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Tarkistus 38
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EMAS-järjestelmän tavoitteena on 
edistää organisaatioiden 
ympäristönsuojelun tason jatkuvaa 
parantamista luomalla ja toteuttamalla 
organisaatioissa ympäristöjärjestelmiä, 
arvioimalla tällaisten järjestelmien 
toimivuutta järjestelmällisesti, 
puolueettomasti ja säännöllisin väliajoin, 
antamalla tietoja ympäristönsuojelun 
tasosta, käymällä avointa vuoropuhelua 
yleisön ja muiden sidosryhmien kanssa 
sekä lisäämällä henkilöstön aktiivista 
osallistumista organisaatiossa ja 
asianmukaista koulutusta.

(4) EMAS-järjestelmän tavoitteena on 
edistää organisaatioiden 
ympäristönsuojelun tason jatkuvaa 
parantamista luomalla ja toteuttamalla 
organisaatioissa ympäristöjärjestelmiä, 
määrittelemällä ympäristönsuojelun 
vähimmäistaso ja vertailuesimerkkejä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
mukaisesti, arvioimalla tällaisten 
järjestelmien toimivuutta 
järjestelmällisesti, puolueettomasti ja 
säännöllisin väliajoin vertailukelpoisten 
indikaattoreiden ja luokittelujärjestelmien 
avulla, antamalla tietoja 
ympäristönsuojelun tasosta, käymällä 
avointa vuoropuhelua yleisön ja muiden 
sidosryhmien kanssa sekä lisäämällä 
henkilöstön aktiivista osallistumista 
organisaatiossa ja asianmukaista 
koulutusta.

Or. en

Perustelu

Ympäristönsuojelun tasoa koskevien vaatimusten ja vertailuesimerkkien on oltava parhaiden 
saatavilla olevien tekniikkojen mukaisia ja organisaatioiden saavutukset kilpailijoihinsa 
nähden on esitettävä avoimesti, jotta EMAS olisi uskottava järjestelmä.
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Tarkistus 39
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Organisaatioiden vapaaehtoista 
osallistumista EMAS-järjestelmään olisi 
kannustettava. Niille saattaa olla siitä
hyötyä viranomaisvalvonnan 
helpottumisen, kustannussäästöjen ja 
kohentuneen julkisuuskuvan muodossa.

(8) Organisaatioiden vapaaehtoista 
osallistumista EMAS-järjestelmään olisi 
kannustettava. Niille saattaa olla hyötyä 
viranomaisvalvonnan helpottumisen, 
kustannussäästöjen ja kohentuneen 
julkisuuskuvan muodossa, jos ne voivat 
osoittaa harjoittavansa korkeatasoista 
ympäristönsuojelua. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien kannustinten ja palkintojen on liityttävä mitattavissa ja todennettavissa oleviin 
ympäristönsuojelullisiin saavutuksiin ja ympäristönsuojelun tasoon.

Tarkistus 40
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) EMAS-logon olisi oltava 
organisaatioille houkutteleva viestintä- ja 
markkinointiväline, jolla lisätään 
asiakkaiden tietoisuutta EMAS-
järjestelmästä. EMAS-logon käyttösääntöjä 
olisi yksinkertaistettava niin, että käytössä 
on vain yksi logo, ja nykyiset käyttöä 
koskevat rajoitukset olisi poistettava, 
koska sekaantumisen vaaraa 
ympäristötuotemerkkien kanssa ei pitäisi 
olla.

(15) EMAS-logon olisi oltava 
organisaatioille houkutteleva viestintä- ja 
markkinointiväline, jolla lisätään 
asiakkaiden tietoisuutta EMAS-
järjestelmästä. EMAS-logon käyttösääntöjä 
olisi yksinkertaistettava niin, että käytössä 
on vain yksi logo. Nykyisiä käyttöä 
koskevia rajoituksia olisi kuitenkin 
vahvistettava, koska sekaantumisen vaara 
ympäristötuotemerkkien kanssa on 
mahdollinen. 

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotus mahdollistaisi väärinkäytön, koska logo todennäköisesti sekoitettaisiin 
ympäristötuotemerkkeihin. Sen vuoksi EMAS-logon käyttö on ehdottomasti kiellettävä 
tuotteiden ja mainonnan yhteydessä.

Tarkistus 41
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tietojen merkityksellisyyden ja 
vertailtavuuden varmistamiseksi 
organisaatioiden ympäristönsuojelun tason 
parantamista koskevat selvitykset olisi 
laadittava yleisten, keskeisiä 
ympäristöasioita koskevien 
tulosindikaattorien perusteella. Tällä tavoin 
organisaatioiden olisi helpompi vertailla 
tasoaan eri selontekojaksoilla.

(18) Tietojen merkityksellisyyden ja 
vertailtavuuden varmistamiseksi 
organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoa
koskevat selvitykset olisi laadittava 
alakohtaisten, keskeisiä prosessi- ja 
tuotevaiheen ympäristöasioita koskevien 
tulosindikaattorien perusteella käyttäen 
asianmukaisia vertailuesimerkkejä ja 
asteikkoja. Tällä tavoin organisaatioiden 
olisi helpompi vertailla tasoaan muiden 
organisaatioiden tasoon. 

Or. en

Perustelu

Kokonaisenergiankulutus ja muut vastaavat yleiset indikaattorit eivät yleensä ole mielekkäitä, 
koska niiden avulla ei voi tehdä järkeviä vertailuja eri organisaatioiden välillä. Vaikka 
tällaiset tiedot koskevat konkreettista tai rahallista tuotosta, mukaan lukien tuotettu lisäarvo 
tai työntekijöiden määrä, ne ovat hyvin vähän kertovia ja niitä voidaan pitää omenoiden ja 
appelsiinien vertailun tuloksia vastaavina. Vakavasti otettavan ympäristönsuojelun tason 
arvioinnin ja vertailuesimerkkien edellytyksenä on, että verrataan vertailukelpoisia toimintoja 
tai prosesseja, mukaan lukien tuotteet ja muut välilliset toiminnot.
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Tarkistus 42
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viiteasiakirjat, joissa esitetään 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat ja ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit eri aloilla, olisi laadittava 
jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon ja 
yhteistyön pohjalta. Asiakirjojen 
tarkoituksena on auttaa organisaatioita 
keskittymään tärkeimpiin 
ympäristönäkökohtiin tietyllä alalla.

(19) Olisi laadittava viiteasiakirjoja, joissa 
esitetään ympäristöasioiden hallinnan 
parhaat toimintatavat, ympäristönsuojelun 
vähimmäistaso ja ympäristönsuojelun 
tason indikaattorit, vertailuesimerkit ja 
asteikot mukaan lukien, eri aloilla. 
Asiakirjojen tarkoituksena on varmistaa 
ympäristönsuojelun vähimmäistaso, 
määritellä ympäristönsuojelun 
huipputaso, mahdollistaa saavutetun 
ympäristönsuojelun tason arviointi ja 
luokittelu ja mielekkäät vertailut 
organisaatioiden välillä sekä auttaa 
organisaatioita keskittymään tärkeimpiin 
ympäristönäkökohtiin tietyllä alalla. 
Asiakirjojen laadinnassa on noudatettava 
prioriteettijärjestystä ja niiden olisi 
perustuttava esimerkiksi BREF-
asiakirjoihin ja ympäristötuotemerkkien 
myöntämisperusteisiin, jos tällaisia on 
käytettävissä.

Or. en

Perustelu

BREF-viiteasiakirjat koskevat parasta käytettävissä olevaa tekniikka (BREF = Best Available 
Technique Reference Documents). Alakohtaiset viiteasiakirjat ovat olennaisia, jotta EMAS-
järjestelmästä voidaan tehdä vaativa huippuosaamisjärjestelmä, joka menee 
hallintojärjestelmien näkökulmia pidemmälle.
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Tarkistus 43
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista […......... päiväys] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
xxxx/2008 säädetään kansallisesti ja 
EU:n tasolla toteutettavasta 
akkreditoinnista ja akkreditoinnin 
yleisestä kehyksestä. Tällä asetuksella 
täydennetään kyseisiä sääntöjä tarpeen 
mukaan ottaen samalla huomioon 
EMAS-järjestelmän erityispiirteet, 
varsinkin tarve varmistaa hyvä 
uskottavuus sidosryhmien, erityisesti 
jäsenvaltioiden, keskuudessa, ja 
tarvittaessa siinä säädetään 
yksityiskohtaisemmista säännöistä.

(20) Tässä asetuksessa säilytetään vuonna 
1993 ensimmäisessä EMAS-asetuksessa 
hyväksytty järjestelmä, joka muodostuu 
ympäristötodentajien toimilupien 
myöntämiseen ja heidän valvontaansa 
liittyvistä menettelyistä ja laatunäkökohtia 
koskevista säännöksistä. Tämä merkitsee, 
että jäsenvaltiot voivat säilyttää 
yksittäisten henkilöiden tiettyyn ammattiin 
eli ympäristötodentajaksi pääsyä 
säätelevät toimilupa- ja 
valvontajärjestelmänsä, jotka joissakin 
jäsenvaltioissa ovat osa sitovaa 
ympäristölainsäädäntöä. Jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin käyttää tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 
ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008 tarkoitettua 
akkreditointielintä täyttääkseen tämän 
asetuksen säännökset samalla, kun ne 
varmistavat, että EMAS-järjestelmässä 
huolehditaan laatunäkökohdista 
organisaatioiden lisäksi myös kaikkien 
sellaisten yksittäisten henkilöiden 
suhteen, jotka pyrkivät 
ympäristötodentajiksi. 

Kyseisillä säännöksillä on tarkoitus 
varmistaa ympäristötodentajien pätevyys ja 
parantaa sitä jatkuvasti riippumattoman ja 
puolueettoman akkreditointijärjestelmän, 
koulutuksen ja ympäristötodentajien 
toimien riittävän valvonnan avulla. Tällä 
tavoin taataan EMAS-järjestelmään 
osallistuvien organisaatioiden avoimuus ja 
uskottavuus.

EMAS- säännöksillä on tarkoitus 
varmistaa ympäristötodentajien pätevyys ja 
parantaa sitä jatkuvasti riippumattoman ja 
puolueettoman akkreditointijärjestelmän, 
koulutuksen ja ympäristötodentajien 
toimien riittävän valvonnan avulla. Tällä 
tavoin taataan EMAS-järjestelmään 
osallistuvien organisaatioiden avoimuus ja 
uskottavuus.

Or. en
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Perustelu

Ympäristötodentajien toimilupien myöntäminen katsotaan ammatinharjoittamisluvan 
myöntämiseksi, joka vastaa toimiluvan myöntämistä rakennusinsinöörille tai 
tilintarkastajalle. Niinpä on torjuttava uuden näkökannan mukaiset toimilupamenettelyn- ja 
elinten muutokset. Vastedes toimiluvan myöntämisen on säilyttävä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan kuuluvana asiana. Ympäristötodentajien toimilupa- ja valvontamenettelyjen 
säätely on jätettävä niiden asiaksi.

Tarkistus 44
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi tarjottava 
rekisteröidyille organisaatioille 
kannustimia, esimerkiksi rahoitusta tai 
verokannustimia osana teollisuuden 
ympäristönsuojelun tasoa tukevia ohjelmia, 
rajoittamatta kuitenkaan valtiontukea 
koskevien perustamissopimuksen sääntöjen 
soveltamista. 

(22) Jäsenvaltioiden olisi tarjottava 
ympäristönsuojelun huipputason 
saavuttaneille rekisteröidyille 
organisaatioille kannustimia, esimerkiksi 
rahoitusta tai verokannustimia osana 
teollisuuden ympäristönsuojelun tasoa 
tukevia ohjelmia, rajoittamatta kuitenkaan 
valtiontukea koskevien 
perustamissopimuksen sääntöjen 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kannustinten ja palkintojen on liityttävä mitattavissa ja todennettavissa oleviin 
ympäristönsuojelullisiin saavutuksiin ja ympäristönsuojelun tasoon. 

Tarkistus 45
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komissio laatii tarpeen mukaan
alakohtaisia viiteasiakirjoja tämän 

(24) Komissio laatii alakohtaisia 
viiteasiakirjoja jäsenvaltioiden ja muiden 
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asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
seikoista, jotta varmistettaisiin asetuksen 
yhdenmukainen soveltaminen.

sidosryhmien tarkistamaa 
prioriteettijärjestystä noudattaen tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
seikoista, jotta varmistettaisiin asetuksen 
yhdenmukainen soveltaminen. 

Or. en

Tarkistus 46
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ”ympäristönsuojelun tasoa 
koskevalla selvityksellä” yleisölle ja 
muille sidosryhmille annettavia kattavia 
tietoja organisaation ympäristönsuojelun 
tasosta ja soveltuvien ympäristöön 
liittyvien lakisääteisten vaatimusten 
noudattamisesta organisaatiossa;

(16) ”päivitetyllä ympäristönselonteolla” 
ympäristöselonteon vuosittain 
päivitettäviä tietoja; 

Or. en

Perustelu

Nykymuotoisen ympäristöselonteon lisäksi olisi pakollista antaa lisäindikaattoreiden 
perusteella ympäristönsuojelun tasoa koskevia selvityksiä. Tämä rasitetta ei voi hyväksyä 
varsinkaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ajatellen. Sen vuoksi tarkistuksessa ehdotetaan 
ympäristönsuojelun tasoa koskevien selvitysten korvaamista päivitetyillä 
ympäristöselonteoilla. Ehdotus koskee myös 6, 7, 14, 17, 18, 19 (luetelmakohta i), 22 ja 
24 artiklaa.

Tarkistus 47
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ”ympäristötodentajalla” luonnollista (18) ”ympäristötodentajalla” luonnollista 
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tai oikeushenkilöä taikka tällaisten 
henkilöiden yhteenliittymää tai ryhmää, 
joka katsotaan asetuksessa (EY) N:o 
xxxx/2008 tarkoitetuksi 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokseksi ja joka on akkreditoitu 
tämän asetuksen mukaisesti; 

tai oikeushenkilöä taikka tällaisten 
henkilöiden yhteenliittymää tai ryhmää, 
joka on akkreditoitu V luvun menettelyjen 
ja ehtojen mukaisesti ja joka on kyseisestä 
organisaatiosta riippumaton; 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa on jo vuosia ollut käytössä toimiva ja testattu akkreditointijärjestelmä. Olisi 
haitallista muuttaa tätä hyvin toimivaa järjestelmää, joka luotiin EMAS II -asetuksen 
5 artiklan mukaisesti. Vertaisarvioinnissa on osoitettu näiden järjestelmien toimivuus.

Tarkistus 48
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

(26) ”akkreditointielimellä” asetuksessa 
(EY) N:o xxxx/2008 tarkoitettua 
kansallista akkreditointielintä.

(26) ”toimilupaelimellä” elintä, jonka 
jäsenvaltio on nimennyt vastaamaan 
ympäristötodentajien toimilupien 
myöntämisestä sekä näiden henkilöiden 
tai organisaatioiden valvonnasta. 
Jäsenvaltiot voivat nimetä asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetun 
akkreditointielimensä tässä asetuksessa 
tarkoitetuksi lupaelimeksi. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa on jo vuosia ollut käytössä toimiva ja testattu akkreditointijärjestelmä. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kyse on jäsenvaltioiden päätettävästä asiasta.
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Tarkistus 49
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden 
organisaatioiden rekisteröintihakemukset 
voidaan tehdä mille tahansa 
toimivaltaiselle elimelle siinä 
jäsenvaltiossa, jossa organisaation 
ympäristöjärjestelmän todentamisen 
suorittanut ja sen vahvistanut 
ympäristötodentaja on akkreditoitu.
3. Organisaatio, jolla on toimipaikkoja 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voi 
hakea kaikkien kyseisten toimipaikkojen 
tai joidenkin toimipaikkojen yhteistä 
konsernitason rekisteröintiä.

3. Organisaatio, jolla on toimipaikkoja 
useammassa jäsenvaltiossa, voi hakea 
kaikkien kyseisten toimipaikkojen tai 
joidenkin toimipaikkojen yhteistä 
konsernitason rekisteröintiä.
Konsernitason rekisteröinti on 
mahdollista sen jälkeen, kun kaikki 
rekisteröinnin piiriin tulevat toimipaikat 
ovat rekisteröityneet kyseisissä 
jäsenvaltioissa.

Yhteistä konsernitason rekisteröintiä on 
haettava joltakin toimivaltaiselta elimeltä 
siinä jäsenvaltiossa, jossa organisaation 
päätoimipaikka tai tämän säännöksen 
soveltamista varten nimetty johtokeskus 
sijaitsee.

Yhteistä konsernitason rekisteröintiä on 
haettava joltakin toimivaltaiselta elimeltä 
siinä jäsenvaltiossa, jossa organisaation 
päätoimipaikka tai tämän säännöksen 
soveltamista varten nimetty johtokeskus 
sijaitsee.

3 a. Yhteisön ulkopuolella sijaitsevien 
organisaatioiden rekisteröintihakemukset 
osoitetaan komission 11 a artiklan 
mukaisesti perustamalle elimelle.
3 b. Jos 3 kohdassa tarkoitettuun 
konsernitason rekisteröintiin sisältyy 
yhteisön ulkopuolella sijaitsevia 
toimipaikkoja, sovelletaan vastaavasti 3 ja 
3 a kohtaa.

Or. de
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 50
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Organisaatiot voivat pyytää neuvoja 33
artiklan 3 kohdassa tarkoitetulta elimeltä, 
joka on perustettu siihen jäsenvaltioon, 
jossa organisaatio hakee rekisteröintiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

33 artiklan mukaisesti viranomaisten on perustettava järjestelmä, jolla varmistetaan, että 
rekisteröitymässä oleville organisaatioille annetaan pyynnöstä tietoja ympäristöön liittyvistä 
lakisääteisistä vaatimuksista. Tämä kuitenkin johtaisi suureen hallinnolliseen työmäärään, 
joka työllistäisi viranomaisia.
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Tarkistus 51
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Organisaatiot voivat pyytää neuvoja 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetulta elimeltä, 
joka on perustettu siihen jäsenvaltioon, 
jossa organisaatio hakee rekisteröintiä.

2. Organisaatiot voivat pyytää neuvoja 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetulta elimeltä. 
Yhteisön ulkopuolella sijaitsevat 
toimipaikat voivat kääntyä komission 11 a 
artiklan mukaisesti perustaman elimen 
puoleen.

Or. de

Perustelu

Jos rekisteröinti järjestetään esityksessä A ehdotetulla tavalla, tietojenantamisvelvoitteiden 
jakautumista voidaan yksinkertaistaa. Komission ehdottama ratkaisu johtaa suureen 
hallinnolliseen työmäärään, koska sen mukaisesti kaikkien toimivaltaisten elinten on 
annettava tietoja 33 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Se merkitsisi, että niiden on annettava 
tietoja voimassa olevista ympäristömääräyksistä ja toimivaltaisista 
lainvalvontaviranomaisista kaikkialla maailmassa. Tämä aiheuttaisi näille elimille liikaa 
työtä ja myös tekisi rekisteröinnistä selvästi kalliimpaa.

Tarkistus 52
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Organisaatioiden on katselmuksen 
tulosten perusteella laadittava ja 
toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka 
koskee kaikkia liitteessä II tarkoitettuja 
vaatimuksia ja jossa otetaan tarvittaessa 
huomioon 46 artiklassa tarkoitetut 
asiaankuuluvaa alaa koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat.

4. Organisaatioiden on katselmuksen 
tulosten perusteella laadittava ja 
toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka 
koskee kaikkia liitteessä II tarkoitettuja 
vaatimuksia. 
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Or. de

Perustelu

Jotta EMAS-järjestelmästä ei tulisi liian byrokraattinen, "alakohtaisista ympäristöasioiden 
hallinnan parhaista toimintatavoista" tulisi luopua. Organisaatioiden moninaisuus on niin 
suuri, että niitä ei voi kuvata alakohtaisesti. Lisäksi tässä asetetaan uusia vahvistamis- ja 
rekisteröintiehtoja menettelyissä, joihin kyseiset organisaatiot eivät voi osallistua riittävästi. 
Viiteasiakirjoja olisi myös päivitettävä jatkuvasti.

Tarkistus 53
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Organisaatioiden on katselmuksen 
tulosten perusteella laadittava ja 
toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka 
koskee kaikkia liitteessä II tarkoitettuja 
vaatimuksia ja jossa otetaan tarvittaessa 
huomioon 46 artiklassa tarkoitetut 
asiaankuuluvaa alaa koskevat
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat.

4. Organisaatioiden on katselmuksen 
tulosten perusteella laadittava ja 
toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka 
koskee kaikkia liitteessä II tarkoitettuja 
vaatimuksia ja jossa tarvittaessa 
noudatetaan 46 artiklassa tarkoitettuja
asiaankuuluvaa alaa koskevia vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Pitäisi vaatia alakohtaisten asiakirjojen vaatimusten noudattamista eikä ainoastaan niiden 
"huomioon ottamista".
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Tarkistus 54
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Organisaatioiden on annettava 
aineellista tai asiakirjanäyttöä siitä, että
ne noudattavat kaikkia soveltuvia
ympäristöön liittyviä lakisääteisiä 
vaatimuksia, jotka on tunnistettu.

5. Organisaatioiden on vakuutettava, että 
ympäristöauditoinnin tulokset eivät viittaa 
siihen, että ympäristöön liittyviä 
lakisääteisiä vaatimuksia ei olisi 
noudatettu.

Organisaatiot voivat 33 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti pyytää toimivaltaiselta 
lainvalvontaviranomaiselta tai 
toimivaltaisilta lainvalvontaviranomaisilta 
todistuksen siitä, että ne noudattavat 
vaatimuksia.
Yhteisön ulkopuolisten organisaatioiden on 
myös viitattava ympäristöön liittyviin 
lakisääteisiin vaatimuksiin, joita 
vastaavanlaisiin organisaatioihin 
sovelletaan jäsenvaltiossa, jossa ne 
aikovat jättää hakemuksen.

Yhteisön ulkopuolisten organisaatioiden ja 
toimipaikkojen on myös viitattava 
ympäristöön liittyviin lakisääteisiin 
vaatimuksiin, joita vastaavanlaisiin 
organisaatioihin ja toimipaikkoihin
sovelletaan yhteisössä.

Or. de

Perustelu

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 
das Management oder der Umweltgutachter.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 55
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Organisaatioiden on annettava aineellista 
tai asiakirjanäyttöä siitä, että ne 
noudattavat kaikkia soveltuvia ympäristöön 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, jotka on 
tunnistettu.

5. Organisaatioiden on annettava aineellista 
tai asiakirjanäyttöä siitä, että ne 
noudattavat kaikkia soveltuvia ympäristöön 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, jotka on 
tunnistettu, ja että ne noudattavat ainakin 
asiaan liittyvissä BREF-asiakirjoissa 
esitettyjä vaatimuksia, jos tällaisia 
asiakirjoja on käytettävissä. 

Or. en

Perustelu

BREF-asiakirjat koskevat parasta käytettävissä olevaa tekniikka (BREF = Best Available 
Technique Reference Documents). Alakohtaiset viiteasiakirjat ovat olennaisia, jotta EMAS-
järjestelmästä voidaan tehdä vaativa huippuosaamisjärjestelmä, joka menee 
hallintojärjestelmien näkökulmia pidemmälle.

Tarkistus 56
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Organisaatioiden on laadittava 
ympäristöselonteko liitteessä IV olevan B 
osan mukaisesti.

7. Organisaatioiden on laadittava 
ympäristöselonteko liitteessä IV olevan B 
osan mukaisesti.

Jos kyseessä olevaa alaa varten on 
käytettävissä 46 artiklassa tarkoitettuja 
alakohtaisia viiteasiakirjoja, 
asiaankuuluvaa asiakirjaa on käytettävä 
arvioitaessa organisaation 
ympäristönsuojelun tasoa.

Or. de
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Perustelu

Asetuksen 46 artiklan mukaiset viiteasiakirjat johtavat liialliseen byrokraattisuuteen. Ne eivät 
myöskään ole ainoastaan työvälineitä vaan itse asiassa rekisteröimisehtoja, joita näin ollen 
on sovellettava sitovasti. Tämä haittaisi käyttäjiä tarpeettomasti ja vähentäisi 
osallistumishalukkuutta.

Tarkistus 57
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä olevaa alaa varten on 
käytettävissä 46 artiklassa tarkoitettuja 
alakohtaisia viiteasiakirjoja, 
asiaankuuluvaa asiakirjaa on käytettävä 
arvioitaessa organisaation 
ympäristönsuojelun tasoa.

Jos kyseessä olevaa alaa varten on 
käytettävissä 46 artiklassa tarkoitettuja 
alakohtaisia viiteasiakirjoja, organisaation 
on noudatettava asiaankuuluvaa asiakirjaa.

Or. en

Perustelu

Pitäisi vaatia käytettävissä olevien alakohtaisten viiteasiakirjojen noudattamista.

Tarkistus 58
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröintihakemus tehdään 3 artiklan 
mukaisesti määritetylle toimivaltaiselle 
elimelle, ja siihen on liitettävä

2. Rekisteröintihakemus tehdään 3 artiklan 
mukaisesti määritetylle toimivaltaiselle 
elimelle, ja siihen on liitettävä

a) vahvistettu ympäristöselonteko 
sähköisessä muodossa;

a) vahvistettu ympäristöselonteko 
alkuperäisenä;

b) jäljempänä 24 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettu ilmoitus, jonka on 

b) jäljempänä 24 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettu ilmoitus, jonka on 



PE419.878v01-00 18/61 AM\765244FI.doc

FI

allekirjoittanut ympäristöselonteon 
vahvistanut ympäristötodentaja;

allekirjoittanut ympäristöselonteon 
vahvistanut ympäristötodentaja;

c) täytetty lomake, joka sisältää ainakin 
liitteen VI mukaiset vähimmäistiedot;

c) täytetty lomake, joka sisältää ainakin 
liitteen VI mukaiset vähimmäistiedot;

d) tositteet soveltuvien maksujen 
maksamisesta.

Hakemuksen yhteydessä tai pian sen 
tekemisen jälkeen organisaation on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle ympäristöselonteon tiedot 
sisältävä tiedosto, joka voidaan julkaista 
internetissä.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 59
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) todisteet 4 artiklan vaatimusten 
täyttämisestä.

Or. en

Perustelu

Organisaation on rekisteröintiä hakiessaan voitava osoittaa noudattavansa 4 artiklan 
vaatimuksia.
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Tarkistus 60
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyn organisaation on 
vuosittain

Rekisteröidyn organisaation on lisäksi

a) suoritettava sisäinen auditointi, joka 
koskee ympäristönsuojelun tasoa ja 
sovellettavien ympäristöön liittyvien 
lakisääteisten vaatimusten noudattamista, 
liitteen III mukaisesti,

a) suoritettava sisäinen auditointi, joka 
koskee ympäristönsuojelun tasoa ja 
sovellettavien ympäristöön liittyvien 
lakisääteisten vaatimusten noudattamista, 
liitteen III mukaisesti,

b) laadittava ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvitys liitteessä IV olevan C ja D 
osan vaatimusten mukaisesti,

b) laadittava vuosittain ympäristönsuojelun 
tasoa koskeva selvitys liitteessä IV olevan 
C ja D osan vaatimusten mukaisesti,

c) toimitettava vahvistettu 
ympäristönsuojelun tasoa koskeva selvitys 
toimivaltaiselle elimelle,

c) toimitettava vahvistettu 
ympäristönsuojelun tasoa koskeva selvitys 
toimivaltaiselle elimelle,

d) toimitettava toimivaltaiselle elimelle 
täytetty lomake, joka sisältää ainakin 
liitteen VI mukaiset vähimmäistiedot.

Or. de

Perustelu

Vaatimus sisäisen auditoinnin suorittamisesta vuosittain ei ole sopusoinnussa liitteen III 
4 kohdan kanssa, jossa auditointiväli määritellään tapauskohtaisesti korkeintaan kolmeksi 
vuodeksi. Lomakkeen toimittaminen vuosittain on tarpeetonta byrokratiaa. Muutoksista 
ilmoittaminen riittää. Tästä ei kuitenkaan tarvita nimenomaista säännöstä.
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Tarkistus 61
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laadittava ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvitys liitteessä IV olevan C ja D
osan vaatimusten mukaisesti,

b) laadittava päivitetty ympäristöselonteko
liitteessä IV olevan C osan vaatimusten 
mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Liitteiden C ja D mukaisen ympäristönsuojelun tasoa koskevan selvityksen laatiminen 
merkitsee yrityksille hallinnollista rasitetta, joka ei ole hyväksyttävissä eikä kannatettavissa. 
On syytä säilyttää nykyinen käytäntö, joka perustuu ympäristöselontekojen vuosittaiseen 
päivitykseen. 

Tarkistus 62
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pieniä organisaatioita koskeva poikkeus Pieniä organisaatioita koskevat säännöt
1. Jos jokin pieni organisaatio sitä pyytää, 
toimivaltaisten elinten on jatkettava 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kolmen 
vuoden aikaa viiteen vuoteen tai 6 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua yhden vuoden aikaa 
kahteen vuoteen kyseisen organisaation 
osalta, jos kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

1. Pienten organisaatioiden osalta on 
jatkettava 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhden vuoden aikaa kolmeen vuoteen, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) ympäristöön ei kohdistu riskejä, a) ympäristöön ei kohdistu erityisiä riskejä,

b) organisaatio ei aio muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

b) organisaatio ei aio olennaisesti muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

c) merkittäviä paikallisia 
ympäristöongelmia ei ole.

c) sellaisia merkittäviä paikallisia 
ympäristöongelmia ei ole, joihin 
organisaatio osaltaan vaikuttaa.
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2. Jotta organisaatioon sovellettavaa 
aikaväliä pidennettäisiin 1 kohdan 
mukaisesti, sen on esitettävä asiaa 
koskeva pyyntö organisaation 
rekisteröineelle toimivaltaiselle elimelle ja 
osoitettava, että poikkeuksen 
myöntämisedellytykset täyttyvät.
3. Organisaatioiden, joihin sovellettavaa 
aikaväliä on pidennetty kahteen vuoteen 
1 kohdan mukaisesti, on toimitettava 
vahvistamaton ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvityksensä toimivaltaiselle 
elimelle kunakin vuonna, jona ne on 
vapautettu velvoitteesta toimittaa 
vahvistettu ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvitys.

3. Näiden organisaatioiden on toimitettava 
vahvistamaton ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvityksensä toimivaltaiselle 
elimelle vuosittain.

Or. de

Perustelu

Pieniä organisaatioita koskevaksi ehdotetun järjestelyn mukaiset aikavälit auditoinnin, 
ympäristönsuojelun tasoa koskevan selvityksen ja ympäristöselonteon välillä eivät ole 
asianmukaisia. Menettely on monimutkainen ja johtaa tarpeettoman suuriin hallinnollisiin 
kustannuksiin. Tätä parempi on järjestely, jossa säilytetään olennaiset osat ensimmäisen 
EMAS-asetuksen mukaisesta järjestelystä. Siinä pienet organisaatiot vapautetaan 
vuosittaisesta vahvistamisesta. Näin päästään eroon tarpeettomasta menettelystä, koska 
loppujen lopuksi on kuitenkin toimivaltaisen elimen asia päättää, jatketaanko rekisteröintiä 
vai ei. 

Tarkistus 63
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jokin pieni organisaatio sitä pyytää, 
toimivaltaisten elinten on jatkettava 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kolmen 
vuoden aikaa viiteen vuoteen tai 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhden 
vuoden aikaa kahteen vuoteen kyseisen 
organisaation osalta, jos kaikki seuraavat 

1. Ympäristöselonteko on päivitettävä 
vuosittain ja ympäristötodentajan on 
vahvistettava se. Poikkeaminen kerran 
vuodessa tapahtuvasta vahvistamisesta 
voidaan sallia, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
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edellytykset täyttyvät:
a) ympäristöön ei kohdistu riskejä, a) ympäristöön ei kohdistu merkittäviä 

riskejä,
b) organisaatio ei aio muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

b) organisaatio ei aio muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

c) merkittäviä paikallisia 
ympäristöongelmia ei ole.

c) merkittäviä paikallisia 
ympäristöongelmia ei ole.

2. Jotta organisaatioon sovellettavaa 
aikaväliä pidennettäisiin 1 kohdan 
mukaisesti, sen on esitettävä asiaa 
koskeva pyyntö organisaation 
rekisteröineelle toimivaltaiselle elimelle ja 
osoitettava, että poikkeuksen 
myöntämisedellytykset täyttyvät.
3. Organisaatioiden, joihin sovellettavaa 
aikaväliä on pidennetty kahteen vuoteen 
1 kohdan mukaisesti, on toimitettava 
vahvistamaton ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvityksensä toimivaltaiselle 
elimelle kunakin vuonna, jona ne on 
vapautettu velvoitteesta toimittaa 
vahvistettu ympäristönsuojelun tasoa 
koskeva selvitys.

Or. en

Perustelu

Yhden vuoden vahvistamisväli tulisi periaatteessa säilyttää ISO 14001 -standardin tavoin,
mutta poikkeukset ovat mahdollisia pienille ja keskisuurille yrityksille edellä mainituilla 
ehdoilla. Toimivaltaiselle elimelle ei tarvitse esittää pyyntöä, koska ympäristötodentaja voi 
päättää vahvistamisvälin pituudesta poikkeamisesta. 

Tarkistus 64
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) organisaatio ei aio muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

b) organisaatio ei suunnittele 8 artiklassa 
tarkoitettuja merkittäviä muutoksia, ja
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Or. it

Perustelu

EMAS-järjestelmän ylläpitoon liittyvät velvoitteet merkitsevät suuria hallinnollisia 
kustannuksia, jotka ovat ongelmallisia pienille ja keskisuurille yrityksille. Jotta 
eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille olisi helpompi liittyä järjestelmään, 
tällaisia kustannuksia olisi vähennettävä silloin, kun organisaatio ei suunnittele merkittäviä 
muutoksia tuotantojärjestelmäänsä ja kun ei ole syytä odottaa uusien ympäristöuhkien tai 
paikallisten ympäristöongelmien ilmenemistä. 

Tarkistus 65
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
8 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos rekisteröidyssä organisaatiossa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia, 
organisaation on tehtävä muutoksista ja 
niiden ympäristönäkökohdista ja 
-vaikutuksista ympäristökatselmus.

1. Jos rekisteröidyssä organisaatiossa 
suunnitellaan merkittäviä muutoksia, 
organisaation on tehtävä muutoksista ja 
niiden ympäristönäkökohdista ja 
-vaikutuksista ympäristökatselmus.

Or. it

Perustelu

EMAS-järjestelmä ei saisi olla teknisen kehityksen ja tuotantosuunnitelmien esteenä, vaan sen 
tulisi mukautua alan kehitykseen ja toimia sen ympäristövaatimusten takeena.

Tarkistus 66
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
8 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päivitetty ympäristökatselmus ja 
muutettu ympäristöpolitiikka on 
todennettava ja vahvistettava. 

3. Päivitetty ympäristökatselmus ja 
muutettu ympäristöpolitiikka on 
todennettava ja vahvistettava tehtyjen 
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muutosten jälkeen. 

Or. it

Perustelu

EMAS-järjestelmä ei saisi olla teknisen kehityksen ja tuotantosuunnitelmien esteenä, vaan sen 
tulisi mukautua alan kehitykseen ja toimia sen ympäristövaatimusten takeena.

Tarkistus 67
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyn organisaation on 
laadittava auditointiohjelma, jolla 
varmistetaan, että tietyn, korkeintaan 
kolme vuotta kestävän jakson aikana 
organisaation kaikki toiminnot auditoidaan 
liitteessä III säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

1. Rekisteröidyn organisaation on 
laadittava auditointiohjelma, jolla 
varmistetaan, että, jos 7 artiklan 
säännöksistä ei muuta johdu, tietyn, 
korkeintaan kolme vuotta kestävän jakson 
aikana organisaation kaikki toiminnot 
auditoidaan liitteessä III säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Artiklassa on otettava huomioon 7 artiklan säännökset pieniä organisaatioita koskevista 
poikkeuksista. 

Tarkistus 68
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä V esitettyä EMAS-logoa 
voivat käyttää vain rekisteröidyt 
organisaatiot ja vain niin kauan kuin niiden 

1. Liitteessä V esitettyä EMAS-logoa 
saavat käyttää vain rekisteröidyt 
organisaatiot ja vain niin kauan kuin niiden 
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rekisteröinti on voimassa. rekisteröinti on voimassa.

Or. el

Tarkistus 69
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EMAS-logoa saa käyttää vain liitteessä 
V säädettyjen teknisten eritelmien 
mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 70
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos organisaatio päättää 3 artiklan 3 
kohdan mukaisesti olla sisällyttämättä 
kaikkia yhteisössä sijaitsevia 
toimipaikkojaan konsernitason 
rekisteröintiin, sen on varmistettava, että 
sen yleisölle suunnatussa viestinnässä ja 
sen käyttäessä EMAS-logoa on selvää, 
mitkä toimipaikat kuuluvat rekisteröinnin 
piiriin.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Säännös tosiasiallisesti pakottaa sisällyttämään organisaation kaikki yhteisön alueella 
sijaitsevat toimipaikat EMAS-järjestelmään ja konsernitason rekisteröintiin. Säännös voidaan 
poistaa kokonaan, jos esityksen A mukainen rekisteröintijärjestely hyväksytään.

Tarkistus 71
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Logoa ei saa käyttää muita toimintoja ja 
palveluja koskevien vertailevien väitteiden 
yhteydessä eikä tavalla, joka saattaa 
aiheuttaa sekaannusta 
ympäristötuotemerkkien kanssa.

4. Logoa ei saa käyttää muita toimintoja ja 
palveluja koskevien vertailevien väitteiden 
yhteydessä eikä tavalla, joka saattaa 
aiheuttaa sekaannusta 
ympäristötuotemerkkien kanssa. Erityisesti 
on ehdottomasti kiellettyä käyttää logoa 
tuotteissa, niiden pakkauksissa tai 
tuotetiedoissa/mainonnassa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus mahdollistaisi väärinkäytön, koska logo todennäköisesti sekoitettaisiin 
ympäristötuotemerkkeihin. Sen vuoksi EMAS-logon käyttö on ehdottomasti kiellettävä 
tuotteiden ja mainonnan yhteydessä. 

Tarkistus 72
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11a artikla
Komissio nimeää toimivaltaisen elimen 
vastaamaan seuraavista tehtävistä:
a) Euroopan tason rekisterin pitäminen 
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rekisteröidyistä organisaatioista
b) sellaisen internetalustan luominen ja 
jatkuva kehittäminen Euroopan tason 
rekisterille, jota toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät rekisteröinnissä 
c) sellaisten organisaatioiden 
rekisteröinti, jotka sijaitsevat yhteisön 
ulkopuolella, ja sellaisten 
organisaatioiden yhteisön ulkopuolella 
sijaitsevien toimipaikkojen rekisteröinti, 
joiden päätoimipaikka on yhteisön 
alueella
d) 15 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisten 
elinten foorumin järjestämisen valmistelu
e) 16 artiklassa tarkoitetun 
vertaisarvioinnin valmistelu

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisten elinten toiminnan koordinoinnista ja erityisesti yhtenäisen internetalustan 
kehittämisestä olisi huolehdittava keskitetysti samoin kuin yhteisön ulkopuolella sijaitsevien 
organisaatioiden rekisteröintitehtävistä. Näin voidaan vähentää rekisteröinnin kustannuksia 
huomattavasti.

Tarkistus 73
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsitellään sidosryhmien, 
akkreditointielimet ja toimivaltaiset 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, esittämät huomiot rekisteröintiä 
hakevista tai rekisteröidyistä 
organisaatioista,

a) käsitellään sidosryhmien, 
akkreditointielimet ja toimivaltaiset 
lainvalvontaviranomaiset sekä 
organisaation edustukselliset elimet
mukaan luettuina, esittämät huomiot 
rekisteröintiä hakevista tai rekisteröidyistä 
organisaatioista,

Or. it



PE419.878v01-00 28/61 AM\765244FI.doc

FI

Perustelu

Toimivaltaisten elinten olisi voitava hyötyä rekisteröityneiden tai rekisteröitymässä olevien 
organisaatioiden havainnoista. Olisi säädettävä mekanismista, jonka avulla organisaatiot 
voisivat osallistua kollektiivisesti järjestelmän tehokkaaseen hallinnointiin, jotta voidaan 
varmistaa toimivaltaisten elinten tasapuolinen toiminta.

Tarkistus 74
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten elinten on laadittava
omissa jäsenvaltioissaan rekisteröidyistä 
organisaatioista luettelo, johon sisältyvät 
organisaatioiden ympäristöselonteot tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevat 
selvitykset sähköisessä muodossa, ja 
ylläpidettävä luetteloa ja saatettava se 
kuukausittain ajan tasalle.

2. Toimivaltaisten elinten on ylläpidettävä 
omissa jäsenvaltioissaan rekisteröityjen 
organisaatioiden luetteloa, johon 
sisältyvät organisaatioiden 
ympäristöselonteot tai ympäristönsuojelun 
tasoa koskevat selvitykset sähköisessä 
muodossa.

Luettelo on julkistettava verkkosivustolla. Luettelo on julkistettava verkkosivustolla.

Or. de

Perustelu

Rekisterin olisi oltava yhtenäinen ja kuukausittaisesta ilmoittamisesta olisi luovuttava.
Saksassa on vuoden 2001 jälkeen otettu käyttöön internetissä toimiva, hajautetusti hoidettu 
rekisteri, jota päivitetään reaaliaikaisesti. 

Tarkistus 75
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten elinten on toimitettava 
tiedot 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
tehdyistä muutoksista kuukausittain 

Poistetaan.
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komissiolle.

Or. de

Perustelu

Rekisterin olisi oltava yhtenäinen ja kuukausittaisesta ilmoittamisesta olisi luovuttava. 
Saksassa on vuoden 2001 jälkeen otettu käyttöön internetissä toimiva, hajautetusti hoidettu 
rekisteri, jota päivitetään reaaliaikaisesti.

Tarkistus 76
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Organisaation hakiessa rekisteröintiä 
toimivaltaisen elimen on rekisteröitävä 
organisaatio ja annettava hakemukselle 
rekisterinumero, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. Organisaation hakiessa rekisteröintiä 
toimivaltaisen elimen on rekisteröitävä 
organisaatio ja annettava hakemukselle 
rekisterinumero, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen elin on saanut 
rekisteröintihakemuksen, johon on liitetty 
kaikki 5 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitetut asiakirjat;

a) toimivaltainen elin on saanut 
rekisteröintihakemuksen, johon on liitetty 
kaikki 5 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa 
tarkoitetut asiakirjat;

b) toimivaltainen elin on tarkistanut, että 
todentaminen ja vahvistaminen on
suoritettu 24–27 artiklassa säädettyjen 
velvoitteiden mukaisesti;

b) toimivaltaisella elimellä ei ole syytä 
olettaa, että todentamista ja vahvistamista 
ei olisi suoritettu 24–27 artiklassa 
säädettyjen velvoitteiden mukaisesti 

c) toimivaltainen elin on voinut saamansa 
aineellisen näytön tai toimivaltaisen 
lainvalvontaviranomaisen myönteisen 
kannan perusteella vakuuttua 
lainsäädännön noudattamisesta 
organisaatiossa.

c) toimivaltaisella elimellä ei ole syytä 
epäillä, että organisaatio ei olisi 
noudattanut ympäristöön liittyviä 
soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia.

Or. de
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Perustelu

Nämä tarkistukset ovat seurausta esityksestä D. Jotta menettelystä ei tulisi liian raskasta, 
toimivaltainen elin ei tee itse laajoja tutkimuksia, jotka ympäristötodentaja tai 
rekisteröintielin on jo suorittanut. 

Tarkistus 77
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos akkreditointielin toimittaa 
toimivaltaiselle elimelle 
valvontakertomuksen, josta käy ilmi, ettei 
ympäristötodentaja ole riittävän hyvin 
varmistanut, että rekisteröintiä hakeva 
organisaatio täyttää tämän asetuksen 
vaatimukset, toimivaltaisen elimen on 
evättävä organisaation rekisteröinti.

5. Jos akkreditointielin toimittaa 
toimivaltaiselle elimelle 
valvontakertomuksen, josta käy ilmi, ettei 
ympäristötodentaja ole riittävän hyvin 
varmistanut, että rekisteröintiä hakeva 
organisaatio täyttää tämän asetuksen 
vaatimukset, toimivaltaisen elimen on 
evättävä organisaation rekisteröinti.
Toimivaltaisen elimen on pyydettävä 
organisaatiota toimittamaan uuden 
rekisteröintihakemuksen. 
Akkreditointielin tutkii 
ympäristötodentajan toimintaa ja antaa 
kyseiselle todentajalle mahdollisuuden 
esittää mielipiteensä asiasta. Jos hän ei 
esitä tyydyttävää selvitystä, hänen 
toimintansa asetuksessa (EY) N:o 
xxxx/2008 tarkoitettuna akkreditoituna 
arviointielimenä keskeytetään.

Or. it

Perustelu

Jos organisaation toimittama rekisteröintihakemus hylätään sen perusteella, että 
ympäristötodentaja ei ole varmistunut riittävästi, että asetuksen vaatimukset täyttyvät, 
akkreditointielimen on pyydettävä organisaatiota toimittamaan uuden hakemuksen, ja sen on 
tutkittava todentajan toimintaa, jotta voidaan estää paitsi lahjonta myös tapaukset, joissa 
todentajalla ei ole vaadittavaa pätevyyttä.
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Tarkistus 78
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos akkreditointielin toimittaa 
toimivaltaiselle elimelle 
valvontakertomuksen, josta käy ilmi, ettei 
ympäristötodentaja ole riittävän hyvin 
varmistanut, että EMAS-rekisteröity 
organisaatio täyttää tämän asetuksen 
vaatimukset, organisaatio on poistettava 
rekisteristä väliaikaisesti.

2. Samaa sovelletaan, jos akkreditointielin 
toimittaa toimivaltaiselle elimelle 
valvontakertomuksen, josta käy ilmi, ettei 
ympäristötodentaja ole riittävän hyvin 
varmistanut, että EMAS-rekisteröity 
organisaatio täyttää tämän asetuksen 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen avulla varmistetaan, että organisaatiota oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti 
kuullaan ennen raskauttavan päätöksen tekemistä. 

Tarkistus 79
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröity organisaatio on poistettava 
rekisteristä tapauksen mukaan 
väliaikaisesti tai pysyvästi, jos se ei 
kuukauden kuluessa pyynnöstä toimita 
toimivaltaiselle elimelle mitään 
seuraavista:

3. Rekisteröity organisaatio on poistettava 
rekisteristä tapauksen mukaan 
väliaikaisesti tai pysyvästi, jos se ei 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä 
toimita toimivaltaiselle elimelle 
vahvistettuja ajantasaistettuja versioita
ympäristöselonteosta, ympäristönsuojelun 
tasoa koskevasta selvityksestä tai 24 
artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
allekirjoitetusta ilmoituksesta.

a) vahvistetut ajantasaistetut versiot
ympäristöselonteosta, ympäristönsuojelun 
tasoa koskevasta selvityksestä tai 
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24 artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta 
allekirjoitetusta ilmoituksesta;

b) lomake, joka sisältää ainakin liitteen 
VI mukaiset vähimmäistiedot.

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisten elinten kokemus osoittaa, että yksi kuukausi ei ole riittävän pitkä aika.
Viivästyksiä voi ilmetä organisaatiosta riippumattomista syistä (ympäristötodentajan 
sairastuminen, ympäristötodentajan perusteeton kieltäytyminen vahvistamisesta jne.), eikä 
seurauksena kaikissa tapauksissa saisi olla välitön rekisteristä poistaminen. Lomakkeen 
toimittaminen katsotaan tarpeettomaksi.

Tarkistus 80
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltainen elin voi päättää pitää 
organisaation rekisteröinnin voimassa, 
jos voidaan osoittaa, että säännösten 
rikkominen on tapahtunut hyvässä 
uskossa ja että itse rikkomisen syyt on 
poistettu. 

Or. it

Perustelu

Toimivaltaisen elimen pitäisi voida päättää pitää organisaation rekisteröinnin voimassa, jos 
voidaan osoittaa, että säännösten rikkominen on tapahtunut hyvässä uskossa ja siten 
erehdyksessä, ja jos voidaan tarkistaa, että itse rikkomisen syyt on poistettu. 
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Tarkistus 81
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset elimet perustavat 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
elinten yhteistyöfoorumin, jäljempänä 
'yhteistyöfoorumi’. Yhteistyöfoorumi 
kokoontuu vähintään kerran vuodessa, ja 
kokouksiin osallistuu komission edustaja.

1. Toimivaltaiset elimet perustavat 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
elinten yhteistyöfoorumin, jäljempänä 
'yhteistyöfoorumi’. Yhteistyöfoorumi 
kokoontuu vähintään kerran vuodessa, ja 
kokouksiin osallistuu komission edustaja. 
Organisaatioiden edustuksellisia elimiä 
on pyydettävä osallistumaan foorumiin.

Or. it

Perustelu

Organisaatioiden edustuksellisten elinten osallistuminen edistää järjestelmän kehittämistä 
paremmin yritysten tarpeita vastaavaksi.

Tarkistus 82
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöfoorumi järjestää 
vertaisarvioinnin, jossa arvioidaan, onko 
kunkin toimivaltaisen elimen 
rekisteröintijärjestelmä tämän asetuksen 
mukainen, ja määritellään yhdenmukainen 
lähestymistapa rekisteröintiä koskevien 
sääntöjen soveltamiseen.

1. Yhteistyöfoorumi järjestää 
vertaisarvioinnin, jossa arvioidaan, onko 
kunkin toimivaltaisen elimen 
rekisteröintijärjestelmä tämän asetuksen 
mukainen, ja määritellään yhdenmukainen 
lähestymistapa rekisteröintiä koskevien 
sääntöjen soveltamiseen.

2. Vertaisarviointi on suoritettava 
säännöllisin väliajoin ja vähintään neljän 
vuoden välein. Kaikkien toimivaltaisten 
elinten on osallistuttava vertaisarviointiin.
3. Vertaisarvioinnissa on arvioitava 
ainakin sääntöjä ja menettelyjä, jotka 



PE419.878v01-00 34/61 AM\765244FI.doc

FI

liittyvät
a) rekisteröintiin;
b) rekisteröinnin epäämiseen;
c) organisaatioiden väliaikaiseen 
poistamiseen 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta rekisteristä;
d) organisaatioiden pysyvään 
poistamiseen 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta rekisteristä;
e) 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
rekisterin hallinnointiin.
4. Komissio vahvistaa menettelyt 
arvioinnin tekemiseksi, mukaan lukien 
arvioinnin tuloksena tehtyjä päätöksiä 
koskevat asianmukaiset 
muutoksenhakumenettelyt.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
5. Yhteistyöfoorumi toimittaa komissiolle 
vertaisarviointia koskevan 
vuosikertomuksen.

5. Yhteistyöfoorumi toimittaa komissiolle 
vertaisarviointia koskevan 
vuosikertomuksen.

Vuosikertomus on julkistettava. Vuosikertomus on julkistettava.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama arviointimenettely on liian kallis. Toimivaltaisten elinten toimintaa 
voidaan koordinoida riittävästi voimassa olevan EMAS-asetuksen mukaisilla välineillä
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Tarkistus 83
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin 
sääntöjä ja menettelyjä, jotka liittyvät

3. Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin 
sääntöjä ja menettelyjä sekä 
organisaatioiden esittämiä tai niiden 
puolesta esitettyjä näkemyksiä, jotka 
liittyvät

Or. it

Perustelu

Kaikki organisaatioiden esille tuomat järjestelmän toiminnan ongelmat tai niiden esittämät 
sitä koskevat ehdotukset olisi otettava huomioon. 

Tarkistus 84
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) organisaatio noudattaa kaikkia tämän 
asetuksen vaatimuksia alustavassa 
ympäristökatselmuksessaan, 
ympäristöjärjestelmässään, 
ympäristöauditoinnissaan ja sen tuloksissa 
sekä ympäristöselonteossaan tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevassa 
selvityksessään;

a) organisaatio noudattaa kaikkia tämän 
asetuksen vaatimuksia alustavassa 
ympäristökatselmuksessaan, 
ympäristöjärjestelmässään, 
ympäristöauditoinnissaan ja sen tuloksissa 
sekä ympäristöselonteossaan tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevassa 
selvityksessään ja myös asetuksen 46 
artiklassa tarkoitettuja alakohtaisia 
viiteasiakirjoja, jos tällaisia on 
käytettävissä;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan alakohtaisten viiteasiakirjojen vaatimusten noudattaminen. 

Tarkistus 85
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristötodentajan on vahvistettava 
enintään 12 kuukauden välein tiedot, joilla 
ajantasaistetaan ympäristöselontekoa tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevaa 
selvitystä.

2. Ympäristötodentajan on vahvistettava 
enintään 12 kuukauden välein tiedot, joilla 
ajantasaistetaan ympäristöselontekoa tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevaa 
selvitystä, rajoittamatta kuitenkaan 7 
artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tässä säännöksessä ei ole otettu huomioon pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Siksi viitataan 
7 artiklaan, jossa sallittaisiin näiden yritysten poikkeaminen vuosittain tehtävästä 
vahvistamisesta tietyin ehdoin.

Tarkistus 86
Evangelia Tzampazi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristötodentajan on vahvistettava 
enintään 12 kuukauden välein tiedot, joilla 
ajantasaistetaan ympäristöselontekoa tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevaa 
selvitystä.

2. Ympäristötodentajan on vahvistettava 
enintään 12 kuukauden välein tiedot, joilla 
ajantasaistetaan ympäristöselontekoa tai 
ympäristönsuojelun tasoa koskevaa 
selvitystä, jos 7 artiklan säännöksistä ei 
muuta johdu.

Or. el
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Perustelu

Artiklassa on otettava huomioon 7 artiklan säännökset pieniä organisaatioita koskevista 
poikkeuksista. 

Tarkistus 87
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristötodentajan on ilmoitettava 
toimintaansa valvovalle 
akkreditointielimelle akkreditointitietonsa 
ja todentamisen aika ja paikka 
viimeistään viisi työpäivää ennen kutakin 
jäsenvaltiossa suoritettavaa todentamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos ympäristötodentajien, jotka suorittavat tehtäviään siinä jäsenvaltiossa, jossa heille on 
myönnetty toimilupa, on raportoitava kaikista toimistaan toimilupaelimelle, luodaan 
tarpeettomasti lisää hallinnollisia rasitteita sekä ympäristötodentajille että toimilupaelimille.

Tarkistus 88
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhdessä jäsenvaltiossa akkreditoidun
ympäristötodentajan on vähintään viisi 
työpäivää ennen todentamis- ja 
vahvistamistoimien suorittamista toisessa 
jäsenvaltiossa ilmoitettava tämän 
jäsenvaltion akkreditointielimelle seuraavat 
tiedot:

1. Yhdessä jäsenvaltiossa toimiluvan 
saaneen ympäristötodentajan on vähintään 
neljä viikkoa ennen todentamis- ja 
vahvistamistoimien suorittamista toisessa 
jäsenvaltiossa ilmoitettava tämän 
jäsenvaltion toimilupaelimelle seuraavat 
tiedot:
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Or. en

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvasta toiminnasta ennakkoon ilmoittamisen rajoittaminen 
viiteen päivään ei toimi käytännössä. Aikaisemmassa asetuksessa asetettu määräaika eli neljä 
viikkoa etukäteen on osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi, ja se tulisi säilyttää. Tämä koskee 
myös 26 artiklaa.

Tarkistus 89
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) organisaatio täyttää kaikki soveltuvat 
ympäristöön liittyvät lakisääteiset 
vaatimukset.

b) ei ole näyttöä soveltuvien lakisääteisten 
vaatimusten noudattamatta jättämisestä

Or. de

Perustelu

Tarkistus yhdenmukaistaa tekstiä ympäristötodentajan liitteen VII mukaisen ilmoituksen 
suhteen.

Tarkistus 90
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) organisaatio täyttää kaikki soveltuvat 
ympäristöön liittyvät lakisääteiset 
vaatimukset.

b) ympäristötodentaja ei ole todennut 
mitään sellaista, joka osoittaisi, että
organisaatio ei täytä kaikkia soveltuvia
ympäristöön liittyviä lakisääteisiä 
vaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

Ympäristötodentaja voi ainoastaan vahvistaa, että hän ei ole todennut mitään sellaista, joka 
osoittaisi, että organisaatio ei täytä kaikkia soveltuvia ympäristöön liittyviä lakisääteisiä 
vaatimuksia.

Tarkistus 91
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 
xxxx/2008 4 artiklan nojalla nimeämät 
akkreditointielimet vastaavat 
ympäristötodentajien akkreditoinnista ja 
ympäristötodentajien tämän asetuksen 
mukaisesti suorittamien toimien 
valvonnasta.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
ympäristötodentajien hyväksymisestä ja 
valvonnasta vastaava elin. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät suorittaa kokonaan tai osittain 
kansallinen akkreditointielin siten kuin 
asetuksessa (EY) N:o 765/2008 
tarkoitetaan ja sen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Velvoite antaa tehtävä kansalliselle akkreditointielimelle rikkoo jäsenvaltioiden oikeutta 
hallinnon järjestämiseen. Tehtävien jako henkilöiden akkreditoinnissa ei kuulu asetuksen (EY) 
765/2008 soveltamispiiriin.

Tarkistus 92
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus
1. Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 
xxxx/2008 4 artiklan nojalla nimeämät 
akkreditointielimet vastaavat 
ympäristötodentajien akkreditoinnista ja 
ympäristötodentajien tämän asetuksen 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin, joka 
vastaa toimilupien myöntämisestä 
ympäristötodentajille ja näiden 
henkilöiden tai organisaatioiden 
valvonnasta 2 artiklan 26 kohdan 
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mukaisesti suorittamien toimien 
valvonnasta.

mukaisesti. Elimen on hoidettava 
tehtävänsä tasapuolisesti ja 
riippumattomasti. 

2. Akkreditointielinten on arvioitava 
ympäristötodentajien pätevyyttä 19–
21 artiklassa esitettyjen, haetun 
akkreditoinnin pätevyysalueen kannalta 
merkityksellisten seikkojen perusteella.

2. Toimilupaelinten on arvioitava 
ympäristötodentajien pätevyyttä 19–
21 artiklassa esitettyjen, haetun toimiluvan
pätevyysalueen kannalta merkityksellisten 
seikkojen perusteella.

3. Ympäristötodentajien akkreditoinnin 
pätevyysalue on määritettävä asetuksessa 
(EY) N:o 1893/2006 säädetyn 
toimialaluokituksen mukaisesti. 
Akkreditoinnin pätevyysalue on rajattava 
ympäristötodentajan pätevyyden mukaan, 
ja siinä on tarvittaessa otettava huomioon 
toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

3. Ympäristötodentajien toimiluvan
pätevyysalue on määritettävä asetuksessa 
(EY) N:o 1893/2006 säädetyn 
toimialaluokituksen mukaisesti. 
Toimiluvan pätevyysalue on rajattava 
ympäristötodentajan pätevyyden mukaan, 
ja siinä on tarvittaessa otettava huomioon 
toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

4. Akkreditointielinten on vahvistettava 
asianmukaiset menettelyt 
ympäristötodentajien akkreditointia, 
akkreditoinnin epäämistä, akkreditoinnin 
väliaikaista ja pysyvää peruuttamista sekä 
ympäristötodentajien valvontaa varten.

4. Toimilupaelinten on vahvistettava 
asianmukaiset menettelyt 
ympäristötodentajien akkreditointia, 
akkreditoinnin epäämistä, akkreditoinnin 
väliaikaista ja pysyvää peruuttamista sekä 
ympäristötodentajien valvontaa varten.

Niihin on kuuluttava mekanismit 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
toimivaltaisten elinten esittämien, 
akkreditointia hakevia ja akkreditoituja
ympäristötodentajia koskevien 
huomautusten käsittelyä varten.

Niihin on kuuluttava mekanismit 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
toimivaltaisten elinten esittämien, 
toimilupaa hakevia ja sen saaneita
ympäristötodentajia koskevien 
huomautusten käsittelyä varten.

5. Jos akkreditointi evätään, 
akkreditointielimen on ilmoitettava 
ympäristötodentajalle päätöksen syyt.

5. Jos toimilupa evätään, toimilupaelimen
on ilmoitettava ympäristötodentajalle 
päätöksen syyt.

6. Akkreditointielinten on laadittava, 
tarkistettava ja ajantasaistettava luettelo 
ympäristötodentajista ja näiden 
akkreditointien pätevyysalueista omissa 
jäsenvaltioissaan ja toimitettava tiedot 
luetteloon tehdyistä muutoksista 
kuukausittain komissiolle ja sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle, jossa 
akkreditointielin sijaitsee.

6. Toimilupaelinten on laadittava, 
tarkistettava ja ajantasaistettava luettelo 
ympäristötodentajista ja näiden toimilupien
pätevyysalueista omissa jäsenvaltioissaan 
ja toimitettava tiedot luetteloon tehdyistä 
muutoksista kuukausittain komissiolle ja 
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle, 
jossa toimilupaelin sijaitsee.

7. Akkreditointielimen on asetuksen (EY) 
N:o xxxx/2008 5 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjen toiminnan seurantaa 
koskevien sääntöjen ja menettelyjen 
puitteissa laadittava valvontakertomus, jos 

7. Toimilupaelimen on laadittava 
valvontakertomus, jos se asianomaista 
ympäristötodentajaa kuultuaan katsoo, että 



AM\765244FI.doc 41/61 PE419.878v01-00

FI

se asianomaista ympäristötodentajaa 
kuultuaan katsoo, että

a) ympäristötodentajan toiminnalla ei ole 
voitu riittävällä tavalla varmistaa, että 
organisaatio täyttää tämän asetuksen 
vaatimukset, tai

a) ympäristötodentajan toiminnalla ei ole 
voitu riittävällä tavalla varmistaa, että 
organisaatio täyttää tämän asetuksen 
vaatimukset,

b) ympäristötodentajan todentamis- ja 
vahvistamistoimissa on rikottu yhtä tai 
useampaa tämän asetuksen vaatimuksista.

b) ympäristötodentajan todentamis- ja 
vahvistamistoimissa on rikottu yhtä tai 
useampaa tämän asetuksen vaatimuksista.

Kertomus on toimitettava sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle elimelle, jossa organisaatio 
on rekisteröity tai jossa se hakee 
rekisteröintiä, ja tarvittaessa 
akkreditoinnin myöntäneelle 
akkreditointielimelle.

Kertomus on toimitettava sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle elimelle, jossa organisaatio 
on rekisteröity tai jossa se hakee 
rekisteröintiä, ja tarvittaessa toimiluvan 
myöntäneelle toimilupaelimelle.

Or. en

Perustelu

Ympäristötodentajien toimilupien myöntäminen vastaa ammatinharjoittamisluvan 
myöntämistä ja on verrattavissa esimerkiksi toimiluvan myöntämiseen rakennusinsinöörille 
tai tilintarkastajalle. Termi akkreditointielin korvataan termillä toimilupaelin.

Tarkistus 93
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niihin on kuuluttava mekanismit 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
toimivaltaisten elinten esittämien, 
akkreditointia hakevia ja akkreditoituja 
ympäristötodentajia koskevien 
huomautusten käsittelyä varten.

Niihin on kuuluttava mekanismit 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
toimivaltaisten elinten ja organisaation 
edustuksellisten elinten esittämien, 
akkreditointia hakevia ja akkreditoituja 
ympäristötodentajia koskevien 
huomautusten käsittelyä varten.

Or. it
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Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon organisaatioiden edustuksellisten elinten näkemykset luotaessa 
akkreditointia, akkreditoinnin epäämistä ja todentajien toiminnan keskeyttämistä koskevia 
menettelyjä.

Tarkistus 94
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden 
akkreditointielimet kokoontuvat asetuksen 
(EY) N:o xxxx/2008 14 artiklan nojalla 
tunnustetun elimen puitteissa vähintään 
kerran vuodessa. Komission edustaja 
osallistuu tähän kokoukseen, jäljempänä 
’akkreditointielinten kokous’. 

1. Kaikkien jäsenvaltioiden 
akkreditointielimet kokoontuvat asetuksen 
(EY) N:o xxxx/2008 14 artiklan nojalla 
tunnustetun elimen puitteissa vähintään 
kerran vuodessa. Komission edustaja 
osallistuu tähän kokoukseen, jäljempänä 
’akkreditointielinten kokous’. 
Akkreditointielinten kokoukseen on 
kutsuttava organisaatioiden 
edustukselliset elimet.

Or. it

Perustelu

Akkreditointielinten kokouksen olisi voitava hyötyä rekisteröityneiden tai rekisteröitymässä 
olevien organisaatioiden havainnoista. Olisi säädettävä mekanismista, jonka avulla 
organisaatiot voisivat vaikuttaa kollektiivisesti järjestelmän tehokkaaseen toimintaan, jotta 
voidaan varmistaa akkreditointielinten tasapuolinen toiminta.

Tarkistus 95
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
elimen on järjestettävä asetuksen (EY) 

1. Edellä 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
elimen on järjestettävä asetuksen (EY) 
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N:o xxxx/2008 10 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen mukaisten 
ympäristötodentajien akkreditoinnin 
vertaisarviointi, jossa arvioidaan ainakin 
seuraavia koskevat säännöt ja menettelyt:

N:o xxxx/2008 10 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen mukaisten 
ympäristötodentajien akkreditoinnin 
vertaisarviointi, jossa arvioidaan ainakin 
seuraavia koskevat säännöt ja menettelyt 
sekä organisaatioiden esittämät tai niiden 
puolesta esitetyt näkemykset:

Or. it

Tarkistus 96
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
edistämissuunnitelma, joka sisältää 
tavoitteita, toimia ja aloitteita EMAS-
järjestelmän edistämiseksi yleensä ja 
organisaatioiden rohkaisemiseksi 
osallistumaan EMAS-järjestelmään.

Jäsenvaltioiden on tuettava toimia ja 
aloitteita EMAS-järjestelmän edistämiseksi 
yleensä ja organisaatioiden 
rohkaisemiseksi osallistumaan EMAS-
järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Pakolliset EMAS-järjestelmän edistämistoimet jäsenvaltioissa eivät ole hyväksyttävissä. 
Jäsenvaltiot voivat ainoastaan edistää järjestelmää saatavilla olevan rahoituksen avulla.

Tarkistus 97
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava muun 
muassa seuraavia EMAS-järjestelmän 
edistämistoimia: 

Jäsenvaltioiden on toteutettava muun 
muassa seuraavia EMAS-järjestelmän 
edistämistoimia:
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1. EMAS-järjestelmää koskevien tietojen ja 
parhaiden toimintatapojen vaihdon 
edistäminen kaikkien asianomaisten 
osapuolten kesken;

1. EMAS-järjestelmää koskevien tietojen ja 
parhaiden toimintatapojen vaihdon 
edistäminen kaikkien asianomaisten 
osapuolten kesken;

2. tehokkaiden välineiden kehittäminen 
EMAS-järjestelmän edistämiseksi ja 
niiden jakaminen organisaatioiden kanssa;

2. tehokkaiden välineiden kehittäminen ja 
niiden jakaminen organisaatioiden kanssa 
ympäristönsuojelun huipputason 
saavuttamiseksi ja tietojen välittämiseksi 
siitä;

3. teknisen tuen tarjoaminen 
organisaatioille niiden 
markkinointitoimien määrittelyssä ja 
toteuttamisessa;

3. teknisen tuen tarjoaminen 
organisaatioille ympäristönsuojelun 
huipputason saavuttamiseksi; 

4. organisaatioiden välisten 
kumppanuuksien kannustaminen EMAS-
järjestelmän edistämiseksi.

4. organisaatioiden välisten 
kumppanuuksien kannustaminen EMAS-
järjestelmän edistämiseksi.

4 a. EMAS-rekisteröityjen 
organisaatioiden ympäristönsuojelun 
tason arvioiminen verrattuna 
rekisteröitymättömiin organisaatioihin 
soveltuvien vertailukelpoisten 
indikaattoreiden ja vertailuesimerkkien 
avulla;
4 b. organisaatioiden palkitseminen 
erityisen korkeasta ympäristönsuojelun 
tasosta soveltuvien vertailukelpoisten 
indikaattoreiden, vertailuesimerkkien ja 
luokittelujärjestelmien avulla.

Or. en

Perustelu

EMAS-järjestelmää on käytettävä ympäristönsuojelun tason kohottamiseen ja näytön 
esittämiseen suojelun tasosta. 
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Tarkistus 98
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan organisaatioiden EMAS-
rekisteröintiä tai sen pitämistä voimassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
lainsäädännön, erityisesti kilpailu-, 
verotus- ja valtiontukilainsäädännön 
soveltamista. Toimenpiteet on toteutettava

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla palkitaan EMAS-
rekisteröityjä organisaatioita, jos ne voivat 
osoittaa, että niiden ympäristönsuojelu on 
keskimääräistä korkeatasoisempaa ja 
ylittää merkittävästi sovellettavien 
lakisääteisten vaatimusten mukaisen 
tason tai että ne ovat merkittävästi 
kohottaneet ympäristönsuojelunsa tasoa, 
ja jos niiden ympäristönsuojelun taso on 
alakohtaisissa viiteasiakirjoissa 
määritellyn huipputason mukainen, jos 
tällaisia asiakirjoja on saatavilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
lainsäädännön, erityisesti kilpailu-, 
verotus- ja valtiontukilainsäädännön 
soveltamista. Komissio laatii ohjeet tämän 
vaatimuksen todentamiseksi. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
menettelyä noudattaen.

a) sääntelyhelpotuksina niin, että EMAS-
rekisteröidyn organisaation katsotaan 
noudattavan tiettyjä muussa 
lainsäädännössä säädettyjä ympäristöön 
liittyviä vaatimuksia, jotka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat määrittäneet, tai
b) sääntelyn parantamisena, jolloin muita 
säädöksiä muutetaan niin, että EMAS-
järjestelmään osallistuvien 
organisaatioiden taakka poistetaan tai sitä 
vähennetään tai yksinkertaistetaan, jotta 
edistettäisiin markkinoiden toimintaa ja 
lisättäisiin kilpailukykyä.

Or. en
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Perustelu

Pelkästä EMAS-rekisteröitymisestä ei tulisi palkita. Kaikkien kannustinten ja palkintojen on 
liityttävä mitattavissa ja todennettavissa oleviin ympäristönsuojelullisiin saavutuksiin ja 
ympäristönsuojelun tasoon. Sen vuoksi tarvitaan ohjeita.

Tarkistus 99
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
vuosittain tämän asetuksen mukaisesti 
toteutetuista toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
viiden vuoden välein tämän asetuksen 
mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Vuosittainen raportointivelvoite merkitsisi suurta hallinnollista työmäärää jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 100
Richard Seeber, Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sähköisessä muodossa olevien 
ympäristöselontekojen ja 
ympäristönsuojelun tasoa koskevien 
selvitysten tietokannan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tietokanta lisäisi jäsenvaltioissa tehtävää työtä eikä se olisi kustannustehokas. 
Lisäksi se saattaisi olla uhka pienille yrityksille, jotka pelkäävät kilpailijoita. 
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Tarkistus 101
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja muut yhteisön toimielimet 
ja elimet pitävät tapauksen mukaan EMAS-
järjestelmän tai vastaavien 
ympäristöjärjestelmien soveltamista 
urakka- ja palveluhankintasopimusten 
edellytyksenä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta julkisia hankintoja koskevan 
yhteisön lainsäädännön soveltamista.

Komissio ja muut yhteisön toimielimet ja 
elimet pitävät tapauksen mukaan EMAS-
järjestelmän soveltamista urakka- ja 
palveluhankintasopimusten edellytyksenä, 
jos EMAS-rekisteröityt organisaatio voi 
osoittaa, että sen ympäristönsuojelu on 
keskimääräistä korkeatasoisempaa ja 
ylittää merkittävästi sovellettavien 
lakisääteisten vaatimusten mukaisen 
tason tai että se on merkittävästi 
kohottanut ympäristönsuojelunsa tasoa, 
ja jos sen ympäristönsuojelun taso on 
alakohtaisissa viiteasiakirjoissa 
määritellyn huipputason mukainen, jos 
tällaisia asiakirjoja on saatavilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
lainsäädännön, erityisesti kilpailu-, 
verotus- ja valtiontukilainsäädännön 
soveltamista. Edellä 39 artiklassa 
tarkoitettuja komission laatimia ohjeita 
käytetään tähän tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

Pelkästä EMAS-rekisteröitymisestä ei tulisi palkita. Kaikkien kannustinten ja palkintojen on 
liityttävä mitattavissa ja todennettavissa oleviin ympäristönsuojelullisiin saavutuksiin ja 
ympäristönsuojelun tasoon. Sen vuoksi tarvitaan ohjeita. 
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Tarkistus 102
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii jäsenvaltioiden ja 
muiden sidosryhmien keskinäisestä 
tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä, joka 
koskee ympäristöasioiden hallinnan 
parhaita toimintatapoja asiaankuuluvilla 
aloilla niin, että sen pohjalta voidaan
laatia alakohtaisia viiteasiakirjoja, joissa 
esitetään tiettyjä aloja koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat ja ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit.

Komissio laatii eri aloja (tai niiden osa-
alueita) koskevia viiteasiakirjoja, joissa 
voidaan esittää tiettyjä aloja koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat, lakisääteisen 
ympäristönsuojelun vähimmäistason 
merkittävästi ylittävät 
vähimmäisvaatimukset ja 
ympäristönsuojelun tason indikaattorit sekä 
vertailuesimerkkejä huipputason 
ympäristönsuojelusta ja 
ympäristönsuojelun tason arvioinnissa 
käytettäviä luokitusjärjestelmiä.
Komissio ottaa alustavia eri aloja tai 
niiden osa-alueita koskevia 
viiteasiakirjoja laatiessaan huomioon 
yhteisön ympäristöpolitiikan prioriteetit, 
talouden eri alojen tai osa-alueiden 
aiheuttamien ympäristörasitteiden 
suhteellisen merkityksen, nykyisen ja 
vireillä olevan ympäristölainsäädännön, 
BREF-asiakirjat, ympäristötuotemerkkien 
myöntämisperusteet, alan 
vertailuesimerkit, toimintaohjelmat 
tiettyjen kemikaalien käytöstä poiston 
edistämiseksi, tämän asetuksen liitteessä I 
mainitut ympäristönäkökohdat ja 
komission toimeksiannosta tehdyt 
erityistutkimukset yritysindikaattoreista. 
Komissio laatii viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 julkistettavan 
työsuunnitelman sen jälkeen, kun se on 
kuullut kyseisen alan tai sen osa-alueen 
kaikkia eri sidosryhmiä, kuten eri 
toimialoja, ammattijärjestöjä, 
kaupanharjoittajia, vähittäiskauppiaita, 
maahantuojia, ympäristönsuojelutahoja 
ja kuluttajajärjestöjä. Työsuunnitelmassa 
esitetään seuraavaa kolmea vuotta 
koskeva ohjeellinen luettelo aloista ja 
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niiden osa-alueista, jotka katsotaan 
ensisijaisiksi kohteiksi, kun ryhdytään 
hyväksymään kaikille aloille laadittavia 
alakohtaisia viiteasiakirjoja. Komissio 
tarkistaa työsuunnitelmaa ajoittain 
kuultuaan kaikkia sidosryhmiä. 

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

On syytä laatia hyvin perustellut alakohtaiset säännöt, jotka perustuvat yhteisön 
ympäristöpoliittisiin prioriteetteihin. Alakohtaisiin viiteasiakirjoihin tulisi sisältyä –
vertailukelpoisten ympäristönsuojelun tason indikaattoreiden lisäksi – vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä. Myös eri alojen osa-alueita varten tarvitaan tällaiset asiakirjat.
Komission olisi laadittava tätä tarkoitusta varten työsuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
varojen tehokas jakaantuminen ja määritellä eri alojen tärkeysjärjestys, kuten on jo menetelty 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta annetun direktiivin yhteydessä. 

Tarkistus 103
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii jäsenvaltioiden ja 
muiden sidosryhmien keskinäisestä 
tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä, joka 
koskee ympäristöasioiden hallinnan 
parhaita toimintatapoja asiaankuuluvilla 
aloilla niin, että sen pohjalta voidaan laatia 
alakohtaisia viiteasiakirjoja, joissa 
esitetään tiettyjä aloja koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat ja ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit.

Komissio huolehtii jäsenvaltioiden ja 
muiden sidosryhmien keskinäisestä 
tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä, joka 
koskee ympäristöasioiden hallinnan 
parhaita toimintatapoja asiaankuuluvilla 
aloilla niin, että sen pohjalta voidaan laatia 
alakohtaisia viiteasiakirjoja, joissa 
esitetään tiettyjä aloja koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat ja ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit. Näiden asiakirjojen ja 
indikaattoreiden käyttö ei ole pakollista.
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Or. en

Perustelu

Käyttö ei saisi olla pakollista, koska näin erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
työtaakka nousisi erittäin suureksi, mikä puolestaan johtaisi lisääntyvään järjestelmästä pois 
jäämiseen.

Tarkistus 104
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohta B.3 – Henkilöstön osallistuminen – sarake 2 – B osa – kohta 3 –
johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) Näiden vaatimusten lisäksi henkilöstön 
on osallistuttava prosessiin, jolla pyritään 
jatkuvasti parantamaan organisaation 
ympäristönsuojelun tasoa seuraavilla 
toimilla:

3) Näiden vaatimusten lisäksi henkilöstön 
on asemansa ja työtehtäviensä mukaisesti
osallistuttava prosessiin, jolla pyritään 
jatkuvasti parantamaan organisaation 
ympäristönsuojelun tasoa seuraavilla 
toimilla:

Or. it

Perustelu

Edellä kuvatussa työntekijöiden osallistumiseen tähtäävässä prosessissa tulisi ottaa huomioon 
heidän asemansa ja työtehtävänsä.

Tarkistus 105
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa B – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, 
joissa organisaation ympäristönsuojelun 
tasoa verrataan merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta sen 

e) yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, 
joissa organisaation ympäristönsuojelun 
tasoa verrataan merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta sen 
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ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. 
Raportoinnissa on käytettävä keskeisiä
indikaattoreita ja muita soveltuvia 
ympäristönsuojelun tason indikaattoreita, 
jotka on esitetty D osassa;

ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. 
Raportoinnissa on käytettävä eri aloja (tai 
niiden osa-alueita) koskevia
indikaattoreita, vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä, jotka on esitetty D 
osassa;

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen keskeisten indikaattoreiden avulla ei voida verrata eri yritysten 
ympäristönsuojelun tasoja. Ympäristötiedot ilman vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä ovat jokseenkin hyödyttömiä, koska on varsin vaikeaa arvioida, onko 
tietyn organisaation ympäristönsuojelun taso hyvä tai huono. Myös eri alojen osa-alueita 
varten tarvitaan indikaattoreita. 

Tarkistus 106
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa B – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut ympäristönsuojelun tasoon liittyvät 
tekijät, mukaan lukien lakisääteisten 
vaatimusten täyttäminen merkittävien 
ympäristövaikutusten kannalta;

f) muut ympäristönsuojelun tasoon liittyvät 
tekijät, mukaan lukien lakisääteisten 
vaatimusten täyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan lakisääteisten 
raja-arvojen noudattaminen mitattujen 
ympäristönsuojelun tasoa koskevien 
tietojen perusteella merkittävien 
ympäristövaikutusten kannalta;

Or. en

Perustelu

Lakisääteisiä raja-arvoja tulisi käyttää, jos niitä on olemassa, ja mittaustietojen avulla olisi 
osoitettava, missä määrin organisaation ympäristönsuojelu ylittää lakisääteiset 
vähimmäisvaatimukset (esim. saastuttavien aineiden päästöt lakisääteisiin enimmäismääriin 
nähden). 
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Tarkistus 107
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa B – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus soveltuvista ympäristöön 
liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista ja 
niiden noudattamista koskeva näyttö;

g) kuvaus soveltuvista ympäristöön 
liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista, 
asiaan liittyvässä BREF-asiakirjassa 
esitetystä parhaasta käytettävissä olevasta 
tekniikasta, jos tällainen asiakirja on 
saatavilla, ympäristönsuojelun 
vähimmäisvaatimuksista, parhaista 
toimintatavoista ja huipputason 
ympäristönsuojelua koskevista 
vertailuesimerkeistä, jotka on esitetty D 
osassa, ja niiden noudattamista koskeva 
näyttö sekä mahdolliset säännösten 
rikkomiset ja seuraamukset;

Or. en

Perustelu

Ympäristöselontekoa on tehostettava niiltä osin kuin siinä kuvataan ympäristönsuojelun 
tasoa. On myös tärkeää ilmoittaa kaikki selontekojaksolla tapahtuneet ympäristöön liittyvät 
lainrikkomukset.

Tarkistus 108
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa C

Komission teksti Tarkistus

C. Ympäristönsuojelun tasoa koskeva 
selvitys

C. Ympäristöselonteko

Ympäristönsuojelun tasoa koskevassa
selvityksessä on oltava ainakin seuraavat 
tiedot, ja sen on täytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:

Päivitetyssä ympäristönselonteossa on 
oltava ympäristöselonteon päivitetyt tiedot. 

a) yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, Ympäristöselonteossa on oltava 
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joissa organisaation ympäristönsuojelun 
tasoa verrataan merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta sen 
ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. 
Raportoinnissa on käytettävä keskeisiä 
indikaattoreita ja muita soveltuvia 
ympäristönsuojelun tason indikaattoreita, 
jotka on esitetty D osassa;

ympäristötodentajan nimi ja 
akkreditointinumero sekä vahvistamisen 
päivämäärä.

b) muut ympäristönsuojelun tasoon 
liittyvät tekijät, mukaan lukien 
lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 
merkittävien ympäristövaikutusten 
kannalta;
c) kuvaus soveltuvista ympäristöön 
liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista ja 
niiden noudattamista koskeva näyttö;
d) ympäristötodentajan nimi ja 
akkreditointinumero sekä vahvistamisen 
päivämäärä.

Or. en

Perustelu

Liitteiden C ja D mukaisen ympäristönsuojelun tasoa koskevan selvityksen laatiminen 
merkitsee yrityksille hallinnollista rasitetta, joka ei ole hyväksyttävissä eikä kannatettavissa. 
Selvityksen laatiminen olisi vastoin kaikkia EU:n pyrkimyksiä yksinkertaistaa EMAS-
järjestelmää ja lisätä siihen osallistumista. On syytä säilyttää nykyinen käytäntö, joka 
perustuu ympäristöselontekojen vuosittaiseen päivitykseen. 

Tarkistus 109
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa C – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, 
joissa organisaation ympäristönsuojelun 
tasoa verrataan merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta sen 
ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. 
Raportoinnissa on käytettävä keskeisiä

a) yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, 
joissa organisaation ympäristönsuojelun 
tasoa verrataan merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta sen 
ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. 
Raportoinnissa on käytettävä eri aloja (tai 
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indikaattoreita ja muita soveltuvia 
ympäristönsuojelun tason indikaattoreita, 
jotka on esitetty D osassa;

niiden osa-alueita) koskevia
indikaattoreita, sekä vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä, jotka on esitetty D 
osassa;

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen keskeisten indikaattoreiden avulla ei voida verrata eri yritysten 
ympäristönsuojelun tasoja. Ympäristötiedot ilman vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä ovat jokseenkin hyödyttömiä, koska on varsin vaikeaa arvioida, onko 
tietyn organisaation ympäristönsuojelun taso hyvä tai huono. Myös eri alojen osa-alueita 
varten tarvitaan indikaattoreita. 

Tarkistus 110
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa C – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muut ympäristönsuojelun tasoon 
liittyvät tekijät, mukaan lukien 
lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 
merkittävien ympäristövaikutusten 
kannalta;

b) muut ympäristönsuojelun tasoon 
liittyvät tekijät, mukaan lukien 
lakisääteisten vaatimusten täyttäminen ja 
lakisääteisten raja-arvojen 
noudattaminen ympäristönsuojelun tasoa 
koskevien mittaustietojen perusteella 
merkittävien ympäristövaikutusten 
kannalta;

Or. en

Perustelu

Lakisääteisiä raja-arvoja tulisi käyttää, jos niitä on olemassa, ja mittaustietojen avulla olisi 
osoitettava, missä määrin organisaation ympäristönsuojelu ylittää lakisääteiset 
vähimmäisvaatimukset (esim. saastuttavan aineen päästöt lakisääteiseen enimmäismäärään 
nähden). 
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Tarkistus 111
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa C – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus soveltuvista ympäristöön 
liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista ja 
niiden noudattamista koskeva näyttö;

c) kuvaus soveltuvista ympäristöön 
liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista, 
asiaan liittyvässä BREF-asiakirjassa 
esitetystä parhaasta käytettävissä olevasta 
tekniikasta, jos tällainen asiakirja on 
saatavilla, ympäristönsuojelun 
vähimmäisvaatimuksista, parhaista 
toimintatavoista ja huipputason 
ympäristönsuojelua koskevista 
vertailuesimerkeistä, jotka on esitetty D 
osassa, ja niiden noudattamista koskeva 
näyttö sekä mahdolliset säännösten 
rikkomiset ja seuraamukset;

Or. en

Perustelu

Ympäristöselontekoa on tehostettava niiltä osin kuin siinä kuvataan ympäristönsuojelun 
tasoa. On myös tärkeää ilmoittaa kaikki selontekojaksolla tapahtuneet ympäristöön liittyvät 
lainrikkomukset.

Tarkistus 112
Maria Berger, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa D

Komission teksti Tarkistus

Liitteen IV osa D poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Liite kasvattaisi merkittävästi pienten organisaatioiden kustannuksia ja työmäärää. Tämä 
olisi erityisen haitallista, jos pienyrityksillä on kassavirtaongelmia. Selvityksen laatiminen 
olisi vastoin kaikkia EU:n pyrkimyksiä yksinkertaistaa EMAS-järjestelmää ja lisätä siihen 
osallistumista. Se myös saisi jotkut nykyisistä osallistujista luopumaan järjestelmästä.

Tarkistus 113
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa D – otsikko

Komission teksti Tarkistus

D. Keskeiset indikaattorit ja muut 
soveltuvat ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit

D. Eri aloja (ja niiden osa-alueita) 
koskevat indikaattorit ja muut soveltuvat 
ympäristönsuojelun tason indikaattorit

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen keskeisten indikaattoreiden avulla ei voida verrata eri yritysten 
ympäristönsuojelun tasoja. Ympäristötiedot ilman vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä ovat jokseenkin hyödyttömiä, koska on varsin vaikeaa arvioida, onko 
ympäristönsuojelun taso hyvä tai huono. Myös eri alojen osa-alueita varten tarvitaan 
indikaattoreita. 

Tarkistus 114
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa D – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Organisaatioiden on sekä 
ympäristöselonteossa että 
ympäristönsuojelun tasoa koskevassa 
selvityksessä raportoitava keskeisistä 
indikaattoreista, jos ne liittyvät 
organisaation välittömiin 
ympäristönäkökohtiin, ja muista 

Organisaatioiden on sekä 
ympäristöselonteossa että 
ympäristönsuojelun tasoa koskevassa 
selvityksessä raportoitava eri aloja (ja 
niiden osa-alueita) koskevista keskeisistä 
indikaattoreista, jos ne liittyvät 
organisaation välittömiin ja välillisiin
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soveltuvista ympäristönsuojelun tason 
indikaattoreista jäljempänä esitetyn 
mukaisesti.

ympäristönäkökohtiin, ja muista 
soveltuvista alakohtaisista 
ympäristönsuojelun tason indikaattoreista 
jäljempänä esitetyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen keskeisten indikaattoreiden avulla ei voida verrata eri yritysten 
ympäristönsuojelun tasoja. Ympäristötiedot ilman vertailuesimerkkejä ja 
luokittelujärjestelmiä ovat jokseenkin hyödyttömiä, koska on varsin vaikeaa arvioida, onko 
ympäristönsuojelun taso hyvä tai huono. Myös eri alojen osa-alueita varten tarvitaan 
indikaattoreita. 

Tarkistus 115
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa D – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Keskeiset indikaattorit 2. Keskeiset alakohtaiset indikaattorit
a) Keskeisiä indikaattoreita sovelletaan 
kaikenlaisiin organisaatioihin. Niissä 
keskitytään seuraaviin keskeisiin 
ympäristöasioiden aloihin:

a) Alakohtaisia keskeisiä indikaattoreita 
sovelletaan kaikenlaisiin organisaatioihin. 
Niissä keskitytään seuraaviin keskeisiin 
ympäristöasioiden aloihin:

energiatehokkuus; energiaintensiteetti;
materiaalien käytön tehokkuus; materiaalien käytön intensiteetti;
vesi; veden käytön intensiteetti;
jätteet; jätteen muodostumisintensiteetti;
biologinen monimuotoisuus; kasvihuonekaasupäästöjen 

muodostumisintensiteetti;
päästöt.

b) Kuhunkin keskeiseen indikaattoriin 
kuuluu

Jotta organisaatioiden välillä voidaan 
tehdä mielekkäitä vertailuja, eri aloja (ja 
niiden osa-alueita) koskevissa 
viiteasiakirjoissa on esitettävä lisätietoja 
ja erityisesti niissä on

i) luku A, joka ilmoittaa vuosittaisen 
kokonaispanoksen tai -vaikutuksen 

i) nimettävä tietyn alan (tai sen osa-
alueen) sellaiset toiminnot, prosessit tai 
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kyseisellä alalla; tuotteet, joiden aiheuttamat 
ympäristövaikutukset ovat 
merkityksellisimmät; 

ii) luku B, joka ilmoittaa organisaation 
vuosittaisen kokonaistuotoksen; 

ii) määriteltävä täsmällisesti indikaattorin 
ala (esimerkiksi materiaalien tai jätteen 
tyyppi), järjestelmän ala sekä mittaus- tai 
laskentamenetelmä;

iii) luku R, joka on A:n ja B:n suhdeluku. iii) määriteltävä indikaattorituloksen 
soveltuva yksikkö ja vertailuarvo (kuten 
energiankulutus tuhatta sementtikiloa 
kohden, paperinkulutus pankkityöntekijää 
kohden vuodessa, käytössä olevien 
autojen keskimääräinen polttoaineen 
kulutus) 

Organisaatioiden on ilmoitettava kunkin 
indikaattorin kaikki kolme osatekijää.

Jos käytettävissä on tiettyä alaa (tai sen 
osa-alueita) koskevia viiteasiakirjoja, on 
käytettävä niissä määriteltyjä 
indikaattoreita.

Vuosittainen kokonaispanos tai -vaikutus 
kyseisellä alalla eli luku A on ilmoitettava 
seuraavasti:
i) energiatehokkuuden osalta:
”välitön energian kokonaiskäyttö” eli 
vuosittainen energian kokonaiskulutus 
ekvivalenttisina öljytonneina (toe);
”uusiutuvan energian kokonaiskäyttö” eli 
vuosittainen uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun (sähkö- ja lämpö)energian 
kokonaiskulutus ekvivalenttisina 
öljytonneina (toe);
ii) materiaalien käytön tehokkuuden 
osalta:
”käytettyjen eri materiaalien vuosittainen 
massavirta” (energian kantajia ja vettä 
lukuun ottamatta) tonneina ilmaistuna;
iii) veden osalta:
”vuosittainen veden kokonaiskulutus” 
kuutiometreinä ilmaistuna;
iv) jätteiden osalta:
”vuosittainen jätteiden kokonaistuotanto” 
tonneina ilmaistuna;



AM\765244FI.doc 59/61 PE419.878v01-00

FI

v) biologisen monimuotoisuuden osalta:
”maankäyttö” neliömetreinä ilmaistuna;
vi) päästöjen osalta:
”vuosittaiset kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöt” 
hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistuna.
Organisaation vuosittainen 
kokonaistuotos eli luku B on sama 
kaikilla aloilla, mutta se muuttuu 
organisaatiotyypeittäin niiden toimialoista 
riippuen. Erityisesti on erotettava 
toisistaan tuotantosektorin organisaatiot 
(teollisuus), joiden tapauksessa luku 
ilmoittaa vuosittaisen 
kokonaisbruttoarvonlisäyksen miljoonina
euroina (milj. €) ilmaistuna tai pienten 
organisaatioiden kohdalla vuosittaisen 
kokonaisliikevaihdon tai työntekijöiden 
määrän, ja muut kuin tuotantosektorin 
organisaatiot (hallinto/palveluala), joiden 
tapauksessa luku kuvaa organisaation 
kokoa työntekijöiden määränä ilmaistuna.

Or. en

Perustelu

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.´

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 116
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa D – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muut soveltuvat ympäristönsuojelun 
tason indikaattorit

3. Muut soveltuvat eri aloja (tai niiden 
osa-alueita) koskevat ympäristönsuojelun 
tason indikaattorit

Kunkin organisaation on raportoitava 
vuosittain ympäristönsuojelun tasostaan 
ympäristöselonteossaan määriteltyjen 
yksityiskohtaisempien 
ympäristönäkökohtien osalta ja tapauksen 
mukaan otettava huomioon tämän 
asetuksen 46 artiklassa tarkoitetut 
alakohtaiset viiteasiakirjat ja viitattava 
niihin.

Kunkin organisaation on raportoitava 
vuosittain ympäristönsuojelun tasostaan 
tämän asetuksen 46 artiklassa 
tarkoitetuissa eri aloja (tai niiden osa-
alueita) koskevissa viiteasiakirjoissa
määriteltyjen yksityiskohtaisempien 
ympäristönäkökohtien osalta, jos tällaisia 
asiakirjoja on saatavilla, ja käsiteltävä 
niitä liitteessä I esitettyjä 
ympäristönäkökohtia, joita ei ole liitteen 
IV osan D 2 kohdassa.

Organisaatiot voivat käyttää tähän muita 
soveltuvia ympäristönsuojelun tason 
indikaattoreita. Niiden on varmistettava, 
että valitut indikaattorit
i) antavat oikean kuvan organisaation 
ympäristönsuojelun tasosta;
ii) ovat ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä;
iii) mahdollistavat vertailun edellisvuosiin 
nähden organisaation 
ympäristönsuojelun tason kehittymisen 
arviointia varten;
iv) mahdollistavat tarvittaessa vertailun 
alakohtaisten, kansallisten tai alueellisten 
esimerkkien kanssa;
v) mahdollistavat tarvittaessa vertailun 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten 
kanssa.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää esittää yksiselitteisesti, että eri aloja (tai niiden osa-alueita) koskevissa 
viiteasiakirjoissa määriteltyjen indikaattoreiden käyttö on pakollista, jos tällaisia asiakirjoja 
on saatavilla. 

Tarkistus 117
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – osa D – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Muut vapaavalintaiset indikaattorit:
Organisaatiot voivat käyttää muita 
soveltuvia ympäristönsuojelun tason 
indikaattoreita, joita ei ole määritelty alaa 
tai osa-aluetta koskevissa 
viiteasiakirjoissa. Niiden on varmistettava, 
että valitut indikaattorit
i) antavat oikean kuvan organisaation 
ympäristönsuojelun tasosta;
ii) ovat ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä;
iii) mahdollistavat vertailun edellisvuosiin 
nähden organisaation 
ympäristönsuojelun tason kehittymisen 
arviointia varten;
iv) mahdollistavat tarvittaessa vertailun 
alakohtaisten, kansallisten tai alueellisten 
esimerkkien kanssa;

Or. en

Perustelu

(Teksti perustuu liitteen IV osan D 3 kohdan 2 alakohtaan.) Selvyyden vuoksi alakohtaisissa 
viiteasiakirjoissa määritellyt indikaattorit olisi pidettävä erillään organisaatioiden itsensä 
määrittelemistä indikaattoreista (ts. viimeksi mainitut olisi esitettävä omassa kohdassaan). 
Luetteloon olisi entisten kohtien lisäksi lisättävä kohta "organisaatioiden väliset vertailut".
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