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Ändringsförslag 38
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Målet med Emas är att främja en 
fortsatt förbättring av organisationers 
miljöprestanda genom att organisationerna 
inför och tillämpar ett 
miljöledningssystem, att dessa systems 
prestanda regelbundet utvärderas på ett 
systematiskt och objektivt sätt, att det 
informeras om miljöprestanda, att det förs 
en öppen dialog med allmänheten och 
andra berörda parter och att de anställda 
aktivt engageras i organisationen och i 
fortbildning.

(4) Målet med Emas är att främja en 
fortsatt förbättring av organisationers 
miljöprestanda genom att organisationerna 
inför och tillämpar ett 
miljöledningssystem, att man fastställer 
krav för lägsta prestanda och riktmärken 
utifrån bästa tänkbara teknik, att dessa 
systems prestanda regelbundet utvärderas 
på ett systematiskt och objektivt sätt, att 
det informeras om miljöprestanda med 
hjälp av jämförbara indikatorer och 
poängsystem, att det förs en öppen dialog 
med allmänheten och andra berörda parter 
och att de anställda aktivt engageras i 
organisationen och i fortbildning.

Or. en

Motivering

Prestationskrav och riktmärken ska ligga i linje med bästa tillgängliga teknik och 
organisationernas resultat jämfört med deras konkurrenter ska redovisas öppet för att Emas 
ska bli ett trovärdigt system. 

Ändringsförslag 39
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Organisationer bör uppmuntras att delta 
i Emas på frivillig basis och kan få ett 
mervärde i form av tillsyn, 
kostnadsbesparing och anseende.

(8) Organisationer bör uppmuntras att delta 
i Emas på frivillig basis och kan få ett 
mervärde i form av tillsyn, 
kostnadsbesparing och anseende under 
förutsättning att de kan uppvisa 
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miljöprestanda på hög nivå.

Or. en

Motivering

Alla stimulanser eller belöningar ska vara kopplade till mät- och kontrollerbara prestationer 
och resultat. 

Ändringsförslag 40
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Emas-logotypen bör vara ett 
kommunikations- och 
marknadsföringsmedel som är attraktivt för 
organisationerna och som ökar 
konsumenternas medvetenhet om Emas. 
Bestämmelserna för användningen av 
Emas-logotypen bör förenklas genom att 
endast en logotyp används, och nuvarande 
restriktioner bör avskaffas i den mån det 
inte leder till sammanblandning med andra 
produktrelaterade miljömärken.

(15) Emas-logotypen bör vara ett 
kommunikations- och 
marknadsföringsmedel som är attraktivt för 
organisationerna och som ökar 
konsumenternas medvetenhet om Emas. 
Bestämmelserna för användningen av 
Emas-logotypen bör förenklas genom att 
endast en logotyp används. Nuvarande 
restriktioner för sammanblandning med 
andra produktrelaterade miljömärken bör
emellertid skärpas.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle öppna dörren för ett antal tänkbara sätt att missbruka systemet 
eftersom logotypen förmodligen av misstag skulle uppfattas som en miljömärkning. 
Följaktligen måste det vara absolut förbjudet att använda Emas logotyp i samband med 
produkter och reklam. 
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Ändringsförslag 41
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att garantera att informationen är 
relevant och jämförbar bör rapporteringen 
om utvecklingen av organisationernas 
miljöprestanda ske på grundval av 
allmänna prestandaindikatorer som 
inriktas på centrala miljöområden. Detta 
bör bidra till att organisationerna kan 
jämföra sin prestanda mellan olika 
rapporteringsperioder.

(18) För att garantera att informationen är 
relevant och jämförbar bör rapporteringen 
om organisationernas miljöprestanda ske 
på grundval av sektorspecifika
prestandaindikatorer som inriktas på 
centrala miljöområden på process- och 
produktnivå med användning av lämpliga 
riktmärken och skalor. Detta bör bidra till 
att organisationerna kan jämföra sin 
prestanda med andra organisationers 
prestanda.

Or. en

Motivering

Allmänna indikatorer såsom total energiförbrukning är normalt inte meningsfulla, eftersom 
de inte medger en rimlig jämförelse mellan olika organisationer. Även om sådana data 
kopplas till det fysiska eller ekonomiska resultatet, inklusive mervärdet eller antalet anställda, 
så säger uppgifterna väldigt lite. Det hela blir en jämförelse mellan äpplen och päron. För en 
seriös utvärdering av prestanda och riktmärken krävs en jämförelse mellan jämförbara 
aktiviteter eller processer inklusive indirekta aktiviteter, såsom produkter.

Ändringsförslag 42
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom informationsutbyte och 
samarbete mellan medlemsstaterna bör 
det utarbetas referensdokument, som bland 
annat innehåller bästa miljöledningspraxis
och miljöprestandaindikatorer för specifika 
sektorer. Sådana dokument bör hjälpa 
organisationerna att bättre rikta in sig på de 

(19) Det bör utarbetas referensdokument, 
som bland annat innehåller bästa 
miljöpraxis, krav på lägsta prestanda och 
miljöprestandaindikatorer inklusive 
riktmärken och skalor för specifika 
sektorer. Sådana dokument bör garantera 
en lägsta nivå för miljöprestanda, 
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viktigaste miljöaspekterna i en viss sektor. fastställa en nivå för prestanda i 
världsklass, medge utvärdering och 
klassificering av den nivå som uppnåtts, 
möjliggöra meningsfulla jämförelser 
mellan organisationer och hjälpa 
organisationerna att bättre rikta in sig på de 
viktigaste miljöaspekterna i en viss sektor. 
Utarbetandet av sådana dokument bör 
följa ett prioritetsprogram och till exempel 
bygga på BREF-dokument och 
miljömärkningskriterier där sådana finns.

Or. en

Motivering

BREF är ett referensdokument för bästa tillgängliga teknik. Referensdokument för olika 
sektorer är nödvändiga om Emas ska bli ett krävande system för prestanda i världsklass som 
går utöver miljöledningsstrategin. 

Ändringsförslag 43
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr xxxx/2008 av den 
[………] om krav för ackreditering och 
marknadsövervakning i samband med 
saluföring av produkter innehåller 
bestämmelser om ackreditering på 
nationell och europeisk nivå och 
fastställer den övergripande ramen för 
ackreditering. Denna förordning 
kompletterar dessa bestämmelser i den 
mån det behövs, samtidigt som hänsyn tas 
till särdragen i Emas, däribland behovet 
att säkerställa en hög trovärdighet 
gentemot berörda parter. När så är 
lämpligt fastställs i förordningen mer 
specifika bestämmelser.

(20) I denna förordning bibehålls 
systemet med förfaranden och 
kvalitetskrav för licensiering och 
övervakning av miljökontrollanter som 
antogs 1993 i den första 
Emas-förordningen. Det betyder att 
medlemsstaterna kan behålla sina 
licensierings- och övervakningssystem, 
som i vissa medlemsstater är juridiskt 
bindande miljölagar och som ger enskilda 
personer tillträde till ett visst yrke, dvs. 
miljökontrollant. Medlemsstaterna kan 
emellertid utnyttja sina 
ackrediteringsorgan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i 
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samband med saluföring av produkter för 
att uppfylla bestämmelserna i denna 
förordning, samtidigt som de ser till att 
Emas garanterar kvaliteten för varje 
enskild person som ansöker om att få 
arbeta som miljökontrollant, och inte bara 
för organisationerna.

Bestämmelserna föreskriver ett oberoende 
och neutralt ackrediteringssystem, 
fortbildning och en lämplig tillsyn över 
miljökontrollanternas verksamhet och bör 
därigenom säkerställa deras kompetens och 
bidra till att den stadigt höjs. På så vis 
garanteras insyn och trovärdighet hos de 
organisationer som genomför Emas.

Emas-bestämmelserna föreskriver ett 
oberoende och neutralt 
ackrediteringssystem, fortbildning och en 
lämplig tillsyn över miljökontrollanternas 
verksamhet och bör därigenom säkerställa 
deras kompetens och bidra till att den 
stadigt höjs. På så vis garanteras insyn och 
trovärdighet hos de organisationer som 
genomför Emas.

Or. en

Motivering

Licensiering av miljökontrollanter betraktas som en yrkesmässig auktorisering som kan 
jämföras med auktoriseringen av en civilingenjör eller revisor. Att ändra 
licensieringsförfarandet och organet i linje med den nya strategin måste med andra ord 
avvisas. I framtiden bör licensieringen förbli inom medlemsstaternas behörighet. 
Medlemsstaterna ska avgöra hur de vill reglera förfarandet för auktorisering och 
övervakning av miljökontrollanter.

Ändringsförslag 44
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna om statligt stöd i fördraget 
bör medlemsstaterna skapa incitament för 
registrerade organisationer, såsom tillgång 
till finansiering eller skatteincitament inom 
ramen för ordningar som stöder industrins 
miljöprestanda.

(22) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna om statligt stöd i fördraget 
bör medlemsstaterna skapa incitament för 
registrerade organisationer som presterar 
resultat i världsklass, såsom tillgång till 
finansiering eller skatteincitament inom 
ramen för ordningar som stöder industrins 
miljöprestanda.
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Or. en

Motivering

Alla stimulanser eller belöningar ska vara kopplade till mät- och kontrollerbara prestationer 
och resultat. 

Ändringsförslag 45
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att se till att denna förordning 
tillämpas på ett enhetligt sätt bör 
kommissionen vid behov utarbeta 
referensdokument för specifika sektorer på 
det område som omfattas av förordningen.

(24) För att se till att denna förordning 
tillämpas på ett enhetligt sätt bör 
kommissionen utarbeta referensdokument 
för specifika sektorer på det område som 
omfattas av förordningen enligt ett 
prioriteringsprogram som granskats av 
medlemsstaterna och berörda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 46
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) miljöprestandarapport: utförlig 
information till allmänheten och andra 
intressenter om organisationens 
miljöprestanda och efterlevnad av 
tillämpliga lagstadgade miljökrav.

(16) uppdaterad miljöredovisning: de 
årligen uppdaterade uppgifterna i 
miljöredovisningen.

Or. en
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Motivering

Förutom miljöredovisningens nuvarande form skulle det bli obligatoriskt att lämna 
miljöprestandarapporter som bygger på ytterligare nyckelindikatorer. Detta utgör en 
oacceptabel börda, framför allt för små och medelstora företag. Vi föreslår därför att man 
ersätter miljöprestandarapporterna med uppdaterade miljöbeskrivningar. Detta förslag 
gäller i samma utsträckning för artiklarna 6, 7, 14, 17, 18, 19 i, 22 och 24.

Ändringsförslag 47
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) miljökontrollant: en fysisk eller 
juridisk person eller en förening eller grupp 
av sådana personer som uppfyller kraven 
på ett organ för bedömning av 
överensstämmelse enligt definitionen i 
förordning (EG) nr xxxx/2008 och som 
har fått ackreditering i enlighet med den 
här förordningen.

(18) miljökontrollant: en fysisk eller 
juridisk person eller en förening eller grupp 
av sådana personer som har fått 
ackreditering i enlighet med de 
förfaranden och villkor som anges i 
kapitel V, och som är oberoende av den 
organisation det gäller.

Or. en

Motivering

Ett väl fungerande och utprovat ackrediteringssystem har funnits i medlemsstaterna under 
flera år. Det skulle motverka sitt syfte att byta detta väl fungerande system som inrättades i 
enlighet med artikel 5 i Emas II. Granskningsförfarandet styrkte uppfattningen att dessa 
system fungerade bra.

Ändringsförslag 48
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) ackrediteringsorgan: ett nationellt 
ackrediteringsorgan enligt förordning 

(26) licensieringsorgan: ett organ som 
utsetts av en medlemsstat för att utfärda 
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(EG) nr xxxx/2008. licens till miljökontrollanter och som är 
ansvarigt för att övervaka de personerna 
eller organisationerna. Medlemsstaterna 
kan utse sina ackrediteringsorgan enligt 
förordning (EG) nr 765/2008 till 
licensieringsorgan enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Ett väl fungerande och utprovat ackrediteringssystem har funnits i medlemsstaterna under 
flera år. Enligt subsidiaritetsprincipen bör det överlåtas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 49
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan om registrering från 
organisationer utanför gemenskapen får 
göras hos ett behörigt organ i den 
medlemsstat där den miljökontrollant som 
utförde kontrollen och som godkände 
organisationens miljöledningssystem är 
ackrediterad.
3. En organisation med anläggningar 
belägna i en eller flera medlemsstater får 
ansöka om en gemensam registrering för 
alla eller vissa av dessa anläggningar

3. En organisation med anläggningar 
belägna i en eller flera medlemsstater får 
ansöka om en gemensam registrering för 
alla eller vissa av dessa anläggningar. En 
gemensam registrering får göras efter det 
att alla anläggningar som ska beaktas i 
denna har registrerats i de berörda 
medlemsstaterna.

Ansökan om en gemensam registrering ska 
göras hos ett behörigt organ i den 
medlemsstat där organisationens 
huvudkontor eller ledningscentral som 
utsetts för tillämpning av denna 
bestämmelse ligger.

Ansökan om en gemensam registrering ska 
göras hos ett behörigt organ i den 
medlemsstat där organisationens 
huvudkontor eller ledningscentral som 
utsetts för tillämpning av denna 
bestämmelse ligger.
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3a. Ansökan om registrering från 
organisationer utanför gemenskapen ska 
göras hos det organ som enligt artikel 11a 
ska inrättas av kommissionen.
3b. Om anläggningar utanför 
gemenskapen ska omfattas av en 
gemensam registrering enligt punkt 3 ska 
punkterna 3 och 3a tillämpas.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 50
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organisationer får rådgöra med det 
organ som avses i artikel 33.3 som är 
inrättat i den medlemsstat där 
organisationen ansöker om registrering.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt artikel 33 skulle myndigheterna bli tvungna att inrätta system som garanterar att 
information och stöd i samband med de rättsliga kraven i miljöfrågor på begäran ges till 
organisationer som ska registrera sig. Detta skulle emellertid leda till en stor administrativ 
belastning som skulle bli betungande för myndigheterna.
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Ändringsförslag 51
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organisationer får rådgöra med det 
organ som avses i artikel 33.3 som är 
inrättat i den medlemsstat där 
organisationen ansöker om registrering.

2. Organisationer får rådgöra med det 
organ som avses i artikel 33.3. När det 
gäller anläggningar utanför gemenskapen 
kan de vända sig till det organ som enligt 
artikel 11a ska inrättas av kommissionen.

Or. de

Motivering

Om registreringsförfarandet utformas enligt förslag A kan informationsplikten förenklas. Den 
lösning som har föreslagits av kommissionen leder till en ökad administrativ börda eftersom 
varje behörigt organ enligt detta system måste lämna information i enlighet med artikel 33.1 
och 33.2. Det innebär att de måste lämna uppgifter om tillämpliga lagstadgade miljökrav och 
behöriga tillsynsmyndigheter i hela världen. Detta skulle ställa för höga krav på organen och 
göra registreringsförfarandet betydligt dyare.

Ändringsförslag 52
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mot bakgrund av utredningens resultat 
ska organisationen utveckla och genomföra 
ett miljöledningssystem som omfattar alla 
de krav som avses i bilaga II och som 
beaktar bästa miljöledningspraxis enligt 
artikel 46 om sådan finns för sektorn i 
fråga.

4. Mot bakgrund av utredningens resultat 
ska organisationen utveckla och genomföra 
ett miljöledningssystem som omfattar alla 
de krav som avses i bilaga II.

Or. de
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Motivering

För att undvika alltför mycket byråkrati inom Emas bör man avstå från att utveckla 
ledningspraxis för specifika sektorer. Mångfalden av organisationer låter sig inte delas in i 
specifika sektorer, dessutom skapas här nya villkor för godkännande och registrering i 
förfaranden, som inte kan följas av de berörda organisationerna på ett tillfredsställande sätt. 
Dessutom skulle referensdokumenten ständigt behöva aktualiseras.

Ändringsförslag 53
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mot bakgrund av utredningens resultat
ska organisationen utveckla och genomföra 
ett miljöledningssystem som omfattar alla 
de krav som avses i bilaga II och som 
beaktar bästa miljöledningspraxis enligt 
artikel 46 om sådan finns för sektorn i 
fråga.

4. Mot bakgrund av utredningens resultat 
ska organisationen utveckla och genomföra 
ett miljöledningssystem som omfattar alla 
de krav som avses i bilaga II och som 
uppfyller kraven enligt artikel 46 om 
sådana finns för sektorn i fråga.

Or. en

Motivering

Det skulle bli ett krav att uppfylla kraven i sektordokumenten och inte bara ”ta hänsyn till 
dem”. 

Ändringsförslag 54
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Organisationer ska tillhandahålla 
faktaunderlag eller dokument som styrker 
att organisationen uppfyller alla 
tillämpliga lagstadgade miljökrav som har 
identifierats.

5. Organisationer ska tillkännage att 
resultaten från miljörevisionen visar att 
det inte finns belägg för någon 
överträdelse av lagstadgade miljökrav.
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Organisationer får begära ett utlåtande 
om efterlevnad från den eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 33.5.
Organisationer utanför gemenskapen ska 
också hänvisa till de lagstadgade miljökrav 
som är tillämpliga på liknande 
organisationer i de medlemsstater där de 
avser att lämna in en ansökan.

Organisationer och anläggningar utanför 
gemenskapen ska också hänvisa till de 
lagstadgade miljökrav som är tillämpliga 
på liknande organisationer och
anläggningar i gemenskapen.

Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 55
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisationer ska tillhandahålla 
faktaunderlag eller dokument som styrker 
att organisationen uppfyller alla tillämpliga 
lagstadgade miljökrav som har 
identifierats.

Organisationer ska tillhandahålla 
faktaunderlag eller dokument som styrker 
att organisationen uppfyller alla tillämpliga 
lagstadgade miljökrav som har identifierats 
och som åtminstone uppfyller de krav som 
finns i relevant BREF-dokument, om 
sådant finns.

Or. en
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Motivering

BREF är ett referensdokument för bästa tillgängliga teknik. Sektorsvisa referensdokument är 
avgörande för att Emas ska bli ett krävande system för prestanda i världsklass som går utöver 
miljöledningsstrategin. 

Ändringsförslag 56
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Organisationer ska utarbeta en 
miljöredovisning i enlighet med bilaga IV 
del B.

7. Organisationer ska utarbeta en 
miljöredovisning i enlighet med bilaga IV 
del B.

Om sådana särskilda referensdokument 
som avses i artikel 46 finns för den 
specifika sektorn, ska bedömningen av 
organisationens prestanda göras mot 
bakgrund av dokumentet i fråga.

Or. de

Motivering

De referensdokument som avses i artikel 46 leder till alltför mycket byråkrati. De är dessutom 
inte enbart vägledande dokument, utan de är verkliga villkor för registrering och således 
bindande. Detta innebär ett onödigt hinder för användarna och kommer att leda till en 
minskad vilja att delta.

Ändringsförslag 57
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sådana särskilda referensdokument 
som avses i artikel 46 finns för den 
specifika sektorn, ska bedömningen av 
organisationens prestanda göras mot 

Om sådana särskilda referensdokument 
som avses i artikel 46 finns för den 
specifika sektorn, ska organisationen 
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bakgrund av dokumentet i fråga. uppfylla kraven i dokumentet i fråga.

Or. en

Motivering

Det borde vara ett krav att uppfylla kraven i tillgängliga referensdokument för specifika 
sektorer. 

Ändringsförslag 58
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Registreringsansökan ska göras hos det 
behöriga organ som fastställs i artikel 3 och 
ska innehålla följande:

2. Registreringsansökan ska göras hos det 
behöriga organ som fastställs i artikel 3 och 
ska innehålla följande:

a) Den godkända miljöredovisningen i 
elektroniskt format.

a) Den godkända miljöredovisningen i 
original.

b) Den deklaration som avses i artikel 24.9, 
undertecknad av den miljökontrollant som 
har godkänt miljöredovisningen.

b) Den deklaration som avses i artikel 24.9, 
undertecknad av den miljökontrollant som 
har godkänt miljöredovisningen.

c) En ifylld blankett, som inkluderar 
åtminstone de minimiuppgifter som anges i 
bilaga VI.

c) En ifylld blankett, som inkluderar 
åtminstone de minimiuppgifter som anges i 
bilaga VI.

d) Bevis på betalning av gällande avgifter. I samband med ansökningen eller strax 
efter att ansökan har lämnats in ska 
organisationen sända en fil till det 
behöriga organet med innehållet i 
miljöredovisningen som kan publiceras på 
Internet.

Or. de

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 59
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Bevis på att kraven i artikel 4 är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Den som ansöker om registrering måste kunna styrka att kraven i artikel 4 är uppfyllda.

Ändringsförslag 60
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En registrerad organisation ska varje år 2. En registrerad organisation ska 
dessutom

a) utföra en intern revision av 
miljöprestanda och efterlevnaden av 
tillämpliga lagstadgade miljökrav i enlighet 
med bilaga III,

a) utföra en intern revision av 
miljöprestanda och efterlevnaden av 
tillämpliga lagstadgade miljökrav i enlighet 
med bilaga III,

b) utarbeta en miljöprestandarapport i 
enlighet med de krav som anges i bilaga IV 
delarna C och D,

b) varje år utarbeta en 
miljöprestandarapport i enlighet med de 
krav som anges i bilaga IV delarna C och 
D,

c) sända den godkända 
miljöprestandarapporten till det behöriga 

c) sända den godkända 
miljöprestandarapporten till det behöriga 
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organet, organet.
d) till det behöriga organet sända en ifylld 
blankett, som inkluderar åtminstone de 
minimiuppgifter som anges i bilaga VI.

Or. de

Motivering

Kravet på en årlig revision överensstämmer inte med punkt 4 i bilaga III, där det föreskrivs 
en tidsrymd på högst tre år som kan fastställas individuellt. Att ett formulär ska skickas in 
varje år innebär onödig byråkrati. Det räcker med att ändringarna meddelas. Detta behöver 
dock inte uttryckligen regleras.

Ändringsförslag 61
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utarbeta en miljöprestandarapport i 
enlighet med de krav som anges i bilaga IV 
delarna C och D,

b) utarbeta en uppdaterad 
miljöredovisning i enlighet med de krav 
som anges i bilaga IV del C,

Or. en

Motivering

Utarbetandet av en miljöprestandarapport enligt bilagorna C och D skapar oacceptabla 
administrativa bördor för företagen och kan inte accepteras. Nuvarande praxis att årligen 
uppdatera miljöbeskrivningarna bör behållas.
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Ändringsförslag 62
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för små organisationer Bestämmelser för små organisationer
1. Behöriga organ ska på begäran av en 
liten organisation förlänga det treåriga 
intervall som avses i artikel 6.1 till högst 
fem år eller det ettåriga intervall som avses 
i artikel 6.2 till högst två år för den 
organisationen, under förutsättning att alla 
följande villkor uppfylls:

1. För små organisationer förlängs det 
ettåriga intervall som avses i artikel 6.2 till 
högst tre år, under förutsättning att alla 
följande villkor uppfylls:

a) Inga miljörisker föreligger. a) Inga särskilda miljörisker föreligger.
b) Organisationen har inga planer på 
operativa ändringar av 
miljöledningssystemet.

b) Organisationen har inga planer på 
väsentliga operativa ändringar av 
miljöledningssystemet.

c) Det föreligger inga betydande lokala 
miljöproblem.

c) Det föreligger inga betydande lokala 
miljöproblem som organisationen bidrar 
till.

2. För att få förlängning enligt punkt 1 
ska den berörda organisationen lämna in 
en ansökan till det behöriga organ som 
har registrerat organisationen och styrka 
att villkoren för undantaget är uppfyllda.
3. Organisationer som i enlighet med 
punkt 1 får förlängning till högst två år
ska skicka den icke-godkända 
miljöprestandarapporten till det behöriga 
organet varje år som de är undantagna 
från kravet att ha en godkänd 
miljöprestandarapport.

3. Dessa organisationer ska skicka den 
icke-godkända miljöprestandarapporten till 
det behöriga organet varje år.

Or. de

Motivering

Den föreslagna modellen för små organisationer fungerar inte med tanke på tidsintervallerna 
för revision, miljöprestandarapport och miljöredovisning. Förfarandet är komplicerat och 
leder till onödig administration. Det är bättre med en modell som huvudsakligen fanns med i 
den första Emas-förordningen. Enligt denna modell befrias små organisationer från årligt 
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godkännande. På detta sätt undviks ett förfarande, eftersom det ändå till syvende och sist är 
det behöriga organet som bestämmer om registreringen ska genomföras eller inte.

Ändringsförslag 63
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga organ ska på begäran av en 
liten organisation förlänga det treåriga 
intervall som avses i artikel 6.1 till högst 
fem år eller det ettåriga intervall som 
avses i artikel 6.2 till högst två år för den 
organisationen, under förutsättning att alla 
följande villkor uppfylls:

1. Miljöredovisningen ska uppdateras 
årligen och kontrolleras av 
miljökontrollanten. Att avvika från den 
årliga kontrollfrekvensen är tillåtet, under 
förutsättning att alla följande villkor 
uppfylls:

a) Inga miljörisker föreligger. a) Inga betydande miljörisker föreligger.
b) Organisationen har inga planer på 
operativa ändringar av 
miljöledningssystemet.

b) Organisationen har inga planer på 
operativa ändringar av 
miljöledningssystemet.

c) Det föreligger inga betydande lokala 
miljöproblem.

c) Det föreligger inga betydande lokala 
miljöproblem.

2. För att få förlängning enligt punkt 1 
ska den berörda organisationen lämna in 
en ansökan till det behöriga organ som 
har registrerat organisationen och styrka 
att villkoren för undantaget är uppfyllda.
3. Organisationer som i enlighet med 
punkt 1 får förlängning till högst två år 
ska skicka den icke-godkända 
miljöprestandarapporten till det behöriga 
organet varje år som de är undantagna 
från kravet att ha en godkänd 
miljöprestandarapport.

Or. en

Motivering

Den ettåriga cykeln bör i princip bibehållas som i ISO 14001, men undantag kan beviljas när 
det gäller små och medelstora företag enligt ovan nämnda villkor. Ingen ansökan till det 
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behöriga organet krävs, eftersom det är miljökontrollantens uppgift att fatta beslut om en 
avvikelse från kontrollcykeln.

Ändringsförslag 64
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Organisationen har inga planer på 
operativa ändringar av 
miljöledningssystemet.

b) Organisationen har inga planer på 
omfattande ändringar i den mening som 
avses i artikel 8.

Or. it

Motivering

Skyldigheten att driva Emas-systemet medför höga driftskostnader som svårligen kan 
uppbäras av små och medelstora företag. För att underlätta de europeiska små och 
medelstora företagens tillgång till systemet måste kostnaderna minskas när organisationen 
inte räknar med betydande ändringar av sitt produktionssystem och när det inte finns skäl att 
anta nya miljörisker eller en försämring av den lokala miljön.

Ändringsförslag 65
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 8  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det sker väsentliga ändringar i en 
registrerad organisation, ska organisationen 
göra en kompletterande miljöutredning av 
dessa ändringar, inklusive av deras 
miljöaspekter och miljöpåverkan.

1. Om en registrerad organisation skulle 
planera att göra betydande ändringar, ska 
organisationen göra en kompletterande 
miljöutredning av dessa ändringar, 
inklusive av deras miljöaspekter och 
miljöpåverkan.

Or. it
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Motivering

Emas-systemet får inte bli en bromskloss för den tekniska utvecklingen och planeringen av 
företagens produktion, utan bör följa den industriella utvecklingen och garantera dess 
miljönormer.

Ändringsförslag 66
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 8  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den uppdaterade miljöutredningen och 
den ändrade miljöpolicyn ska kontrolleras 
och godkännas.

3. Den uppdaterade miljöutredningen och 
den ändrade miljöpolicyn ska kontrolleras 
och godkännas sedan förändringarna 
genomförts.

Or. it

Motivering

Emas-systemet får inte bli en bromskloss för den tekniska utvecklingen och planeringen av 
företagens produktion, utan bör följa den industriella utvecklingen och garantera dess 
miljönormer.

Ändringsförslag 67
Evangelia Tzampazi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En registrerad organisation ska upprätta 
ett revisionsprogram som säkerställer att 
alla organisationens verksamheter under en 
tidsperiod på högst tre år genomgår en 
revision enligt de krav som anges i 
bilaga III.

1. En registrerad organisation ska upprätta 
ett revisionsprogram som säkerställer att 
alla organisationens verksamheter under en 
tidsperiod på högst tre år, om inte annat 
följer av bestämmelserna i artikel 7,
genomgår en revision enligt de krav som 
anges i bilaga III.

Or. el
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Motivering

Syftet är att harmonisera artikeln med bestämmelserna i artikel 7 om undantag för små 
organisationer.

Ändringsförslag 68
Evangelia Tzampazi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den Emas-logotyp som anges i bilaga V 
får användas endast av registrerade 
organisationer och endast så länge deras 
registrering är giltig.

1. Den Emas-logotyp som anges i bilaga V 
ska användas endast av registrerade 
organisationer och endast så länge deras 
registrering är giltig.

Or. el

Ändringsförslag 69
Evangelia Tzampazi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Emas-logotypen får endast användas i 
enlighet med de tekniska specifikationer 
som anges i bilaga V.

2. Emas-logotypen ska endast användas i 
enlighet med de tekniska specifikationer 
som anges i bilaga V.

Or. el

Motivering

Ändringen förtydligar texten i syfte att undvika eventuella misstolkningar.
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Ändringsförslag 70
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En organisation som, i enlighet med 
artikel 3.3, väljer att inte inkludera alla 
sina anläggningar inom gemenskapen i 
en gemensam registrering, ska se till att 
det i kommunikationerna med 
allmänheten och i användningen av 
Emas-logotypen är tydligt vilka 
anläggningar som omfattas av 
registreringen.

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelsen innebär i praktiken att en organisation tvingas inkludera alla sina 
anläggningar inom gemenskapen i Emas och i en gemensam registrering. Bestämmelsen kan 
strykas i sin helhet om registreringsmodellen i förslag A godtas.

Ändringsförslag 71
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Logotypen får inte användas 
tillsammans med jämförande påståenden 
om andra verksamheter och tjänster eller 
på ett sätt som kan leda till 
sammanblandning med produktrelaterade 
miljömärken.

4. Logotypen får inte användas 
tillsammans med jämförande påståenden 
om andra verksamheter och tjänster eller 
på ett sätt som kan leda till 
sammanblandning med produktrelaterade 
miljömärken. Framför allt är det strängt 
förbjudet att använda logotypen på 
produkterna, deras förpackningar eller i 
produktinformation och reklam.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag skulle öppna dörren för ett antal tänkbara sätt att missbruka systemet, 
eftersom logotypen förmodligen av misstag skulle uppfattas som en miljömärkning. 
Följaktligen måste det vara absolut förbjudet att använda Emas logotyp i samband med 
produkter och reklam. 

Ändringsförslag 72
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Kommissionen ska inrätta ett behörigt 
organ med följande uppgifter:
a) Hantering av det europeiska registret 
över registrerade organisationer.
b) Upprättande och kontinuerlig 
vidareutveckling av en Internetplattform 
för det europeiska register som 
medlemsstaternas behöriga organ 
använder för registreringen.
c) Registrering av organisationer utanför 
gemenskapen och av anläggningar 
utanför gemenskapen som tillhör 
organisationer inom gemenskapen.
d) Organisatorisk förberedelse av forumet 
av behöriga organ enligt artikel 15.
e) Förberedelse av inbördes utvärderingar 
enligt artikel 16.

Or. de

Motivering

Samordningen av de behöriga organens verksamhet, särskilt utvecklingen av en enhetlig 
DV-plattform, bör vara lika centraliserad som registreringsuppgifterna för organisationer 
och anläggningar utanför gemenskapen. Detta skulle innebära en betydande minskning av 
kostnaden för registreringen.
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Ändringsförslag 73
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behandla anmärkningar från intressenter, 
inklusive ackrediteringsorgan och behöriga 
tillsynsmyndigheter, avseende sökande 
eller registrerade organisationer,

a) behandla anmärkningar från intressenter, 
inklusive ackrediteringsorgan och behöriga 
tillsynsmyndigheter och organisationernas 
intresseorgan, avseende sökande eller 
registrerade organisationer,

Or. it

Motivering

De behöriga organen bör kunna dra nytta av synpunkterna från registrerade organisationer 
eller organisationer som är på väg att registrera sig, och man bör garantera en mekanism 
varigenom organisationerna gemensamt kan bidra till en effektiv drift av systemet för att 
garantera en balanserad funktion för de behöriga organen.

Ändringsförslag 74
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga organ ska upprätta och föra ett 
register över organisationer som är 
registrerade i deras medlemsstater, 
inklusive deras miljöredovisning eller 
miljöprestandarapport i elektroniskt 
format, och uppdatera registret varje 
månad.

2. Behöriga organ ska upprätta och föra 
registret över organisationer som är 
registrerade i deras medlemsstater, 
inklusive deras miljöredovisning eller 
miljöprestandarapport i elektroniskt 
format.

Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten på en webbplats.

Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten på en webbplats.

Or. de
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Motivering

Registret bör harmoniseras och man bör upphöra med den månatliga uppdateringen. I 
Tyskland förs sedan 2001 ett Internetbaserat register som sköts på decentraliserat vis och 
uppdateras i realtid. 

Ändringsförslag 75
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga organ ska varje månad 
underrätta kommissionen om ändringar i 
det register som avses i punkt 2.

utgår

Or. de

Motivering

Registret bör harmoniseras och man bör upphöra med den månatliga uppdateringen. I 
Tyskland förs sedan 2001 ett Internetbaserat register som sköts på decentraliserat vis och 
uppdateras i realtid.

Ändringsförslag 76
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en organisation ansöker om 
registrering ska det behöriga organet 
registrera organisationen och ge den ett 
registreringsnummer om alla följande 
villkor är uppfyllda:

2. När en organisation ansöker om 
registrering ska det behöriga organet 
registrera organisationen och ge den ett 
registreringsnummer om alla följande 
villkor är uppfyllda:

a) Det behöriga organet har mottagit en 
registreringsansökan som innehåller alla de 
handlingar som anges i artikel 5.2 a–d.

a) Det behöriga organet har mottagit en 
registreringsansökan som innehåller alla de 
handlingar som anges i artikel 5.2 a–c.

b) Det behöriga organet har försäkrat sig b) Det behöriga organet har inga belägg 
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om att kontrollen och godkännandet har 
utförts i enlighet med de skyldigheter som 
anges i artiklarna 24–27.

för att kontrollen och godkännandet inte
har utförts i enlighet med de skyldigheter 
som anges i artiklarna 24–27.

c) Det behöriga organet är på grundval av 
inkommet faktaunderlag eller genom en 
positiv rapport från den behöriga 
tillsynsmyndigheten förvissad om att 
organisationen uppfyller lagstadgade 
krav.

c) Det behöriga organet har inga belägg 
för att organisationen bryter mot 
tillämplig miljölagstiftning.

Or. de

Motivering

Ändringarna är följdändringar till förslag D. För att underlätta förfarandet kommer det 
behöriga organet inte att behöva genomföra några omfattande kontroller som redan har 
genomförts av miljökontrollanten eller ackrediteringsorganet.

Ändringsförslag 77
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett behörigt organ tar emot en 
tillsynsrapport från ackrediteringsorganet 
som visar att miljökontrollantens 
verksamhet inte har utförts tillräckligt väl 
för att garantera att den sökande 
organisationen uppfyller kraven i denna 
förordning, ska registreringsansökan 
avslås.

5. Om ett behörigt organ tar emot en 
tillsynsrapport från ackrediteringsorganet 
som visar att miljökontrollantens 
verksamhet inte har utförts tillräckligt väl 
för att garantera att den sökande 
organisationen uppfyller kraven i denna 
förordning, ska registreringsansökan 
avslås. Det behöriga organet ska 
uppmana organisationen att lämna in en 
ny registreringsansökan. 
Ackrediteringsorganet ska utföra en 
kontroll av miljökontrollantens 
verksamhet och erbjuda den berörda
miljökontrollanten en möjlighet att yttra 
sig i frågan. Om denne inte lämnar en 
nöjaktig motivering ska hans eller hennes
ackreditering som miljökontrollant enligt 
förordning (EG) nr .../2008 återkallas.
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Or. it

Motivering

Om en registreringsansökan från en organisation avslås på grund av att miljökontrollantens 
verksamhet inte bedrivits på ett sätt som i tillräckligt hög grad garanterar respekt för de krav 
som anges i förordningen, ska ackrediteringsorganet uppmana organisationen att lämna in en 
ny ansökan och undersöka miljökontrollantens verksamhet för att undvika inkompetens eller 
korruption. 

Ändringsförslag 78
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett behörigt organ tar emot en 
tillsynsrapport från ackrediteringsorganet 
som visar att miljökontrollantens 
verksamhet inte har utförts tillräckligt väl 
för att garantera att den Emas-registrerade 
organisationen uppfyller kraven i denna 
förordning, ska registreringen uppskjutas.

2. Samma sak gäller om ett behörigt organ 
tar emot en tillsynsrapport från 
ackrediteringsorganet som visar att 
miljökontrollantens verksamhet inte har 
utförts tillräckligt väl för att garantera att 
den Emas-registrerade organisationen 
uppfyller kraven i denna förordning.

Or. de

Motivering

Genom ändringen säkerställs att organisationen får sin rättsliga möjlighet att lämna 
synpunkter innan ett negativt beslut fattas.

Ändringsförslag 79
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En registrerad organisation ska tillfälligt 
eller permanent avregistreras, beroende på 

3. En registrerad organisation ska tillfälligt 
eller permanent avregistreras, beroende på 
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vad som är lämpligt, om den underlåter att 
inom en månad efter begäran inlämna 
något av följande till det behöriga organet:

vad som är lämpligt, om den underlåter att 
inom tre månader efter begäran inlämna 
de godkända uppdateringarna av 
miljöredovisningarna, 
miljöprestandarapporten eller den 
undertecknade deklaration som avses i 
artikel 24.9 till det behöriga organet:

a) De godkända uppdateringarna av 
miljöredovisningarna, 
miljöprestandarapporten eller den 
undertecknade deklaration som avses i 
artikel 24.9.
b) En ifylld blankett, som inkluderar 
åtminstone de minimiuppgifter som anges 
i bilaga VI, från organisationen.

Or. de

Motivering

Tidsfristen på en månad är enligt de behöriga organens erfarenheter för kort. Av skäl som 
inte organisationen kan klandras för (till exempel om miljökontrollanten blir sjuk eller på 
felaktiga grunder vägrar att ge sitt godkännande) kan det förekomma förseningar som inte 
nödvändigtvis måste leda till en avregistrering. Det anses inte nödvändigt att lämna in en 
blankett.

Ändringsförslag 80
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det behöriga organet kan besluta att 
behålla organisationens registrering om 
det visats att överträdelsen skedde i god 
tro och att orsakerna till överträdelsen 
har åtgärdats.

Or. it
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Motivering

Det är nödvändigt att ge det behöriga organet en möjlighet att behålla registreringen om det 
visar sig att överträdelsen skedde i god tro från organisationens sida, dvs. av misstag, och om 
man har visat att orsaken till överträdelsen har åtgärdats.

Ändringsförslag 81
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett forum av behöriga organ från alla 
medlemsstater (nedan kallat forum) ska 
inrättas av de behöriga organen. Det ska 
sammanträda minst en gång per år i 
närvaro av en företrädare för 
kommissionen.

1. Ett forum av behöriga organ från alla 
medlemsstater (nedan kallat forum) ska 
inrättas av de behöriga organen. Det ska 
sammanträda minst en gång per år i 
närvaro av en företrädare för 
kommissionen. Forumet ska uppmana 
organisationernas intresseorgan att delta i 
dess verksamhet.

Or. it

Motivering

Deltagandet från organisationernas intresseorgan i forumet medger en bättre anpassning av 
systemet till företagens behov.

Ändringsförslag 82
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forumet ska organisera en inbördes 
utvärdering för att bedöma om varje 
behörigt organ tillämpar 
registreringssystemet i enlighet med denna 
förordning och för att utarbeta en enhetlig 
modell för tillämpning av reglerna om 

1. Forumet ska organisera en inbördes 
utvärdering för att bedöma om varje 
behörigt organ tillämpar 
registreringssystemet i enlighet med denna 
förordning och för att utarbeta en enhetlig 
modell för tillämpning av reglerna om 
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registrering. registrering.

2. Den inbördes utvärderingen ska utföras 
regelbundet och minst vart fjärde år. Alla 
behöriga organ ska delta i den inbördes 
utvärderingen.
3. Den inbördes utvärderingen ska minst 
omfatta en bedömning av reglerna och 
rutinerna för
a) registrering,
b) avslag på registreringsansökan,
c) tillfällig avregistrering av 
organisationer från det register som avses 
i artikel 12.2,
d) permanent avregistrering av 
organisationer från det register som avses 
i artikel 12.2,
e) hantering av det register som avses i 
artikel 12.2.
4. Kommissionen ska fastställa rutiner för 
utförande av utvärderingen, inklusive 
lämpliga rutiner för överklagande av 
beslut som fattas till följd av 
utvärderingen.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.
5. Forumet ska sända en årlig rapport om 
den inbördes utvärderingen till 
kommissionen.

5. Forumet ska sända en årlig rapport om 
den inbördes utvärderingen till 
kommissionen.

Rapporten ska göras tillgänglig för 
allmänheten.

Rapporten ska göras tillgänglig för 
allmänheten.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag till bedömningsförfarande är alltför resurskrävande. De behöriga 
organens verksamhet kan samordnas tillräckligt med hjälp av den gällande 
Emas-förordningens instrument.
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Ändringsförslag 83
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den inbördes utvärderingen ska minst 
omfatta en bedömning av reglerna och 
rutinerna för

Den inbördes utvärderingen ska minst 
omfatta en bedömning av reglerna och 
rutinerna och de synpunkter som framförts 
av organisationerna eller för deras 
räkning för

Or. it

Motivering

Man måste tillse att alla problem eller förslag som framförs från organisationernas sida om 
ackrediteringssystemets funktion beaktas.

Ändringsförslag 84
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Organisationens efterlevnad av alla krav 
i denna förordning i fråga om den 
inledande miljöutredningen, 
miljöledningssystemet, miljörevisionen och 
dess resultat samt miljöredovisningen eller 
miljöprestandarapporten.

a) Organisationens efterlevnad av alla krav 
i denna förordning i fråga om den 
inledande miljöutredningen, 
miljöledningssystemet, miljörevisionen och 
dess resultat, miljöredovisningen eller 
miljöprestandarapporten och de särskilda
referensdokument för specifika sektorer 
som anges i artikel 46.

Or. en



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

SV

Motivering

Ändringsförslaget garanterar att kraven i de särskilda referensdokumenten för specifika 
sektorer efterlevs.

Ändringsförslag 85
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Miljökontrollanten ska med intervall på 
högst tolv månader godkänna all 
uppdaterad information i 
miljöredovisningen eller 
miljöprestandarapporten.

2. Utan att tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 7 påverkas ska
miljökontrollanten med intervall på högst 
tolv månader godkänna all uppdaterad 
information i miljöredovisningen.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag beaktas inte i denna bestämmelse. Därför görs en hänvisning till 
artikel 7 som skulle medge en avvikelse från den årliga kontrollen för små och medelstora 
företag på vissa villkor.

Ändringsförslag 86
Evangelia Tzampazi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Miljökontrollanten ska med intervall på 
högst tolv månader godkänna all 
uppdaterad information i 
miljöredovisningen eller 
miljöprestandarapporten.

2. Miljökontrollanten ska med intervall på 
högst tolv månader, om inte annat följer 
av bestämmelserna i artikel 7, godkänna 
all uppdaterad information i 
miljöredovisningen eller 
miljöprestandarapporten.

Or. el
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Motivering

Syftet är att harmonisera artikeln med bestämmelserna i artikel 7 om undantag för små 
organisationer.

Ändringsförslag 87
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Miljökontrollanten ska minst fem dagar 
före varje kontroll i en medlemsstat lämna 
uppgifter om ackrediteringens omfattning 
samt meddela tid och plats för kontrollen 
till det ackrediteringsorgan som ansvarar 
för tillsynen av miljökontrollanten i fråga.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skulle skapa ytterligare och onödiga administrativa bördor för både miljökontrollanter 
och licensieringsorgan, om miljökontrollanterna som utför sina aktiviteter i medlemsstaten 
där de är licensierade måste rapportera om alla sina aktiviteter till respektive 
licensieringsorgan.

Ändringsförslag 88
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En miljökontrollant som är ackrediterad
i en medlemsstat ska, minst fem 
arbetsdagar innan kontroll- och 
godkännandeverksamhet utförs i en annan 
medlemsstat, lämna följande information 
till ackrediteringsorganet i den senare 
medlemsstaten:

1. En miljökontrollant som erhåller licens i 
en medlemsstat ska, minst fyra veckor 
innan kontroll- och 
godkännandeverksamhet utförs i en annan 
medlemsstat, lämna följande information 
till licensieringsorganet i den senare 
medlemsstaten:
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Or. en

Motivering

Att begränsa tidsfristen för att meddela en aktivitet i en annan medlemsstat eller tredjeland 
till fem dagar i förväg är varken praktiskt eller genomförbart. Den tidigare förordningen 
föreskrev fyra veckors framförhållning, vilket har visat sig vara genomförbart och bör 
bibehållas. Detta gäller också artikel 26.

Ändringsförslag 89
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att organisationen uppfyller alla 
tillämpliga lagstadgade miljökrav.

b) att det inte finns belägg för att gällande 
lagstiftning inte skulle ha efterlevts.

Or. de

Motivering

Anpassning till miljökontrollantens deklaration enligt bilaga VII.

Ändringsförslag 90
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att organisationen uppfyller alla 
tillämpliga lagstadgade miljökrav.

b) att miljökontrollanten inte har funnit 
indikatorer som visar att organisationen 
inte uppfyller alla tillämpliga lagstadgade 
miljökrav.

Or. de
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Motivering

Miljökontrollanten kan enbart bekräfta att han inte hittat några tecken på att organisationen 
inte uppfyller de tillämpliga lagstadgade miljökraven.

Ändringsförslag 91
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ackrediteringsorgan som utses av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 4 i 
förordning (EG) nr xxxx/2008 ska 
ansvara för ackreditering av 
miljökontrollanter och tillsyn över den 
verksamhet som utförs av 
miljökontrollanter enligt denna 
förordning.

1. Medlemsstaterna utser ett organ för 
ackreditering och tillsyn av 
miljökontrollanter. Medlemsstaterna får 
bestämma att uppdragen i den första 
meningen helt eller delvis utförs av ett 
nationellt ackrediteringsorgan i den 
mening som avses i förordning (EG) 
nr 765/2008, och i enlighet med denna 
förordning.

Or. de

Motivering

Den tvingande tilldelningen av uppdragen till det nationella ackrediteringsorganet innebär 
ett intrång i medlemsstaternas rätt till organisation av förvaltningen. Tilldelningen av 
uppdrag genom enskilda personers ackreditering ligger utanför tillämpningsområdet för 
förordning (EG) nr 765/2008.

Ändringsförslag 92
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag
1. Ackrediteringsorgan som utses av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 4 i 
förordning (EG) nr xxxx/2008 ska 
ansvara för ackreditering av 

1. Medlemsstaterna ska utse ett organ som 
utfärdar licenser till miljökontrollanter 
och som ska vara ansvarigt för att 
övervaka dessa personer eller 
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miljökontrollanter och tillsyn över den 
verksamhet som utförs av 
miljökontrollanter enligt denna 
förordning.

organisationer enligt artikel 2.26. Detta 
organ ska utföra sina funktioner opartiskt 
och fristående.

2. Ackrediteringsorgan ska bedöma en 
miljökontrollants kompetens mot bakgrund 
av de faktorer som anges i artiklarna 19–21 
och som är relevanta för den begärda 
ackrediteringen.

2. Licensieringsorgan ska bedöma en 
miljökontrollants kompetens mot bakgrund 
av de faktorer som anges i artiklarna 19–21 
och som är relevanta för den begärda 
licensen.

3. Miljökontrollanternas 
ackrediteringsområde ska fastställas i 
enlighet med näringsgrensindelningen i 
förordning (EEG) nr 1893/2006. 
Ackrediteringsområdet ska begränsas av 
miljökontrollantens kompetens och ska i 
tillämpliga fall ta hänsyn till 
verksamhetens storlek och komplexitet.

3. Miljökontrollanternas 
licensieringsområde ska fastställas i 
enlighet med näringsgrensindelningen i 
förordning (EEG) nr 1893/2006. 
Licensieringsområdet ska begränsas av 
miljökontrollantens kompetens och ska i 
tillämpliga fall ta hänsyn till 
verksamhetens storlek och komplexitet.

4. Ackrediteringsorganen ska fastställa 
lämpliga rutiner för ackreditering, avslag 
på ackrediteringsansökan, tillfällig eller 
permanent återkallelse av 
miljökontrollanters ackreditering och för 
tillsyn av miljökontrollanter.

4. Licensieringsorganen ska fastställa 
lämpliga rutiner för ackreditering, avslag 
på ackrediteringsansökan, tillfällig eller 
permanent återkallelse av 
miljökontrollanters ackreditering och för 
tillsyn av miljökontrollanter.

Detta ska innefatta rutiner för att beakta 
berörda parters, inbegripet behöriga organ, 
anmärkningar i fråga om miljökontrollanter 
som söker eller har erhållit ackreditering.

Detta ska innefatta rutiner för att beakta 
berörda parters, inbegripet behöriga organ, 
anmärkningar i fråga om miljökontrollanter 
som söker eller har erhållit licens.

5. Vid avslag på ackrediteringsansökan 
ska ackrediteringsorganet underrätta 
miljökontrollanten om skälen för beslutet.

5. Vid avslag på licensieringsansökan ska 
licensieringsorganet underrätta 
miljökontrollanten om skälen för beslutet.

6. Ackrediteringsorganen ska upprätta, 
revidera och uppdatera en förteckning över 
miljökontrollanter och deras 
ackrediteringsområden i sina 
medlemsstater och varje månad meddela 
ändringar i förteckningen till 
kommissionen och till det behöriga organet 
i den medlemsstat där 
ackrediteringsorganet har sitt säte.

6. Licensieringsorganen ska upprätta, 
revidera och uppdatera en förteckning över 
miljökontrollanter och deras 
licensieringsområden i sina medlemsstater 
och varje månad meddela ändringar i 
förteckningen till kommissionen och till 
det behöriga organet i den medlemsstat där 
licensieringsorganet har sitt säte.

7. Inom ramen för de regler och rutiner 
för övervakning av verksamhet som anges 
i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 
xxxx/2008 ska ett ackrediteringsorgan
upprätta en tillsynsrapport där organet efter 
samråd med miljökontrollanten i fråga 

7. Licensieringsorganet ska upprätta en 
tillsynsrapport där organet efter samråd 
med miljökontrollanten i fråga beslutar 
något av följande:
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beslutar något av följande:
a) Att miljökontrollantens verksamhet inte 
har utförts tillräckligt väl för att säkerställa 
att organisationen uppfyller kraven i denna 
förordning.

a) Att miljökontrollantens verksamhet inte 
har utförts tillräckligt väl för att säkerställa 
att organisationen uppfyller kraven i denna 
förordning.

b) Att miljökontrollantens kontroll och 
godkännande har utförts i strid med ett 
eller flera av kraven i denna förordning.

b) Att miljökontrollantens kontroll och 
godkännande har utförts i strid med ett 
eller flera av kraven i denna förordning.

Rapporten ska sändas till det behöriga 
organet i den medlemsstat där 
organisationen är registrerad eller ansöker 
om registrering och, i tillämpliga fall, till 
det ackrediteringsorgan som har utfärdat 
ackrediteringen.

Rapporten ska sändas till det behöriga 
organet i den medlemsstat där 
organisationen är registrerad eller ansöker 
om registrering och, i tillämpliga fall, till 
det licensieringsorgan som har utfärdat 
licensen.

Or. en

Motivering

Licensiering av miljökontrollanter är en yrkesmässig auktorisering som kan jämföras med 
auktoriseringen av en civilingenjör eller revisor. Termen ”ackrediteringsorgan” bör därför 
ersättas med termen ”licensieringsorgan”.

Ändringsförslag 93
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta ska innefatta rutiner för att beakta 
berörda parters, inbegripet behöriga organ, 
anmärkningar i fråga om miljökontrollanter 
som söker eller har erhållit ackreditering.

Detta ska innefatta rutiner för att beakta 
berörda parters, inbegripet behöriga organ, 
och organisationernas intresseorgans
anmärkningar i fråga om miljökontrollanter 
som söker eller har erhållit ackreditering.

Or. it
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Motivering

Det är viktigt att man beaktar de synpunkter som framförs av organisationernas 
intresseorgan när förfarandena för att godkänna, avslå eller återkalla miljökontrollanternas 
ackreditering ska utformas.

Ändringsförslag 94
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för det organ som erkänns 
enligt artikel 14 i förordning 
(EG) nr xxxx/2008 ska 
ackrediteringsorganen från alla 
medlemsstater mötas minst en gång per år i 
närvaro av en företrädare för 
kommissionen (nedan kallat 
ackrediteringsorganens möte).

1. Inom ramen för det organ som erkänns 
enligt artikel 14 i förordning 
(EG) nr xxxx/2008 ska 
ackrediteringsorganen från alla 
medlemsstater mötas minst en gång per år i 
närvaro av en företrädare för 
kommissionen (nedan kallat 
ackrediteringsorganens möte). 
Ackrediteringsorganens möte ska 
uppmana organisationernas 
intresseorgan att delta i mötet.

Or. it

Motivering

Ackrediteringsorganens möte bör kunna dra nytta av synpunkterna från organisationer som 
är registrerade eller som håller på att registreras, för att garantera att det finns en mekanism 
genom vilken organisationerna gemensamt kan bidra till att systemet fungerar effektivt, så att 
man garanterar en balanserad verksamhet för ackrediteringsorganen.

Ändringsförslag 95
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den inbördes utvärderingen i fråga om Den inbördes utvärderingen i fråga om 
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ackreditering av miljökontrollanter enligt 
denna förordning, som ska anordnas av det 
organ som avses i artikel 30.1 i enlighet 
med artikel 10 i förordning (EG) 
nr xxxx/2008, ska minst omfatta en 
bedömning av regler och rutiner för 
följande:

ackreditering av miljökontrollanter enligt 
denna förordning, som ska anordnas av det 
organ som avses i artikel 30.1 i enlighet 
med artikel 10 i förordning (EG) 
nr xxxx/2008, ska minst omfatta en 
bedömning av regler och rutiner och de 
synpunkter som framförts av 
organisationerna eller för deras räkning 
för följande:

Or. it

Ändringsförslag 96
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta en PR-plan som 
innehåller mål, åtgärder och initiativ för 
att främja Emas generellt sett och för att 
uppmuntra organisationer att delta i Emas.

Medlemsstaterna ska stödja åtgärder och 
initiativ för att främja Emas generellt sett 
och för att uppmuntra organisationer att 
delta i Emas.

Or. en

Motivering

Införandet av tvingande åtgärder för att främja Emas i medlemsstaterna kan inte accepteras. 
Medlemsstaterna kan bara främja instrumentet Emas utifrån sina tillgängliga ekonomiska 
resurser.

Ändringsförslag 97
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bedriva 
PR-verksamhet för Emas, inbegripet att

Medlemsstaterna ska bedriva 
PR-verksamhet för Emas, inbegripet att



PE419.878v01-00 42/58 AM\765244SV.doc

SV

(1) främja utbyte av kunskap och bästa 
praxis mellan alla berörda parter när det 
gäller Emas,

(1) främja utbyte av kunskap och bästa 
praxis mellan alla berörda parter när det 
gäller Emas,

(2) utarbeta effektiva metoder för att 
främja Emas och ställa dem till 
organisationers förfogande,

(2) utarbeta effektiva metoder och ställa 
dem till organisationers förfogande för att 
uppnå och kommunicera miljöprestanda i 
världsklass,

(3) ge tekniskt stöd till organisationer då de 
fastställer och genomför sin 
marknadsföringsverksamhet,

(3) ge tekniskt stöd till organisationer för 
att uppnå miljöprestanda i världsklass,

(4) uppmuntra partnerskap mellan 
organisationer för att främja Emas,

(4) uppmuntra partnerskap mellan 
organisationer för att främja Emas,

(4a) utvärdera miljöprestanda för 
Emas-registrerade organisationer jämfört 
med icke-registrerade organisationer med 
hjälp av lämpliga jämförbara indikatorer 
och riktmärken,
(4b) belöna organisationer med 
enastående miljöprestanda med hjälp av 
lämpliga jämförbara indikatorer, 
riktmärken och poängsystem.

Or. en

Motivering

Emas måste användas som ett instrument för att förbättra miljöprestanda och styrka sådan 
prestanda. 

Ändringsförslag 98
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
gemenskapens lagstiftning, framför allt 
lagstiftning om konkurrens, beskattning 
och statligt stöd, ska medlemsstaterna i 
tillämpliga fall vidta åtgärder för att 
underlätta för organisationer att bli eller 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
gemenskapens lagstiftning, framför allt 
lagstiftning om konkurrens, beskattning 
och statligt stöd, ska medlemsstaterna i 
tillämpliga fall vidta åtgärder för att belöna 
Emas-registrerade organisationer under 
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fortsätta vara Emas-registrerade. 
Åtgärderna ska utformas på något av 
följande två sätt:

förutsättning att de kan uppvisa 
miljöprestanda som är bättre än 
genomsnittet och betydligt bättre än 
gällande lagstadgade krav eller en 
betydande förbättring av prestanda, och 
som i förekommande fall uppnår de 
nivåer för världsklass som anges i 
referensdokumenten för specifika 
sektorer. Kommissionen ska utarbeta ett 
ledningsdokument för att verifiera detta 
krav. Denna åtgärd, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

a) Regellättnader, så att en Emas-
registrerad organisation anses efterleva 
vissa lagstadgade miljökrav som fastställs 
i andra rättsakter och som identifierats av 
de behöriga myndigheterna.
b) Bättre lagstiftning, genom vilken andra 
rättsakter ändras så att bördan för 
organisationer som deltar i Emas 
undanröjs, minskas eller förenklas, i syfte 
att främja effektivt fungerande 
marknader och ökad konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Enbart registrering i Emas bör inte belönas. Alla stimulanser eller belöningar ska vara 
kopplade till mät- och kontrollerbara prestationer och resultat. Ett vägledande dokument 
krävs därför.

Ändringsförslag 99
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år lämna en 
rapport till kommissionen om de åtgärder 

Medlemsstaterna ska vart femte år lämna 
en rapport till kommissionen om de 
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som har vidtagits enligt denna förordning. åtgärder som har vidtagits enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Kravet på årlig rapportering skulle skapa tunga administrativa bördor i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 100
Richard Seeber, Maria Berger

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en databas över miljöredovisningar och 
miljöprestandarapporter i elektroniskt 
format.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna databasen skulle skapa en ytterligare arbetsbelastning för medlemsstaterna 
och inte vara kostnadseffektiv. Dessutom skulle den bli ett hot mot småföretagen som är 
rädda för sina konkurrenter.

Ändringsförslag 101
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
gemenskapens lagstiftning om offentlig 
upphandling ska kommissionen och andra 
av gemenskapens institutioner och organ i 
tillämpliga fall hänvisa till Emas eller 
likvärdiga miljöledningssystem som 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
gemenskapens lagstiftning om offentlig 
upphandling ska kommissionen och andra 
av gemenskapens institutioner och organ i 
tillämpliga fall hänvisa till Emas som 
villkor för fullgörande av 
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villkor för fullgörande av 
byggentreprenads- och tjänstekontrakt.

byggentreprenads- och tjänstekontrakt
under förutsättning att den 
Emas-registrerade organisationen kan 
uppvisa miljöprestanda som ligger över 
genomsnittet och som är betydligt bättre 
än gällande lagstadgade krav eller klart 
förbättrade prestanda och uppnår de 
nivåer i världsklass som anges i 
referensdokumenten för specifika 
sektorer, där sådana finns. De vägledande 
dokument som utarbetats av 
kommissionen och som anges i artikel 39 
ska användas i detta syfte.

Or. en

Motivering

Enbart registrering i Emas bör inte belönas. Alla stimulanser eller belöningar ska vara 
kopplade till mät- och kontrollerbara prestationer och resultat. Ett vägledande dokument 
krävs därför. 

Ändringsförslag 102
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det sker ett 
informationsutbyte och samarbete mellan 
medlemsstaterna och andra berörda 
parter när det gäller bästa 
miljöledningspraxis för relevanta 
sektorer, så att det utarbetas
referensdokument för specifika sektorer
som innehåller bästa miljöledningspraxis 
och indikatorer för miljöprestanda för 
specifika sektorer.

Kommissionen ska utarbeta
referensdokument för specifika 
(del)sektorer som innehåller bästa 
miljöledningspraxis, minimikrav för 
miljöprestanda som går betydligt längre 
än lagstadgade minikrav, indikatorer för 
miljöprestanda, riktvärden för resultat i 
världsklass och poängsystem som anger 
prestationsnivåer.

När den utarbetar referensdokument för 
specifika (del)sektorer ska kommissionen 
ta hänsyn till gemenskapens 
miljöprioriteringar, den relativa 
betydelsen av miljöbelastningen från 
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organisationerna i en (del)sektor av 
ekonomin, den befintliga 
miljölagstiftningen och den lagstiftning 
som förbereds, BREF-dokument, kriterier 
för miljömärkning, industririktmärken, 
program för utfasning av kemikalier, 
miljöaspekter som anges i bilaga I till 
denna förordning och särskild forskning 
om företagsindikatorer som inletts av 
kommissionen.
Efter att ha samrått med samtliga berörda 
intressenter inom sektorn eller delsektorn 
i fråga, såsom företag, fackföreningar, 
handlare, återförsäljare, importörer, 
miljöskyddsgrupper och 
konsumentorganisationer, ska 
kommissionen senast den 1 januari 2010 
fastställa en arbetsplan som ska 
offentliggöras. Arbetsplanen ska 
innehålla en förteckning med förslag på 
vilka sektorer och delsektorer som under 
den kommande treårsperioden 
inledningsvis ska prioriteras för 
antagandet av referensdokument för 
specifika sektorer. Förteckningen ska 
sedan kompletteras för samtliga sektorer. 
Arbetsplanen ska revideras regelbundet 
av kommissionen efter samråd med alla 
berörda intressenter.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Fasta sektorspecifika regler bör fastställas utifrån gemenskapens miljöprioriteringar. 
Referensdokumenten för specifika sektorer bör, förutom jämförbara indikatorer för 
miljöprestanda, även inkludera riktmärken och poängsystem. Det blir nödvändigt att 
fastställa sådana dokument för delsektorer. Kommissionen bör tillhandahålla arbetsplaner 
för detta för att kunna garantera en effektiv fördelning av resurser och en prioritering av 
olika sektorer, vilket redan sker enligt direktivet om miljövänlig utformning av 
energikrävande produkter.
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Ändringsförslag 103
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det sker ett 
informationsutbyte och samarbete mellan 
medlemsstaterna och andra berörda parter 
när det gäller bästa miljöledningspraxis för 
relevanta sektorer, så att det utarbetas 
referensdokument för specifika sektorer 
som innehåller bästa miljöledningspraxis 
och indikatorer för miljöprestanda för 
specifika sektorer.

Kommissionen ska se till att det sker ett 
informationsutbyte och samarbete mellan 
medlemsstaterna och andra berörda parter 
när det gäller bästa miljöledningspraxis för 
relevanta sektorer, så att det utarbetas 
referensdokument för specifika sektorer 
som innehåller bästa miljöledningspraxis 
och indikatorer för miljöprestanda för 
specifika sektorer. Utnyttjandet av dessa 
dokument och indikatorer är inte 
obligatoriskt.

Or. en

Motivering

Användningen bör inte vara obligatorisk, eftersom det skulle skapa en mycket stor 
arbetsbelastning för företag, framför allt små och medelstora företag och leda till fler 
avhopp.

Ändringsförslag 104
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga II – kolumn 2 – del B.3 – Arbetstagarnas delaktighet – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förutom dessa krav ska arbetstagare 
vara delaktiga i den process som syftar till 
att ständigt förbättra organisationens 
miljöprestanda på följande sätt: 

(3) Förutom dessa krav ska arbetstagare 
vara delaktiga, i enlighet med den egna 
yrkesrollen och behörigheten, i den 
process som syftar till att ständigt förbättra 
organisationens miljöprestanda på följande 
sätt: 

Or. it
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Motivering

Det är nödvändigt att se till att förfarandet för att engagera arbetstagarna som beskrivs här 
motsvarar deras funktioner och behörigheter.

Ändringsförslag 105
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del B – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En sammanfattning av tillgängliga 
uppgifter om organisationens 
miljöprestanda i relation till dess 
övergripande och detaljerade miljömål med 
avseende på dess betydande miljöpåverkan. 
Rapporteringen ska avse kärnindikatorer 
och andra befintliga indikatorer för 
miljöprestanda som kan vara av relevans,
i enlighet med avsnitt D.

e) En sammanfattning av tillgängliga 
uppgifter om organisationens 
miljöprestanda i relation till dess 
övergripande och detaljerade miljömål med 
avseende på dess betydande miljöpåverkan. 
Rapporteringen ska avse indikatorer, 
riktmärken och poängsystem som är 
specifika för de olika (del)sektorerna i 
enlighet med avsnitt D.

Or. en

Motivering

De föreslagna kärnindikatorerna medger inga jämförelser av prestanda mellan olika företag. 
Miljöuppgifter utan riktmärken och poängsystem är av begränsad nytta eftersom det är 
mycket svårt att avgöra om en viss organisations prestanda är bra eller dålig. Det blir 
nödvändigt att fastställa sådana indikatorer för olika delsektorer.

Ändringsförslag 106
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del B – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Övriga faktorer med avseende på 
miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i 
relation till lagstadgade krav med avseende 
på deras betydande miljöpåverkan.

f) Övriga faktorer med avseende på 
miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i 
relation till lagstadgade krav och om 
möjligt uppmätta prestationsuppgifter
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jämfört med lagstadgade gränsvärden
med avseende på deras betydande 
miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Där det finns lagstadgade gränsvärden bör de användas som riktmärken och mätuppgifter
ska presenteras för att visa i vilken utsträckning en viss organisations prestationer är bättre 
än minimikraven (t.ex. utsläppsvärdet för ett visst förorenande ämne, jämfört med högsta 
tillåtna halt).

Ändringsförslag 107
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del B – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av tillämpliga 
lagstadgade miljökrav och bevis för att 
dessa krav efterlevs.

g) En beskrivning av tillämpliga 
lagstadgade miljökrav, bästa tillgängliga 
teknik enligt beskrivningen i relevanta 
BREF-dokument där sådana finns, krav 
på lägsta miljöprestationer, bästa praxis 
och riktmärken för prestationer i 
världsklass i enlighet med avsnitt D, bevis 
för att dessa krav efterlevs och alla fall av 
bristande efterlevnad samt påföljder.

Or. en

Motivering

Miljöbeskrivningens prestationsdimension måste stärkas. Det är också viktigt att alla 
miljörelaterade överträdelser inom rapporteringsperioden redovisas.
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Ändringsförslag 108
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. Miljöprestandarapport C. Miljöredovisning
Miljöprestandarapporten ska minst 
omfatta de element och uppfylla de 
minimikrav som anges nedan:

Den uppdaterade miljöredovisningen ska 
bestå av en uppdatering av 
miljöredovisningen.

Miljöredovisningen ska inkludera namn 
och ackrediteringsnummer för 
miljökontrollanten och kontrolldatum.

a) En sammanfattning av tillgängliga 
uppgifter om organisationens 
miljöprestanda i relation till dess 
övergripande och detaljerade miljömål 
med avseende på dess betydande 
miljöpåverkan. Rapporteringen ska avse 
kärnindikatorer och andra befintliga 
indikatorer för miljöprestanda som kan 
vara av relevans, i enlighet med avsnitt D.
b) Övriga faktorer med avseende på 
miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i 
relation till lagstadgade krav med 
avseende på deras betydande 
miljöpåverkan.
c) En beskrivning av tillämpliga 
lagstadgade miljökrav och bevis för att 
dessa krav efterlevs.
d) Miljökontrollantens namn och 
ackrediteringsnummer samt datum för 
godkännandet.

Or. en

Motivering

Utarbetandet av en miljöprestandarapport (enligt bilagorna C och D) skapar oacceptabla 
administrativa bördor för företagen och kan inte accepteras. Detta skulle gå stick i stäv med 
alla EU:s försök att förenkla Emas och öka antalet Emas-deltagare. Nuvarande praxis att 
årligen uppdatera miljöbeskrivningarna bör behållas.
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Ändringsförslag 109
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del C – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En sammanfattning av tillgängliga 
uppgifter om organisationens 
miljöprestanda i relation till dess 
övergripande och detaljerade miljömål med 
avseende på dess betydande miljöpåverkan. 
Rapporteringen ska avse kärnindikatorer 
och andra befintliga indikatorer för 
miljöprestanda som kan vara av relevans, 
i enlighet med avsnitt D.

a) En sammanfattning av tillgängliga 
uppgifter om organisationens 
miljöprestanda i relation till dess 
övergripande och detaljerade miljömål med 
avseende på dess betydande miljöpåverkan. 
Rapporteringen ska avse indikatorer som 
är specifika för respektive (del)sektor, 
samt riktmärken och poängsystem i 
enlighet med avsnitt D.

Or. en

Motivering

De föreslagna kärnindikatorerna medger inga jämförelser av prestanda mellan olika företag. 
Miljöuppgifter utan riktmärken och poängsystem är av begränsad nytta eftersom det är 
mycket svårt att avgöra om en viss organisations prestanda är bra eller dålig. Det blir därför 
nödvändigt att fastställa indikatorer för olika delsektorer.

Ändringsförslag 110
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del C – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Övriga faktorer med avseende på 
miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i 
relation till lagstadgade krav med avseende 
på deras betydande miljöpåverkan.

b) Övriga faktorer med avseende på 
miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i 
relation till lagstadgade krav och uppmätta 
prestationsuppgifter jämfört med 
gränsvärden med avseende på deras 
betydande miljöpåverkan.

Or. en
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Motivering

Där det finns i lag fastställda gränsvärden bör de användas som riktmärken och mätuppgifter
ska presenteras för att visa i vilken utsträckning en viss organisations prestationer är bättre 
än minimikraven (t.ex. utsläppsvärdet för ett visst förorenande ämne, jämfört med högsta 
tillåtna halt).

Ändringsförslag 111
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del C – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av tillämpliga 
lagstadgade miljökrav och bevis för att 
dessa krav efterlevs.;

c) En beskrivning av tillämpliga 
lagstadgade miljökrav, bästa tänkbara 
teknik enligt beskrivningen i relevanta 
BREF-dokument där sådana finns, krav 
på lägsta miljöprestanda, bästa praxis och 
riktmärken för världsklass i enlighet med 
avsnitt D, bevis för att dessa krav efterlevs
och alla fall av bristande efterlevnad samt 
påföljder.

Or. en

Motivering

Miljöbeskrivningens prestationsdimension måste stärkas. Det är också viktigt att alla 
miljörelaterade överträdelser inom rapporteringsperioden redovisas.

Ändringsförslag 112
Maria Berger, Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – del D

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del D i bilaga IV utgår.

Or. en
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Motivering

Detta skulle kraftigt öka kostnader och arbetsbelastning för små organisationer. Det skulle 
vara särskilt skadligt vid en tidpunkt när små företag har problem med kassaflödet. Det skulle 
dessutom gå stick i stäv med alla EU:s försök att förenkla Emas och öka antalet 
Emas-deltagare. Det skulle också göra det mindre attraktivt för befintliga organisationer att 
stanna kvar i Emas. 

Ändringsförslag 113
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del D – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Kärnindikatorer och andra befintliga 
indikatorer för miljöprestanda som kan 
vara av relevans

D. Kärnindikatorer som är specifika för en 
viss (del)sektor och andra befintliga 
indikatorer för miljöprestanda som kan 
vara av relevans

Or. en

Motivering

De föreslagna kärnindikatorerna medger inga jämförelser av prestanda mellan olika företag. 
Miljöuppgifter utan riktmärken och poängsystem är av begränsad nytta eftersom det är 
mycket svårt att avgöra om prestanda är bra eller dålig. Det blir nödvändigt att fastställa 
sådana indikatorer för olika delsektorer.

Ändringsförslag 114
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del D – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisationerna ska både i 
miljöredovisningen och 
miljöprestandarapporten rapportera om 
kärnindikatorerna i den mån dessa berör 
organisationens direkta miljöaspekter och 
andra befintliga indikatorer för 

Organisationerna ska både i 
miljöredovisningen och 
miljöprestandarapporten rapportera om 
kärnindikatorerna som är specifika för en 
viss (del)sektor i den mån dessa berör 
organisationens direkta och indirekta 
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miljöprestanda som är av relevans enligt 
nedan.

miljöaspekter och andra befintliga 
sektorspecifika indikatorer för 
miljöprestanda som är av relevans enligt 
nedan.

Or. en

Motivering

De föreslagna kärnindikatorerna medger inga jämförelser av prestanda mellan olika företag. 
Miljöuppgifter utan riktmärken och poängsystem är av begränsad nytta eftersom det är 
mycket svårt att avgöra om prestanda är bra eller dålig. Det blir nödvändigt att fastställa 
sådana indikatorer för olika delsektorer.

Ändringsförslag 115
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del D – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
2. Kärnindikatorer 2. Sektorspecifika kärnindikatorer

(a) Kärnindikatorer ska avse alla typer av 
organisationer. De är inriktade på 
prestanda inom följande viktiga 
miljöområden:

(a) Sektorspecifika kärnindikatorer ska 
avse alla typer av organisationer. De är 
inriktade på prestanda inom följande 
viktiga miljöområden:

Energieffektivitet Energiintensitet
Materialeffektivitet Materialintensitet
Vatten Vattenintensitet
Avfall Avfallsintensitet
Biologisk mångfald och intensitet vad gäller utsläpp av 

växthusgaser
Utsläpp
(b) Varje kärnindikator består av 
följande:

För att underlätta meningsfulla 
jämförelser mellan organisationer ska 
(del)sektorernas referensdokument ange 
ytterligare detaljer och, framför allt

(i) En siffra A som visar sammanlagd 
årlig förbrukning/påverkan inom ett visst 
område.

(i) fastställa aktiviteter, processer eller 
produkter för en viss (del)sektor som 
orsakar de största miljöeffekterna,
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(ii) En siffra B som visar organisationens 
sammanlagda årliga produktion.

(ii) exakt definiera indikatorns syfte (t.ex. 
typen av material eller avfall), 
systemgränser och mätmetod eller 
beräkningsmetod,

(iii) En siffra R som anger förhållandet 
A/B.

(iii) fastställa lämplig enhet och 
normaliseringsreferens för indikatorns 
resultat (t.ex. energiförbrukning per ton 
cement som framställs, 
pappersförbrukning per bankanställd och 
år, genomsnittlig bränsleförbrukning för 
en bilpark).

Varje organisation ska rapportera om alla 
tre element för varje indikator.

De indikatorer som angavs i 
referensdokumenten för de olika 
(del)sektorerna ska användas när sådana 
finns. 

Sammanlagd årlig förbrukning/påverkan 
inom ett visst område, siffra A, ska 
rapporteras enligt följande:
(i) om energieffektivitet
* avseende ”sammanlagd direkt 
energiförbrukning” ska den 
sammanlagda årliga energiförbrukningen 
anges i ton oljeekvivalenter (toe),
* avseende ”sammanlagd förnybar 
energiförbrukning” ska den 
sammanlagda årliga förbrukningen av 
energi (el och värme) från förnybara 
källor anges i ton oljeekvivalenter (toe).
(ii) om materialeffektivitet
* avseende ”årligt massflöde för olika 
material som används” (utom 
energibärare och vatten) uttryckt i ton.
(iii) om vatten
* avseende ”sammanlagd årlig 
vattenförbrukning” uttryckt i m³.
(iv) om avfall
* avseende ”sammanlagd årlig 
avfallsproduktion” uttryckt i ton.
(v) om biologisk mångfald
* avseende ”markanvändning” uttryckt i 
m².
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(vi) om utsläpp
* avseende ”sammanlagda årliga utsläpp 
av växthusgaser” uttryckt i ton 
koldioxidekvivalenter.
Uppgifterna om en organisations 
sammanlagda årliga utflöde (B) är 
samma för alla områden, men anpassas 
till olika typer av organisationer, 
beroende på deras verksamhetstyp. I 
synnerhet skiljer man mellan 
organisationer som är verksamma inom 
produktionssektorn (industri) å ena sidan, 
där siffran ska ange det sammanlagda 
årliga bruttoförädlingsvärdet uttryckt i 
miljoner euro (eller för små 
organisationer: den sammanlagda årliga 
omsättningen eller antalet anställda) och 
organisationer i den icke-
produktionssektorn (förvaltning/tjänster) 
å andra sidan, där siffran ska ange 
organisationens storlek uttryckt i antal 
anställda.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 116
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del D – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Övriga relevanta indikatorer för 3. Övriga relevanta indikatorer för 
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miljöprestanda miljöprestanda som är specifika för olika 
(del)sektorer

Alla organisationer ska alltså årligen 
rapportera om sina prestanda när det gäller 
de specifika miljöaspekter som identifierats 
i organisationens miljöredovisning, och i 
förekommande fall ta hänsyn till och 
hänvisa till referensdokument för specifika 
sektorer enligt artikel 46 i denna 
förordning.

Alla organisationer ska alltså årligen 
rapportera om sina prestanda när det gäller 
de specifika miljöaspekter som identifierats 
i (del)sektorns referensdokument för 
specifika sektorer enligt artikel 46 i denna 
förordning när sådana finns. Rapporterna 
ska vara inriktade på de miljöaspekter i 
bilaga I som inte anges i punkt 2 i del D i 
bilaga IV.

Därvid får organisationerna välja att 
använda andra relevanta befintliga 
indikatorer för miljöprestanda och 
försäkra sig om att de indikatorer de 
väljer
i) ger en korrekt värdering av 
organisationens miljöprestanda,
ii) är förståeliga och entydiga,
iii) tillåter årliga jämförelser för 
bedömningar av organisationens 
miljöprestanda,
iv) i förekommande fall möjliggör 
jämförelse med referenstal inom den 
aktuella sektorn, det aktuella landet eller 
den aktuella regionen,
v) möjliggör en jämförelse med 
tillämpliga lagstadgade krav.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att man på ett sätt som inte kan missförstås anger att användningen av 
indikatorer enligt vad som framgår av (del)sektorernas referensdokument är obligatoriskt när 
sådana finns tillgängliga.
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Ändringsförslag 117
Jens Holm

Förslag till förordning
Bilaga IV – del D – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Frivilliga övriga indikatorer
Organisationerna kan välja att utnyttja 
relevanta befintliga indikatorer för 
miljöprestanda, förutom de som anges i 
dokumenten för specifika (del)sektorer, 
och därvid tillse att de indikatorer som 
väljs
i) ger en korrekt bedömning av 
organisationens prestanda,
ii) är förståeliga och otvetydiga,
iii) möjliggör en jämförelse med 
föregående år för att utvärdera hur 
organisationens miljöprestationer har 
utvecklats,
iv) medger en jämförelse med lämpliga 
sektoriella, nationella eller regionala 
riktmärken.

Or. en

Motivering

(Denna text bygger på den tidigare bilaga IV, D.3.2.) För tydlighets skull bör de indikatorer 
som definieras i referensdokumenten för specifika sektorer skiljas från dem som definieras av 
organisationerna själva (dvs. de senare bör ingå i ett separat stycke). Förutom de led som för 
närvarande räknas upp bör kriteriet ”jämförelser mellan organisationer” läggas till.
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