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Predlog spremembe 38
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Cilj sistema EMAS je spodbujati 
nenehne izboljšave pri okoljski uspešnosti 
organizacij, in sicer z vzpostavitvijo in 
izvajanjem sistemov okoljskega ravnanja s 
strani organizacij, sistematskim, 
objektivnim in rednim vrednotenjem 
uspešnosti takih sistemov, zagotavljanjem 
informacij o okoljski uspešnosti, odprtim 
dialogom z javnimi in drugim 
zainteresiranimi stranmi ter dejavnim
vključevanjem zaposlenih v organizaciji in 
ustreznim usposabljanjem.

(4) Cilj sistema EMAS je spodbujati 
nenehne izboljšave pri okoljski uspešnosti 
organizacij, in sicer z vzpostavitvijo in 
izvajanjem sistemov okoljskega ravnanja s 
strani organizacij, določitvijo minimalnih 
zahtev in primerjalnih meril glede 
uspešnosti v skladu z najboljšo 
razpoložljivo tehniko, sistematskim, 
objektivnim in rednim vrednotenjem 
uspešnosti takih sistemov, zagotavljanjem 
informacij o okoljski uspešnosti s pomočjo 
primerljivih kazalnikov in sistemov za 
ocenjevanje, odprtim dialogom z javnimi 
in drugim zainteresiranimi stranmi ter 
dejavnim vključevanjem zaposlenih v 
organizaciji in ustreznim usposabljanjem.

Or. en

Obrazložitev

EMAS bo verodostojen sistem, če bodo zahteve in primerjalna merila uspešnosti skladni z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT) in če bodo dosežki organizacij v primerjavi s 
tekmeci pregledni. 

Predlog spremembe 39
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Organizacije bi bilo treba spodbujati, da 
sodelujejo v sistemu EMAS prostovoljno 
in lahko pridobijo dodano vrednost v 
smislu predpisanega nadzora, prihrankov 

(8) Organizacije bi bilo treba spodbujati, da 
sodelujejo v sistemu EMAS prostovoljno 
in lahko pridobijo dodano vrednost v 
smislu predpisanega nadzora, prihrankov 
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pri stroških in podobe v javnosti. pri stroških in podobe v javnosti, če lahko 
dokažejo visoko raven okoljske uspešnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Spodbude ali nagrade bi morale biti povezane z merljivimi in preverljivimi uspehi in dosežki. 

Predlog spremembe 40
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Logotip sistema EMAS bi moral biti 
privlačno komunikacijsko in tržniško
orodje za organizacije, ki bi lahko 
povečevalo ozaveščenost strank sistema 
EMAS. Pravila za uporabo logotipa 
sistema EMAS bi morala biti 
poenostavljena z uporabo enotnega 
logotipa, sedanje omejitve pa bi bilo treba 
odpraviti, tako da ne bi prihajalo do 
zamenjav z znaki za okolje za proizvode.

(15) Logotip sistema EMAS bi moral biti 
privlačno komunikacijsko in trženjsko
orodje za organizacije, ki bi lahko 
povečevalo ozaveščenost strank sistema 
EMAS. Pravila za uporabo logotipa 
sistema EMAS bi morala biti 
poenostavljena z uporabo enotnega 
logotipa. Vendar pa bi bilo treba sedanje 
omejitve v zvezi z možnimi zamenjavami z 
znaki za okolje za proizvode okrepiti. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi omogočil številne možne načine zlorabe, saj bi se logotip lahko napačno 
razlagal kot znak za okolje. Zaradi tega mora biti logotip EMAS strogo prepovedan v zvezi z 
izdelki in oglaševanjem. 
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Predlog spremembe 41
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev ustreznosti in 
primerljivosti informacij bi moralo 
poročanje o napredku pri okoljski 
uspešnosti organizacij temeljiti na splošnih
kazalnikih uspešnosti, osredotočenih na 
ključna okoljska področja. Tako bi lahko 
organizacije laže primerjale svojo 
uspešnost v različnih obdobjih poročanja.

(18) Za zagotovitev ustreznosti in 
primerljivosti informacij bi moralo 
poročanje pri okoljski uspešnosti 
organizacij temeljiti na za posamezno 
panogo značilnih kazalnikih uspešnosti, 
osredotočenih na ključna okoljska področja
na ravni procesa in proizvoda ob uporabo 
ustreznih primerjalnih meril in lestvic.
Tako bi lahko organizacije laže primerjale 
svojo uspešnost z uspešnostjo drugih 
organizacij. 

Or. en

Obrazložitev

Splošni kazalniki, kot so skupna poraba energije, ponavadi niso smiselni, ker ne omogočajo 
utemeljenih primerjav med organizacijami. Tudi če so taki podatki povezani s fizičnimi ali 
denarnimi rezultati, vključno z dodano vrednostjo ali številom zaposlenih, povedo zelo malo 
in se lahko enačijo z rezultati, ki bi jih dobili, če bi primerjali jabolka in pomaranče. 
Predpogoj za resno oceno uspešnosti in primerjalno analizo je primerjanje primerljivih 
dejavnosti ali procesov, vključno s posrednimi dejavnostmi, kot so izdelki.

Predlog spremembe 42
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z izmenjavo informacij in 
sodelovanjem med državami članicami bi 
bilo treba razviti referenčne dokumente, ki 
vključujejo najboljše prakse okoljskega 
ravnanja in kazalnike okoljske uspešnosti 
za posebne sektorje. S pomočjo teh 
dokumentov bi se lahko organizacije bolje 
osredotočale na najpomembnejše okoljske 

(19) Pripraviti bi bilo treba referenčne 
dokumente, ki vključujejo najboljše 
okoljske prakse, minimalne zahteve glede 
uspešnosti in kazalnike okoljske 
uspešnosti, vključno s primerjalnimi 
merili in lestvicami za posebne sektorje. S 
pomočjo teh dokumentov bi morali 
zagotoviti minimalno raven okoljske 
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vidike določenega sektorja. uspešnosti, vzpostaviti raven odličnosti, 
omogočiti ugotavljanje in ocenjevanje 
dosežene ravni okoljske uspešnosti, 
omogočiti smiselno primerjavo med 
organizacijami ter pomagati 
organizacijam, da bi se lahko organizacije 
bolje osredotočale na najpomembnejše 
okoljske vidike določenega sektorja. 
Priprava takih dokumentov bi morala 
upoštevati program prednostnih nalog in 
bi morala na primer temeljiti na 
dokumentih BREF in merilih za znak za 
okolje, če obstajajo.

Or. en

Obrazložitev

BREF = referenčni dokumenti za najboljše razpoložljive tehnike. Sektorski referenčni 
dokumenti so ključni za to, da bo EMAS postal zahteven sistem odličnosti, ki bo več kakor le 
sistem upravljanja. 

Predlog spremembe 43
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Uredba (ES) št. xxxx/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[……………. datum] o določitvi zahtev za 
akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 
trženjem izdelkov ureja akreditacijo na 
nacionalni in evropski ravni ter določa 
splošni okvir za akreditacijo. Ta uredba 
dopolnjuje ta pravila, kolikor je to 
potrebno, ob upoštevanju posebnih 
lastnosti sistema EMAS, zlasti potrebe po 
zagotovitvi visoke stopnje verodostojnosti 
med interesnimi skupinami, zlasti 
državami članicami, in, kadar je to 
primerno, ob določitvi natančnejših 
pravil.

(20) Ta uredba ohranja sistem postopkov 
in določb za licenciranje in nadzor 
okoljskih preveriteljev, kot so bili sprejeti 
leta 1993 s prvo uredbo EMAS. To 
pomeni, da lahko države članice ohranijo 
svoje sisteme za licenciranje in nadzor, ki 
so v nekaterih državah članicah pravno 
zavezujoča okoljska zakonodaja, ki 
posameznikom omogoča dostop do 
nekaterih poklicev, npr. okoljskega 
preveritelja. Vendar pa lahko države 
članice izpolnijo določbe te uredbe tudi 
tako, da uporabljajo akreditacijski organ 
iz Uredbe (ES) Evropskega Parlamenta in 
Sveta št. 765/2008 o določitvi zahtev za 
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akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 
trženjem izdelkov, hkrati pa zagotovijo, da 
EMAS zagotavlja kakovost vsake osebe, ki 
zaprosi za delo kot okoljski preveritelj in 
ne samo organizacij. 

Te določbe bi morale zagotavljati in 
nenehno izboljševati usposobljenost 
okoljskih preveriteljev z zagotovitvijo 
neodvisnega in nevtralnega 
akreditacijskega sistema, usposabljanjem 
in ustreznim nadzorom njihovih dejavnosti 
ter tako zagotavlja preglednost in 
verodostojnost organizacij, ki sodelujejo v 
sistemu EMAS.

Določbe EMAS bi morale zagotavljati in 
nenehno izboljševati usposobljenost 
okoljskih preveriteljev z zagotovitvijo 
neodvisnega in nevtralnega 
akreditacijskega sistema, usposabljanjem 
in ustreznim nadzorom njihovih dejavnosti 
ter tako zagotavlja preglednost in 
verodostojnost organizacij, ki sodelujejo v 
sistemu EMAS.

Or. en

Obrazložitev

Licenciranje okoljskih preveriteljev se šteje kot dovoljenje za opravljanje poklica, ki je 
primerljivo z dovoljenjem za inženirje ali finančne revizorje. Zato je treba spremembo 
postopka in organa licenciranja v skladu z novim pristopom zavrniti. V prihodnje naj 
licenciranje ostane še naprej v pristojnosti držav članic te pa naj same odločijo, kako bodo 
uredile postopek za izdajo dovoljenj in nadzor okoljskih preveriteljev.

Predlog spremembe 44
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Brez vpliva na pravila o državni 
pomoči iz Pogodbe EU bi morale države 
članice organizacijam, registriranim v 
sistemu EMAS, dajati spodbude, kot so 
dostop do sredstev ali davčne spodbude v 
okviru sistemov, ki podpirajo okoljsko 
uspešnost panoge. 

(22) Brez vpliva na pravila o državni 
pomoči iz Pogodbe bi morale države 
članice organizacijam, registriranim v 
sistemu EMAS, ki dosegajo odličnost pri 
okoljski uspešnosti, dajati spodbude, kot so 
dostop do sredstev ali davčne spodbude v 
okviru sistemov, ki podpirajo okoljsko 
uspešnost panoge.

Or. en
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Obrazložitev

Spodbude ali nagrade bi morale biti povezane z merljivimi in preverljivimi uspehi in dosežki. 

Predlog spremembe 45
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Komisija bi morala za zagotovitev 
usklajene uporabe te uredbe, če je to 
primerno, oblikovati sektorske referenčne 
dokumente na področju, ki ga zajema ta 
uredba.

(24) Komisija bi morala za zagotovitev 
usklajene uporabe te uredbe oblikovati 
sektorske referenčne dokumente na 
področju, ki ga zajema ta uredba, ob 
upoštevanju prednostnega programa, ki 
so ga pregledale države članice in 
interesne skupine. 

Or. en

Predlog spremembe 46
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „poročilo o okoljski uspešnosti“ 
pomeni celovite informacije za javnost in 
druge zainteresirane strani o okoljski 
učinkovitosti organizacije in njenem 
izpolnjevanju veljavnih zakonskih zahtev 
v zvezi z okoljem;

(16) „posodobljena okoljska izjava“
pomeni letno posodobljene podatke v 
okoljski izjavi;

Or. en

Obrazložitev

Poleg sedanje oblike okoljske izjave bi bilo obvezno zagotoviti poročila o okoljski uspešnosti 
na podlagi dodatnih ključnih kazalnikov. To predstavlja nesprejemljivo obremenitev, zlasti za 
mala in srednja podjetja. Zato se predlaga, da se poročila o okoljski uspešnosti nadomestijo s 
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posodobljenimi okoljskimi izjavami. Ta predlog enako velja tudi za člene 6, 7, 14, 17, 18, 
19(i), 22, 24.

Predlog spremembe 47
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „okoljski preveritelj“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, združenje ali 
skupino takih oseb, ki se šteje za organ za 
presojo skladnosti, kakor je določeno v 
Uredbi (ES) št. xxxx/2008, in ki je pridobil 
akreditacijo v skladu s to uredbo;

(18) „okoljski preveritelj“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, združenje ali 
skupino takih oseb, ki je/so pridobila(-e) 
akreditacijo v skladu s postopki in pogoji 
iz Poglavja V in ki je/so neodvisna(-e) od 
zadevne organizacije;

Or. en

Obrazložitev

V državah članicah se že več let uporablja delujoč in preverjen sistem akreditacij. Spreminjati 
ta delujoči sistem, ki je bil vzpostavljen v skladu s členom 5 EMAS II, bi bilo 
kontraproduktivno. Postopek medsebojnega pregleda je dokazal dobro delovanje teh 
sistemov.

Predlog spremembe 48
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) „akreditacijski organ“ pomeni 
nacionalni akreditacijski organ v smislu 
Uredbe (ES) št. xxxx/2008.

(26) „licenčni organ“ pomeni organ, ki ga 
države članice določijo za izdajo licenc 
okoljskim preveriteljem in je odgovoren za 
nadzor takih oseb in organizacij. Države 
članice lahko imenujejo svoje 
akreditacijske organe na podlagi Uredbe 
(ES) št. 765/2008 kot organe za izdajo 
dovoljenj na podlagi te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

V državah članicah se že več let uporablja delujoč in preverjen sistem akreditacij. V skladu z 
načelom subsidiarnosti ga je treba prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 49
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizacije iz držav zunaj Skupnosti 
se za registracijo prijavijo kateremu koli 
pristojnemu organu v državi članici, v 
kateri je akreditiran okoljski preveritelj, ki 
je opravil preverjanje in potrdil sistem 
okoljskega ravnanja organizacije.
3. Organizacija z lokacijami v eni ali več 
državah članicah, lahko zaprosi za eno 
samo registracijo družbe za vse ali nekatere 
svoje lokacije.

3. Organizacija z lokacijami v več državah 
članicah, lahko zaprosi za eno samo skupno
registracijo družbe za vse ali nekatere svoje 
lokacije. Skupna registracija se dopusti, 
ko so vse lokacije, ki so zajete v tej 
registraciji, registrirane v zadevnih 
državah članicah.

Prijavo za eno samo registracijo družbe je 
treba poslati pristojnemu organu države 
članice, v kateri je sedež organizacije ali 
njeno upravno središče, imenovano za 
namen te določbe.

Prijavo za eno samo skupno registracijo 
družbe je treba poslati pristojnemu organu 
države članice, v kateri je sedež 
organizacije ali njeno upravno središče, 
imenovano za namen te določbe.

3a. Organizacije iz držav zunaj Skupnosti 
se za registracijo prijavijo pri organu, ki 
ga ustanovi Komisija v skladu s členom 
11a.
3b. V primeru vključitve lokacij zunaj 
Skupnosti v skupno registracijo iz 
odstavka 3 se odstavka 3 in 3a uporabljata 
smiselno.

Or. de
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 50
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizacije se lahko posvetujejo z 
organom iz člena 33(3), ustanovljenem v 
državi članici, v kateri se organizacija 
prijavlja za registracijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 33 bi se od organov oblasti zahtevalo, da vzpostavijo sistem, ki zagotavlja, 
da organizacije v postopku registracije, na zahtevo, pridobijo informacije in pomoč glede 
zakonskih zahtev v zvezi z okoljem. Vendar pa bi to pomenilo veliko upravno delovno 
obremenitev, ki bi bremenila organe oblasti.

Predlog spremembe 51
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizacije se lahko posvetujejo z 
organom iz člena 33(3), ustanovljenem v 
državi članici, v kateri se organizacija 

2. Organizacije se lahko posvetujejo z 
organom iz člena 33(3). Za lokacije zunaj 
Skupnosti se lahko obrnejo na organ, ki 
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prijavlja za registracijo. ga oblikuje Evropska komisija v skladu s 
členom 11a.

Or. de

Obrazložitev

Če se postopek registracije organizira v skladu s predlogom A, je mogoče dodelitev
obveznosti obveščanja poenostaviti. Rešitev, ki jo predlaga Komisija, bi pomenila preveliko 
upravno obremenitev, saj bi po tem sistemu moral vsak pristojni organ zagotavljati 
informacije iz odstavkov 1 in 2 člena 33. To pomeni, da bi morali zagotavljati informacije o 
veljavnih okoljskih predpisih in pristojnih izvršilnih organih po celem svetu. Na ta način bi 
bili organi preobremenjeni in tudi postopek registracije bi se bistveno podražil.

Predlog spremembe 52
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizacije na podlagi rezultatov 
pregleda oblikujejo in izvajajo sistem 
okoljskega ravnanja, ki zajema vse zahteve 
iz Priloge II in, če je na voljo, upoštevajo 
najboljše prakse okoljskega ravnanja za 
ustrezni sektor iz člena 46.

4. Organizacije na podlagi rezultatov 
pregleda oblikujejo in izvajajo sistem 
okoljskega ravnanja, ki zajema vse zahteve 
iz Priloge II. 

Or. de

Obrazložitev

Oblikovanju „prakse okoljskega ravnanja za ustrezni sektor“ se je bolje odpovedati, da ne bi 
prišlo do prevelike birokratizacije sistema EMAS. Raznolikosti organizacij ni mogoče podati 
glede na sektor, poleg tega se v postopkih oblikujejo novi pogoji potrjevanja in registracije, ki 
jih zadevne organizacije ne morejo ustrezno spremljati. Nadalje bi bilo treba referenčne 
dokumente nenehno posodabljati.
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Predlog spremembe 53
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizacije na podlagi rezultatov 
pregleda oblikujejo in izvajajo sistem 
okoljskega ravnanja, ki zajema vse zahteve 
iz Priloge II in, če je na voljo, upoštevajo 
najboljše prakse okoljskega ravnanja za 
ustrezni sektor iz člena 46.

4. Organizacije na podlagi rezultatov 
pregleda oblikujejo in izvajajo sistem 
okoljskega ravnanja, ki zajema vse zahteve 
iz Priloge II in, če so na voljo, izpolnjujejo 
zahteve za ustrezni sektor iz člena 46.

Or. en

Obrazložitev

Morala bi biti zahteva po skladnosti s sektorskimi dokumenti in ne samo „upoštevanje“. 

Predlog spremembe 54
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organizacije zagotovijo dokazila ali 
dokumente, ki kažejo, da organizacija 
izpolnjuje vse veljavne zakonske zahteve v 
zvezi z okoljem, ki so bile ugotovljene.

5. Organizacije izjavijo, da glede na 
ugotovitve sistema okoljske presoje ni 
razlogov za sum o kršitvi zakonskih zahtev
v zvezi z okoljem.

Organizacije lahko v skladu s členom 
33(5) od pristojnega izvršilnega organa ali 
organov zahtevajo izjavo o skladnosti.
Organizacije iz držav zunaj Skupnosti se 
sklicujejo tudi na zakonske zahteve v zvezi 
z okoljem, ki veljajo za podobne 
organizacije v državi članici, v kateri se 
nameravajo prijaviti.

Organizacije in lokacije iz držav zunaj 
Skupnosti se sklicujejo tudi na zakonske 
zahteve v zvezi z okoljem, ki veljajo za 
podobne organizacije in lokacije v 
Skupnosti.

Or. de
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Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 55
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organizacije zagotovijo dokazila ali 
dokumente, ki kažejo, da organizacija
izpolnjuje vse veljavne zakonske zahteve v 
zvezi z okoljem, ki so bile ugotovljene.

5. Organizacije zagotovijo dokazila ali 
dokumente, ki kažejo, da organizacija 
izpolnjuje vse veljavne zakonske zahteve v 
zvezi z okoljem, ki so bile ugotovljene, ter, 
kjer so na voljo, izpolnjuje vsaj zahteve, 
opisane v zadevnem dokumentu BREF. 

Or. en

Obrazložitev

BREF = referenčni dokumenti za najboljše razpoložljive tehnike. Sektorski referenčni 
dokumenti so ključni za to, da bo EMAS postal zahteven sistem odličnosti, ki bo več kot le 
sistem upravljanja. 

Predlog spremembe 56
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Organizacije pripravijo okoljsko izjavo v 
skladu z delom B Priloge IV.

7. Organizacije pripravijo okoljsko izjavo v 
skladu z delom B Priloge IV.
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Če so za določen sektor na voljo sektorski 
referenčni dokumenti iz člena 46, se 
ocena uspešnosti organizacije opravi s 
sklicevanjem na ustrezne dokumente.

Or. de

Obrazložitev

Referenčni dokumenti iz člena 46 bi povzročili preveliko birokratizacijo. Poleg tega niso zgolj 
pomožni dokumenti, ampak pravi pogoji za registracijo, zato bi bili zavezujoči. To bi 
pomenilo nepotrebno oviro za uporabnike in zmanjševalo pripravljenost za sodelovanje.

Predlog spremembe 57
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so za določen sektor na voljo sektorski 
referenčni dokumenti iz člena 46, se ocena 
uspešnosti organizacije opravi s 
sklicevanjem na ustrezne dokumente.

Če so za določen sektor na voljo sektorski 
referenčni dokumenti iz člena 46, 
organizacija zagotovi skladnost z 
ustreznim dokumentom.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti skladnost z razpoložljivi sektorskimi referenčnimi dokumenti bi morala biti 
zahteva. 

Predlog spremembe 58
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prijave za registracijo se predložijo 
pristojnemu organu, določenem v skladu s 
členom 3, in morajo vsebovati:

2. Prijave za registracijo se predložijo 
pristojnemu organu, določenem v skladu s 
členom 3, in morajo vsebovati:
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(a) potrjeno okoljsko izjavo v elektronski 
obliki;

(a) potrjeno okoljsko izjavo v originalu;

(b) izjavo iz člena 24(9), ki jo podpiše 
okoljski preveritelj, ki je potrdil okoljsko 
izjavo;

(b) izjavo iz člena 24(9), ki jo podpiše 
okoljski preveritelj, ki je potrdil okoljsko 
izjavo;

(c) izpolnjen obrazec, ki vsebuje vsaj 
najnujnejše podatke iz Priloge VI;

(c) izpolnjen obrazec, ki vsebuje vsaj 
najnujnejše podatke iz Priloge VI.

(d) dokazilo o plačilu veljavnih pristojbin. Skupaj s prijavo ali kmalu zatem predloži 
organizacija pristojnemu organu datoteko 
z vsebino okoljske izjave, ki jo je mogoče 
objaviti na internetu.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 59
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – (d a ) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz 
člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Pri oddaji prijave za registracijo je treba zagotoviti dokazila o skladnosti s členom 4.
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Predlog spremembe 60
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Registrirana organizacija na eno leto: Registrirana organizacija nadalje:
(a) opravi notranjo presojo okoljske 
uspešnosti in zagotovi izpolnjevanje 
veljavnih zahtev v zvezi z okoljem v 
skladu s Prilogo III;

(a) opravi notranjo presojo okoljske 
uspešnosti in zagotovi izpolnjevanje 
veljavnih zahtev v zvezi z okoljem v 
skladu s Prilogo III;

(b) pripravi poročilo o okoljski uspešnosti 
v skladu z zahtevami iz delov C in D 
Priloge IV;

(b) na eno leto pripravi poročilo o okoljski 
uspešnosti v skladu z zahtevami iz delov C 
in D Priloge IV;

(c) pristojnemu organu posreduje potrjeno 
poročilo o okoljski uspešnosti;

(c) pristojnemu organu posreduje potrjeno 
poročilo o okoljski uspešnosti;

(d) pristojnemu organu posreduje 
izpolnjen obrazec, ki vsebuje vsaj 
najnujnejše podatke iz Priloge VI.

Or. de

Obrazložitev

Zahtevek po letni notranji presoji ni v skladu s točko 4 Priloge III, ki predvideva interval do 
36 mesecev, ki se opredeli za vsak primer posebej. Letna predložitev obrazca pomeni 
nepotrebno birokracijo. Zadošča že obvestilo o spremembah. Vendar tega v določbah ni treba 
izrecno navesti.

Predlog spremembe 61
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pripravi poročilo o okoljski uspešnosti 
v skladu z zahtevami iz delov C in D 
Priloge IV;

(b) pripravi posodobljeno okoljsko izjavo v 
skladu z zahtevami iz delov C in D Priloge 
IV;

Or. en
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Obrazložitev

Priprava poročila o okoljski uspešnosti v skladu s prilogama C in D povzroča nesprejemljivo 
upravno obremenitev za družbe, zato je ni mogoče podpreti. Ohraniti bi bilo treba sedanjo 
prakso letnih posodobitev okoljskih izjav.

Predlog spremembe 62
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje za majhne organizacije Pravila za majhne organizacije

1. Pristojni organi na zahtevo majhne 
organizacije za slednjo podaljšajo triletno 
osnovo iz člena 6(1) na pet let ali letno 
osnovo iz člena 6(2) na dve leti, če so 
izpolnjeni vsi ti pogoji:

1. V primeru majhnih organizacij se letna 
osnova iz člena 6(2) podaljša na do tri leta, 
če so izpolnjeni vsi ti pogoji:

(a) ni nobenega okoljskega tveganja; (a) ni nobenega posebnega okoljskega 
tveganja;

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
operativnih sprememb svojega sistema 
okoljskega ravnanja in

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
pomembnih operativnih sprememb svojega 
sistema okoljskega ravnanja in

(c) ni nobenih pomembnih lokalnih 
okoljskih problemov.

(c) ni nobenih pomembnih lokalnih 
okoljskih problemov, h katerim 
organizacija prispeva.

2. Zadevna organizacija mora za 
podaljšanje iz odstavka 1 pristojnemu 
organu, ki je organizacijo registriral, 
poslati prošnjo in zagotoviti dokazila, da 
so pogoji za odobritev odstopanja 
izpolnjeni.
3. Organizacije, upravičene do 
podaljšanja iz odstavka 1 do dveh let,
pristojnemu organu vsako leto, v katerem 
so opravičene od obveznosti do potrditve 
poročila o okoljski uspešnosti, pošljejo 
nepotrjeno poročilo o okoljski uspešnosti.

3. Te organizacije pristojnemu organu 
vsako leto pošljejo nepotrjeno poročilo o 
okoljski uspešnosti.

Or. de
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Obrazložitev

Predlagani koncept za majhne organizacije glede časovnih intervalov notranjih presoj, 
poročil o okoljski uspešnosti in okoljskih izjav ni izvedljiv. Postopek je zapleten in pomeni 
nepotrebno upravno breme. Boljši je koncept, katerega bistveno vsebino je vključevala prva 
uredba EMAS. Ta predvideva, da so majhne organizacije oproščene letnih potrditev. Tako se 
je mogoče izogniti postopku, saj nenazadnje pristojni organ odloči, ali bo registracijo izvedel 
ali ne.

Predlog spremembe 63
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi na zahtevo majhne 
organizacije za slednjo podaljšajo triletno 
osnovo iz člena 6(1) na pet let ali letno 
osnovo iz člena 6(2) na dve leti, če so 
izpolnjeni vsi ti pogoji:

1. Okoljske izjave se posodabljajo letno in
preverjajo jih okoljski preveritelji. 
Odstopanje od letne osnove je dopustno, 
če so izpolnjeni vsi ti pogoji:

(a) ni nobenega okoljskega tveganja; (a) ni nobenega pomembnega okoljskega 
tveganja;

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
operativnih sprememb svojega sistema 
okoljskega ravnanja in

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
operativnih sprememb svojega sistema 
okoljskega ravnanja in

(c) ni nobenih pomembnih lokalnih 
okoljskih problemov.

(c) ni nobenih pomembnih lokalnih 
okoljskih problemov.

2. Zadevna organizacija mora za 
podaljšanje iz odstavka 1 pristojnemu 
organu, ki je organizacijo registriral, 
poslati prošnjo in zagotoviti dokazila, da 
so pogoji za odobritev odstopanja 
izpolnjeni.
3. Organizacije, upravičene do 
podaljšanja iz odstavka 1 do dveh let, 
pristojnemu organu vsako leto, v katerem 
so opravičene od obveznosti do potrditve 
poročila o okoljski uspešnosti, pošljejo 
nepotrjeno poročilo o okoljski uspešnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Enoletni ciklus bi se naj načeloma ohranil kot v ISO 14001, dovoljene pa so izjeme v primeru 
MSP pod zgoraj navedenimi pogoji. Ker okoljski preveritelj odloča o odstopanju od ciklusa 
preverjanja, ni potrebno pošiljati zahteve pristojnemu organu.

Predlog spremembe 64
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
operativnih sprememb svojega sistema 
okoljskega ravnanja in

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
pomembnih sprememb, kot so opredeljene 
v členu 8, in

Or. it

Obrazložitev

Obveznosti za vzdrževanje sistema EMAS povzročajo visoke upravne stroške, ki jih bodo MSP 
težko krila. Za olajšanje dostopa evropskih MSP do sistema je treba zmanjšati take stroške, če 
organizacija ne predvideva večjih sprememb proizvodnega sistema in ne obstajajo razlogi, 
zaradi katerih bi lahko domnevali, da obstajajo nove grožnje za okolje ali poslabšanje okolja 
na lokalni ravni.

Predlog spremembe 65
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 8  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru znatnih sprememb v 
registrirani organizaciji organizacija 
opravi okoljski pregled teh sprememb, 
vključno z okoljskimi vidiki in vplivi.

1. Če registrirana organizacija načrtuje 
uvedbo znatnih sprememb, organizacija 
opravi okoljski pregled teh sprememb, 
vključno z okoljskimi vidiki in vplivi.
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Or. it

Obrazložitev

Sistem EMAS ne sme ovirati tehnološkega razvoja in načrtovanja proizvodnje, ampak mora 
slediti razvoju gospodarstva in zagotavljati okoljske standarde.

Predlog spremembe 66
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 8  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posodobljeni okoljski pregled in 
spremenjeno okoljsko politiko je treba 
preveriti in potrditi. 

3. Posodobljeni okoljski pregled in 
spremenjeno okoljsko politiko je treba 
preveriti in potrditi po izvedenih 
spremembah. 

Or. it

Obrazložitev

Sistem EMAS ne sme ovirati tehnološkega razvoja in načrtovanja proizvodnje, ampak mora 
slediti razvoju gospodarstva in zagotavljati okoljske standarde.

Predlog spremembe 67
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Registrirana organizacija vzpostavi 
program presoje, ki zagotavlja, da bo v 
določenem časovnem obdobju, ki ni daljše 
od treh let, v skladu z zahtevami iz Priloge 
III opravljena presoja vseh dejavnosti 
organizacije.

1. Registrirana organizacija vzpostavi 
program presoje, ki zagotavlja, da bo v 
določenem časovnem obdobju, ki ni daljše 
od treh let, ob upoštevanju določb člena 7, 
v skladu z zahtevami iz Priloge III 
opravljena presoja vseh dejavnosti 
organizacije.

Or. el
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Obrazložitev

Ta člen je treba uskladiti z določbami člena 7 o izjemah za majhne organizacije.

Predlog spremembe 68
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Logotip EMAS iz Priloge V lahko
uporabljajo samo registrirane organizacije 
in samo v času trajanja njihove registracije.

1. Logotip EMAS iz Priloge V uporabljajo 
samo registrirane organizacije in samo v 
času trajanja njihove registracije.

Or. el

Predlog spremembe 69
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Logotip EMAS se lahko uporablja samo 
v skladu s tehničnimi zahtevami iz Priloge 
V.

2. Logotip EMAS se uporablja samo v 
skladu s tehničnimi zahtevami iz Priloge V.

Or. el

Obrazložitev

Besedilo mora biti bolj določno, da bi preprečili možnost napačne razlage.
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Predlog spremembe 70
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se organizacija odloči, da v skladu s 
členom 3(3) v registracijo družbe ne bo 
vključila vseh spletnih strani v Skupnosti, 
zagotovi, da je v njenem obveščanju 
javnosti in iz njene uporabe logotipa 
EMAS jasno razvidno, katere spletne 
strani zajema registracija.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Določba dejansko sili, da je treba vse lokacije organizacije v Skupnosti vključiti v EMAS in v 
skupno registracijo. Določbo je mogoče črtati brez nadomestne določbe, če se sprejme 
koncept registracije iz predloga A.

Predlog spremembe 71
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Logotip se ne uporablja v povezavi s 
primerjalnimi trditvami o drugih 
dejavnostih in storitvah ali na način, ki bi 
lahko ustvaril zamenjavo z oznakami 
okoljskih proizvodov.

4. Logotip se ne uporablja v povezavi s 
primerjalnimi trditvami o drugih 
dejavnostih in storitvah ali na način, ki bi 
lahko ustvaril zamenjavo z oznakami 
okoljskih proizvodov. Strogo je 
prepovedana zlasti uporaba logotipa na 
proizvodih, njihovi embalaži ali v 
informacijah o proizvodu ali oglasih o 
njem.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije bi omogočil številne možne načine zlorabe, saj bi se logotip lahko napačno 
razlagal kot znak za okolje. Zaradi tega mora biti logotip EMAS strogo prepovedan v zvezi 
proizvodi in oglaševanjem. 

Predlog spremembe 72
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Komisija imenuje pristojni organ za 
izvajanje teh nalog:
(a) vodenje evropskega registra 
registriranih organizacij;
(b) oblikovanje in nenehno posodabljanje 
spletne platforme za evropski register, ki 
ga pristojni organi držav članic 
uporabljajo za registracijo;
(c) registracija organizacij zunaj 
Skupnosti in lokacij zunaj Skupnosti 
organizacij s sedežem v Skupnosti;
(d) organizacijska priprava foruma 
pristojnih organov iz člena 15;
(e) priprava medsebojnega ocenjevanja iz 
člena 16.

Or. de

Obrazložitev

Usklajevanje dejavnosti pristojnih organov, zlasti oblikovanje enotne platforme za obdelavo 
podatkov, je treba prav tako centralizirati kot naloge registracije organizacij in lokacij zunaj 
Skupnosti. To bi močno zmanjšalo stroške registracije.
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Predlog spremembe 73
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obravnavanje ugotovitev zainteresiranih 
strani, vključno z akreditacijskimi organi in 
pristojnimi izvršilnimi organi, glede 
prijavljenih ali registriranih organizacij;

(a) obravnavanje ugotovitev zainteresiranih 
strani, vključno z akreditacijskimi organi in
pristojnimi izvršilnimi organi ter
predstavniškimi organi organizacij, glede 
prijavljenih ali registriranih organizacij;

Or. it

Obrazložitev

Pristojni organi sprejemajo pripombe registriranih organizacij ali organizacij v postopku 
registracije, zagotoviti pa je treba tudi mehanizem, s katerim bodo lahko organizacije skupaj 
prispevale k uspešnemu upravljanju sheme, da se zagotovi uravnoteženo delovanje pristojnih 
organov.

Predlog spremembe 74
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi vzpostavijo in
vzdržujejo evidenco registriranih 
organizacij v svoji državi članici, vključno 
z njihovimi okoljskimi izjavami ali poročili 
o okoljski uspešnosti v elektronski obliki, 
ter to evidenco mesečno posodabljajo.

2. Pristojni organi vzdržujejo evidenco 
registriranih organizacij v svoji državi 
članici, vključno z njihovimi okoljskimi 
izjavami ali poročili o okoljski uspešnosti v 
elektronski obliki.

Evidenca je javno dostopna na spletni 
strani.

Evidenca je javno dostopna na spletni 
strani.

Or. de

Obrazložitev

Register bi bilo treba poenotiti in opustiti mesečno obveščanje. V Nemčiji se od leta 2001 vodi 
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spletni, decentraliziran register, ki se posodablja v realnem času. 

Predlog spremembe 75
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi vsak mesec obvestijo 
Komisijo o spremembah evidence iz 
odstavka 2.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Register bi bilo treba poenotiti in opustiti mesečno obveščanje. V Nemčiji se od leta 2001 vodi 
spletni, decentraliziran register, ki se posodablja v realnem času.

Predlog spremembe 76
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ ob prijavi za registracijo 
organizacijo vpiše v register in ji dodeli 
registrsko številko, če je:

2. Pristojni organ ob prijavi za registracijo 
organizacijo vpiše v register in ji dodeli 
registrsko številko, če:

(a) pristojni organ prejel prijavo za 
registracijo, ki vsebuje vse dokumente iz 
točk (a) do (d) člena 5(2);

(a) je pristojni organ prejel prijavo za 
registracijo, ki vsebuje vse dokumente iz 
točk (a) do (d) člena 5(2);

(b) pristojni organ preveril, da sta bila
preverjanje in potrditev opravljena v skladu 
z obveznostmi iz členov 24 do 27 ter

(b) pristojni organ nima razloga za sum, 
da preverjanje in potrditev nista bila 
opravljena v skladu z obveznostmi iz 
členov 24 do 27 ter 

(c) pristojni organ na podlagi prejetih 
dokazil ali pozitivnega poročila 
pristojnega izvršilnega organa ugotovil, 
da organizacija izpolnjuje veljavne 

(c) pristojni organ nima razloga za sum, 
da organizacija krši ustrezne okoljske 
predpise.
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zakonske zahteve.

Or. de

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb izhajajo iz predloga D. Z namenom olajšanja postopka pristojni organ 
ne izvaja obsežnih lastnih preverjanj, ki so jih že izvedli okoljski preveritelji ali registracijski 
organ.

Predlog spremembe 77
Linda McAvan

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če pristojni organ od akreditacijskega 
organa prejme poročilo o nadzoru, ki 
dokazuje, da dejavnosti okoljskega 
preveritelja niso bile izvedene dovolj 
dobro, da bi zagotovile, da prijavljena 
organizacija izpolnjuje zahteve te uredbe, 
se njena registracija zavrne.

5. Če pristojni organ od akreditacijskega 
organa prejme poročilo o nadzoru, ki 
dokazuje, da dejavnosti okoljskega 
preveritelja niso bile izvedene dovolj 
dobro, da bi zagotovile, da prijavljena 
organizacija izpolnjuje zahteve te uredbe, 
se njena registracija zavrne. Pristojni 
organ pozove organizacijo, naj predloži 
novo vlogo za registracijo. Akreditacijski 
organ preveri dejavnost okoljskega 
preveritelja in zadevnemu okoljskemu 
preveritelju zagotovi možnosti, da poda
svoje pripombe. Če okoljski preveritelj ne 
predloži zadovoljive obrazložitve, se 
njegova akreditacija organa za presojo 
skladnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
xxxx/2008 začasno odvzame.

Or. it

Obrazložitev

Če se vloga za registracijo, ki jo predloži organizacija, zavrne, ker dejavnosti okoljskega 
preveritelja niso bile izvedene dovolj dobro, da bi zagotovile izpolnjevanje zahtev te uredbe, 
mora akreditacijski organ pozvati organizacijo, naj vloži novo vlogo, in izvesti preiskavo 
dejavnosti preveritelja, da prepreči primere nestrokovnosti ali korupcije. 
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Predlog spremembe 78
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če pristojni organ od akreditacijskega 
organa prejme poročilo o nadzoru, ki 
dokazuje, da dejavnosti okoljskega 
preveritelja niso bile izvedene dovolj 
dobro, da bi zagotovile, da organizacija, 
registrirana v sistemu EMAS, izpolnjuje 
zahteve te uredbe, se njena registracija 
zadrži.

2. Isto velja, če pristojni organ od 
akreditacijskega organa prejme poročilo o 
nadzoru, ki dokazuje, da dejavnosti 
okoljskega preveritelja niso bile izvedene 
dovolj dobro, da bi zagotovile, da 
organizacija, registrirana v sistemu EMAS, 
izpolnjuje zahteve te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja organizaciji pred izdajo negativne odločbe možnost 
zaslišanja, kot je zahtevano v skladu z načelom pravne države.

Predlog spremembe 79
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Registrirana organizacija se izbriše 
iz registra ali, če je primerno, se njen vpis v 
register zadrži, če pristojnemu organu v 
enem mesecu od podane zahteve ne 
predloži:

3. Registrirana organizacija se izbriše iz 
registra ali, če je primerno, se njen vpis v 
register zadrži, če pristojnemu organu v 
treh mesecih od podane zahteve ne 
predloži potrjenih posodobljenih okoljskih 
izjav, poročila o okoljski uspešnosti ali 
podpisane izjave iz člena 24(9);

(a) potrjenih posodobljenih okoljskih izjav, 
poročila o okoljski uspešnosti ali podpisane 
izjave iz člena 24(9);

(b) obrazca, ki vključuje vsaj najnujnejše 
podatke iz Priloge VI. 
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Or. de

Obrazložitev

Časovni okvir enega meseca je po izkušnjah pristojnih organov prekratek. Iz razlogov, na 
katere organizacija nima vpliva (bolezen okoljskega preveritelja, neupravičena zavrnitev 
potrditve pri okoljskem preveritelju itd.), lahko pride do zamud, ki jih ni vedno dopustno takoj 
kaznovati z zadržanjem. Predložitev obrazca ni potrebna.

Predlog spremembe 80
Linda McAvan

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pristojni organ se lahko odloči, da bo 
ohranil registracijo organizacije, če se 
dokaže, da je kršitev nastala v dobri veri 
in da so bili vzroki za samo kršitev 
odpravljeni.

Or. it

Obrazložitev

Pristojni organ mora imeti možnost, da ohrani registracijo, če se dokaže, da je kršitev nastala 
v dobri veri organizacije, in torej pomotoma, in se ugotovi, da je bil vzrok za neskladnost 
odpravljen.

Predlog spremembe 81
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi ustanovijo forum 
pristojnih organov iz vseh držav članic (v 
nadaljnjem besedilu: forum). Forum se 
sestane vsaj enkrat na leto v navzočnosti 
predstavnika Komisije.

1. Pristojni organi ustanovijo forum 
pristojnih organov iz vseh držav članic (v 
nadaljnjem besedilu: forum). Forum se 
sestane vsaj enkrat na leto v navzočnosti 
predstavnika Komisije. Forum povabi 
predstavniške organe organizacij, naj v 
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njem sodelujejo.

Or. it

Obrazložitev

Sodelovanje predstavniških organov organizacij v Forumu omogoča boljše prilagajanje 
sistema potrebam podjetij.

Predlog spremembe 82
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Forum organizira medsebojno 
ocenjevanje, da se oceni skladnost 
sistemov registracij posameznih pristojnih 
organov s to uredbo ter pripravi usklajen 
pristop k izvajanju pravil za registracijo.

1. Forum organizira medsebojno 
ocenjevanje, da se oceni skladnost 
sistemov registracij posameznih pristojnih 
organov s to uredbo ter pripravi usklajen 
pristop k izvajanju pravil za registracijo.

2. Medsebojno ocenjevanje se izvaja 
redno, najmanj vsaka štiri leta. Pri 
medsebojnem ocenjevanju so udeleženi 
vsi pristojni organi.
3. Medsebojno ocenjevanje vključuje 
najmanj oceno pravil in postopkov v zvezi 
z:
(a) registracijo;
(b) zavrnitvijo registracije;
(c) zadržanjem registracije organizacije iz 
člena 12(2);
(d) izbrisom organizacije iz registra iz 
člena 12(2);
(e) upravljanjem registra iz člena 12(2).
4. Komisija vzpostavi postopke za 
ocenjevanje, vključno z ustreznimi 
postopki za priziv na odločitve, sprejete na 
podlagi ocene.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
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dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
5. Forum Komisiji posreduje letno poročilo 
o medsebojnem ocenjevanju. 

2. Forum Komisiji posreduje letno poročilo 
o medsebojnem ocenjevanju. 

To poročilo je javno dostopno. To poročilo je javno dostopno.

Or. de

Obrazložitev

Postopek ocenjevanja iz predloga Komisije je preveč zapleten. Dejavnosti pristojnih organov 
je mogoče zadostno usklajevati z instrumenti veljavne uredbe EMAS.

Predlog spremembe 83
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Medsebojno ocenjevanje vključuje 
najmanj oceno pravil in postopkov v zvezi 
z:

3. Medsebojno ocenjevanje vključuje 
najmanj oceno pravil in postopkov ter 
mnenj, izražen s strani ali v imenu 
organizacij, v zvezi z:

Or. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti upoštevanje vseh težav ali rešitev glede delovanja sistema akreditacij, ki 
jih predlagajo organizacije.

Predlog spremembe 84
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izpolnjevanje vseh zahtev iz te uredbe s (a) izpolnjevanje vseh zahtev iz te uredbe s 
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strani organizacije v zvezi z začetnim 
okoljskim pregledom, sistemom okoljskega 
ravnanja, okoljsko presojo in njenimi 
rezultati ter okoljsko izjavo ali poročilom o 
okoljski uspešnosti;

strani organizacije v zvezi z začetnim 
okoljskim pregledom, sistemom okoljskega 
ravnanja, okoljsko presojo in njenimi 
rezultati, okoljsko izjavo ali poročilom o 
okoljski uspešnosti ter, kjer so na voljo, 
sektorskimi referenčnimi dokumenti iz 
člena 46;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost z zahtevami iz sektorskih referenčnih 
dokumentov.

Predlog spremembe 85
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Okoljski preveritelj v presledkih, ki niso 
daljši od 12 mesecev, potrdi vse 
posodobljene podatke v okoljski izjavi ali 
poročilu o okoljski uspešnosti.

2. Brez poseganja v člen 7, okoljski
preveritelj v presledkih, ki niso daljši od 12 
mesecev, potrdi vse posodobljene podatke 
v okoljski izjavi

Or. en

Obrazložitev

V teh določbi niso upoštevana MSP. Zato je naveden sklic na člen 7, ki bi pod določenimi 
pogoji omogočil odstopanje od letnega preverjanja za MSP.
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Predlog spremembe 86
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Okoljski preveritelj v presledkih, ki niso 
daljši od 12 mesecev, potrdi vse 
posodobljene podatke v okoljski izjavi ali 
poročilu o okoljski uspešnosti.

2. Okoljski preveritelj v presledkih, ki niso 
daljši od 12 mesecev, ob upoštevanju 
določb člena 7, potrdi vse posodobljene 
podatke v okoljski izjavi ali poročilu o 
okoljski uspešnosti.

Or. el

Obrazložitev

Ta člen je treba uskladiti z določbami člena 7 o izjemah za majhne organizacije.

Predlog spremembe 87
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaj pet delovnih dni pred vsakim 
preverjanjem v državi članici okoljski 
preveritelj sporoči podrobnosti svoje 
akreditacije ter kraj in čas preverjanja 
akreditacijskemu organu, ki je odgovoren 
za nadzor nad zadevnim okoljskim 
preveriteljem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če bi morali okoljski preveritelji, ki opravljajo svoje dejavnosti v državah članicah, v katerih 
so licencirani, poročati o vseh svojih dejavnostih ustreznim licenčnim organom, bi to 
ustvarilo dodatno in nepotrebno upravno obremenitev tako za okoljske preveritelje kot za 
organe licenciranja.
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Predlog spremembe 88
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Okoljski preveritelj, akreditiran v eni 
državi članici, mora najmanj pet delovnih 
dni pred opravljanjem dejavnosti 
preverjanja in potrjevanja v drugi državi 
članici, akreditacijskemu organu te druge 
države članice predložiti:

1. Okoljski preveritelj, ki je pridobil 
licenco v eni državi članici, mora najmanj 
štiri tedne pred opravljanjem dejavnosti 
preverjanja in potrjevanja v drugi državi 
članici, licenčnemu organu te druge države 
članice predložiti:

Or. en

Obrazložitev

Omejiti prijavljanje dejavnosti v drugi državi članici ali tretji državi na pet dni vnaprej ni ne 
praktično ne izvedljivo. Izkazalo se je, da je prejšnja ureditev, ki določa štiri tedne vnaprej, 
izvedljiva, zato se ohrani. To velja tudi za člen 26.

Predlog spremembe 89
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da organizacija izpolnjuje veljavne 
zakonske zahteve z zvezi z okoljem.

(b) da ni dokazov za neupoštevanje 
veljavnih zakonskih zahtev.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev izjavi okoljskega preveritelja iz Priloge VII.

Adlib Express Watermark



AM\765244SL.doc 35/55 PE419.878v01-00

SL

Predlog spremembe 90
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da organizacija izpolnjuje veljavne 
zakonske zahteve z zvezi z okoljem.

(b) da okoljski preveritelj ni odkril 
nobenih znakov, da organizacija ne
izpolnjuje veljavne zakonske zahteve z 
zvezi z okoljem.

Or. en

Obrazložitev

Okoljski preveritelj lahko samo potrdi, da ni odkril nobenih znakov, da organizacija ne 
izpolnjuje veljavnih pravnih zahtev v zvezi z okoljem.

Predlog spremembe 91
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Akreditacijski organi, ki jih država 
članice imenuje v skladu s členom 4 
Uredbe (ES) št. xxxx/2008, so odgovorni 
za akreditacijo okoljskih preveriteljev ter 
nadzor nad dejavnostmi, ki jih po tej 
uredbi opravljajo okoljski preveritelji.

1. Države članice imenujejo organ za 
registracijo in nadzor okoljskih 
preveriteljev. Države članice lahko 
odločijo, da naloge iz stavka 1 v celoti ali 
delno izvaja nacionalni akreditacijski 
organ v smislu in v skladu z Uredbo (ES) 
št. 765/2008.

Or. de

Obrazložitev

Obvezen prenos naloge na nacionalni akreditacijski organ posega v pravice držav članic do 
organizacije uprave. Dodelitev nalog pri akreditaciji posameznikov presega področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 765/2008.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 36/55 AM\765244SL.doc

SL

Predlog spremembe 92
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Akreditacijski organi, ki jih država 
članica imenuje v skladu s členom 4 
Uredbe (ES) št. xxxx/2008, so odgovorni 
za akreditacijo okoljskih preveriteljev ter 
nadzor nad dejavnostmi, ki jih po tej 
uredbi opravljajo okoljski preveritelji.

1. Države članice določijo organ, ki izdaja 
licence okoljskim preveriteljem in je 
pristojen za nadzor teh oseb ali 
organizacij, v skladu s členom 2(26). Ta 
organ opravlja svoje funkcije na nevtralen 
in neodvisen način.

2. Akreditacijski organi ocenjujejo 
usposobljenost okoljskih preveriteljev v 
zvezi z elementi iz členov 19, 20 in 21, ki 
ustrezajo obsegu zaprošene akreditacije.

2. Licenčni organi ocenjujejo 
usposobljenost okoljskih preveriteljev v 
zvezi z elementi iz členov 19, 20 in 21, ki 
ustrezajo obsegu zaprošene licence.

3. Obseg akreditacije okoljskih 
preveriteljev je opredeljen v skladu s 
klasifikacijo gospodarskih dejavnosti iz 
Uredbe (ES) št. 1893/2006. Ta obseg je 
omejen z usposobljenostjo okoljskega 
preveritelja ter, če je primerno, upošteva 
obseg in zahtevnost dejavnosti.

3. Obseg licence okoljskih preveriteljev je 
opredeljen v skladu s klasifikacijo 
gospodarskih dejavnosti iz Uredbe (ES) 
št. 1893/2006. Ta obseg je omejen z 
usposobljenostjo okoljskega preveritelja 
ter, če je primerno, upošteva obseg in 
zahtevnost dejavnosti.

4. Akreditacijski organi vzpostavijo 
ustrezne postopke za akreditacijo, 
zavrnitev akreditacije, zadržanje in odvzem 
akreditacije okoljskih preveriteljev ter za 
nadzor nad okoljskimi preveritelji.

4. Licenčni organi vzpostavijo ustrezne 
postopke za akreditacijo, zavrnitev 
akreditacije, zadržanje in odvzem 
akreditacije okoljskih preveriteljev ter za 
nadzor nad okoljskimi preveritelji.

Ti postopki zajemajo mehanizme za 
obravnavanje ugotovitev zadevnih strani, 
vključno s pristojnimi organi, glede 
prosilca in akreditiranih okoljskih 
preveriteljev.

Ti postopki zajemajo mehanizme za 
obravnavanje ugotovitev zadevnih strani, 
vključno s pristojnimi organi, glede 
prosilca in okoljskih preveriteljev z 
licenco.

5. Akreditacijski organ v primeru zavrnitve 
akreditacije okoljskega preveritelja obvesti 
o razlogih za sprejeto odločitev.

5. Licenčni organ v primeru zavrnitve 
licence okoljskega preveritelja obvesti o 
razlogih za sprejeto odločitev.

6. Akreditacijski organi pripravljajo, 
pregledujejo in posodabljajo seznam 
okoljskih preveriteljev ter obseg njihovih 
akreditacij v svojih državah članicah in o 
spremembah seznama vsak mesec 
obveščajo Komisijo ter pristojni organ 
države članice, v kateri je akreditacijski

6. Licenčni organi pripravljajo, 
pregledujejo in posodabljajo seznam 
okoljskih preveriteljev ter obseg njihovih 
licenc v svojih državah članicah in o 
spremembah seznama vsak mesec 
obveščajo Komisijo ter pristojni organ 
države članice, v kateri je licenčni organ.
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organ.
7. Akreditacijski organ v okviru pravil in 
postopkov spremljanja dejavnosti, 
opredeljenih v členu 5(3) Uredbe (ES) 
št. xxxx/2008, pripravi poročilo o nadzoru, 
če se po posvetovanju z zadevnim 
okoljskim preveriteljem odloči:

7. Licenčni organ pripravi poročilo o 
nadzoru, v katerem po posvetovanju z 
zadevnim okoljskim preveriteljem odloči: 

(a) bodisi da dejavnosti okoljskega 
preveritelja niso bile opravljene dovolj 
dobro, da bi zagotovile, da organizacija 
izpolnjuje zahteve iz te uredbe,

(a) bodisi da dejavnosti okoljskega 
preveritelja niso bile opravljene dovolj 
dobro, da bi zagotovile, da organizacija 
izpolnjuje zahteve iz te uredbe,

(b) bodisi da je preverjanje in potrjevanje, 
ki ga je opravil okoljski preveritelj, kršilo 
eno ali več zahtev iz te uredbe.

(b) bodisi da je preverjanje in potrjevanje, 
ki ga je opravil okoljski preveritelj, kršilo 
eno ali več zahtev iz te uredbe.

To poročilo se pošlje pristojnemu organu v 
državi članici, v kateri je organizacija 
registrirana ali prijavljena za registracijo, 
in če je primerno, akreditacijskemu
organu, ki je podelil akreditacijo.

To poročilo se pošlje pristojnemu organu v 
državi članici, v kateri je organizacija 
registrirana ali prijavljena za registracijo, 
in če je primerno, licenčnemu organu, ki je 
podelil licenco.

Or. en

Obrazložitev

Licenciranje okoljski preveriteljev je enakovredno podeljevanju dovoljenj za opravljanje 
poklica, ki je primerljivo z licenciranjem inženirjev ali finančnih revizorjev; pojem 
akreditacijski organ se nadomesti s pojmom licenčni organ.

Predlog spremembe 93
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti postopki zajemajo mehanizme za 
obravnavanje ugotovitev zadevnih strani, 
vključno s pristojnimi organi, glede 
prosilca in akreditiranih okoljskih 
preveriteljev.

Ti postopki zajemajo mehanizme za 
obravnavanje ugotovitev zadevnih strani, 
vključno s pristojnimi organi in 
predstavniškimi organi organizacij, glede 
prosilca in akreditiranih okoljskih 
preveriteljev.

Or. it
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Obrazložitev

Ob vzpostavljanju postopkov za akreditacijo, zavrnitev in začasen odvzem licenc 
preveriteljem je pomembno, da se upošteva mnenje predstavniških organov organizacij.

Predlog spremembe 94
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Akreditacijski organi iz vseh držav 
članic se v okviru organa, priznanega v 
členu 14 Uredbe (ES) št. xxxx/2008, 
sestanejo vsaj enkrat letno v prisotnosti 
predstavnika Komisije (v nadaljnjem 
besedilu: srečanje akreditacijskih organov). 

1. Akreditacijski organi iz vseh držav 
članic se v okviru organa, priznanega v 
členu 14 Uredbe (ES) št. xxxx/2008, 
sestanejo vsaj enkrat letno v prisotnosti 
predstavnika Komisije (v nadaljnjem 
besedilu: srečanje akreditacijskih organov). 
Na srečanje akreditacijskih organov je 
treba povabiti predstavniške organe 
organizacij.

Or. it

Obrazložitev

Srečanje akreditacijskih organov sprejema pripombe registriranih organizacij ali organizacij 
v postopku registracije, da se zagotovi mehanizem, s katerim lahko organizacije skupaj 
prispevajo k uspešnemu delovanju sheme, da se zagotovi uravnoteženo delovanje 
akreditacijskih organov.

Predlog spremembe 95
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Medsebojno ocenjevanje v zvezi z 
akreditacijo okoljskih preveriteljev po tej 
uredbi, ki ga v skladu s členom 10 Uredbe 
(ES) št. xxxx/2008 organizira organ iz 

1. Medsebojno ocenjevanje v zvezi z 
akreditacijo okoljskih preveriteljev po tej 
uredbi, ki ga v skladu s členom 10 Uredbe 
(ES) št. xxxx/2008 organizira organ iz 

Adlib Express Watermark



AM\765244SL.doc 39/55 PE419.878v01-00

SL

člena 30(1), zajema vsaj ocenjevanje pravil 
in postopkov, ki se nanašajo na:

člena 30(1), zajema vsaj ocenjevanje pravil 
in postopkov ter mnenj, izražen s strani ali 
v imenu organizacij, ki se nanašajo na:

Or. it

Predlog spremembe 96
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo promocijski 
načrt, ki vključuje cilje, ukrepe in pobude 
za splošno promocijo sistema EMAS ter 
spodbujanje organizacij k sodelovanju v 
sistemu EMAS.

Države članice podpirajo ukrepe in pobude 
za splošno promocijo sistema EMAS ter 
spodbujanje organizacij k sodelovanju v 
sistemu EMAS.

Or. en

Obrazložitev

Uvedbe obveznih ukrepov za spodbujanje EMAS v državah članicah ni mogoče sprejeti. 
Države članice lahko spodbujajo instrument EMAS samo na podlagi razpoložljivih finančnih 
virov.

Predlog spremembe 97
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice opravljajo promocijske 
dejavnosti za sistem EMAS, vključno s: 

Države članice opravljajo promocijske 
dejavnosti za sistem EMAS, vključno s:

(1) spodbujanjem izmenjave znanja in 
najboljših praks glede sistema EMAS med 
vsemi udeleženimi stranmi;

(1) spodbujanjem izmenjave znanja in 
najboljših praks glede sistema EMAS med 
vsemi udeleženimi stranmi;

(2) razvijanjem učinkovitih orodij za 
promocijo sistema EMAS, namenjenih 

(2) razvijanjem učinkovitih orodij, 
namenjenih skupni uporabi z 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 40/55 AM\765244SL.doc

SL

skupni uporabi z organizacijami; organizacijami, za doseganje in 
sporočanje ravni odličnosti pri okoljski 
uspešnosti;

(3) zagotavljanjem tehnične podpore 
organizacijam pri opredeljevanju in 
izvajanju njihovih dejavnosti trženja;

(3) zagotavljanjem tehnične podpore 
organizacijam za doseganje ravni 
odličnosti pri okoljski uspešnosti;

(4) spodbujanjem partnerstev med 
organizacijami za promocijo sistema 
EMAS.

(4) spodbujanjem partnerstev med 
organizacijami za promocijo sistema 
EMAS;
(4a) ocenjevanjem okoljske uspešnosti 
organizacij, registriranih v sistemu 
EMAS, v primerjavi z organizacijami, ki 
niso registrirane, z uporabo ustreznih 
primerljivih kazalnikov in primerjalnih 
meril;
(4b) nagrajevanjem okoljsko zelo 
uspešnih organizacij, določenih z uporabo 
primerljivih kazalnikov, primerjalnih 
meril in ocenjevalnih shem.

Or. en

Obrazložitev

EMAS se mora uporabljati kot instrument za krepitev okoljske uspešnosti in za zagotavljanje 
dokazov za uspešnost. 

Predlog spremembe 98
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti, zlasti zakonodajo 
glede konkurence, obdavčevanja in 
državnih pomoči, če je primerno, sprejmejo 
ukrepe za olajšanje registracije v sistem 
EMAS ali njihovo ohranitev v sistemu. Ti 
ukrepi se sprejemajo v teh dveh oblikah:

Države članice brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti, zlasti zakonodajo 
glede konkurence, obdavčevanja in 
državnih pomoči, če je primerno, sprejmejo 
ukrepe za nagrajevanje organizacij, 
registriranih v sistem EMAS, če lahko 
dokažejo, da so dosegle nadpovprečno 
okoljsko uspešnost, ki močno presega 
veljavne pravne zahteve ali da so znatno 
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izboljšale uspešnost in da, če je primerno, 
izpolnjujejo ravni odličnosti, ki so 
navedene v sektorskih referenčnih 
dokumentih. Komisija pripravi navodila 
za preverjanje te zahteve. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
tako, da se nadgradi, se sprejme v skladu s 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

(a) oprostitev uporabe zakonskih določb, 
da se organizacija, registrirana v sistemu 
EMAS šteje, da izpolnjuje določene 
zakonske zahteve v zvezi z okoljem, ki jih 
določajo drugi pravni instrumenti, ki jih 
izpostavijo pristojni organi;
(b) boljša pravna ureditev, s čimer se 
drugi pravni instrumenti spremenijo tako, 
da se breme organizacij, udeleženih v 
sistemu EMAS odstrani, zmanjša ali 
poenostavi z namenom spodbujanja 
učinkovitega delovanja trgov ter se dvigne 
raven konkurenčnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zgolj registracija v sistem EMAS naj se ne nagrajuje. Spodbude ali nagrade bi morale biti 
povezane z merljivimi in preverljivimi uspehi in dosežki. Zato so potrebna navodila.

Predlog spremembe 99
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 42 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice letno poročajo Komisiji o 
ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi te 
uredbe.

Države članice vsakih pet let poročajo 
Komisiji o ukrepih, ki so jih sprejele na 
podlagi te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Obveznost letnega poročanja bi povzročila veliko upravno obremenitev za države članice.

Predlog spremembe 100
Richard Seeber, Maria Berger

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatkovno zbirko okoljskih izjav ter 
poročil o okoljski uspešnosti v elektronski 
obliki.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagana podatkovna zbirka bi ustvarila dodatno delovno obremenitev za države članice in 
ne bi bila stroškovno učinkovita. Poleg tega bi lahko bila grožnjo malim podjetjem, ki se 
bojijo tekmecev.

Predlog spremembe 101
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ter druge institucije in organi 
Skupnosti se, brez poseganja v zakonodajo 
Skupnosti o javnih naročilih, kadar je 
primerno, sklicujejo na EMAS ali 
enakovredne sisteme okoljskega ravnanja
za pogoje uspešnosti izvajanja pogodb za 
delo in storitve.

Komisija ter druge institucije in organi 
Skupnosti se, brez poseganja v zakonodajo 
Skupnosti o javnih naročilih, kadar je 
primerno, sklicujejo na EMAS za pogoje 
uspešnosti izvajanja pogodb za delo in 
storitve, če lahko organizacije, 
registrirane v sistemu EMAS, dokažejo, 
da so dosegle nadpovprečno okoljsko 
uspešnost, ki močno presega veljavne 
pravne zahteve ali da so znatno izboljšale 
uspešnost in da, če je primerno, 
izpolnjujejo ravni odličnosti, ki so 
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navedene v sektorskih referenčnih 
dokumentih.. V ta namen se uporabljajo 
navodila, navedena v členu 39, ki jih je 
pripravila Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Zgolj registracija v sistem EMAS naj se ne nagrajuje. Spodbude ali nagrade bi morale biti 
povezane z merljivimi in preverljivimi uspehi in dosežki. Zato so potrebna navodila. 

Predlog spremembe 102
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi izmenjavo informacij in 
sodelovanje med državami članicami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi na 
področju najboljših praks okoljskega 
ravnanja za ustrezne sektorje, da bi se 
pripravili sektorski referenčni dokumenti, 
ki vključujejo najboljše prakse okoljskega 
ravnanja ter kazalnike okoljske uspešnosti 
za posamezne sektorje.

Komisija pripravi (pod)sektorske 
referenčne dokumente, ki vključujejo 
najboljše okoljske prakse, minimalne 
zahteve glede okoljske uspešnosti, ki 
pomembno presegajo zakonske zahteve, 
kazalnike okoljske uspešnosti, primerjalna 
merila odličnosti ter sisteme za 
ocenjevanje, ki določajo ravni uspešnosti.

Komisija pri pripravi osnutka 
(pod)sektorskega referenčnega 
dokumenta upošteva prednostne naloge 
Skupnosti na področju okolja, sorazmerni 
pomen okoljskih obremenitev, ki jih 
povzročajo organizacije (pod)sektorja 
gospodarstva, obstoječo okoljsko 
zakonodajo in zakonodajo v pripravi, 
dokumente BREF, merila za znak za 
okolje, industrijska primerjalna merila, 
programe za postopno opustitev uporabe 
kemikalij, okoljske vidike iz Priloge I k tej 
uredbi in posebne raziskave o kazalnikih 
podjetij, ki jih je sprožila Komisija.
Komisija po posvetovanju z vsemi 
sodelujočimi stranmi v zadevnih sektorjih 
ali podsektorjih, kot so industrija, 
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sindikati, trgovina, trgovci na drobno, 
uvozniki, skupine za varstvo okolja in 
potrošniške organizacije, najpozneje do 1. 
januarja 2010 oblikuje delovni načrt, ki 
bo na voljo javnosti. Delovni načrt za 
naslednja tri leta določa okvirni seznam 
sektorjev in podsektorjev, ki se bodo šteli 
kot prednostni za sprejetje sektorskih 
referenčnih dokumentov, ki je namenjen 
za začetek dela in bo izpolnjen za vse 
sektorje. Komisija redno dopolnjuje 
delovni načrt po posvetovanju z vsemi 
ustreznimi interesnimi skupinami.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3). 

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi prednostnih nalog Skupnosti za okolje bi se morala vzpostaviti nesporna sektorska 
pravila. Sektorski referenčni dokumenti bi morali poleg primerljivih kazalnikov okoljske 
uspešnosti vsebovati primerjalna merila in sisteme za ocenjevanje. Take dokumente bo treba 
pripraviti za pododdelke sektorjev. Komisija bi morala zagotoviti delovne načrte, da bi 
zagotovila učinkovito razporeditev sredstev in prednostno razvrstitev sektorjev, kot je že bilo 
storjeno v okviru direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki uporabljajo energijo.

Predlog spremembe 103
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi izmenjavo informacij in 
sodelovanje med državami članicami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi na 
področju najboljših praks okoljskega 
ravnanja za ustrezne sektorje, da bi se 
pripravili sektorski referenčni dokumenti, 
ki vključujejo najboljše prakse okoljskega 

Komisija zagotovi izmenjavo informacij in 
sodelovanje med državami članicami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi na 
področju najboljših praks okoljskega 
ravnanja za ustrezne sektorje, da bi se 
pripravili sektorski referenčni dokumenti, 
ki vključujejo najboljše prakse okoljskega 
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ravnanja ter kazalnike okoljske uspešnosti 
za posamezne sektorje.

ravnanja ter kazalnike okoljske uspešnosti 
za posamezne sektorje. Uporaba teh 
dokumentov in kazalnikov ni obvezna.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba ne bi smela biti zavezujoča, saj bi to ustvarilo zelo veliko delovno obremenitev za 
podjetja, zlasti pa za MSP, to pa bi povzročilo zelo velik osip.

Predlog spremembe 104
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga II – točka B.3 – Udeležba zaposlenih – stolpec 2 – del B – odstavek 3 – uvodni 
odstavek 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Poleg teh zahtev je treba zaposlene 
vključevati v proces stalnega izboljševanja 
okoljske uspešnosti organizacije z:

(3) Poleg teh zahtev je treba zaposlene b 
skladu z njihovimi nalogami in 
pristojnostmi vključevati v proces stalnega 
izboljševanja okoljske uspešnosti 
organizacije z:

Or. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bo opisani postopek vključevanja delavcev skladen z njihovimi 
nalogami in pristojnostmi.

Predlog spremembe 105
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del B – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) povzetek dostopnih podatkov o 
uspešnosti organizacije pri doseganju 
splošnih in posamičnih okoljskih ciljev 

(e) povzetek dostopnih podatkov o 
uspešnosti organizacije pri doseganju 
splošnih in posamičnih okoljskih ciljev 
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glede na njene pomembne vplive na okolje. 
Poročanje temelji na glavnih kazalnikih in 
drugih ustreznih obstoječih okoljskih 
kazalnikih uspešnosti, kot je določeno v 
oddelku D;

glede na njene pomembne vplive na okolje. 
Poročanje temelji na (pod)sektorskih
kazalnikih, primerjalnih merilih in 
ocenjevalnih shemah, kot je določeno v 
oddelku D;

Or. en

Obrazložitev

Predlagani glavni kazalniki ne omogočajo primerjave uspešnosti med podjetji. Okoljski 
podatki brez primerjalnih meril in sistemov ocenjevanja imajo le omejeno uporabo, saj je zelo 
težko oceniti, ali je določena organizacija uspešna ali ne. Treba bo pripraviti kazalnike za 
pododdelke sektorjev.

Predlog spremembe 106
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del B – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) druge dejavnike v zvezi z okoljsko 
uspešnostjo, vključno z izvajanjem 
zakonskih določb glede njihovih 
pomembnih vplivov na okolje;

(f) druge dejavnike v zvezi z okoljsko 
uspešnostjo, vključno z uspešnostjo v 
primerjavi z zakonskimi določbami in, kjer 
je to mogoče, merjeno uspešnostjo v 
primerjavi z zakonskimi mejnimi 
vrednostmi glede njihovih pomembnih 
vplivov na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Če obstajajo zakonske mejne vrednosti, bi jih bilo treba uporabiti kot primerjalna merila, 
izmerjene vrednosti pa prikazati tako, da bi izkazovali, v kolikšni meri je uspešnost 
organizacije boljša od zakonskega minimuma (npr. vrednost emisij onesnaževala v primerjavi 
z najvišjo dovoljeno vrednostjo).
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Predlog spremembe 107
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del B – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) opis veljavnih zakonskih zahtev z zvezi 
z okoljem in dokaz o izpolnjevanju teh 
zahtev;

(g) opis veljavnih zakonskih zahtev z zvezi 
z okoljem, najboljšo razpoložljivo tehniko, 
kot je opisana v ustreznem dokumentu 
BREF, če je na voljo, minimalnimi 
zahtevami glede okoljske uspešnosti, 
najboljšo prakso in primerjalnimi merili 
odličnosti, kot so podana v oddelku D in 
dokaz o izpolnjevanju teh zahtev ter vseh 
primerov neizpolnjevanja in kazni;

Or. en

Obrazložitev

V okoljski izjavi je treba okrepiti razsežnost uspešnosti. Prav tako je nujno izkazati vse z 
okoljem povezane pravne kršitve v obdobju, na katerega se poročilo nanaša.

Predlog spremembe 108
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C. POROČILO O OKOLJSKI 
USPEŠNOSTI

C. OKOLJSKA IZJAVA

Poročilo o okoljski uspešnosti vključuje 
vsaj elemente in izpolnjuje minimalne 
zahteve, ki so navedeni spodaj:

Posodobljeno okoljsko izjavo tvori 
posodobitev okoljske izjave.

(a) povzetek dostopnih podatkov o 
uspešnosti organizacije pri doseganju 
splošnih in posamičnih okoljskih ciljev 
glede na njene pomembne vplive na 
okolje. Poročanje temelji na glavnih 
kazalnikih in drugih ustreznih obstoječih 
okoljskih kazalnikih uspešnosti, kot je 
določeno v oddelku D;

Okoljska izjava vsebuje ime in 
akreditacijsko številko okoljskega 
preveritelja in datum potrditve.
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(b) druge dejavnike v zvezi z okoljsko 
uspešnostjo, vključno z izvajanjem 
zakonskih določb glede njihovih 
pomembnih vplivov na okolje;
(c) opis veljavnih zakonskih zahtev z zvezi 
z okoljem in dokaz o izpolnjevanju teh 
zahtev;
(d) ime in akreditacijska številka 
okoljskega preveritelja in datum potrditve.

Or. en

Obrazložitev

Priprava poročila o okoljski uspešnosti (v skladu s prilogama C in D) povzroča 
nesprejemljivo upravno obremenitev za podjetja, zato je ni mogoče podpreti. To bi bilo v 
nasprotju z vsemi prizadevanji EU, da se EMAS poenostavi, in poveča število sodelujočih v 
EMAS. Ohraniti bi bilo treba sedanjo prakso letnih posodobitev okoljskih izjav.

Predlog spremembe 109
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del C – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povzetek dostopnih podatkov o 
uspešnosti organizacije pri doseganju 
splošnih in posamičnih okoljskih ciljev 
glede na njene pomembne vplive na okolje. 
Poročanje temelji na glavnih kazalnikih in 
drugih ustreznih obstoječih okoljskih 
kazalnikih uspešnosti, kot je določeno v 
oddelku D;

(a) povzetek dostopnih podatkov o 
uspešnosti organizacije pri doseganju 
splošnih in posamičnih okoljskih ciljev 
glede na njene pomembne vplive na okolje. 
Poročanje temelji na (pod)sektorskih
kazalnikih, primerjalnih merilih in 
ocenjevalnih shemah, kot je določeno v 
oddelku D;

Or. en

Obrazložitev

Predlagani glavni kazalniki ne omogočajo primerjave uspešnosti med podjetji. Okoljski 
podatki brez primerjalnih meril in sistemov ocenjevanja imajo le omejeno uporabo, saj je zelo 
težko oceniti, ali je organizacija uspešna ali ne. Zato je treba pripraviti kazalnike za 
pododdelke sektorjev.
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Predlog spremembe 110
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del C – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) druge dejavnike v zvezi z okoljsko 
uspešnostjo, vključno z izvajanjem 
zakonskih določb glede njihovih 
pomembnih vplivov na okolje;

(d) druge dejavnike v zvezi z okoljsko 
uspešnostjo, vključno z uspešnostjo v 
primerjavi z zakonskimi določbami in 
merjeno uspešnostjo v primerjavi z 
zakonskimi mejnimi vrednostmi glede 
njihovih pomembnih vplivov na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Če obstajajo zakonske mejne vrednosti, bi jih bilo treba uporabiti kot primerjalna merila, 
izmerjene vrednosti pa prikazati tako, da bi izkazovali, v kolikšni meri je uspešnost 
organizacije boljša od zakonskega minimuma (npr. vrednost emisij onesnaževala v primerjavi 
z najvišjo dovoljeno vrednostjo).

Predlog spremembe 111
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del C – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opis veljavnih zakonskih zahtev z zvezi 
z okoljem in dokaz o izpolnjevanju teh 
zahtev;

(c) opis veljavnih zakonskih zahtev z zvezi 
z okoljem, najboljšo razpoložljivo tehniko, 
kot je opisana v ustreznem dokumentu 
BREF, če je na voljo, minimalnimi 
zahtevami glede okoljske uspešnosti, 
najboljšo prakso in primerjalnimi merili 
odličnosti, kot so podana v oddelku D in 
dokaz o izpolnjevanju teh zahtev ter vseh 
primerov neizpolnjevanja in kazni;

Or. en

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 50/55 AM\765244SL.doc

SL

Obrazložitev

V poročilu o okoljski uspešnosti je treba okrepiti razsežnost uspešnosti. Prav tako je nujno 
izkazati vse z okoljem povezane pravne kršitve v obdobju, na katerega se poročilo nanaša.

Predlog spremembe 112
Maria Berger, Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – del D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del D Priloge IV črtan

Or. en

Obrazložitev

To bi znatno povečalo stroške in delovno obremenitev za majhne organizacije. To bi bilo še 
posebej škodljivo v času, ko imajo majhne družbe težave z denarnimi tokovi. Poleg tega bi 
bilo to v nasprotju z vsemi prizadevanji EU, da se EMAS poenostavi in poveča število 
sodelujočih v EMAS. Tudi tiste organizacije, ki so že v EMAS, bi odvračalo od vztrajanja v 
sistemu. 

Predlog spremembe 113
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del D – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. GLAVNI KAZALNIKI IN DRUGI 
USTREZNI OBSTOJEČI OKOLJSKI 
KAZALNIKI USPEŠNOSTI

D. (POD)SEKTORSKI GLAVNI 
KAZALNIKI IN DRUGI USTREZNI 
OBSTOJEČI OKOLJSKI KAZALNIKI 
USPEŠNOSTI

Or. en

Obrazložitev

Predlagani glavni kazalniki ne omogočajo primerjave uspešnosti med podjetji. Okoljski 
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podatki brez primerjalnih meril in sistemov ocenjevanja imajo le omejeno uporabo, saj je zelo 
težko oceniti, ali uspešnost dobra ali ne. Treba bo pripraviti kazalnike za pododdelke 
sektorjev.

Predlog spremembe 114
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del D – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacija poroča, tako v okoljski izjavi 
kot v poročilu o okoljski uspešnosti, o 
glavnih kazalnikih, v kolikor se ti nanašajo 
na neposredne okoljske vidike 
organizacije, in o drugih ustreznih 
obstoječih okoljskih kazalnikih uspešnosti, 
kot je navedeno spodaj:

Organizacija poroča, tako v okoljski izjavi 
kot v poročilu o okoljski uspešnosti, o 
(pod)sektorskih glavnih kazalnikih, v 
kolikor se ti nanašajo na neposredne in 
posredne okoljske vidike organizacije, in o 
drugih ustreznih obstoječih sektorskih 
okoljskih kazalnikih uspešnosti, kot je 
navedeno spodaj.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani glavni kazalniki ne omogočajo primerjave uspešnosti med podjetji. Okoljski 
podatki brez primerjalnih meril in sistemov ocenjevanja imajo le omejeno uporabo, saj je zelo 
težko oceniti, ali uspešnost dobra ali ne. Treba bo pripraviti kazalnike za pododdelke 
sektorjev.

Predlog spremembe 115
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del D – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Glavni kazalniki 2. Sektorski glavni kazalniki

(a) Glavne kazalnike se uporablja za vse 
vrste organizacij. Osredotočajo se na 
uspešnost na naslednjih glavnih okoljskih 
področjih:

(a) Sektorske glavne kazalnike se 
uporablja za vse vrste organizacij. 
Osredotočajo se na uspešnost na naslednjih 
glavnih okoljskih področjih:

energijska učinkovitost; energijska intenzivnost;
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učinkovitost materialov; intenzivnost materialov;
voda; intenzivnost rabe vode;

odpadki; intenzivnost odpadkov;

biotska raznovrstnost; in intenzivnost emisij toplogrednih plinov.

in emisije.

(b) Vsak glavni kazalnik je sestavljen iz: Da bi olajšali smiselno primerjavo med 
organizacijami, (pod)sektorski referenčni 
dokumenti zagotavljajo dodatne 
podrobnosti in zlasti:

(i) zneska A, ki označuje skupni letni 
vnos/vpliv na določenem področju;

(i) navedejo dejavnosti, procese ali 
proizvode določenega (pod)sektorja, ki 
povzročajo najpomembnejše vplive na 
okolje;

(ii) zneska B, ki označuje celoten letni 
iznos organizacije; 

(ii) natančno opredelijo področje uporabe 
kazalnika (npr. vrste materiala ali 
odpadka), meje sistema in metode 
merjenja ali izračuna;

(iii) in zneska R, ki označuje razmerje 
A/B.

(iii) določijo primerno enoto in referenco 
za normaliziranje za rezultat kazalnika 
(npr. poraba energije na tono 
proizvedenega cementa, poraba papirja na 
zaposlenega v banki na leto, povprečna 
poraba goriva voznega parka). 

Vsaka organizacija poroča o vseh treh 
elementih za vsak kazalnik.

Če so na voljo, se uporabijo kazalniki, 
opredeljeni v (pod)sektorskih referenčnih 
dokumentih. 

O navedbi skupnega letnega vnosa/vpliva 
na določenem področju, znesek A, se 
poroča, kot sledi:
(i) o energijski učinkovitosti
* kar zadeva „skupno porabo energije“, 
določa skupno energetsko porabo, 
izraženo v tonah oljnega ekvivalenta;
* kar zadeva „skupno porabo obnovljive 
energije“, določa skupno letno (elektrika 
in ogrevanje) porabo energije, pridobljene 
iz obnovljivih virov energije, izraženo v 
tonah oljnega ekvivalenta.
(ii) o učinkovitosti materialov
* kar zadeva „letni masni pretok različnih 
uporabljenih materialov“ (izvzeti so 
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energetski nosilci in voda), izražen v 
tonah.
(iii) o vodi
* kar zadeva „skupno letno porabo vode“, 
izraženo v m³.
(iv) o odpadkih
* kar zadeva „skupno letno nastajanje 
odpadkov“, izraženo v tonah.
(v) o biološki raznovrstnosti
* kar zadeva „rabo tal“, izraženo v m²
(vi) o emisijah
* kar zadeva „skupno letno emisijo 
toplogrednih plinov“, izraženo v tonah 
ekvivalenta CO2.
Navedba celotnega letnega iznosa 
organizacije, znesek B, je enaka za vsa 
področja, a je prilagojena različnim 
vrstam organizacij, odvisno od vrste 
njihove dejavnosti. Razlikuje zlasti med 
organizacijami, ki delujejo v proizvodnem 
sektorju (industrija), kjer določa skupno 
letno bruto dodano vrednost, izraženo v 
milijonih EUR (mio €), ali v primeru 
majhnih organizacij skupni letni promet 
ali število zaposlenih, in organizacijami v 
neproizvodnih sektorjih (uprava/storitve), 
kjer se nanaša na velikost organizacije, 
izraženo v številu zaposlenih.

Or. en

Obrazložitev

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. 
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Predlog spremembe 116
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del D – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Drugi ustrezni okoljski kazalniki 
uspešnosti

3. Drugi ustrezni (pod)sektorski okoljski 
kazalniki uspešnosti 

Vsaka organizacija letno poroča o svoji 
uspešnosti v zvezi z bolj posebnimi 
okoljskimi vidiki, določenimi v njeni 
okoljski izjavi, in, kjer je to mogoče, 
upošteva in se sklicuje na sektorske 
referenčne dokumente iz člena 46 te 
uredbe.

Vsaka organizacija letno poroča o svoji 
uspešnosti v zvezi z bolj posebnimi 
okoljskimi vidiki, določenimi v 
(pod)sektorskih referenčnih dokumentih
iz člena 46 te uredbe, če so na voljo, ter 
obravnava okoljske vidike iz Priloge I, 
razen tistih, ki so našteti v točki 2 dela D 
Priloge IV..

Pri tem lahko organizacije uporabijo 
druge ustrezne obstoječe kazalnike 
okoljske uspešnosti, pri čemer se 
prepričajo, da izbrani kazalniki:
(i) dajo točno oceno uspešnosti 
organizacije;
(ii) so razumljivi in nedvoumni;
(iii) omogočajo letne primerjave, tako da 
se lahko oceni razvoj okoljske uspešnosti 
organizacije;
(iv) omogočajo primerjavo s sektorskimi, 
nacionalnimi ali regionalnimi merili 
uspešnosti, če je primerno;
(v) omogočajo primerjavo s predpisanimi 
zahtevami, če je primerno.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da se nedvoumno navede, da je uporaba kazalnikov, opredeljenih v (pod)sektorskih 
referenčnih dokumentih, obvezna, če taki dokumenti obstajajo.
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Predlog spremembe 117
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga IV – del D – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Neobvezni drugi kazalniki:
Organizacije lahko uporabijo druge 
ustrezne obstoječe kazalnike okoljske 
uspešnosti poleg tistih, ki so navedeni v 
(pod)sektorskih dokumentih, pri čemer se 
prepričajo, da izbrani kazalniki:
(i) dajo točno oceno uspešnosti 
organizacije;
(ii) so razumljivi in nedvoumni;
(iii) omogočajo medletne primerjave, tako 
da se lahko oceni razvoj okoljske 
uspešnosti organizacije;
(iv) omogočajo primerjavo s sektorskimi, 
nacionalnimi ali regionalnimi merili 
uspešnosti, če je primerno.

Or. en

Obrazložitev

(To besedilo temelji na nekdanjem odstavku 2, točke 3, dela D, Priloge IV.) Zaradi jasnosti bi 
morali biti kazalniki, opredeljeni v sektorskih referenčnih dokumentih, ločeni od kazalnikov, 
ki so jih opredelile organizacije same (slednji bi morali biti navedeni v posebni klavzuli). 
Poleg navedenih točk bi bilo treba dodati merilo „primerjave med organizacijami“.
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