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Pakeitimas 38
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) AVAS tikslas – skatinti nuolat didinti 
organizacijų aplinkosauginį veiksmingumą 
organizacijoms diegiant ir įgyvendinant 
aplinkosaugos vadybos sistemas, atliekant 
sisteminį, objektyvų ir periodišką tokių 
sistemų veiksmingumo vertinimą, teikiant 
informaciją apie aplinkosauginį 
veiksmingumą, atvirai bendraujant su 
visuomene ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis, skatinant organizacijos 
darbuotojus aktyviai dalyvauti ir rengiant 
tinkamą jų mokymą.

(4) AVAS tikslas – skatinti nuolat didinti 
organizacijų aplinkosauginį veiksmingumą 
organizacijoms diegiant ir įgyvendinant 
aplinkosaugos vadybos sistemas, nustatant 
GTT atitinkančius mažiausius
veiksmingumo reikalavimus ir atskaitos 
rodiklius, atliekant sisteminį, objektyvų ir 
periodišką tokių sistemų veiksmingumo 
vertinimą, teikiant palyginamais rodikliais 
ir klasifikavimo sistemomis paremtą
informaciją apie aplinkosauginį 
veiksmingumą, atvirai bendraujant su 
visuomene ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis, skatinant organizacijos 
darbuotojus aktyviai dalyvauti ir rengiant 
tinkamą jų mokymą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad AVAS būtų patikima sistema, veiksmingumo reikalavimai ir atskaitos rodikliai 
turėtų atitikti geriausias turimas technologijas (GTT), o organizacijų laimėjimai prieš jų 
konkurentus turėtų būti aiškiai matomi.

Pakeitimas 39
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Organizacijos turėtų būti skatinamos 
savanoriškai taikyti AVAS ir galėtų gauti 
papildomos naudos, susijusios su 
reglamentavimo kontrole, sutaupytomis 
lėšomis ir viešuoju įvaizdžiu.

(8) Organizacijos turėtų būti skatinamos 
savanoriškai taikyti AVAS ir galėtų gauti 
papildomos naudos, susijusios su 
reglamentavimo kontrole, sutaupytomis 
lėšomis ir viešuoju įvaizdžiu, jei gebėtų
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įrodyti, kad pasiekė didelį aplinkosauginį 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokią paskatą ar apdovanojimą reikėtų sieti su veiksmingumu ir laimėjimais, kuriuos 
turėtų būti įmanoma tiksliai nustatyti ir patikrinti.

Pakeitimas 40
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) AVAS logotipas turėtų būti patraukli 
organizacijų ryšių ir rinkodaros priemonė, 
kuria klientai būtų informuojami apie 
AVAS. Reikėtų supaprastinti AVAS 
logotipo naudojimo taisykles naudojant 
vieną bendrą logotipą, taip pat reikėtų 
panaikinti esamus apribojimus, kad 
logotipas nebūtų painiojamas su 
ekologiškų produktų etiketėmis.

(15) AVAS logotipas turėtų būti patraukli 
organizacijų ryšių ir rinkodaros priemonė, 
kuria klientai būtų informuojami apie 
AVAS. Reikėtų supaprastinti AVAS 
logotipo naudojimo taisykles naudojant 
vieną bendrą logotipą. Tačiau reikėtų 
sustiprinti esamus apribojimus, jei
logotipas galėtų būti painiojamas su 
ekologiškų produktų etiketėmis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas suteiktų galimybių netinkamais būdais naudoti logotipą, nes jį būtų 
galima palaikyti ekologiniu ženklu. Todėl būtina griežtai uždrausti sieti AVAS logotipą su 
produktais ir reklama.
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Pakeitimas 41
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant užtikrinti informacijos 
tinkamumą ir galimybę ją lyginti, 
organizacijų aplinkosauginio 
veiksmingumo didinimo ataskaitos turėtų 
būti rengiamos remiantis bendrais
pagrindinių aplinkosaugos sričių 
veiksmingumo rodikliais. Tai turėtų padėti 
organizacijoms palyginti jų veiksmingumą 
skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais.

(18) Siekiant užtikrinti informacijos 
tinkamumą ir galimybę ją lyginti, 
organizacijų aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitos turėtų būti 
rengiamos remiantis konkretiems
sektoriams skirtais pagrindinių 
aplinkosaugos sričių veiksmingumo 
rodikliais procesų ir produktų lygmeniu,
taikant tinkamus atskaitos rodiklius ir
klasifikacijas. Tai turėtų padėti 
organizacijoms palyginti jų veiksmingumą 
su kitų organizacijų veiksmingumu.

Or. en

Pagrindimas

Paprastai nėra prasminga remtis bendraisiais rodikliais, kaip antai bendrosiomis energijos 
sąnaudomis, nes neįmanoma atlikti pagrįsto organizacijų palyginimo. Net ir tada, kai tokie 
duomenys yra susiję su materialiais arba piniginiais rezultatais, įskaitant pridėtinę vertę ar 
darbuotojų skaičių, jie teikia labai mažai informacijos. Šių duomenų sėkmingai palyginti 
neįmanoma. Siekiant patikimai vertinti veiksmingumą ir taikyti atskaitos rodiklius, reikia 
lyginti palyginamą veiklą arba procesus, įskaitant netiesioginę veiklą, kaip antai pagamintus 
produktus.

Pakeitimas 42
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybėms narėms keičiantis 
informacija ir bendradarbiaujant, reikėtų
parengti informacinius dokumentus, 
kuriuose būtų pateikta konkrečių sektorių 
geriausia aplinkosaugos vadybos patirtis ir 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliai. 
Tie dokumentai turėtų organizacijoms 

(19) Reikėtų parengti informacinius 
dokumentus, kuriuose būtų pateikta 
konkrečių sektorių geriausia aplinkosaugos 
patirtis, mažiausi veiksmingumo 
reikalavimai ir aplinkosauginio 
veiksmingumo rodikliai, įskaitant 
atskaitos rodiklius ir klasifikacijas. Tie 
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padėti didesnį dėmesį skirti svarbiausiems 
konkretaus sektoriaus aplinkosaugos 
aspektams.

dokumentai turėtų užtikrinti būtiną 
aplinkosauginį veiksmingumą, nustatyti 
kompetencijos lygį, teikti galimybę vertinti 
ir klasifikuoti pasiektą aplinkosauginį 
veiksmingumą, teikti galimybę atlikti 
prasmingus organizacijų palyginimus ir
organizacijoms padėti didesnį dėmesį skirti 
svarbiausiems konkretaus sektoriaus 
aplinkosaugos aspektams. Tokie 
dokumentai turėtų būti rengiami pagal
prioritetų programą ir, kai įmanoma,
grindžiami, pavyzdžiui, GTTID
dokumentais ir ekologinio ženklo
kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

GTTID – geriausių turimų technologijų informaciniai dokumentai. Konkretiems sektoriams 
skirtais informaciniais dokumentais būtina naudotis siekiant, kad AVAS taptų griežta 
kompetencijos sistema, kuri būtų daugiau nei paprasta vadybos sistema.

Pakeitimas 43
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) [data] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. xxxx/2008, 
kuriuo nustatomi su produktų prekyba 
susiję akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimai, numatomas akreditavimas 
nacionaliniu ir ES lygmenimis ir 
nustatoma bendra akreditavimo sistema. 
Šiuo reglamentu papildo šias taisykles, jei 
reikia, kartu atsižvelgiant į AVAS 
būdingus bruožus, visų pirma į būtinybę 
užtikrinti patikimumą suinteresuotosioms 
šalims, ypač valstybėms narėms, ir 
prireikus nustatomos konkretesnės 

(20) Šiame reglamente paliekama galioti 
pirmajame AVAS reglamente 1993 m. 
nustatyta aplinkosaugos vertintojų 
leidimų išdavimo ir priežiūros procedūrų 
bei kokybės nuostatų sistema. Tai reiškia, 
kad valstybės narės gali toliau taikyti savo 
leidimų išdavimo ir priežiūros sistemas,
kai kuriose valstybėse narėse teisiškai 
privalomas pagal aplinkosaugos 
įstatymus, kuriose asmenims išduodami 
leidimai užsiimti tam tikra – šiuo 
atveju aplinkosaugos vertintojo –
profesija. Tačiau valstybės narės, 
siekdamos laikytis šio reglamento 
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taisyklės. nuostatų, gali naudotis savo akreditavimo 
įstaiga pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, 
nustatantį su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus, kartu užtikrindamos, kad 
AVAS būtų rūpinamasi ne tik 
organizacijų, bet ir kiekvieno asmens, 
norinčio dirbti aplinkosaugos vertintoju, 
kompetencija.

Tomis nuostatomis turėtų būti užtikrinta ir 
nuolat gerinama aplinkosaugos vertintojų 
kompetencija numatant nepriklausomą ir 
nešališką akreditavimo sistemą, mokymą, 
tinkamą jų veiklos priežiūrą ir taip 
užtikrinant AVAS taikančių organizacijų 
skaidrumą ir patikimumą.

AVAS nuostatomis turėtų būti užtikrinta ir 
nuolat gerinama aplinkosaugos vertintojų 
kompetencija numatant nepriklausomą ir 
nešališką akreditavimo sistemą, mokymą, 
tinkamą jų veiklos priežiūrą ir taip 
užtikrinant AVAS taikančių organizacijų 
skaidrumą ir patikimumą.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkosaugos vertintojui išduodamas leidimas laikomas profesinės veiklos leidimu, kurį 
galima palyginti su statybos inžinieriaus ar finansų auditoriaus veiklos leidimu. Todėl leidimų 
išdavimo procedūros ir įstaigos pakeitimą, susijusį su naujuoju požiūriu, reikia atmesti. 
Ateityje leidimų išdavimas liks valstybių narių kompetencija, todėl jos galės savarankiškai 
reguliuoti aplinkosaugos vertintojų leidimų išdavimo ir priežiūros procedūrą.

Pakeitimas 44
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Nepažeisdamos Sutartyje numatytų 
valstybės pagalbos taisyklių valstybės 
narės turėtų skatinti registruotas 
organizacijas, pavyzdžiui, suteikti 
galimybes gauti finansavimą ar mokesčių 
nuolaidų pagal pramonės aplinkosauginio 
veiksmingumo skatinimo sistemas. 

(22) Nepažeisdamos Sutartyje numatytų 
valstybės pagalbos taisyklių valstybės 
narės turėtų skatinti registruotas 
organizacijas siekti veiklos kompetencijos, 
pavyzdžiui, suteikti galimybes gauti 
finansavimą ar mokesčių nuolaidų pagal 
pramonės aplinkosauginio veiksmingumo 
skatinimo sistemas.

Or. en
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Pagrindimas

Bet kokią paskatą ar apdovanojimą reikėtų sieti su veiksmingumu ir laimėjimais, kuriuos 
turėtų būti įmanoma tiksliai nustatyti ir patikrinti. 

Pakeitimas 45
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekdama užtikrinti vienodą šio 
reglamento taikymą Komisija prireikus
parengia konkretiems sektoriams skirtus 
informacinius srities, kurioje taikomas šis 
reglamentas, dokumentus.

(24) Siekdama užtikrinti vienodą šio 
reglamento taikymą Komisija po to, kai 
valstybės narės ir suinteresuotosios šalys
persvarsto prioritetų programą, parengia 
konkretiems sektoriams skirtus 
informacinius srities, kurioje taikomas šis 
reglamentas, dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 46
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) aplinkosauginio veiksmingumo 
ataskaita – išsami informacija visuomenei 
ir kitoms suinteresuotosioms šalims, 
susijusi su organizacijos aplinkosauginiu 
veiksmingumu ir atitiktimi su aplinka 
susijusiems taikomiems teisiniams 
įsipareigojimams;

(16) atnaujinta aplinkosaugos ataskaita –
kasmet atnaujinami aplinkosaugos 
ataskaitos duomenys;

Or. en
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Pagrindimas

Kartu su šiuo metu nustatyta aplinkosaugos ataskaita būtų privaloma teikti aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitas, pagrįstas papildomais pagrindiniais rodikliais. Tai būtų 
nepagrįstai didelė našta – ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Todėl siūloma vietoj 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitų teikti atnaujintas aplinkosaugos ataskaitas. Šis 
pasiūlymas taip pat taikomas 6, 7, 14, 17, 18 straipsniams, 19 straipsnio i punktui, 22 ir 24 
straipsniams.

Pakeitimas 47
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 18 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) aplinkosaugos vertintojas – fizinis ar 
juridinis asmuo arba tokių asmenų 
asociacija ar grupė, pripažinta (-as) kaip 
atitikties vertinimo įstaiga, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. xxxx/2008, ir 
gavusi (-ęs) akreditaciją vadovaujantis tuo 
reglamentu;

(18) aplinkosaugos vertintojas – fizinis ar 
juridinis asmuo arba tokių asmenų 
asociacija ar grupė, gavęs (-ę) akreditaciją 
pagal V skyriuje nustatytas procedūras bei 
sąlygas ir nepriklausomas (-i) nuo 
atitinkamos organizacijos;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse ne vienus metus buvo taikoma veiksminga ir išbandyta akreditavimo 
sistema. Būtų nenaudinga pakeisti šią veiksmingą pagal 5 straipsnį įdiegtą sistemą EVAS II. 
Šių sistemų veiksmingumas buvo įrodytas atlikus tarpusavio vertinimą.

Pakeitimas 48
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 26 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) akreditavimo įstaiga – nacionalinė
akreditavimo įstaiga, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. xxxx/2008.

(26) leidimus išduodanti įstaiga – įstaiga, 
kuriai valstybė narė pavedė išduoti 
leidimus aplinkosaugos vertintojams ir 
kuri yra atsakinga už tų asmenų ar 
organizacijų priežiūrą. Valstybės narės 
savo leidimus išduodančia įstaiga pagal šį 
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reglamentą gali paskirti akreditavimo 
įstaigą, pripažintą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 765/2008.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse ne vienus metus buvo taikoma veiksminga ir išbandyta akreditavimo 
sistema. Remiantis subsidiarumo principu, šį klausimą reikėtų palikti spręsti valstybėms 
narėms.

Pakeitimas 49
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrijai nepriklausančių valstybių 
organizacijos registracijos paraiškas gali 
teikti tos valstybės narės, kurioje 
akredituotas vertinimą atlikęs ir 
organizacijos aplinkosaugos vadybos 
sistemą patvirtinęs aplinkosaugos 
vertintojas, kompetentingai įstaigai.
3. Organizacija, kurios vietos yra vienoje ar 
daugiau valstybių narių, gali teikti vienos 
bendros visų ar kai kurių šių vietų 
registracijos paraišką.

3. Organizacija, kurios vietos yra keliose 
valstybėse narėse, gali teikti vienos 
bendros visų ar kai kurių šių vietų 
registracijos paraišką. Viena bendra 
registracija yra leidžiama, kai visos vietos, 
į kurias šioje registracijoje atsižvelgiama, 
yra registruotos atitinkamose valstybėse 
narėse.

Vienos bendros registracijos paraiškos 
teikiamos valstybės narės, kurioje yra 
organizacijos būstinė arba valdymo 
centras, paskirtas įgyvendinti šią nuostatą, 
kompetentingai įstaigai.

Vienos bendros registracijos paraiškos 
teikiamos valstybės narės, kurioje yra 
organizacijos būstinė arba valdymo 
centras, paskirtas įgyvendinti šią nuostatą, 
kompetentingai įstaigai. 

3a. Bendrijai nepriklausančių valstybių 
organizacijų  registracijos paraiškos 
teikiamos įstaigai, kurią turi įsteigti  
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Komisija pagal 11a straipsnį.
3b. Jei į vieną bendrą registraciją 
įtraukiamos ne Bendrijoje esančios vietos, 
atitinkamai taikomos 3 ir 3a dalys. 

Or. de

Justification

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.

Pakeitimas 50
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Organizacijos gali konsultuotis su 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyta įstaiga, 
įsteigta valstybėje narėje, kurioje 
organizacija teikia registracijos paraišką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 33 straipsnį institucijos privalėtų sukurti sistemą, užtikrinančią, kad registruojamų 
organizacijų prašymu joms būtų suteikta informacija ir pagalba, susijusi su aplinkos teisės 
aktų reikalavimais. Tačiau dėl to susidarytų didelis administracinio darbo krūvis, kuris taptų
našta institucijoms.
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Pakeitimas 51
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Organizacijos gali konsultuotis su 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyta įstaiga, įsteigta 
valstybėje narėje, kurioje organizacija 
teikia registracijos paraišką.

2. Organizacijos gali konsultuotis su 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyta įstaiga. Dėl ne 
Bendrijoje esančių vietų jos gali kreiptis į 
įstaigą, kurią turi įsteigti Europos 
Komisija pagal 11a straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Jei registracijos procedūra organizuojama taip, kaip siūloma A pakeitime, pareigų teikti 
informaciją  paskirstymą galima supaprastinti. Dėl Komisijos siūlomo sprendimo atsiranda 
per didelė administracinė našta, nes pagal šią sistemą informaciją turi teikti kiekviena 
kompetentinga įstaiga pagal 33 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tai reiškia, kad ši įstaiga turėtų teikti 
informaciją apie taikomus su aplinka susijusių teisės aktų reikalavimus ir apie 
kompetentingas vykdymo priežiūros institucijas visame pasaulyje. Tai būtų per didelis 
reikalavimas įstaigoms, o registracijos procedūra gerokai pabrangtų.

Pakeitimas 52
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdamos į analizės rezultatus, 
organizacijos parengia ir įgyvendina 
aplinkosaugos vadybos sistemą, kuria 
įgyvendinami visi II priede nurodyti 
reikalavimai, ir kuria, kai tai įmanoma, 
atsižvelgiama į 46 straipsnyje nurodytą 
atitinkamo sektoriaus gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį. 

4. Atsižvelgdamos į analizės rezultatus, 
organizacijos parengia ir įgyvendina 
aplinkosaugos vadybos sistemą, kuria 
įgyvendinami visi II priede nurodyti 
reikalavimai. 

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant išvengti per didelio AVAS  biurokratinimo, reikėtų atsisakyti vystyti „atitinkamo 
sektoriaus gerąją aplinkosaugos vadybos patirtį“. Organizacijų įvairovės neįmanoma pateikti 
pagal sektorius, be to, būtų sukurtos naujos patvirtinimo ir registravimo sąlygos, kurių 
atitinkamos organizacijos negalėtų tinkamai vykdyti. Be to, informacinius dokumentus reikėtų 
nuolat atnaujinti. 

Pakeitimas 53
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdamos į analizės rezultatus, 
organizacijos parengia ir įgyvendina 
aplinkosaugos vadybos sistemą, kuria 
įgyvendinami visi II priede nurodyti 
reikalavimai, ir kuria, kai tai įmanoma, 
atsižvelgiama į 46 straipsnyje nurodytą 
atitinkamo sektoriaus gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį.

4. Atsižvelgdamos į analizės rezultatus, 
organizacijos parengia ir įgyvendina 
aplinkosaugos vadybos sistemą, kuria 
įgyvendinami visi II priede nurodyti 
reikalavimai, ir kuria, kai tai įmanoma,
tenkinami 46 straipsnyje nurodyti
atitinkamo sektoriaus reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti privaloma ne „atsižvelgti“ į konkretiems sektoriams skirtus dokumentus, o laikytis 
juose nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas 54
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Organizacijos pateikia medžiagą arba 
dokumentus, kuriais įrodoma, kad 
organizacija atitinka visus nustatytus su 
aplinka susijusius taikomus teisinius
reikalavimus.

5. Organizacijos pareiškia, kad pagal 
aplinkosaugos audito rezultatus nėra 
jokių įrodymų, kad pažeidžiami su aplinka 
susiję teisiniai reikalavimai. 

Pagal 33 straipsnio 5 dalį organizacijos 
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gali prašyti kompetentingos vykdymo 
priežiūros institucijos ar institucijų
pateikti informaciją apie atitiktį.
Bendrijai nepriklausančių valstybių 
organizacijos taip pat daro nuorodą į su 
aplinka susijusius teisinius reikalavimus, 
taikomus panašioms valstybių narių, 
kuriose jos numato teikti paraišką,
organizacijoms.

Bendrijai nepriklausančių valstybių 
organizacijos ir vietos taip pat daro 
nuorodą į su aplinka susijusius teisinius 
reikalavimus, taikomus panašioms 
Bendrijos valstybių narių organizacijoms 
ir vietoms.

Or. de

Justification

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. 

Pakeitimas 55
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Organizacijos pateikia medžiagą arba 
dokumentus, kuriais įrodoma, kad 
organizacija atitinka visus nustatytus su 
aplinka susijusius taikomus teisinius 
reikalavimus.

5. Organizacijos pateikia medžiagą arba 
dokumentus, kuriais įrodoma, kad 
organizacija atitinka visus nustatytus su 
aplinka susijusius taikomus teisinius 
reikalavimus ir, kai tai įmanoma, mažų 
mažiausiai atitinkamame GTTID
dokumente nurodytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

GTTID – geriausių turimų technologijų informaciniai dokumentai. Konkretiems sektoriams 
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skirtais informaciniais dokumentais būtina naudotis siekiant, kad AVAS taptų griežta 
kompetencijos sistema, kuri būtų daugiau nei paprasta vadybos sistema. 

Pakeitimas 56
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pagal IV priedo B dalį organizacijos 
parengia aplinkosaugos ataskaitą.

7. Pagal IV priedo B dalį organizacijos 
parengia aplinkosaugos ataskaitą.

Kai yra parengti konkrečiam sektoriui 
skirti informaciniai dokumentai, nurodyti 
46 straipsnyje, organizacijos 
veiksmingumo vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į atitinkamą dokumentą.

Or. de

Pagrindimas

Dėl informacinių dokumentų pagal 46 straipsnį atsiranda per didelis biurokratizmas. Jie yra 
ne vien tik pagalbinės darbo priemonės, bet tikros prielaidos registracijai, taigi turi būti 
privalomos. Tai be reikalo apsunkins naudotojus ir sumažins pasirengimą dalyvauti.

Pakeitimas 57
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra parengti konkrečiam sektoriui 
skirti informaciniai dokumentai, nurodyti 
46 straipsnyje, organizacijos 
veiksmingumo vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į atitinkamą dokumentą.

Kai yra parengti konkrečiam sektoriui 
skirti informaciniai dokumentai, nurodyti 
46 straipsnyje, organizacija laikosi
atitinkamo dokumento reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti privaloma laikytis esamų konkretiems sektoriams skirtų informacinių dokumentų 
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reikalavimų.

Pakeitimas 58
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Registracijos paraiška teikiama pagal 3 
straipsnį nustatytai kompetentingai įstaigai, 
ir joje pateikiama:

2. Registracijos paraiška teikiama pagal 3 
straipsnį nustatytai kompetentingai įstaigai, 
ir joje pateikiama:

(a) patvirtinta elektroninė aplinkosaugos 
ataskaita;

(a) patvirtintos aplinkosaugos ataskaitos 
originalas;  

(b) 24 straipsnio 9 dalyje nurodyta 
deklaracija, pasirašyta aplinkosaugos 
vertintojo, patvirtinusio aplinkosaugos 
ataskaitą;  

(b) 24 straipsnio 9 dalyje nurodyta 
deklaracija, pasirašyta aplinkosaugos 
vertintojo, patvirtinusio aplinkosaugos 
ataskaitą;

(c) užpildyta forma, kurioje pateikta bent 
jau būtiniausia VI priede nurodyta 
informacija;

(c) užpildyta forma, kurioje pateikta bent 
jau būtiniausia VI priede nurodyta 
informacija.

(d) įrodymas, kad sumokėtos visos 
taikomos rinkliavos.

Kartu su paraiška ar netrukus po 
paraiškos pateikimo organizacija 
perduoda kompetentingai įstaigai 
rinkmeną su aplinkosaugos ataskaita, 
kurią būtų įmanoma paskelbti internete. 

Or. de

Justification

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.
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Pakeitimas 59
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įrodymas, kad laikomasi 4 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Teikiant registracijos paraišką reikia įrodyti, kad laikomasi 4 straipsnio reikalavimų.

Pakeitimas 60
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Registruota organizacija kasmet: Registruota organizacija, be kita ko:
(a) pagal III priedą atlieka aplinkosauginio 
veiksmingumo ir atitikties su aplinka 
susijusiems taikomiems teisiniams 
reikalavimams vidaus auditą; 

(a) pagal III priedą atlieka aplinkosauginio 
veiksmingumo ir atitikties su aplinka 
susijusiems taikomiems teisiniams 
reikalavimams vidaus auditą;

(b) pagal IV priedo C ir D dalyse 
nustatytus reikalavimus parengia 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitą;

(b) pagal IV priedo C ir D dalyse 
nustatytus reikalavimus kasmet parengia 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitą;

(c) perduoda patvirtintą aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą kompetentingai 
įstaigai;

(c) perduoda patvirtintą aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą kompetentingai 
įstaigai.

(d) perduoda kompetentingai įstaigai 
užpildytą formą, kurioje pateikta bent jau 
būtiniausia VI priede nurodyta 
informacija.

Or. de



PE419.878v01-00 18/58 AM\765244LT.doc

LT

Pagrindimas

Reikalavimas kasmet atlikti vidaus auditą nesutampa su III priedo 4 punktu, kuriame 
numatytas ciklas iki 36 mėnesių, kuris  nustatomas individualiai. Reikalavimas kasmet 
perduoti formą yra nereikalinga biurokratija. Užtenka perduoti pakeitimus, tačiau nėra 
būtina to  aiškiai reglamentuoti.  

Pakeitimas 61
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal IV priedo C ir D dalyse
nustatytus reikalavimus parengia 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitą,

(b) pagal IV priedo C dalyje nustatytus 
reikalavimus parengia atnaujintą
aplinkosaugos ataskaitą,

Or. en

Pagrindimas

Aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitos rengimas pagal C ir D priedus taptų nepagrįstai 
didele administracine našta bendrovėms, todėl jam negalima pritarti. Reikėtų toliau taikyti
dabartinę praktiką – kasmet atnaujinti aplinkosaugos ataskaitas.

Pakeitimas 62
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažoms organizacijoms taikoma išlyga Mažoms organizacijoms taikoma nuostata

1. Mažai organizacijai paprašius 
kompetentingos įstaigos pratęsia 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytą trejų metų 
laikotarpį iki penkerių metų arba 6 

1. Mažoms organizacijoms 6 straipsnio 2
dalyje nurodytas laikotarpis pailgėja iki 
trejų metų, jei įgyvendinti visi šie 
reikalavimai:
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straipsnio 2 dalyje nurodytą vienerių metų 
laikotarpį iki dvejų metų, jei įgyvendinti 
visi šie reikalavimai:
(a) nėra pavojaus aplinkai; (a) nėra ypatingo pavojaus aplinkai; 

(b) organizacija nenumato jokių 
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 
pokyčių, ir

(b) organizacija nenumato jokių esminių
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 
pokyčių, ir  

(c) nėra didelių vietos aplinkosaugos 
problemų.

(c) nėra didelių vietos aplinkosaugos 
problemų, prie kurių prisideda 
organizacija.

2. Kad būtų taikoma 1 dalyje nurodyta 
išlyga, atitinkama organizacija ją 
registravusiai kompetentingai įstaigai turi 
pateikti prašymą ir įrodymus, kad įvykdyti 
išlygai suteikti reikalingi reikalavimai. 
3. Organizacijos, kurioms laikotarpis 
pratęsiamas iki dvejų metų, kaip nurodyta 
1 dalyje, nepatvirtintą aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą kompetentingai 
įstaigai perduoda kiekvienais metais, 
kuriais jos atleidžiamos nuo 
įsipareigojimo patvirtinti aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą.

3. Šios organizacijos nepatvirtintą 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitą 
kompetentingai įstaigai perduoda 
kiekvienais metais.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma koncepcija mažoms organizacijoms, atsižvelgiant į audito, aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitos ir aplinkosaugos ataskaitos laikotarpius, yra netinkama. Procedūra 
yra sudėtinga ir dėl jos atsiranda nereikalinga administracinė našta. Geresnė yra koncepcija, 
kuri iš esmės buvo numatyta pirmajame AVAS  reglamente. Jame  mažos organizacijos 
atleidžiamos nuo kasmetinio patvirtinimo. Tuo pačiu atsisakoma procedūros, nes galų gale 
vis tiek kompetentinga įstaiga sprendžia, ar registruoti, ar ne.

Pakeitimas 63
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažai organizacijai paprašius 
kompetentingos įstaigos pratęsia 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytą trejų metų 

1. Aplinkosaugos ataskaitą kasmet 
atnaujina ir patvirtina aplinkosaugos 
vertintojas. Tvirtinimo vienų metų 
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laikotarpį iki penkerių metų arba 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vienerių metų 
laikotarpį iki dvejų metų, jei įgyvendinti 
visi šie reikalavimai:

laikotarpio leidžiama nesilaikyti, jei 
įgyvendinti visi šie reikalavimai:

a) nėra pavojaus aplinkai, a) nėra reikšmingo pavojaus aplinkai,
b) organizacija nenumato jokių 
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 
pokyčių, ir

b) organizacija nenumato jokių 
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 
pokyčių, ir

c) nėra didelių vietos aplinkosaugos 
problemų.

c) nėra didelių vietos aplinkosaugos 
problemų.

2. Kad būtų taikoma 1 dalyje nurodyta 
išlyga, atitinkama organizacija ją 
registravusiai kompetentingai įstaigai turi 
pateikti prašymą ir įrodymus, kad įvykdyti 
išlygai suteikti reikalingi reikalavimai.
3. Organizacijos, kurioms laikotarpis
pratęsiamas iki dvejų metų, kaip nurodyta 
1 dalyje, nepatvirtintą aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą kompetentingai 
įstaigai perduoda kiekvienais metais, 
kuriais jos atleidžiamos nuo 
įsipareigojimo patvirtinti aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Vienų metų ciklas turėtų likti iš esmės toks pat kaip numatyta ISO 14001, tačiau MVĮ galima 
daryti išimtis, jei tenkinamos minėtosios sąlygos. Prašymo kompetentingai įstaigai teikti 
nereikia, nes aplinkosaugos vertintojas savarankiškai sprendžia, kada reikėtų nukrypti nuo 
tvirtinimo ciklo.

Pakeitimas 64
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) organizacija nenumato jokių 
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 

b) organizacija nenumato jokių esminių 
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pokyčių, ir pakeitimų, apibrėžtų 8 straipsnyje, ir

Or. it

Pagrindimas

Nustačius pareigą išlaikyti Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), 
susidaro didelės valdymo išlaidos, sunkiai pakeliamos mažoms ar vidutinėms įmonėms (MVĮ).  
Norint sudaryti Europos MVĮ geresnes sąlygas prisijungti prie šios sistemos, tokias išlaidas 
reikia mažinti, jeigu organizacija nenumato esminių savo gamybos sistemos pakeitimų arba 
jeigu nėra pagrindo numatyti naujų pavojų aplinkai arba aplinkos nuniokojimo vietos 
lygmeniu.

Pakeitimas 65
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registruotai organizacijai numatant
esminius pakeitimus organizacija atlieka 
tokių pakeitimų, įskaitant jų aplinkosaugos 
aspektus ir poveikį aplinkai, aplinkosaugos 
analizę.

1. Jeigu registruota organizacija planuoja 
atlikti esminius pakeitimus, ji atlieka tokių 
pakeitimų, įskaitant jų aplinkosaugos 
aspektus ir poveikį aplinkai, aplinkosaugos 
analizę.

Or. it

Pagrindimas

Sistema EMAS negali tapti technologijų vystymosi ir įmonės gamybos planavimo stabdžiu, ji 
turi būti taikoma atsižvelgiant į pramonės vystymąsi ir užtikrinant, kad bus laikomasi aplinkos 
standartų.

Pakeitimas 66
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atnaujinta aplinkosaugos analizė ir 
pakeista aplinkosaugos politika įvertinama 

3. Atnaujinta aplinkosaugos analizė ir 
pakeista aplinkosaugos politika įvertinama 
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ir patvirtinama. ir patvirtinama atsižvelgiant į atliktus 
pakeitimus. 

Or. it

Pagrindimas

Sistema EMAS negali tapti technologijų vystymosi ir įmonės gamybos planavimo stabdžiu, ji 
turi būti taikoma atsižvelgiant į pramonės vystymąsi ir užtikrinant, kad bus laikomasi aplinkos 
standartų.

Pakeitimas 67
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registruota organizacija numato audito 
programą, kuria užtikrinama, kad ne 
ilgesniu kaip treji metai laikotarpiu pagal 
III priede išdėstytus reikalavimus 
atliekamas visos organizacijos veiklos 
auditas.

1. Registruota organizacija numato audito 
programą, kuria užtikrinama, kad ne 
ilgesniu kaip treji metai laikotarpiu,
atsižvelgiant į 7 straipsnio nuostatas,
pagal III priede išdėstytus reikalavimus 
atliekamas visos organizacijos veiklos 
auditas.

Or. el

Pagrindimas

Būtina šį straipsnį suderinti su 7 straipsnio nuostatomis, susijusiomis su išimtimis, 
taikomomis mažoms organizacijoms.
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Pakeitimas 68
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. V priede pateiktą AVAS logotipą gali
naudoti tik registruotos organizacijos tik 
galiojant jų registracijai.

1. V priede pateiktą AVAS logotipą 
naudoja tik registruotos organizacijos tik 
galiojant jų registracijai.

Or. el

Pakeitimas 69
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AVAS logotipas gali būti naudojamas 
tik pagal V priede išdėstytas technines 
specifikacijas.

2. AVAS logotipas naudojamas tik pagal V 
priede išdėstytas technines specifikacijas.

Or. el

Pagrindimas

Būtina parinkti kuo konkretesnę formuluotę, kad būtų išvengta bet kokio neteisingo 
išaiškinimo.

Pakeitimas 70
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei pagal 3 straipsnio 3 dalį 
organizacija nusprendžia neregistruoti 
visų Bendrijoje esančių savo vietų 
bendrai, ji užtikrina, kad bendraudama su 
visuomene ir naudodama AVAS logotipą 

Išbraukta.
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ji aiškiai nurodytų, kurios vietos yra 
registruotos. 

Or. de

Pagrindimas

Šia nuostata faktiškai sukuriama prievarta visas Bendrijoje esančias organizacijos vietas 
įtraukti į AVAS ir į vieną bendrą registraciją. Šią nuostatą galima išbraukti jos nepakeičiant 
kita, jei priimama A pakeitime pateikta registracijos koncepcija. 

Pakeitimas 71
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Logotipas nenaudojamas darant 
lyginamąsias nuorodas į kitą veiklą ir 
paslaugas arba taip, kad gali būti 
painiojamas su ekologiškų produktų 
ženklais.

4. Logotipas nenaudojamas darant 
lyginamąsias nuorodas į kitą veiklą ir 
paslaugas arba taip, kad gali būti 
painiojamas su ekologiškų produktų 
ženklais. Ypač griežtai draudžiama
naudoti logotipą produktams žymėti, ant 
produktų pakuočių, informavimo apie 
produktus ar reklamos veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas suteiktų galimybių netinkamais būdais naudoti logotipą, nes jį būtų 
galima palaikyti ekologiniu ženklu. Todėl būtina griežtai uždrausti sieti AVAS logotipą su 
produktais ir reklama. 
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Pakeitimas 72
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 11a straipsnis
Komisija paskiria kompetentingą įstaigą 
šioms užduotims atlikti:
(a) tvarkyti  įregistruotų organizacijų 
Europos registrą; 
(b) sukurti ir nuolat vystyti Europos 
registrui skirtą interneto platformą, kurią 
naudos valstybių narių kompetentingos 
įstaigos registracijai; 
(c) registruoti ne Bendrijoje esančias 
organizacijas ir organizacijų, kurių 
pagrindinė būstinė Bendrijoje,  ne 
Bendrijoje esančias vietas,;
(d) organizuoti kompetentingų įstaigų 
forumą, kaip numatyta 15 straipsnyje;
(e) rengti tarpusavio vertinimą, kaip 
numatyta 16 straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Kompetentingų įstaigų veiklos koordinavimas, ypač vienos duomenų dorojimo platformos 
sukūrimas, taip pat turėtų būti centralizuotas, kaip ir ne Bendrijoje esančių organizacijų ir 
vietų registracijos užduotys. Tai gerokai sumažina registracijos sąnaudas.

Pakeitimas 73
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
akreditavimo įstaigas ir kompetentingas 
vykdymo priežiūros institucijas, pastabų 
dėl registracijos paraišką pateikusių ar 
įregistruotų organizacijų svarstymu,

a) suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
akreditavimo įstaigas, kompetentingas 
vykdymo priežiūros institucijas ir 
organizacijoms atstovaujančius organus, 
pastabų dėl registracijos paraišką 
pateikusių ar įregistruotų organizacijų 
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svarstymu,

Or. it

Pagrindimas

Kompetentingos organizacijos turi turėti galimybę pasinaudoti registruotų ar registruojamų 
organizacijų pastabomis ir turi būti įtvirtintas mechanizmas, kuris užtikrintų organizacijų 
kolektyvinį indėlį į veiksmingą schemos valdymą siekiant, kad kompetentingų įstaigų veikla 
būtų darni ir veiksminga.

Pakeitimas 74
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos įstaigos sukuria ir
tvarko savo valstybėse narėse įregistruotų 
organizacijų registrą, įskaitant jų 
elektronines aplinkosaugos ataskaitas ir 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitas, 
ir kas mėnesį šį registrą atnaujina.

2. Kompetentingos įstaigos tvarko registrą, 
atsižvelgdamos į savo valstybėse narėse 
įregistruotas organizacijas, įskaitant jų 
elektronines aplinkosaugos ataskaitas ir 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitas.

Registras viešai skelbiamas interneto 
svetainėje.

Registras viešai skelbiamas interneto 
svetainėje.

Or. de

Pagrindimas

Registrą reikėtų suvienodinti ir atsisakyti pranešimo apie pakeitimus  kas mėnesį. Vokietijoje 
nuo 2001 m. vedamas internetinis, decentralizuotai tvarkomas ir realiuoju laiku atnaujinamas 
registras.  
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Pakeitimas 75
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos įstaigos kas mėnesį 
praneša Komisijai apie registro 
pakeitimus, nurodytus šio straipsnio 
2 dalyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Registrą reikėtų suvienodinti ir atsisakyti pranešimo apie pakeitimus  kas mėnesį. Vokietijoje 
nuo 2001 m. vedamas internetinis, decentralizuotai tvarkomas ir realiuoju laiku atnaujinamas 
registras.

Pakeitimas 76
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Organizacijai pateikus paraišką dėl 
registracijos, kompetentinga įstaiga 
įregistruoja ją ir suteikia jai registracijos 
numerį, jei ši organizacija atitinka visas 
išvardytas sąlygas:

2. Organizacijai pateikus paraišką dėl 
registracijos, kompetentinga įstaiga 
įregistruoja ją ir suteikia jai registracijos 
numerį, jei ši organizacija atitinka visas 
išvardytas sąlygas:

(a) kompetentinga įstaiga gavo 
registracijos paraišką, kurioje pateikti visi 
5 straipsnio 2 dalies a–d punktuose 
nurodyti dokumentai;

(a) kompetentinga įstaiga gavo 
registracijos paraišką, kurioje pateikti visi 
5 straipsnio 2 dalies a–d punktuose 
nurodyti dokumentai;

(b) kompetentinga įstaiga patikrino, ar
vertinimas ir patvirtinimas buvo atlikti 
laikantis 24–27 straipsniuose įtvirtintų 
pareigų ir

(b) kompetentinga įstaiga neturi įrodymų, 
kad vertinimas ir patvirtinimas buvo atlikti 
nesilaikant 24–27 straipsniuose įtvirtintų 
pareigų, ir

(c) remdamasi gauta medžiaga arba 
atsakingos vykdymo priežiūros institucijos 
teigiama ataskaita, kompetentinga įstaiga 
įsitikino, kad organizacija atitinka teisės 

(c) kompetentinga įstaiga neturi įrodymų, 
kad organizacija pažeidžia atitinkamus su 
aplinka susijusius teisinius reikalavimus.
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aktų reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimai yra D pakeitimo pasekmė. Kompetentinga įstaiga, siekdama supaprastinti 
procedūrą, nesiims išsamių patikrinimų, kuriuos jau atliko aplinkosaugos vertintojas arba 
patvirtinimo įstaiga.

Pakeitimas 77
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iš akreditavimo įstaigos priežiūros 
ataskaitos gavusi įrodymų, kad 
aplinkosaugos vertintojo darbas nebuvo 
atliktas pakankamai gerai, kad užtikrintų, 
jog paraišką pateikusi organizacija atitiktų 
šio reglamento reikalavimus, 
kompetentinga įstaiga atsisako registruoti 
organizaciją.

5. Iš akreditavimo įstaigos priežiūros 
ataskaitos gavusi įrodymų, kad 
aplinkosaugos vertintojo darbas nebuvo 
atliktas pakankamai gerai, kad užtikrintų, 
jog paraišką pateikusi organizacija atitiktų 
šio reglamento reikalavimus, 
kompetentinga įstaiga atsisako registruoti 
organizaciją. Kompetentinga įstaiga 
paragina organizaciją pateikti naują 
paraišką. Akreditavimo įstaiga atlieka 
aplinkosaugos vertintojo veiklos 
patikrinimą ir suteikia aplinkosaugos 
vertintojui galimybę pareikšti savo 
nuomonę šiuo klausimu. Jeigu 
aplinkosaugos vertintojas neišdėsto 
patenkinamos motyvacijos, jo kaip 
reglamento (EB) Nr. xxxx/2008 atitikties 
vertinimo institucijos akreditacija 
sustabdoma.

Or. it

Pagrindimas

Jeigu organizacijos pateikta registracijos paraiška atmetama, nes aplinkosaugos vertintojo 
veikla buvo vykdoma nepakankamai tinkamai, kad būtų galima užtikrinti šio reglamento 
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reikalavimų laikymąsi, akreditavimo įstaiga turi pakviesti organizaciją pateikti naują 
paraišką ir, kad būtų išvengta nekompetentingumo ar korupcijos, turi atlikti vertintojo veiklos 
patikrinimą. 

Pakeitimas 78
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš akreditavimo įstaigos priežiūros 
ataskaitos gavusi įrodymų, kad 
aplinkosaugos vertintojo darbas nebuvo 
atliktas pakankamai gerai, kad užtikrintų, 
jog AVAS įregistruota organizacija atitiktų 
šio reglamento reikalavimus, 
kompetentinga įstaiga sustabdo 
registracijos galiojimą. 

2. Tai taip pat taikoma, jei kompetentinga 
įstaiga iš akreditavimo įstaigos priežiūros 
ataskaitos gauna įrodymų, kad 
aplinkosaugos vertintojo darbas nebuvo 
atliktas pakankamai gerai, kad užtikrintų, 
jog AVAS įregistruota organizacija atitiktų 
šio reglamento reikalavimus. 

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad organizacija turėtų teisiškai būtino išklausymo galimybę 
prieš priimant apsunkinantį sprendimą.

Pakeitimas 79
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Organizacijos registracijos galiojimas 
sustabdomas arba ji braukiama iš registro, 
jei kompetentingai įstaigai per mėnesį nuo 
pareikalavimo nepateikia kurio nors iš šių 
dokumentų:

3. Organizacijos registracijos galiojimas 
sustabdomas arba ji braukiama iš registro, 
jei kompetentingai įstaigai per tris 
mėnesius nuo pareikalavimo nepateikia
atnaujintos patvirtintos aplinkosaugos 
ataskaitos, aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitos arba pasirašytos 
deklaracijos, nurodytos 24 straipsnio 
9 dalyje.

(a) atnaujintos patvirtintos aplinkosaugos 
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ataskaitos, aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitos arba pasirašytos 
deklaracijos, nurodytos 24 straipsnio 
9 dalyje;
(b) paraiškos, kurioje pateikta bent jau 
būtiniausia VI priede nurodyta 
informacija.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis kompetentingų įstaigų patirtimi, mėnesio laikotarpis yra per trumpas. Dėl 
priežasčių, nepriklausančių nuo organizacijos (aplinkos vertintojo liga, neteisėtas aplinkos 
vertintojo atsisakymas patvirtinti ir pan.), gali atsirasti vėlavimų, dėl kurių neturi iš karto būti 
sustabdomas registracijos galiojimas. Laikoma, kad reikia atsisakyti reikalavimo  pateikti 
paraišką.

Pakeitimas 80
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Kompetentinga įstaiga gali nuspręsti 
nepanaikinti organizacijos registracijos, 
jeigu būtų įrodyta, kad pažeidimas 
padarytas ne dėl nesąžiningumo, ir kad jo 
priežastys pašalintos.

Or. it

Pagrindimas

Reikia suteikti kompetentingai įstaigai galimybę nepanaikinti registracijos, jeigu būtų įrodyta, 
kad pažeidimas įvyko ne dėl organizacijos nesąžiningumo, o dėl klaidos, ir būtų įsitikinta, kad 
neatitikties priežastis pašalinta.
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Pakeitimas 81
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos įstaigos sukuria visų 
valstybių narių kompetentingų įstaigų 
forumą (toliau – forumas). Forumas 
rengiamas mažiausiai kartą per metus ir 
jame dalyvauja Komisijos atstovas.

1. Kompetentingos įstaigos sukuria visų 
valstybių narių kompetentingų įstaigų 
forumą (toliau – forumas). Forumas 
rengiamas mažiausiai kartą per metus ir 
jame dalyvauja Komisijos atstovas. 
Forume dalyvauti turi būti kviečiami ir 
organizacijoms atstovaujantys organai.

Or. it

Pagrindimas

Forume dalyvaujant organizacijoms atstovaujantiems organams bus galima geriau pritaikyti 
sistemą pagal įmonių poreikius.

Pakeitimas 82
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Forumas rengia tarpusavio vertinimą, 
kad būtų galima nustatyti, kiek visų 
kompetentingų įstaigų registracijos
sistemos atitinka šį reglamentą, ir plėtoti 
darnią registracijos taisyklių taikymo 
koncepciją.

1. Forumas rengia tarpusavio vertinimą, 
kad būtų galima nustatyti, kiek visų 
kompetentingų įstaigų registracijos 
sistemos atitinka šį reglamentą, ir plėtoti 
darnią registracijos taisyklių taikymo 
koncepciją. 

2. Tarpusavio vertinimas atliekamas 
reguliariai, ne rečiau kaip kas ketverius 
metus. Tarpusavio vertinimą atlieka visos 
kompetentingos įstaigos.
3. Tarpusavio vertinimą sudaro bent jau 
tokių taisyklių ir procedūrų analizė:
(a) registracijos;
(b) atsisakymo registruoti;
(c) organizacijų registracijos galiojimo 
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sustabdymo registre, nurodytame 
12 straipsnio 2 dalyje;
(d) organizacijų registracijos įrašų 
panaikinimo registre, nurodytame 
12 straipsnio 2 dalyje;
(e) 12 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
registro tvarkymo.
4. Komisija nustato vertinimo tvarką, 
įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų 
atlikus vertinimą, apskundimo tvarką.
Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento
nuostatos jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 
5. Forumas pateikia Komisijai metinę 
tarpusavio vertinimo ataskaitą.

5. Forumas pateikia Komisijai metinę 
tarpusavio vertinimo ataskaitą.

Tokia ataskaita skelbiama viešai. Tokia ataskaita skelbiama viešai.

Or. de

Pagrindimas

Vertinimo procedūra pagal Komisijos pasiūlymą yra per brangi. Kompetentingos įstaigos 
veiklą galima pakankamai koordinuoti galiojančiame AVAS reglamente numatytomis  
priemonėmis.

Pakeitimas 83
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tarpusavio vertinimą sudaro bent jau 
tokių taisyklių ir procedūrų analizė:

3. Tarpusavio vertinimą sudaro bent jau 
tokių taisyklių, procedūrų ir pačių 
organizacijų arba jų vardu išreikštų 
nuomonių analizė:

Or. it
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Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad bus atsižvelgta į bet kokias problemas ar organizacijų pasiūlymus dėl 
akreditavimo sistemos darbo

Pakeitimas 84
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizacija atitinka šio reglamento 
reikalavimus, susijusius su pradine 
aplinkosaugos analize, aplinkosaugos 
vadybos sistema, aplinkosaugos auditu ir jo 
išvadomis bei aplinkosaugos ataskaita ar 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaita;

a) organizacija atitinka šio reglamento 
reikalavimus, susijusius su pradine 
aplinkosaugos analize, aplinkosaugos 
vadybos sistema, aplinkosaugos auditu ir jo 
išvadomis, aplinkosaugos ataskaita ar 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaita
ir, kai tai įmanoma, 46 straipsnyje 
nurodytais konkrečiam sektoriui skirtais 
informaciniais dokumentais;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama atitiktis konkretiems sektoriams skirtų informacinių dokumentų 
reikalavimams.

Pakeitimas 85
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aplinkosaugos vertintojas ne rečiau kaip 
kartą per 12 mėnesių patvirtina atnaujintą 
aplinkosaugos ataskaitos arba 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitos
informaciją.

2. Nepažeidžiant 7 straipsnio, 
aplinkosaugos vertintojas ne rečiau kaip 
kartą per 12 mėnesių patvirtina atnaujintą 
aplinkosaugos ataskaitos informaciją.

Or. en



PE419.878v01-00 34/58 AM\765244LT.doc

LT

Pagrindimas

Šioje nuostatoje neatsižvelgiama į MVĮ, todėl daroma nuoroda į 7 straipsnį, kuriame MVĮ tam 
tikromis sąlygomis būtų leidžiama nukrypti nuo metinio tvirtinimo tvarkos.

Pakeitimas 86
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aplinkosaugos vertintojas ne rečiau kaip 
kartą per 12 mėnesių patvirtina atnaujintą 
aplinkosaugos ataskaitos arba 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitos 
informaciją.

2. Aplinkosaugos vertintojas ne rečiau kaip 
kartą per 12 mėnesių, atsižvelgiant į 7 
straipsnio nuostatas, patvirtina atnaujintą 
aplinkosaugos ataskaitos arba 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitos 
informaciją.

Or. el

Pagrindimas

Būtina šį straipsnį suderinti su 7 straipsnio nuostatomis, susijusiomis su išimtimis, 
taikomomis mažoms organizacijoms.

Pakeitimas 87
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Likus ne mažiau kaip penkioms darbo 
dienoms iki kiekvieno vertinimo valstybėje 
narėje, aplinkosaugos vertintojas pateikia 
akreditavimo įstaigai, atsakingai už 
aplinkosaugos vertintojo veiklos priežiūrą, 
informaciją apie savo akreditaciją, taip 
pat vertinimo laiką ir vietą.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Jei aplinkosaugos vertintojai, užsiimantys veikla valstybėje narėje, kurioje jiems išduoti 
leidimai, privalėtų apie visą savo veiklą pranešti atitinkamai leidimus išduodančiai įstaigai, 
būtų uždėta papildoma ir nepagrįsta administracinė našta aplinkosaugos vertintojams bei 
leidimus išduodančioms įstaigoms.

Pakeitimas 88
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienoje valstybėje narėje akredituotas
aplinkosaugos vertintojas, likus ne mažiau 
kaip penkioms darbo dienoms iki 
vertinimo ir tvirtinimo kitoje valstybėje 
narėje, privalo pranešti pastarosios šalies 
akreditavimo įstaigai:

1. Vienoje valstybėje narėje leidimą gavęs
aplinkosaugos vertintojas, likus ne mažiau 
kaip keturioms savaitėms iki vertinimo ir 
tvirtinimo kitoje valstybėje narėje, privalo 
pranešti pastarosios šalies leidimus 
išduodančiai įstaigai:

Or. en

Pagrindimas

Nėra nei praktiška, nei įmanoma reikalauti sutrumpinti pranešimo apie veiklą kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje terminą iki ne mažiau kaip penkių dienų. Ankstesnė 
nuostata dėl pranešimo likus keturioms savaitėms buvo tinkama, todėl ją reikėtų palikti. Tai 
taip pat taikoma 26 straipsniui.

Pakeitimas 89
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) organizacija atitinka visus jai taikomus
su aplinka susijusių teisės aktų 
reikalavimus.  

(b) nėra įrodymų, kad organizacija 
nesilaiko jai taikomų su aplinka susijusių 
teisės aktų reikalavimų.
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Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie aplinkos vertintojo deklaracijos pagal VII priedą.

Pakeitimas 90
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) organizacija atitinka visus jai taikomus
su aplinka susijusių teisės aktų 
reikalavimus.

b) kad aplinkosaugos vertintojas
nenustatė, jog organizacija neatitinka jai 
taikomų su aplinka susijusių teisės aktų 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Aplinkosaugos vertintojas gali tik patvirtinti, jog nenustatė, kad organizacija neatitinka jai 
taikomų su aplinka susijusių teisės aktų reikalavimų.

Pakeitimas 91
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (EB) Nr. xxxx/2008 
4 straipsnį valstybių narių paskirtos 
akreditavimo įstaigos yra atsakingos už 
aplinkosaugos vertintojų akreditaciją ir jų 
pagal šį reglamentą atliekamos veiklos 
priežiūrą. 

1. Valstybės narės paskiria įstaigą, kuri 
tvirtina  ir prižiūri  aplinkos vertintojus. 
Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
sakinyje numatytas užduotis visai ar iš 
dalies atlieka nacionalinė akreditavimo 
įstaiga pagal Reglamentą (EB) Nr. 
765/2008. 
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Or. de

Pagrindimas

Numatant nuostatą, kad ši užduotis priverstinai perduodama  nacionalinėms akreditavimo 
įstaigoms, kišamasi į valstybių narių teisę  organizuoti administravimą. Užduočių 
paskirstymas dėl  atskirų asmenų tvirtino viršija Reglamento (EB) Nr. 765/2008 taikymo sritį. 

Pakeitimas 92
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Pagal Reglamento (EB) Nr. xxxx/2008 
4 straipsnį valstybių narių paskirtos 
akreditavimo įstaigos yra atsakingos už 
aplinkosaugos vertintojų akreditaciją ir jų 
pagal šį reglamentą atliekamos veiklos 
priežiūrą.

1. Valstybės narės pagal 2 straipsnio 26 
punktą paskiria įstaigą, išduodančią 
leidimus aplinkosaugos vertintojams ir 
atsakingą už šių asmenų arba
organizacijų priežiūrą. Ši įstaiga savo 
užduotis vykdo nešališkai ir 
nepriklausomai.

2. Aplinkosaugos vertintojų kompetenciją 
akreditavimo įstaigos vertina 
atsižvelgdamos į 19, 20 ir 21 straipsniuose 
išvardytus elementus, reikšmingus 
prašomos akreditacijos taikymo sričiai.

2. Aplinkosaugos vertintojų kompetenciją 
leidimus išduodančios įstaigos vertina 
atsižvelgdamos į 19, 20 ir 21 straipsniuose 
išvardytus elementus, reikšmingus 
prašomo išduoti leidimo taikymo sričiai.

3. Aplinkosaugos vertintojų akreditacijos
taikymo sritis apibrėžiama remiantis 
Reglamente (EB) Nr. 1893/2006 nustatytu 
ūkinės veiklos klasifikatoriumi. Taikymo 
sritis apribojama pagal aplinkosaugos 
vertintojo kompetenciją, prireikus taip pat 
atsižvelgiama į veiklos apimtį ir 
kompleksiškumą.

3. Aplinkosaugos vertintojų leidimų
taikymo sritis apibrėžiama remiantis 
Reglamente (EB) Nr. 1893/2006 nustatytu 
ūkinės veiklos klasifikatoriumi. Taikymo 
sritis apribojama pagal aplinkosaugos 
vertintojo kompetenciją, prireikus taip pat 
atsižvelgiama į veiklos apimtį ir 
kompleksiškumą.

4. Akreditavimo įstaigos nustato tinkamas 
aplinkosaugos vertintojo akreditacijos, 
atsisakymo suteikti akreditaciją, 
akreditacijos sustabdymo ir panaikinimo 
bei aplinkosaugos vertintojo priežiūros 
procedūras.

4. Leidimus išduodančios įstaigos nustato 
tinkamas aplinkosaugos vertintojo 
akreditacijos, atsisakymo suteikti 
akreditaciją, akreditacijos sustabdymo ir 
panaikinimo bei aplinkosaugos vertintojo 
priežiūros procedūras.

Procedūrose numatomi suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant kompetentingas įstaigas, 
pastabų apie paraiškas pateikusius ir 
akredituotus aplinkosaugos vertintojus 

Procedūrose numatomi suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant kompetentingas įstaigas, 
pastabų apie paraiškas pateikusius ir 
leidimus turinčius aplinkosaugos 
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svarstymo mechanizmai. vertintojus svarstymo mechanizmai.
5. Jei akreditavimo įstaiga atsisako suteikti 
akreditaciją, aplinkosaugos vertintojui 
pranešamos tokio sprendimo priežastys.

5. Jei leidimus išduodanti įstaiga atsisako 
išduoti leidimą, aplinkosaugos vertintojui 
pranešamos tokio sprendimo priežastys.

6. Akreditavimo įstaigos sudaro, tikslina ir 
atnaujina aplinkosaugos vertintojų ir jų 
akreditacijos taikymo sričių valstybėse 
narėse sąrašą ir kas mėnesį praneša apie šio 
sąrašo pakeitimus Komisijai bei valstybės 
narės, kurioje įsisteigusi akreditavimo
įstaiga, kompetentingai įstaigai.

6. Leidimus išduodančios įstaigos sudaro, 
tikslina ir atnaujina aplinkosaugos 
vertintojų ir jų leidimų taikymo sričių 
valstybėse narėse sąrašą ir kas mėnesį 
praneša apie šio sąrašo pakeitimus 
Komisijai bei valstybės narės, kurioje 
įsisteigusi leidimus išduodanti įstaiga, 
kompetentingai įstaigai.

7. Vadovaudamasi veiklos stebėsenos 
taisyklėmis ir procedūromis, nustatytomis 
Reglamento (EB) Nr. xxxx/2008 
5 straipsnio 3 dalyje, akreditavimo įstaiga, 
pasikonsultavusi su atitinkamu 
aplinkosaugos vertintoju, parengia 
priežiūros ataskaitą, jei nusprendžia, kad:

7. Leidimus išduodanti įstaiga,
pasikonsultavusi su atitinkamu 
aplinkosaugos vertinimu, parengia 
priežiūros ataskaitą, jei nusprendžia, kad:

a) aplinkosaugos vertintojo darbas nebuvo 
atliktas pakankamai gerai, kad užtikrintų 
organizacijos atitiktį šio reglamento 
reikalavimams;

a) aplinkosaugos vertintojo darbas nebuvo 
atliktas pakankamai gerai, kad užtikrintų 
organizacijos atitiktį šio reglamento 
reikalavimams;

b) aplinkosaugos vertintojas vertinimo ir 
tvirtinimo veiklą atliko pažeisdamas vieną 
ar kelis šio reglamento reikalavimų.

b) aplinkosaugos vertintojas vertinimo ir 
tvirtinimo veiklą atliko pažeisdamas vieną 
ar kelis šio reglamento reikalavimų.

Ši ataskaita pateikiama valstybės narės, 
kurioje organizacija registruota arba 
pateikė registracijos paraišką, 
kompetentingai įstaigai ir prireikus 
akreditaciją suteikusiai akreditavimo
įstaigai.

Ši ataskaita pateikiama valstybės narės, 
kurioje organizacija registruota arba 
pateikė registracijos paraišką, 
kompetentingai įstaigai ir prireikus 
leidimus išduodančiai įstaigai, kuri išdavė 
leidimą.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkosaugos vertintojui išduodamas leidimas yra lygiavertis profesinės veiklos leidimui, 
kurį galima palyginti su statybos inžinieriaus ar finansų auditoriaus veiklos leidimu; terminas 
„akreditavimo įstaiga“ keičiamas terminu „leidimus išduodanti įstaiga“.
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Pakeitimas 93
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procedūrose numatomi suinteresuotųjų
šalių, įskaitant kompetentingas įstaigas, 
pastabų apie paraiškas pateikusius ir 
akredituotus aplinkosaugos vertintojus 
svarstymo mechanizmai.

Procedūrose numatomi suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant kompetentingas įstaigas ir 
organizacijoms atstovaujančius organus, 
pastabų apie paraiškas pateikusius ir 
akredituotus aplinkosaugos vertintojus 
svarstymo mechanizmai.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į organizacijoms atstovaujančių organų nuomones, išreiškiamas nustatant 
aplinkosaugos vertintojų akreditavimo, akreditacijos atšaukimo ar sustabdymo procedūras.

Pakeitimas 94
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susirinkime, pripažintame pagal 
Reglamento (EB) Nr. xxxx/2008 
14 straipsnį, visų valstybių narių 
akreditavimo įstaigos susitinka ne rečiau 
kaip kartą per metus, dalyvaujant 
Komisijos atstovui (toliau – akreditavimo 
įstaigų susirinkimas).

1. Susirinkime, pripažintame pagal 
Reglamento (EB) Nr. xxxx/2008 14 
straipsnį, visų valstybių narių akreditavimo 
įstaigos susitinka ne rečiau kaip kartą per 
metus, dalyvaujant Komisijos atstovui 
(toliau – akreditavimo įstaigų 
susirinkimas). Akreditavimo įstaigų 
susirinkime turi būti pakviesti dalyvauti 
organizacijoms atstovaujantys organai.

Or. it

Pagrindimas

Akreditavimo įstaigų susirinkime turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti registruotų ar 
registruojamų organizacijų pastabomis ir turi būti įtvirtintas mechanizmas, kuris užtikrintų 
organizacijų kolektyvinį indėlį į veiksmingą schemos veikimą siekiant, kad kompetentingų 
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akreditavimo įstaigų veikla būtų darni ir veiksminga.

Pakeitimas 95
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpusavio vertinimą, susijusį su 
aplinkosaugos vertintojų akreditacija pagal 
šį reglamentą, kurį rengia 30 straipsnio 
1 dalyje nurodytas susirinkimas, 
taikydamas Reglamento (EB) 
Nr. xxxx/2008 10 straipsnį, sudaro bent jau 
tokių taisyklių ir procedūrų analizė:

1. Tarpusavio vertinimą, susijusį su 
aplinkosaugos vertintojų akreditacija pagal 
šį reglamentą, kurį rengia 30 straipsnio 
1 dalyje nurodytas susirinkimas, 
taikydamas Reglamento (EB) 
Nr. xxxx/2008 10 straipsnį, sudaro bent jau 
tokių taisyklių, procedūrų ir pačių 
organizacijų ar jų vardu išreikštų 
nuomonių analizė:

Or. it

Pakeitimas 96
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia planą, į kurį 
įeina tikslai, priemonės ir iniciatyvos, 
skirti bendrai propaguoti AVAS ir 
paskatinti organizacijas taikyti šią sistemą.

Valstybės narės remia priemones ir
iniciatyvas, skirtas bendrai propaguoti 
AVAS ir paskatinti organizacijas taikyti šią 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Privalomų AVAS propagavimo priemonių įvedimui valstybėse narėse negalima pritarti. 
Valstybės narės gali propaguoti AVAS priemonę tik atsižvelgdamos į turimus finansinius 
išteklius.
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Pakeitimas 97
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi AVAS propagavimo 
priemonių, be kita ko: 

Valstybės narės imasi AVAS propagavimo 
priemonių, be kita ko: 

1) skatindamos suinteresuotąsias šalis 
dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi, 
sukaupta AVAS srityje;

1) skatindamos suinteresuotąsias šalis 
dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi, 
sukaupta AVAS srityje;

2) kurdamos veiksmingas AVAS 
propagavimo priemones ir jomis 
dalydamosi su organizacijomis;

2) kurdamos veiksmingas priemones ir 
jomis dalydamosi su organizacijomis,
siekdamos įgyti ir perduoti kompetenciją 
aplinkosauginio veiksmingumo srityje;

3) teikdamos organizacijoms techninę 
pagalbą, joms formuojant ir įgyvendinant 
rinkodaros priemones;

3) teikdamos organizacijoms techninę 
pagalbą, joms siekiant kompetencijos
aplinkosauginio veiksmingumo srityje; 

4) skatindamos organizacijų partnerystę 
siekiant propaguoti AVAS.

4) skatindamos organizacijų partnerystę 
siekiant propaguoti AVAS;
4a) vertindamos AVAS registruotų 
organizacijų aplinkosauginį 
veiksmingumą, palyginti su neregistruotų 
organizacijų veiksmingumu, taikydamos 
tinkamus palyginamus rodiklius ir 
atskaitos rodiklius;
4b) apdovanodamos organizacijas, 
pasiekusias ypač didelį aplinkosauginį 
veiksmingumą, nustatytą taikant 
tinkamus palyginamus rodiklius, atskaitos 
rodiklius ir klasifikavimo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

AVAS turi būti naudojamasi kaip priemone, didinančia aplinkosauginį veiksmingumą ir 
suteikiančia šio veiksmingumo įrodymų.
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Pakeitimas 98
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos Bendrijos teisės aktų, 
ypač konkurencijos, apmokestinimo ir 
valstybės pagalbos nuostatų, valstybės 
narės prireikus imasi priemonių, 
palengvinančių sąlygas organizacijoms
registruotis AVAS arba tęsti registraciją. 
Šios priemonės gali būti išreikštos 
tokiomis dviem formomis:

Nepažeisdamos Bendrijos teisės aktų, ypač 
konkurencijos, apmokestinimo ir valstybės 
pagalbos nuostatų, valstybės narės 
prireikus imasi AVAS registruotų 
organizacijų apdovanojimo priemonių, jei 
šios organizacijos geba įrodyti, kad jų 
aplinkosauginis veiksmingumas yra 
didesnis už vidurkį ir reikšmingai viršija 
teisės aktų nustatytus reikalavimus arba 
kad šis veiksmingumas reikšmingai 
padidėjo, ir, kai tai įmanoma, turi
konkretiems sektoriams skirtuose 
informaciniuose dokumentuose nurodytą
kompetenciją. Komisija parengia 
rekomendacijas dėl atitikties šiam 
reikalavimui tikrinimo. Ši priemonė, 
kuria iš dalies keičiamos neesminės šio 
reglamento nuostatos jį papildant, 
priimama laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros su tikrinimu.

a) reguliavimo nuostatų mažinimu, kad 
AVAS įregistruota organizacija būtų 
laikoma atitinkančia tam tikrus su 
aplinka susijusių teisės aktų reikalavimus, 
įtvirtintus kituose kompetentingų įstaigų 
nurodytuose teisės aktuose;
b) geresniu reglamentavimu, t. y. keičiant 
kitas teisės priemones, kad būtų pašalinta, 
sumažinta arba supaprastinta AVAS 
taikančioms organizacijoms tenkanti 
našta, siekiant paskatinti veiksmingą 
rinkų veikimą ir pagerinti 
konkurencingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Paprastos registracijos AVAS neturėtų pakakti. Bet kokią paskatą ar apdovanojimą reikėtų 
sieti su veiksmingumu ir laimėjimais, kuriuos turėtų būti įmanoma tiksliai nustatyti ir 
patikrinti. Todėl būtina parengti rekomendacijas.

Pakeitimas 99
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet teikia Komisijai 
ataskaitas apie priemones, kurių ėmėsi 
pagal šį reglamentą.

Valstybės narės kas penkerius metus teikia 
Komisijai ataskaitas apie priemones, kurių 
ėmėsi pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas kasmet teikti ataskaitas valstybėms narėms taptų didele administracine našta.

Pakeitimas 100
Richard Seeber, Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) aplinkosaugos ataskaitų ir 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitų 
elektroninės duomenų bazės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma duomenų bazė padidintų valstybių narių darbo krūvį ir nebūtų veiksminga 
finansiškai. Be to, ji galėtų kelti grėsmę konkurentų bijančioms mažoms įmonėms.
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Pakeitimas 101
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos Bendrijos viešųjų 
pirkimų teisės aktų, Bendrija ir kitos 
Bendrijos institucijos bei įstaigos, 
rengdamos rangos ir paslaugų sutarčių 
vykdymo sąlygas, prireikus orientuojasi į 
AVAS ar lygiavertes aplinkosaugos 
vadybos sistemas.

2. Nepažeisdamos Bendrijos viešųjų 
pirkimų teisės aktų, Komisija ir kitos 
Bendrijos institucijos bei įstaigos, 
rengdamos rangos ir paslaugų sutarčių 
vykdymo sąlygas, prireikus orientuojasi į 
AVAS, jei AVAS registruota organizacija 
geba įrodyti, kad jos aplinkosauginis 
veiksmingumas yra didesnis už vidurkį ir 
reikšmingai viršija teisės aktų nustatytus 
reikalavimus arba kad šis veiksmingumas 
reikšmingai padidėjo, ir, kai tai įmanoma, 
turi konkretiems sektoriams skirtuose 
informaciniuose dokumentuose nurodytą 
kompetenciją. Šiuo tikslu naudojamasi 39 
straipsnyje nurodytomis Komisijos 
parengtomis rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Paprastos registracijos AVAS neturėtų pakakti. Bet kokią paskatą ar apdovanojimą reikėtų
sieti su veiksmingumu ir laimėjimais, kuriuos turėtų būti įmanoma tiksliai nustatyti ir 
patikrinti. Todėl būtina parengti rekomendacijas.

Pakeitimas 102
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina valstybių narių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą bei keitimąsi 
informacija apie gerąją aplinkosaugos 

Komisija parengia šiems sektoriams ar jų 
dalims skirtus informacinius dokumentus, 
įskaitant gerąją aplinkosaugos patirtį, 
mažiausius aplinkosauginio 
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vadybos patirtį konkrečiuose sektoriuose, 
siekdama parengti šiems sektoriams 
skirtus informacinius dokumentus, 
įskaitant gerąją aplinkosaugos vadybos
patirtį ir aplinkosauginio veiksmingumo 
rodiklius.

veiksmingumo rodiklius, reikšmingai 
viršijančius teisės aktų nustatytus 
mažiausius reikalavimus, aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, kompetencijos 
atskaitos rodiklius ir veiksmingumą 
nustatančias klasifikavimo sistemas.

Rengdama konkrečiam sektoriui ar jo
daliai skirtą informacinį dokumentą 
Komisija atsižvelgia į Bendrijos 
aplinkosaugos prioritetus, konkretaus 
ekonomikos sektoriaus ar jo dalies
organizacijų keliamų aplinkosaugos 
problemų santykinę svarbą, galiojančius 
aplinkosaugos teisės aktus ir rengiamus 
teisės aktus, GTTID dokumentus, 
ekologinio ženklinimo kriterijus, 
pramonės lyginamuosius standartus, 
laipsniško cheminių medžiagų naudojimo 
nutraukimo programas, šio reglamento 
I priede apibūdintus aplinkosaugos 
aspektus ir specialius Komisijos 
atliekamus organizacijoms taikomų
rodiklių tyrimus.
Pasikonsultavusi su visomis susijusiomis 
atitinkamo sektoriaus ar jo dalies 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
pramonės įmonėmis, profesinėmis 
sąjungomis, prekybininkais, 
mažmeniniais prekiautojais, 
importuotojais, aplinkosaugos grupėmis ir
vartotojų organizacijomis, Komisija ne 
vėliau kaip 2010 m. sausio 1 d. parengia 
ir viešai paskelbia darbo planą. Šiame 
plane pateikiamas būsimiems trejiems 
metams skirtas sektorių ir jų dalių, 
kuriems bus teikiama pirmenybė
tvirtinant konkretiems sektoriams skirtus 
informacinius dokumentus, kurie turės 
būti parengti visiems sektoriams, 
orientacinis sąrašas. Komisija, 
pasikonsultavusi su visomis susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, reguliariai 
keis šį darbo planą.

Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos jį papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos jį papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Remiantis Bendrijos aplinkosaugos prioritetais, reikėtų nustatyti tinkamas konkretiems 
sektoriams skirtas taisykles. Į konkretiems sektoriams skirtus informacinius dokumentus kartu 
su palyginamais aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais reikėtų įtraukti atskaitos rodiklius 
ir klasifikavimo sistemas. Tokius dokumentus būtinai reikės parengti atskiroms sektorių 
dalims. Šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti darbo planus, siekdama užtikrinti tinkamą išteklių 
paskirstymą ir sektorių skirstymą pagal pirmenybę, kaip tai jau daroma pagal Ekologinio 
projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams direktyvą.

Pakeitimas 103
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina valstybių narių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą 
bei keitimąsi informacija apie gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį 
konkrečiuose sektoriuose, siekdama 
parengti šiems sektoriams skirtus 
informacinius dokumentus, įskaitant gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį ir 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius.

Komisija užtikrina valstybių narių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą 
bei keitimąsi informacija apie gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį 
konkrečiuose sektoriuose, siekdama 
parengti šiems sektoriams skirtus 
informacinius dokumentus, įskaitant gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį ir 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius.
Šiais dokumentais naudotis ir šiuos 
rodiklius taikyti neprivaloma.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti privaloma jais naudotis, nes jei tai būtų privaloma, labai padidėtų bendrovių,
ypač MVĮ, darbo krūvis ir vis daugiau bendrovių pasitrauktų iš sistemos.
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Pakeitimas 104
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B.3 punkto „Darbuotojų dalyvavimas“ antrojo stulpelio B dalies 3 punkto
įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Be šių reikalavimų, darbuotojai turėtų 
dalyvauti nuolatos gerinant organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą 

(3) Be šių reikalavimų, darbuotojai pagal 
savo funkcijas ir kompetenciją turėtų 
dalyvauti nuolatos gerinant organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą

Or. it

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad darbuotojai būtų pasitelkiami atsižvelgiant į jų funkcijas ir 
kompetenciją.

Pakeitimas 105
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) duomenų apie organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą palyginti su 
jos aplinkosaugos tikslais ir uždaviniais, 
susijusiais su jos reikšmingu poveikiu 
aplinkai, santrauka. Ataskaitoje turi būti 
pranešama apie pagrindinius rodiklius ir 
apie kitus susijusius aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, nurodytus D 
skirsnyje;

(e) duomenų apie organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą palyginti su 
jos aplinkosaugos tikslais ir uždaviniais, 
susijusiais su jos reikšmingu poveikiu 
aplinkai, santrauka. Ataskaitoje turi būti 
pranešama apie konkretiems sektoriams ar 
jų dalims skirtus rodiklius, atskaitos 
rodiklius ir klasifikavimo sistemas,
nurodytus D skirsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomus pagrindinius rodiklius neįmanoma palyginti bendrovių aplinkosauginio 
veiksmingumo. Aplinkosaugos duomenys, surinkti netaikant atskaitos rodiklių ir klasifikavimo 
sistemų, nėra labai naudingi, nes yra labai sunku įvertinti, ar konkrečios organizacijos 
aplinkosauginis veiksmingumas yra didelis, ar menkas. Tokius rodiklius būtinai reikės 
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nustatyti atskiroms sektorių dalims.

Pakeitimas 106
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiti veiksniai, susiję su aplinkosauginiu 
veiksmingumu, įskaitant veiksmingumą 
teisinių nuostatų, susijusių su reikšmingu 
poveikiu aplinkai, atžvilgiu;

(f) kiti veiksniai, susiję su aplinkosauginiu 
veiksmingumu, įskaitant veiksmingumą 
teisinių nuostatų ir, kai tai įmanoma,
tikslių veiksmingumo duomenų
palyginimo su teisės aktų nustatytomis 
ribinėmis vertėmis, susijusių su reikšmingu 
poveikiu aplinkai, atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai yra nustatyti teisiniai apribojimai, jais reikėtų vadovautis kaip etalonais ir 
pateikti tikslių duomenų, rodančių, kiek organizacijos veiksmingumas viršija teisės aktų 
nustatytą minimalų reikalavimą (pvz., išmesto teršalo kiekis palyginamas su didžiausiu teisės 
aktų nustatytu leidžiamu išmesti kiekiu).

Pakeitimas 107
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) taikomų teisinių reikalavimų, susijusių 
su aplinka, apibūdinimas ir atitikties šiems 
reikalavimams įrodymas;

(g) taikomų teisinių reikalavimų, susijusių 
su aplinka, apibūdinimas, atitinkamame
GTTID dokumente (jei yra) apibūdintos
GTT, mažiausi aplinkosauginio 
veiksmingumo reikalavimai, geriausia 
praktika bei kompetencijos atskaitos 
rodikliai, nustatyti D skirsnyje, ir atitikties 
šiems reikalavimams įrodymas, bet koks 
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reikalavimų nesilaikymo atvejis ir 
taikomos nuobaudos;

Or. en

Pagrindimas

Būtina stiprinti aplinkosaugos ataskaitos veiksmingumo aspektą. Taip pat labai svarbu
informuoti apie visus ataskaitiniu laikotarpiu padarytus su aplinka susijusius teisės 
pažeidimus.

Pakeitimas 108
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C. Aplinkosauginio veiksmingumo
ataskaita

C. Aplinkosaugos ataskaita

Aplinkosauginio veiksmingumo 
ataskaitoje turi būti bent toliau išvardyti 
elementai ir ji turi atitikti bent toliau 
pateiktas sąlygas:

Atnaujintą aplinkosaugos ataskaitą 
sudaro aplinkosaugos ataskaitos 
atnaujinimas.

(a) duomenų apie organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą palyginti su 
jos aplinkosaugos tikslais ir uždaviniais, 
susijusiais su jos reikšmingu poveikiu 
aplinkai, santrauka. Ataskaitoje turi būti 
pranešama apie pagrindinius rodiklius ir 
apie kitus susijusius aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, nurodytus D 
skirsnyje;

Aplinkosaugos ataskaitoje pateikiama
aplinkosaugos vertintojo vardas, pavardė 
ir akreditacijos numeris bei patvirtinimo 
data.

(b) kiti veiksniai, susiję su 
aplinkosauginiu veiksmingumu, įskaitant 
veiksmingumą teisinių nuostatų, susijusių 
su reikšmingu poveikiu aplinkai, 
atžvilgiu;
(c) taikomų teisinių reikalavimų, susijusių 
su aplinka, apibūdinimas ir atitikties 
šiems reikalavimams įrodymas;
(d) aplinkosaugos vertintojo vardas, 
pavardė ir akreditacijos numeris bei 
patvirtinimo data.
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Or. en

Pagrindimas

Aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitos rengimas (pagal C ir D priedus) taptų nepagrįstai 
didele administracine našta bendrovėms, todėl jam negalima pritarti. Tai prieštarautų visoms 
ES pastangoms supaprastinti AVAS ir didinti jos dalyvių skaičių. Reikėtų toliau taikyti 
dabartinę praktiką – kasmet atnaujinti aplinkosaugos ataskaitas.

Pakeitimas 109
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo C dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) duomenų apie organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą palyginti su 
jos aplinkosaugos tikslais ir uždaviniais, 
susijusiais su jos reikšmingu poveikiu 
aplinkai, santrauka. Ataskaitoje turi būti 
pranešama apie pagrindinius rodiklius ir 
apie kitus susijusius aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, nurodytus D 
skirsnyje;

(a) duomenų apie organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą palyginti su 
jos aplinkosaugos tikslais ir uždaviniais, 
susijusiais su jos reikšmingu poveikiu 
aplinkai, santrauka. Ataskaitoje turi būti 
pranešama apie konkretiems sektoriams ar 
jų dalims skirtus rodiklius, taip pat 
atskaitos rodiklius ir klasifikavimo 
sistemas, nurodytus D skirsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomus pagrindinius rodiklius neįmanoma palyginti bendrovių aplinkosauginio 
veiksmingumo. Aplinkosaugos duomenys, surinkti netaikant atskaitos rodiklių ir klasifikavimo 
sistemų, nėra labai naudingi, nes yra labai sunku įvertinti, ar organizacijos aplinkosauginis 
veiksmingumas yra didelis, ar menkas. Tokius būtina nustatyti rodiklius atskiroms sektorių 
dalims.
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Pakeitimas 110
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo C dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiti veiksniai, susiję su aplinkosauginiu 
veiksmingumu, įskaitant veiksmingumą 
teisinių nuostatų, susijusių su reikšmingu 
poveikiu aplinkai, atžvilgiu;

(b) kiti veiksniai, susiję su aplinkosauginiu 
veiksmingumu, įskaitant veiksmingumą 
teisinių nuostatų ir tikslių veiksmingumo 
duomenų palyginimo su teisės aktų 
nustatytomis ribinėmis vertėmis, susijusių 
su reikšmingu poveikiu aplinkai, atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai yra nustatyti teisiniai apribojimai, jais reikėtų vadovautis kaip etalonu ir 
pateikti tikslių duomenų, rodančių, kiek organizacijos veiksmingumas viršija teisės aktų 
nustatytą minimalų reikalavimą (pvz., išmesto teršalo kiekis palyginamas su didžiausiu teisės 
aktų nustatytu leidžiamu išmesti kiekiu).

Pakeitimas 111
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo C dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomų teisinių reikalavimų, susijusių 
su aplinka, apibūdinimas ir atitikties šiems 
reikalavimams įrodymas;

(c) taikomų teisinių reikalavimų, susijusių 
su aplinka, apibūdinimas, atitinkamame 
GTTID dokumente (jei yra) apibūdintos 
GTT, mažiausi aplinkosauginio 
veiksmingumo reikalavimai, geriausia 
praktika bei kompetencijos atskaitos 
rodikliai, nustatyti D skirsnyje, ir atitikties 
šiems reikalavimams įrodymas, bet koks 
reikalavimų nesilaikymo atvejis ir 
taikomos nuobaudos;

Or. en
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Pagrindimas

Būtina stiprinti aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitos veiksmingumo aspektą. Taip pat 
labai svarbu informuoti apie visus ataskaitiniu laikotarpiu padarytus su aplinka susijusius 
teisės pažeidimus.

Pakeitimas 112
Maria Berger, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV priedo D dalis išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios dalies nuostatų labai padidėtų mažų organizacijų išlaidos ir darbo krūvis. Tai būtų 
ypač kenksminga tuo metu, kai mažosios bendrovės patiria su pinigų srautais susijusių 
sunkumų. Be to, tai prieštarautų visoms ES pastangoms supaprastinti AVAS ir didinti jos 
dalyvių skaičių. Taip pat šiuo metu dalyvaujančios organizacijos būtų atgrasytos nuo 
ketinimo toliau dalyvauti AVAS.

Pakeitimas 113
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Pagrindiniai rodikliai ir kiti tinkami 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliai

D. Konkretiems sektoriams ar jų dalims 
skirti pagrindiniai rodikliai ir kiti tinkami 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliai

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomus pagrindinius rodiklius neįmanoma palyginti bendrovių aplinkosauginio 
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veiksmingumo. Aplinkosaugos duomenys, surinkti netaikant atskaitos rodiklių ir klasifikavimo 
sistemų, nėra labai naudingi, nes yra labai sunku įvertinti, ar aplinkosauginis veiksmingumas 
yra didelis, ar menkas. Tokius rodiklius būtinai reikės nustatyti atskiroms sektorių dalims.

Pakeitimas 114
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkosaugos ataskaitoje ir 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitoje 
organizacijos teikia duomenis apie 
pagrindinius rodiklius – tiek, kiek jie susiję 
su tiesioginiais organizacijos 
aplinkosaugos aspektais – ir apie kitus 
tinkamus aplinkosauginio veiksmingumo 
rodiklius, kaip nurodyta toliau.

Aplinkosaugos ataskaitoje ir 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitoje 
organizacijos teikia duomenis apie
konkretiems sektoriams ar jų dalims 
skirtus pagrindinius rodiklius – tiek, kiek 
jie susiję su tiesioginiais ir netiesioginiais
organizacijos aplinkosaugos aspektais – ir 
apie kitus tinkamus konkretiems 
sektoriams skirtus aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, kaip nurodyta 
toliau.

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomus pagrindinius rodiklius neįmanoma palyginti bendrovių aplinkosauginio 
veiksmingumo. Aplinkosaugos duomenys, surinkti netaikant atskaitos rodiklių ir klasifikavimo 
sistemų, nėra labai naudingi, nes yra labai sunku įvertinti, ar aplinkosauginis veiksmingumas 
yra didelis, ar menkas. Tokius rodiklius būtinai reikės nustatyti atskiroms sektorių dalims.

Pakeitimas 115
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagrindiniai rodikliai 2. Konkretiems sektoriams skirti

pagrindiniai rodikliai

(a) Pagrindinius rodiklius taiko visų tipų 
organizacijos. Jie orientuoti į organizacijos 
veiksmingumą tokiose pagrindinėse 

(a) Konkretiems sektoriams skirtus 
pagrindinius rodiklius taiko visų tipų 
organizacijos. Jie orientuoti į organizacijos 
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aplinkosaugos srityse: veiksmingumą tokiose pagrindinėse 
aplinkosaugos srityse:

energijos naudojimo našumas, energijos naudojimo intensyvumas,
naudojamų medžiagų našumas; medžiagų naudojimo intensyvumas;

vanduo, vandens naudojimo intensyvumas,
atliekos, atliekų susidarymo intensyvumas ir
biologinė įvairovė, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimo intensyvumas.
teršalų išmetimas.

(b) Kiekvieną pagrindinį rodiklį sudaro: Siekiant palengvinti prasmingus 
organizacijų palyginimus, konkretiems 
sektoriams ar jų dalims skirtuose 
informaciniuose dokumentuose 
pateikiama papildomos informacijos ir 
visų pirma:

i) A skaičius, žymintis konkrečios srities 
bendrus metinius įvedinius ir (arba) 
metinį poveikį;

i) nurodomos konkretaus sektoriaus ar jo 
dalies veiklos rūšys, procesai arba 
produktai, darantys reikšmingiausią 
poveikį aplinkai;

ii) B skaičius, žymintis bendrus metinius 
organizacijos išvedinius; 

ii) tiksliai nustatoma rodiklio taikymo 
sritis (pvz., medžiagų arba atliekų rūšys), 
sistemos apribojimai ir taikomas 
matavimo arba skaičiavimo metodas;

iii) R skaičius, žymintis A ir B santykį. iii) nustatomi tinkamas vienetas ir 
normalizavimo pagrindas, naudojami 
rodiklio rezultatams išreikšti (pvz., vienos 
cemento tonos gamybos energijos 
sąnaudos, vieno banko darbuotojo per 
metus sunaudojamas popieriaus kiekis, 
vidutinės automobilių parko degalų 
sąnaudos).

Kiekviena organizacija ataskaitoje 
pateikia kiekvieno rodiklio visus 3 
elementus.

Kai įmanoma, taikomi konkretiems 
sektoriams ar jų dalims skirtuose 
informaciniuose dokumentuose nustatyti 
rodikliai.

Duomenys apie konkrečios srities bendrus 
metinius įvedinius ir (arba) metinį poveikį 
(A skaičių) turi būti teikiami taip:
i) apie energijos naudojimo našumą
* „bendras tiesioginis energijos 
sunaudojimas“ – nurodomas bendras 
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sunaudotos energijos kiekis, išreikštas 
naftos ekvivalento tonomis (tne)
* „bendras atsinaujinančios energijos 
sunaudojimas“ – nurodomas bendras 
metinis elektros energijai ir šildymui 
sunaudotos energijos iš atsinaujinančiųjų 
šaltinių kiekis, išreikštas naftos 
ekvivalento tonomis (tne).
ii) apie naudojamų medžiagų našumą
* „metinis įvairių naudotų medžiagų 
masės debitas“ (išskyrus energijos nešėjus 
ir vandenį), išreiškiamas tonomis.
iii) apie vandenį
* „bendras per metus sunaudoto vandens 
kiekis“, išreiškiamas m3.
iv) apie atliekas
* „bendras per metus pagaminamų 
atliekų kiekis“, išreiškiamas tonomis.
v) apie biologinę įvairovę
* „naudojamos žemės plotas“, 
išreiškiamas m2.
vi) apie teršalų išmetimą
* „bendras per metus išmestų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis“, 
išreiškiamas CO2 ekvivalento tonomis.
Visoms sritims nurodomas tas pats 
bendras metinis organizacijos išvedinys 
(B skaičius), tačiau jis pritaikomas pagal 
organizacijos tipą (pagal jos veiklos tipą). 
Visų pirma, skiriamos gamybos sektoriaus 
(pramonės) organizacijos, kurios turi 
nurodyti bendrą metinę bendrąją 
pridėtinę vertę, išreikštą milijonais eurų 
(mln. EUR) arba, mažų organizacijų 
atveju, bendrą metinę apyvartą arba 
darbuotojų skaičių, ir negamybinių 
(administracijos, paslaugų) sektorių 
organizacijos, kurių B skaičius siejamas 
su organizacijos dydžiu, išreikštu 
darbuotojų skaičiumi.

Or. en
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Justification

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. 

Pakeitimas 116
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiti tinkami aplinkosauginio 
veiksmingumo rodikliai

3. Kiti tinkami konkretiems sektoriams ar 
jų dalims skirti aplinkosauginio 
veiksmingumo rodikliai

Kiekviena organizacija kasmet taip pat turi 
pateikti duomenis apie savo 
veiksmingumą, susijusį su jos 
aplinkosaugos ataskaitoje nurodytais 
konkrečiais aplinkosaugos aspektais, o jei
pagal šio reglamento 46 straipsnį yra 
parengti sektoriui skirti informaciniai 
dokumentai, organizacija turi į juos 
atsižvelgti ir daryti į juos nuorodą.

Kiekviena organizacija kasmet taip pat turi 
pateikti duomenis apie savo 
veiksmingumą, susijusį su konkrečiais 
aplinkosaugos aspektais, nurodytais
konkrečiam sektoriui ar jo daliai skirtuose 
informaciniuose dokumentuose pagal šio 
reglamento 46 straipsnį, jei jie yra parengti,
ir atsižvelgdamos į I priede nurodytus 
aplinkosaugos aspektus, kurie neminimi
IV priedo D dalies 2 punkte.

Organizacija gali pasirinkti naudotis 
kitais tinkamais esamais aplinkosauginio 
veiksmingumo rodikliais, užtikrindama, 
kad pasirinkti rodikliai:
i) leistų tiksliai įvertinti organizacijos 
veiksmingumą;
ii) būtų suprantami ir nedviprasmiai;
iii) leistų kasmet įvertinti organizacijos 
aplinkosauginio veiksmingumo raidą 
lyginant su ankstesniais metais;
iv) galėtų būti palyginami su taikytinais 
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sektoriaus, nacionaliniais arba 
regioniniais atskaitos rodikliais;
v) galėtų būti palyginami su taikytinais 
norminiais reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Būtina vienareikšmiškai nurodyti, kad taikyti konkretiems sektoriams ar jų dalims skirtuose 
informaciniuose dokumentuose apibūdintus rodiklius yra privaloma, kai tik galima naudotis 
šiais dokumentais.

Pakeitimas 117
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiti neprivalomi rodikliai
Organizacijos gali nuspręsti taikyti kitus 
tinkamus esamus aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, kurie nėra 
apibrėžti konkretiems sektoriams ar jų 
dalims skirtuose dokumentuose,
užtikrindamos, kad pasirinkti rodikliai:
i) leistų tiksliai įvertinti organizacijų 
veiksmingumą;
ii) būtų suprantami ir vienaprasmiai;
iii) leistų atlikti įvairių metų duomenų 
palyginimus, siekiant įvertinti 
organizacijos aplinkosauginio 
veiksmingumo pokytį per metus;
iv) galėtų būti palyginami su taikytinais 
sektoriaus, nacionaliniais arba 
regioniniais atskaitos rodikliais.

Or. en

Pagrindimas

(Šis tekstas grindžiamas ankstesne IV priedo D dalies 3 punkto 2 pastraipa.) Kad būtų 
aiškiau, konkretiems sektoriams skirtuose informaciniuose dokumentuose apibūdintus 
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rodiklius reikėtų skirti nuo rodiklių, kuriuos nustato pačios organizacijos (t. y. pastaruosius 
reikėtų pateikti atskirame punkte). Kartu su tuo, kas išvardyta, reikėtų taikyti „organizacijų 
palyginimo“ kriterijų.
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