funkcemi a pravomocemi.

Pozměňovací návrh 105
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod B – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přehled dostupných údajů o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
vzhledem k jejím obecným a specifickým 
cílům ochrany životního prostředí a s 
ohledem na její podstatné dopady na 
životní prostředí. Zpráva musí podávat 

e) přehled dostupných údajů o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
vzhledem k jejím obecným a specifickým 
cílům ochrany životního prostředí a s 
ohledem na její podstatné dopady na 
životní prostředí. Zpráva musí podávat 
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informace o hlavních indikátorech a 
dalších příslušných existujících 
indikátorech vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí, jak je uvedeno v oddílu 
D.

informace o indikátorech specifických pro 
(pod)odvětví, srovnávacích kritériích a 
ratingových systémech jak je uvedeno v 
oddílu D.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované hlavní indikátory neumožňují srovnávání vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí. Údaje o životním prostředí bez srovnávacích kritérií a ratingových systémů mají 
omezené použití, protože je velmi těžké posoudit, zda je vliv činnosti určité organizace na 
životní prostředí dobrý nebo špatný. Bude nezbytné zavést indikátory pro rozdělení odvětví na 
pododvětví.

Pozměňovací návrh 106
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod B – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) další faktory týkající se vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí včetně 
vlivu činnosti organizace ve vztahu k 
dodržování právních ustanovení s ohledem 
na jejich podstatné dopady na životní 
prostředí;

f) další faktory týkající se vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí včetně 
vlivu činnosti organizace ve vztahu k 
dodržování právních ustanovení a 
v případě možnosti naměřené údaje o 
vlivu činnosti na životní prostředí ve 
vztahu k hodnotám zákonných limitů s 
ohledem na jejich podstatné dopady na 
životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Pokud existují zákonné limity, je třeba je použít jako srovnávací kritéria a měly by být 
předloženy naměřené údaje, které prokáží, do jaké míry překračuje výkon činnosti zákonem 
stanovené minimum (např. emisní hodnoty znečišťujících látek ve srovnání se zákonným 
maximem).  
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Pozměňovací návrh 107
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod B – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis příslušných právních předpisů 
týkajících se životního prostředí a důkazy o 
dodržování těchto právních předpisů;

g) a popis příslušných právních předpisů 
týkajících se životního prostředí, BAT 
uvedené v příslušném dokumentu BREF, 
pokud je k dispozici, minimální požadavky 
na vliv organizace na životní prostředí, 
osvědčené postupy a srovnávací kritéria 
skvělého výkonu, jak je uvádí oddíl D, 
a důkazy o dodržování těchto právních 
předpisů, jakož i jakýkoliv případ neplnění 
a sankcí;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit výkonový rozměr prohlášení o stavu životního prostředí. Je také zásadní 
ozřejmit veškerá porušení zákona ve vztahu k životnímu prostředí za příslušné období 
vykazování.  

Pozměňovací návrh 108
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – bod C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. Zpráva o vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí

C Prohlášení o stavu životního prostředí

Zpráva o vlivu činnosti organizace na 
životního prostředí musí zahrnovat 
alespoň prvky a splňovat minimální 
požadavky uvedené níže:

Aktualizované prohlášení o stavu 
životního prostředí musí zahrnovat 
aktualizaci prohlášení o stavu životního 
prostředí.

a) přehled dostupných údajů o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
vzhledem k jejím obecným a specifickým 
cílům ochrany životního prostředí a s 

Prohlášení o stavu životního prostředí
musí obsahovat jméno a akreditační číslo 
ověřovatele stavu životního prostředí a 
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ohledem na její podstatné dopady na 
životní prostředí. Zpráva musí podávat 
informace o hlavních indikátorech a 
dalších příslušných existujících 
indikátorech vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí, jak je uvedeno v oddílu 
D.

datum schválení.  

b) další faktory týkající se vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí včetně 
vlivu činnosti organizace ve vztahu k 
dodržování právních ustanovení s 
ohledem na jejich podstatné dopady na 
životní prostředí;
c) popis příslušných právních předpisů 
týkajících se životního prostředí a důkazy 
o dodržování těchto právních předpisů;
d) jméno a akreditační číslo ověřovatele 
stavu životního prostředí a datum 
schválení.

Or. en

Odůvodnění

Vypracování zprávy o vlivu činnosti organizace na životní prostředí (podle přílohy C a D) 
způsobuje společnostem nepřijatelnou administrativní zátěž a nelze jej podporovat. Mělo by 
opačný účinek než všechny snahy EU o zjednodušení programu EMAS a zvyšování počtu 
účastníků programu. Je třeba zachovat současnou praxi s každoroční aktualizací prohlášení o 
stavu životního prostředí.

Pozměňovací návrh 109
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod C – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přehled dostupných údajů o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
vzhledem k jejím obecným a specifickým 
cílům ochrany životního prostředí a s 
ohledem na její podstatné dopady na 
životní prostředí. Zpráva musí podávat 
informace o hlavních indikátorech a 
dalších příslušných existujících 
indikátorech vlivu činnosti organizace na 

a) přehled dostupných údajů o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
vzhledem k jejím obecným a specifickým 
cílům ochrany životního prostředí a s 
ohledem na její podstatné dopady na 
životní prostředí. Zpráva musí podávat 
informace o indikátorech specifických pro 
(pod)odvětví, srovnávacích kritériích a 
ratingových systémech, jak je uvedeno v 
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životní prostředí, jak je uvedeno v oddílu 
D.

oddílu D.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované hlavní indikátory neumožňují srovnávání vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí. Údaje o životním prostředí bez srovnávacích kritérií a ratingových systémů mají 
omezené použití, protože je velmi těžké posoudit, zda je vliv činnosti určité organizace na 
životní prostředí dobrý nebo špatný. Bude nezbytné zavést indikátory pro rozdělení odvětví na 
pododvětví.

Pozměňovací návrh 110
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod C – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) další faktory týkající se vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí včetně 
vlivu činnosti organizace ve vztahu k 
dodržování právních ustanovení s ohledem 
na jejich podstatné dopady na životní 
prostředí;

b) další faktory týkající se vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí včetně 
vlivu činnosti organizace ve vztahu k 
dodržování právních ustanovení a 
naměřené údaje o vlivu činnosti na životní 
prostředí ve vztahu k hodnotám 
zákonných limitů s ohledem na jejich 
podstatné dopady na životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Pokud existují zákonné limity, je třeba je použít jako srovnávací kritéria a měly by být 
předloženy naměřené údaje, které prokáží, do jaké míry překračuje výkon činnosti zákonem 
stanovené minimum (např. emisní hodnoty znečišťujících látek ve srovnání se zákonným 
maximem).
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Pozměňovací návrh 111
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod C – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis příslušných právních předpisů 
týkajících se životního prostředí a důkazy o 
dodržování těchto právních předpisů;

c) popis příslušných právních předpisů 
týkajících se životního prostředí, BAT 
uvedené v příslušném dokumentu BREF, 
pokud je k dispozici, minimální požadavky 
na vliv organizace na životní prostředí, 
osvědčené postupy a srovnávací kritéria 
skvělého výkonu, jak je uvádí oddíl D, 
a důkazy o dodržování těchto právních 
předpisů, jakož i jakýkoliv případ neplnění 
a sankcí;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit výkonový rozměr prohlášení o stavu životního prostředí. Je také zásadní 
ozřejmit veškerá porušení zákona ve vztahu k životnímu prostředí za příslušné období 
vykazování.

Pozměňovací návrh 112
Maria Berger, Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – bod D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část D přílohy IV se vypouští 

Or. en

Odůvodnění

Podstatně by zvýšila náklady a zatížení malých podniků. To by bylo obzvlášť nepříznivé 
v době, kdy se malé podniky potýkají s problémy s peněžními toky. Měla by opačný účinek než 
všechny snahy EU o zjednodušení programu EMAS a zvyšování počtu účastníků programu. 
Odrazovala by také stávající organizace od setrvání v programu EMAS.  
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Pozměňovací návrh 113
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod D – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Hlavní indikátory a další příslušné 
existující indikátory vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí

D. Hlavní indikátory specifické pro 
(pod)odvětví a další příslušné existující 
indikátory vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí

Or. en

Odůvodnění

Navrhované hlavní indikátory neumožňují srovnávání vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí. Údaje o životním prostředí bez srovnávacích kritérií a ratingových systémů mají 
omezené použití, protože je velmi těžké posoudit, zda je vliv činnosti určité organizace na 
životní prostředí dobrý nebo špatný. Bude nezbytné zavést indikátory pro rozdělení odvětví na 
pododvětví.

Pozměňovací návrh 114
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod D – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve svém prohlášení o stavu životního 
prostředí a ve zprávě o vlivu činnosti na 
životní prostředí organizace podá zprávu o 
hlavních indikátorech, pokud se týkají 
přímých environmentálních aspektů 
organizace, a dalších příslušných 
existujících indikátorech vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí, jak je 
uvedeno níže.

Ve svém prohlášení o stavu životního 
prostředí a ve zprávě o vlivu činnosti na 
životní prostředí organizace podá zprávu o 
hlavních indikátorech specifických pro 
(pod)odvětví, pokud se týkají přímých a 
nepřímých environmentálních aspektů 
organizace, a dalších příslušných 
indikátorech vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí specifických pro 
konkrétní odvětví, jak je uvedeno níže.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované hlavní indikátory neumožňují srovnávání vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí. Údaje o životním prostředí bez srovnávacích kritérií a ratingových systémů mají 
omezené použití, protože je velmi těžké posoudit, zda je vliv činnosti určité organizace na 
životní prostředí dobrý nebo špatný. Bude nezbytné zavést indikátory pro rozdělení odvětví na 
pododvětví.

Pozměňovací návrh 115
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod D – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
2. Hlavní indikátory 2. Hlavní indikátory specifické pro odvětví
a) Hlavní indikátory se vztahují na všechny 
typy organizací. Zaměřují se na vliv 
činnosti organizace na životní prostředí v 
následujících klíčových oblastech 
životního prostředí:

a) Hlavní indikátory specifické pro odvětví
se vztahují na všechny typy organizací. 
Zaměřují se na vliv činnosti organizace na 
životní prostředí v následujících klíčových 
oblastech životního prostředí:

energetická účinnost; energetická intenzita;

účinnost materiálů; intenzita materiálů;

voda intenzita vody
odpad intenzita odpadu
biologická rozmanitost a intenzita emisí skleníkových plynů
a emise
b) Každý hlavní indikátor se skládá: S cílem usnadnit smysluplné srovnání 

organizací poskytnou (pod)odvětvové 
referenční dokumenty další podrobnosti a 
zejména:

i) z číselného údaje A, který uvádí celkové 
roční vstupy/dopady v dané oblasti;

i) určí činnosti, procesy či výrobky 
z konkrétního (pod)odvětví, které 
způsobují nejpříznačnější dopady na 
životní prostředí;

ii) z číselného údaje B, který uvádí 
celkové roční výstupy organizace; 

ii) přesně určí rozsah indikátoru (např. 
druhy materiálů nebo odpadu), hranice 
systému a způsob měření nebo výpočtu;

iii) a z číselného údaje R, který uvádí 
poměr mezi A a B.

iii) stanoví vhodné jednotky a normové 
reference pro výsledek ukazatele (např. 
spotřeba energie na tunu vyrobeného 
cementu, spotřeba papíru na zaměstnance 
banky za rok, průměrné množství paliva 



PE419.878v01-00 56/59 AM\765244CS.doc

CS

spotřebovaného vozovým parkem). 
Každá organizace podá zprávu o všech 
třech prvcích pro každý indikátor.

Indikátory definované v (pod)odvětvových 
referenčních dokumentech se použijí, 
kdykoli to bude vhodné.   

Údaj o celkových ročních 
vstupech/dopadech v dané oblasti, tj. 
číselný údaj A, musí být uveden 
následujícím způsobem:
i) údaj o energetické účinnosti
* týkající se „celkové přímé spotřeby 
energie“ uvede celkovou roční spotřebu 
energie vyjádřenou v tunách ekvivalentu 
ropy (toe);
* týkající se „celkové spotřeby obnovitelné 
energie“ uvede celkovou roční spotřebu 
energie (elektřiny a tepla) vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie, 
vyjádřenou v tunách ekvivalentu ropy 
(toe),
ii) údaj o účinnosti materiálů
* týkající se „ročního hmotnostního 
průtoku různých používaných materiálů“ 
(kromě nosičů energie a vody) vyjádřený v 
tunách.
iii) údaj o vodě
* týkající se „celkové roční spotřeby vody“ 
vyjádřený v m³.
iv) údaj o odpadu
* týkající se „celkové roční tvorby 
odpadu“ vyjádřený v tunách
(v) údaj o biologické rozmanitosti
* týkající se „využívání půdy“ vyjádřený v 
m²
(vi) údaj o emisích
* týkající se „celkových ročních emisí 
skleníkových plynů“ vyjádřený v tunách 
ekvivalentu CO2.
Údaj o celkových ročních výstupech 
organizace, tj. číselný údaj B, je stejný pro 
všechny oblasti, ovšem přizpůsobuje se 
různým typům organizací v závislosti na 
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jejich druhu činnosti. Rozlišuje zejména 
mezi organizacemi činnými ve výrobním 
odvětví (průmysl), kde musí uvést 
celkovou roční hrubou přidanou hodnotu 
vyjádřenou v milionech EUR (mil. EUR) 
či v případě malých organizací celkový 
roční obrat nebo počet zaměstnanců, a 
organizacemi v nevýrobních odvětvích 
(správa/služby), kde musí být vztažen k 
velikosti organizace a vyjádřen počtem 
zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 116
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod D – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Další příslušné indikátory vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí 

3. Další příslušné indikátory vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí specifické 
pro (pod)odvětví

Každá organizace každoročně podá zprávu 
o svém vlivu na životní prostředí týkající 
se konkrétních environmentálních aspektů 
určených v prohlášení o stavu životního 
prostředí a případně zohlední a odkáže na
odvětvové referenční dokumenty uvedené 
v článku 46 tohoto nařízení.

Každá organizace každoročně podá zprávu 
o svém vlivu na životní prostředí týkající 
se konkrétních environmentálních aspektů 
případně určených v (pod)odvětvových 
referenčních dokumentech uvedených v 
článku 46 tohoto nařízení, a uvede 
environmentální aspekty uvedené 
v příloze I mimo aspekty vyjmenované 
v příloze IV, bod D, odst. 2.

Za tímto účelem mohou organizace 
používat další příslušné existující 
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indikátory vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí, přičemž je nutné zajistit, 
aby zvolené indikátory
i) poskytovaly přesné zhodnocení vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí;
ii) byly srozumitelné a jednoznačné;
iii) umožňovaly meziroční srovnání pro 
vyhodnocení vývoje vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí;
iv) umožňovaly případné srovnání s 
oborovými, vnitrostátními nebo 
regionálními měřítky;
(v) případně umožnily srovnání s 
právními požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Jednoznačné konstatování, že používání indikátorů určených v (pod)odvětvových referenčních 
dokumentech je povinné, jsou-li tyto dokumenty k dispozici, má zásadní význam.  

Pozměňovací návrh 117
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha IV – bod D – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nepovinné další indikátory:
Organizace si mohou zvolit použití 
relevantních stávajících indikátorů vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
mimo indikátory určené v 
(pod)odvětvových dokumentech, pokud 
zajistí, aby zvolené indikátory   
i) udávaly přesné hodnocení výkonu 
organizace;
ii) byly srozumitelné a jednoznačné
iii) umožňovaly meziroční srovnání za 
účelem posouzení vývoje vlivu činnosti 
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organizace na životní prostředí;
iv) umožňovaly srovnání s vhodnými 
odvětvovými, vnitrostátními nebo 
regionálními srovnávacími kritérii   

Or. en

Odůvodnění

(Tento text se zakládá na bývalé příloze IV, část D, bod 3 odst. 2). Pro účely jasnosti by měly 
být indikátory určené v odvětvových referenčních dokumentech odděleny od indikátorů, které 
si definuje organizace sama (tj. později uvedené by měly být uvedeny v odděleném 
prohlášení). Ve srovnání s již vyjmenovanými body je třeba přidat kritérium "srovnání 
organizací“.  
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