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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0402),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0278/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 για 
την προώθηση βελτιώσεων των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
οργανισμών και η πείρα που αποκτήθηκε 
από την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού πρέπει να αξιοποιηθεί για να 
ενισχυθεί η ικανότητα του ΕMAS να 
επιφέρει βελτιώσεις στις συνολικές 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 

(7) Έχει αποδειχθεί η περιορισμένη 
αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 761/2001 για την προώθηση 
βελτιώσεων των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των οργανισμών και η πείρα 
που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του εν 
λόγω κανονισμού πρέπει να αξιοποιηθεί 
για να ενισχυθεί η ικανότητα του ΕMAS 
να επιφέρει βελτιώσεις στις συνολικές 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
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οργανισμών. οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μελέτη EVER, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΓΔ Περιβάλλοντος, περιλάμβανε τη 
δήλωση ότι οι περισσότερες ποσοτικές μελέτες δεν είχαν μπορέσει να επιβεβαιώσουν κάποια 
καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση των οργανισμών που είναι καταχωρημένοι στον EMAS, σε 
σύγκριση με άλλους οργανισμούς και, για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό να 
επανεξετασθεί η επίπτωση του συστήματος. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το λογότυπο του EMAS πρέπει να 
είναι ελκυστικό εργαλείο επικοινωνίας και 
μάρκετινγκ για τους οργανισμούς, το οποίο 
να ευαισθητοποιεί τους πελάτες. Οι 
κανόνες για τη χρήση του λογοτύπου του 
EMAS πρέπει να απλουστευθούν με τη 
χρήση ενιαίου λογότυπου και οι ισχύοντες 
περιορισμοί πρέπει να καταργηθούν, 
επειδή πρέπει να μην συγχέεται με άλλες 
οικολογικές σημάνσεις προϊόντων.

(15) Το λογότυπο του EMAS πρέπει να 
είναι ελκυστικό εργαλείο επικοινωνίας και 
μάρκετινγκ για τους οργανισμούς, το οποίο 
να ευαισθητοποιεί τους πελάτες. Οι 
κανόνες για τη χρήση του λογοτύπου του 
EMAS πρέπει να απλουστευθούν με τη 
χρήση ενιαίου λογότυπου και οι ισχύοντες 
περιορισμοί πρέπει να καταργηθούν, εκτός 
εκείνων που σχετίζονται με το προϊόν και 
τη συσκευασία. Δεν πρέπει να 
προκαλείται σύγχυση με άλλες 
οικολογικές σημάνσεις προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του λογοτύπου EMAS σε προϊόντα και συσκευασίες θα οδηγούσε σε σύγχυση με το 
οικολογικό σήμα.   Η προτεινόμενη διατύπωση έχει ληφθεί από τον ισχύοντα κανονισμό.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκπονεί, εάν ενδείκνυται,
κλαδικά έγγραφα αναφοράς, στο πεδίο που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός.

(24) Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκπονεί κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς, στο πεδίο που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός, στη βάση ενός 
προγράμματος προτεραιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι η Επιτροπή εκπονεί κλαδικά έγγραφα αναφοράς, στη 
βάση ενός προγράμματος προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
αναθεωρηθεί, εάν ενδείκνυται, βάσει της 
πείρας που θα αποκτηθεί ύστερα από 
κάποιο χρονικό διάστημα εφαρμογής του.

(25) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
αναθεωρηθεί, εάν ενδείκνυται, βάσει της 
πείρας που θα αποκτηθεί, εντός πέντε 
ετών από την έναρξη ισχύος του. Κατά 
την αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να 
αξιολογηθεί, ιδίως, η επίπτωση του 
συστήματος στο περιβάλλον και ο 
αριθμός των συμμετεχόντων στο 
σύστημα αυτό, ώστε η απόφαση σχετικά 
με τη συνέχισή του να βασισθεί σε 
συγκεκριμένα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα EMAS απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των συμμετεχόντων οργανισμών, 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.  Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη βελτίωση του 
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ισχύοντος κανονισμού.   Η έντιμη αξιολόγηση της πραγματικής επίπτωσης των αλλαγών αυτών 
είναι αναγκαία κατά τη διαδικασία αναθεώρησης. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «περιβαλλοντική πολιτική»: οι γενικοί 
στόχοι και οι αρχές δράσης ενός 
οργανισμού σε θέματα περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 
με όλες τις εφαρμοστέες νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον 
καθώς και της ανάληψης δέσμευσης για 
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων· 

(1)«περιβαλλοντική πολιτική»: οι γενικές 
επιδιώξεις και κατευθύνσεις ενός 
οργανισμού όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις του, όπως 
εκφράζονται επίσημα από τα ανώτατα 
διοικητικά όργανά του, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 
με όλες τις εφαρμοστέες νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον 
καθώς και της ανάληψης δέσμευσης για 
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Η πολιτική αυτή προσφέρει το 
πλαίσιο δράσης και ορισμού 
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ISO 14001, ώστε να 
διευκολυνθεί η κλιμακωτή προσέγγιση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «περιβαλλοντικές επιδόσεις»: τα 
αποτελέσματα της διαχείρισης εκ μέρους 
ενός οργανισμού των περιβαλλοντικών του 
πτυχών·

(2) «περιβαλλοντικές επιδόσεις»: τα 
μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης 
εκ μέρους ενός οργανισμού των 
περιβαλλοντικών του πτυχών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ISO 14001, ώστε να 
διευκολυνθεί η κλιμακωτή προσέγγιση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης»: το τμήμα του συνολικού
συστήματος διοίκησης το οποίο 
περιλαμβάνει την οργανωτική 
διάρθρωση, τον προγραμματισμό, τις 
αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις 
διαδικασίες, τις διεργασίες και τους 
πόρους για τη χάραξη, την εφαρμογή, την 
επιτυχία, την ανασκόπηση και τη 
διατήρηση της περιβαλλοντικής 
πολιτικής·

(12) «σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης»: το τμήμα του συστήματος 
διοίκησης ενός οργανισμού που 
χρησιμεύει για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής 
του και τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών πτυχών του. Πρόκειται 
για μια δέσμη αλληλοσυνδεόμενων 
στοιχείων (οργανωτική δομή, 
δραστηριότητες σχεδιασμού, 
αρμοδιότητες, πρακτικές, διαδικασίες και 
πόροι) που χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό και την επίτευξη των στόχων 
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ISO 14001, ώστε να 
διευκολυνθεί η κλιμακωτή προσέγγιση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «έκθεση περιβαλλοντικών 
επιδόσεων»: ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση του κοινού και άλλων 
ενδιαφερομένων σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις του 

διαγραφή
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οργανισμού και τη συμμόρφωσή του με 
τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει 
δυνάμει της νομοθεσίας όσον αφορά το 
περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή προτείνει έναν νέο μηχανισμό υποβολής εκθέσεων, που δεν είναι αναγκαίος. Το 
ισχύον σύστημα ετήσιων ενημερώσεων της περιβαλλοντικής δήλωσης είναι αρκετό, αλλά με 
νέους βασικούς δείκτες επιδόσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που 
υπάγεται στον διοικητικό έλεγχο ενός 
οργανισμού και όπου τελούνται 
δραστηριότητες, παράγονται προϊόντα και
παρέχονται υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των 
υποδομών, του εξοπλισμού και των 
υλικών· 

(20) συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που 
υπάγεται στον διοικητικό έλεγχο ενός 
οργανισμού και όπου τελούνται 
δραστηριότητες, παράγονται προϊόντα ή
παρέχονται υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των 
υποδομών, του εξοπλισμού και των 
υλικών·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) «ουσιαστική αλλαγή»: μια 
σημαντική επέκταση της παραγωγικής 
ικανότητας ή μια αλλαγή στη φύση ή στη 
λειτουργία του οργανισμού. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "ουσιαστικής αλλαγής" είναι αναγκαίος, λόγω των διατάξεων του άρθρου 8.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε οργανισμός που επιθυμεί να 
καταχωριστεί για πρώτη φορά διενεργεί 
περιβαλλοντική ανασκόπηση όλων των 
περιβαλλοντικών πτυχών του, σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι.

1. Κάθε οργανισμός που επιθυμεί να 
καταχωριστεί για πρώτη φορά, αναπτύσσει 
και εφαρμόζει ένα σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα μέτρα 
για την υλοποίηση του σκοπού αυτού 
περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι έως 
IV.  Για τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς, 
στα οποία αναφέρεται το άρθρο 46, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όποτε 
είναι διαθέσιμες, οι βέλτιστες πρακτικές 
στο πεδίο της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, η αναφορά σε μια περιβαλλοντική ανασκόπηση μεταφέρθηκε σε 
κατοπινή παράγραφο, ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται απλώς για άλλη μία πτυχή του EMAS. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οργανισμοί με πιστοποιημένο 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 45 
παράγραφος 4, δεν υποχρεούνται να 
διενεργήσουν πλήρη αρχική 
περιβαλλοντική ανασκόπηση όσον αφορά 
τις πληροφορίες που παρέχονται από το 
αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής 

3. Οι οργανισμοί με πιστοποιημένο 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 45 
παράγραφος 4, δεν υποχρεούνται να 
υλοποιήσουν τα μέρη εκείνα που έχουν 
αναγνωρισθεί ως αντίστοιχα του 
παρόντος κανονισμού. 



PE418.109v01-00 12/30 PR\760026EL.doc

EL

διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι συναφείς πτυχές κάθε πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και 
όχι μόνο η περιβαλλοντική ανασκόπηση, πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τα αποτελέσματα της 
ανασκόπησης, οι οργανισμοί 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη, 
εφόσον υπάρχουν, τις βέλτιστες 
πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
για τον συγκεκριμένο κλάδο, που 
αναφέρονται στο άρθρο 46.

4. Σύμφωνα με το σημείο Α.3.1 του 
Παραρτήματος ΙΙ για το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι 
οργανισμοί πραγματοποιούν μια αρχική 
περιβαλλοντική ανασκόπηση 
λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με την τροπολογία στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η αναφορά σε μια 
περιβαλλοντική ανασκόπηση μεταφέρθηκε στην παράγραφο αυτή ώστε να φαίνεται ότι 
πρόκειται απλώς για άλλη μία πτυχή του EMAS.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανισμοί μπορούν να ζητούν
βεβαίωση συμμόρφωσης από την ή τις 

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνεται βεβαίωση συμμόρφωσης 
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αρμόδιες εκτελεστικές αρχές σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 5. 

από την ή τις αρμόδιες εκτελεστικές αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 5. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι η δήλωση συμμόρφωσης είναι απλώς μια από 
τις δυνατότητες για την απόδειξη της νομικής συμμόρφωσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι οργανισμοί διενεργούν εσωτερικό 
έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος III. 

6. Σύμφωνα με το σημείο Α.5.5 του 
Παραρτήματος ΙΙ για το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι
οργανισμοί διενεργούν εσωτερικό έλεγχο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι αποτελούν μία από τις 
απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες καταγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι οργανισμοί συντάσσουν 
περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το 
παράρτημα IV μέρος B.

7. Σύμφωνα με το σημείο Α.5.1 του 
Παραρτήματος ΙΙ για το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι
οργανισμοί συντάσσουν περιβαλλοντική 
δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα IV.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι οι περιβαλλοντικές δηλώσεις αποτελούν μία 
από τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες καταγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση, 
το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
η διαδικασία ελέγχου και η 
περιβαλλοντική δήλωση επαληθεύονται
από διαπιστευμένο επαληθευτή 
περιβάλλοντος, ο οποίος και επικυρώνει 
την περιβαλλοντική δήλωση.

8. Ολόκληρο το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που περιγράφεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, περιλαμβανομένων της 
αρχικής περιβαλλοντικής ανασκόπησης 
που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, της 
διαδικασίας ελέγχου που περιγράφεται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ και της 
περιβαλλοντικής δήλωσης που 
περιγράφεται στο Παράρτημα IV,
επαληθεύεται από διαπιστευμένο 
επαληθευτή περιβάλλοντος, ο οποίος και 
επικυρώνει την περιβαλλοντική δήλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι η περιβαλλοντική ανασκόπηση, οι διαδικασίες 
ελέγχου και οι περιβαλλοντικές δηλώσεις αποτελούν απαιτήσεις του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανά τριετία ο καταχωρισμένος 
οργανισμός :

διαγραφή
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(a) μεριμνά για την επαλήθευση του 
πλήρους συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και του προγράμματος 
ελέγχου,
(β) συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙV μέρη B και Δ,
(γ) μεριμνά για την επικύρωση της 
περιβαλλοντικής δήλωσης,
(δ) διαβιβάζει την επικυρωμένη 
περιβαλλοντική δήλωση στον αρμόδιο 
φορέα,
(ε) διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα 
συμπληρωμένο έντυπο το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες 
πληροφορίες που ορίζονται στο
παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή δύο διαφορετικών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και διεξαγωγής ελέγχων είναι 
άχρηστη και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Οι δύο αυτοί κύκλοι θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε μία ενιαία ετήσια διαδικασία.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε έτος ο καταχωρισμένος 
οργανισμός:

2. Κάθε έτος ο καταχωρισμένος 
οργανισμός:

(α) διενεργεί εσωτερικό έλεγχο των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και της 
συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που 
ορίζονται στο παράρτημα III,

(α) διενεργεί εσωτερικό έλεγχο των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και της 
συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που 
ορίζονται στο παράρτημα III,

(β) συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙV μέρη B και Δ,

(β) συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙV και την προωθεί για 
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έγκριση,
(γ) διαβιβάζει την επικυρωμένη έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στον αρμόδιο 
φορέα,

(γ) διαβιβάζει την επικυρωμένη 
περιβαλλοντική δήλωση στον αρμόδιο 
φορέα,

(δ) διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα 
συμπληρωμένο έντυπο το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα
VI.

(δ) διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα 
συμπληρωμένο έντυπο το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα
VI,
(δ α) μεριμνά για την επαλήθευση του 
πλήρους συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και του προγράμματος 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή δύο διαφορετικών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και διεξαγωγής ελέγχων είναι 
άχρηστη και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Οι δύο αυτοί κύκλοι θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε μία ενιαία ετήσια διαδικασία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος 
μικρού οργανισμού, παρατείνουν, για τον 
εν λόγω οργανισμό, έως τα πέντε έτη την 
τριετή συχνότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 ή έως τα δύο έτη 
την ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Οι αρμόδιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος 
μικρού οργανισμού, παρατείνουν, για τον 
εν λόγω οργανισμό, έως τα δύο έτη την 
ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 6, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) δεν υφίστανται κίνδυνοι για το 
περιβάλλον,

(α) η αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση 
έχει δείξει ότι ο οργανισμός δεν έχει 
σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, και 

(β) ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει 
αλλαγές στη λειτουργία του οικείου 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(β) ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει 
αλλαγές στη λειτουργία του οικείου 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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και
(γ) δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας για τους μικρούς οργανισμούς.  Ο ορισμός του 
περιβαλλοντικού κινδύνου προσαρμόζεται προς τους ορισμούς του άρθρου 2.  Λόγω της 
τροπολογίας, το στοιχείο γ) περιττεύει. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός επικαιροποιεί την αρχική 
περιβαλλοντική ανασκόπηση και 
τροποποιεί την περιβαλλοντική πολιτική 
του αναλόγως.

2. Ο οργανισμός επικαιροποιεί αναλόγως 
τα συναφή στοιχεία του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι όλα τα συναφή στοιχεία πρέπει να επικαιροποιούνται.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το λογότυπο δεν χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με συγκριτικούς ισχυρισμούς 
που αφορούν άλλες δραστηριότητες και 
υπηρεσίες ή κατά τρόπο που ενδεχομένως 
να δημιουργεί σύγχυση με οικολογικές 
σημάνσεις προϊόντων.

4. Το λογότυπο δεν χρησιμοποιείται:
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για προϊόντα ή τις συσκευασίες τους, ούτε
- σε συνδυασμό με συγκριτικούς 
ισχυρισμούς που αφορούν άλλες 
δραστηριότητες και υπηρεσίες ή κατά 
τρόπο που ενδεχομένως να δημιουργεί 
σύγχυση με οικολογικές σημάνσεις 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του λογοτύπου EMAS σε προϊόντα και συσκευασίες θα οδηγούσε σε σύγχυση με το 
οικολογικό σήμα. Η προτεινόμενη διατύπωση έχει ληφθεί από τον ισχύοντα κανονισμό.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο αρμόδιος φορέας έχει πεισθεί, με 
βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία τα 
οποία έχει λάβει ή θετική έκθεση της 
αρμόδιας εκτελεστικής αρχής, ότι ο 
οργανισμός συμμορφώνεται με τις 
κείμενες διατάξεις.

(γ) ο αρμόδιος φορέας έχει πεισθεί, με 
βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία τα 
οποία έχει λάβει ή μια έκθεση της 
αρμόδιας εκτελεστικής αρχής, ότι ο 
οργανισμός συμμορφώνεται με τις 
κείμενες διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνήθως βεβαιώνουν απλώς ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν έλλειψη συμμόρφωσης, αντί να προσφέρουν μια "θετική" έκθεση για την επιβεβαίωση 
της συμμόρφωσης. 
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιοι φορείς συγκροτούν φόρουμ 
των αρμοδίων φορέων από όλα τα κράτη 
μέλη (εφεξής καλούμενο «το φόρουμ»). Το 
φόρουμ συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά 
ετησίως παρουσία αντιπροσώπου της 
Επιτροπής.

1. Οι αρμόδιοι φορείς από όλα τα κράτη 
μέλη συγκροτούν φόρουμ (εφεξής 
καλούμενο «το φόρουμ»), το οποίο 
επικουρείται από την Επιτροπή. Το 
φόρουμ συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά 
ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πιθανό ένα τέτοιο φόρουμ να μπορέσει να λειτουργήσει, εκτός εάν κάποιος προσφέρει 
τον κεντρικό συντονισμό και τη χρηματοδότηση.  Για το έργο αυτό, η περισσότερο κατάλληλη 
είναι η Επιτροπή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο οργανισμός έχει συντάξει έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων σύμφωνα με 
το παράρτημα IV μέρος Γ.

(γ) ο οργανισμός έχει συντάξει 
περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το 
παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή δύο διαφορετικών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και διεξαγωγής ελέγχων είναι 
άχρηστη και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Οι δύο αυτοί κύκλοι θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε μία ενιαία ετήσια διαδικασία.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο επαληθευτής περιβάλλοντος είναι 
ανεξάρτητος, ιδίως έναντι του ελεγκτή ή 
συμβούλου του οργανισμού, αμερόληπτος 
και αντικειμενικός κατά την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων του.

4. Ο επαληθευτής περιβάλλοντος είναι 
ένας τρίτος, ανεξάρτητος και εξωτερικός 
φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο επαληθευτής περιβάλλοντος πρέπει να είναι τρίτος 
εξωτερικός φορέας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εκτελεστικές αρχές κοινοποιούν, 
το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε 
εντός μηνός, την αδυναμία συμμόρφωσης 
ήδη καταχωρισμένου οργανισμού με τον 
παρόντα κανονισμό, στο αρμόδιο φορέα 
που έχει καταχωρίσει τον οργανισμό.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εκτελεστικές αρχές κοινοποιούν, 
το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε 
εντός δύο μηνών, την αδυναμία 
συμμόρφωσης ήδη καταχωρισμένου 
οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον, 
στον αρμόδιο φορέα που έχει καταχωρίσει 
τον οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση
Αποσαφηνίζεται ότι η παράγραφος αυτή αναφέρεται στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία για την οποία είναι αρμόδιες οι εκτελεστικές αρχές, και όχι με τον κανονισμό EMAS, 
για τον οποίο δεν είναι αρμόδιες. Εξάλλου, ένας μήνας ενδέχεται να είναι πολύ περιορισμένο 
χρονικό διάστημα για να εξετάσουν και να αναφέρουν τα συμπεράσματά τους οι αρμόδιες 
εκτελεστικές αρχές. 
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
τοπικές αρχές, με τη συμμετοχή κλαδικών 
ενώσεων επιχειρήσεων, εμπορικών 
επιμελητηρίων και ενδιαφερομένων μερών, 
παρέχουν ειδική συνδρομή σε 
συσπειρώσεις οργανισμών που σχετίζονται 
λόγω γεωγραφικής γειτονίας ή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις 
καταχώρισης που αναφέρονται στα άρθρα 
4, 5 και 6.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές, με τη 
συμμετοχή κλαδικών ενώσεων 
επιχειρήσεων, εμπορικών επιμελητηρίων 
και ενδιαφερομένων μερών, να παρέχουν 
ειδική συνδρομή σε συσπειρώσεις 
οργανισμών που σχετίζονται λόγω 
γεωγραφικής γειτονίας ή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ώστε να πληρούν τις 
απαιτήσεις καταχώρισης που αναφέρονται 
στα άρθρα 4, 5 και 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα EMAS είναι προαιρετικό.   Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποχρεώνουν τις 
τοπικές αρχές και άλλους ανεξάρτητους οργανισμούς να συνεργάζονται με αυτό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή δημοσιεύει οδηγό που 
περιγράφει τις αναγκαίες ενέργειες για τη 
συμμετοχή στο EMAS. Ο οδηγός αυτός 
διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες
της ΕΕ και στο διαδίκτυο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας σαφής και ευνόητος οδηγός θα μπορούσε να προσελκύσει νέα μέλη στο σύστημα.   Εάν 
θέλουμε να συμμετάσχουν οργανισμοί από όλη την ΕΕ, και ιδίως μικροί οργανισμοί, το κείμενο 
αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να προωθεί τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδίως 
για να επιτευχθεί ενιαία και συνεπής 
εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα των 
διατάξεων που αφορούν:

1. Η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών, ιδίως για να 
επιτευχθεί ενιαία και συνεπής εφαρμογή σε 
όλη την Κοινότητα των διατάξεων που 
αφορούν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύνδεση με την τροπολογία στο άρθρο 15, παράγραφος 1.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών και άλλων 
ενδιαφερομένων όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
στους αντίστοιχους κλάδους, ούτως ώστε 
να καταρτιστούν κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
βέλτιστη πρακτική περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και οι δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στους 
συγκεκριμένους κλάδους.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών και άλλων 
ενδιαφερομένων όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
στους αντίστοιχους κλάδους, ούτως ώστε 
να καταρτιστούν κλαδικά ή υποκλαδικά 
έγγραφα αναφοράς, όπου μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται η βέλτιστη πρακτική 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ελάχιστες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων 
που θα υπερβαίνουν σημαντικά τα νόμιμα
ελάχιστα επίπεδα, οι δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στους 
συγκεκριμένους κλάδους, καθώς και 
δείκτες αναφοράς της αριστείας και 
συστήματα βαθμολόγησης για τον 
προσδιορισμό των επιδόσεων. 



PR\760026EL.doc 23/30 PE418.109v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς πρέπει να βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν την 
περιβαλλοντική επίδοσή τους και, στην κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η 
ενσωμάτωση δεικτών αναφοράς και συστημάτων βαθμολόγησης. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθεωρεί το ΕMAS, με βάση 
την πείρα που απέκτησε κατά την 
εφαρμογή του και τις διεθνείς εξελίξεις. 
Λαμβάνει υπόψη της τις εκθέσεις που 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 47.

Η Επιτροπή αναθεωρεί το ΕMAS, το 
αργότερο πέντε χρόνια μετά την έναρξη 
ισχύος του, με βάση την πείρα που 
απέκτησε κατά την εφαρμογή του και τις 
διεθνείς εξελίξεις. Στην αναθεώρηση 
αξιολογείται ιδίως η επίπτωση του 
συστήματος στο περιβάλλον και η τάση, 
από την άποψη του αριθμού των 
συμμετεχόντων, στην προοπτική της 
λήψης μιας απόφασης σχετικά με τη 
διατήρηση του συστήματος. Λαμβάνει 
υπόψη της τις εκθέσεις που υπέβαλε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 47.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα EMAS απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των συμμετεχόντων οργανισμών, 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.  Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη βελτίωση του 
ισχύοντος κανονισμού.   Η έντιμη αξιολόγηση της πραγματικής επίπτωσης των αλλαγών αυτών 
είναι αναγκαία κατά τη διαδικασία αναθεώρησης.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2 – στοιχείο α) – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να εξετάζουν 
τις άμεσες πτυχές των εργασιών τους.

Όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να εξετάζουν 
τις άμεσες πτυχές των εργασιών τους, με 
ιδιαίτερη αναφορά στους βασικούς 
δείκτες που περιγράφονται στο 
παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μια σαφής σύνδεση μεταξύ περιβαλλοντικής ανασκόπησης και εκθέσεων 
σχετικά με τους βασικούς δείκτες. Οι οργανισμοί πρέπει να αναφέρουν, στην περιβαλλοντική 
ανασκόπησή τους, τους βασικούς δείκτες τους και, στη συνέχεια, να αναφέρονται στους δείκτες 
αυτούς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δήλωσής τους.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο Α.3 -Σχεδιασμός – δεξιά στήλη Μέρος Β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος B Μέρος B

Πρόσθετα θέματα τα οποία πρέπει να 
εξετάζονται από τους οργανισμούς που 

εφαρμόζουν το EMAS

Πρόσθετα θέματα τα οποία πρέπει να 
εξετάζονται από τους οργανισμούς που 

εφαρμόζουν το EMAS

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το EMAS 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
πρόσθετες απαιτήσεις για την 
περιβαλλοντική ανασκόπηση που 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, 
επιπλέον των απαιτήσεων "σχεδιασμού" 
για την πιστοποίηση ISO. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ Παραρτήματος ΙΙ και Παραρτήματος Ι. Οι 
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οργανισμοί που ζητούν καταχώρηση για το EMAS πρέπει να συμμορφώνονται με πρόσθετες 
απαιτήσεις, επιπλέον εκείνων που επιβάλλονται για πιστοποίηση ISO, και αυτές καταγράφονται 
στο Παράρτημα Ι. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο Α.5 -Έλεγχος – δεξιά στήλη Μέρος Β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος B Μέρος B

Πρόσθετα θέματα τα οποία πρέπει να 
εξετάζονται από τους οργανισμούς που 

εφαρμόζουν το EMAS

Πρόσθετα θέματα τα οποία πρέπει να
εξετάζονται από τους οργανισμούς που 

εφαρμόζουν το EMAS

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το EMAS 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
πρόσθετες απαιτήσεις για τον εσωτερικό 
περιβαλλοντικό έλεγχο που περιγράφεται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ και για την 
περιβαλλοντική δήλωση που 
περιγράφεται στο Παράρτημα IV, 
επιπλέον των απαιτήσεων "ελέγχου" για 
την πιστοποίηση ISO. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ Παραρτήματος ΙΙ και Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV. 
Οι οργανισμοί που ζητούν καταχώρηση για το EMAS πρέπει να συμμορφώνονται με πρόσθετες 
απαιτήσεις, επιπλέον εκείνων που επιβάλλονται για πιστοποίηση ISO, και αυτές καταγράφονται 
στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV.  

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - σημείο Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

διαγραφή*
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Η έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία και ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
(α) σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού 
σε σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους του που συνδέονται 
με τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του. Για την αναφορά των 
δεδομένων χρησιμοποιούνται οι βασικοί 
δείκτες και άλλοι κατάλληλοι υφιστάμενοι 
δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο τμήμα Δ.
(β) άλλοι παράγοντες που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 
σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις που 
αφορούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις·
(γ) παράθεση των εφαρμοστέων νομικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές·
(δ) όνομα και αριθμός διαπίστευσης του 
επαληθευτή περιβάλλοντος και 
ημερομηνία επικύρωσης.

____

* οι αναφορές στην έκθεση περιβαλλοντικών 
επιδόσεων πρέπει να διαγραφούν σε όλο το 
κείμενο του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει έναν νέο μηχανισμό υποβολής εκθέσεων: ανά τριετία, ο οργανισμός θα 
επικαιροποιεί την περιβαλλοντική δήλωσή του και κάθε χρόνο θα εκπονεί μια έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο έγγραφα φαίνονται πανομοιότυπα, 
θα ήταν αποδοτικότερο να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα ενιαίας ετήσιας έκθεσης με την οποία 
ο οργανισμός επικαιροποιεί την περιβαλλοντική δήλωσή του. 
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV– σημείο Δ – παράγραφος 2 (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Οι βασικοί δείκτες ισχύουν για όλα τα 
είδη οργανισμών και επικεντρώνονται στις 
επιδόσεις στους ακόλουθους, καίριας 
σημασίας, περιβαλλοντικούς τομείς:

(α) Οι βασικοί δείκτες ισχύουν για όλα τα 
είδη οργανισμών και επικεντρώνονται στις 
επιδόσεις στους ακόλουθους, καίριας 
σημασίας, περιβαλλοντικούς τομείς:

ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή απόδοση,

αποδοτική χρήση υλικών, αποδοτική χρήση υλικών,
ύδατα, ύδατα,

απόβλητα, απόβλητα,
βιοποικιλότητα και βιοποικιλότητα και

εκπομπές. εκπομπές.

Εάν ένας οργανισμός θεωρεί ότι ένας ή 
περισσότεροι από τους βασικούς δείκτες 
δεν σχετίζεται με τις άμεσες 
περιβαλλοντικές πτυχές του, πρέπει να 
προβεί σε σχετική αιτιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί δείκτες αποτελούν ένα σημαντικό νέο στοιχείο για τον κανονισμό και θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στην ενίσχυση του συστήματος. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει κάποια ευελιξία 
στο επίπεδο των χρησιμοποιούμενων δεικτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι έχουν σχέση με το 
αντικείμενο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) είναι ένα 
προαιρετικό κοινοτικό σύστημα που βοηθά έναν οργανισμό να εντοπίζει, να παρακολουθεί, 
να μετρά και να καταγράφει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Το σύστημα αυτό 
θεσπίσθηκε το 1995 και, το 2001, επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει τόσο δημόσιους, όσο και 
ιδιωτικούς οργανισμούς.    Απαιτεί την ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων και τη 
διαφάνεια και την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να γίνει δυνατή η 
μακροπρόθεσμη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των συμμετεχόντων.

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του EMAS, θεσπίσθηκαν πολλά διαφορετικά προαιρετικά μέσα 
και προδιαγραφές, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε ορισμένα από αυτά τα νέα 
συστήματα, υπάρχει περισσότερη συμμετοχή από ό,τι στο EMAS.  Το διεθνές ISO 14001, για 
παράδειγμα, έχει γίνει το κύριο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προτιμάται σε 
σχέση με το EMAS διότι θεωρείται λιγότερο δαπανηρό.  Το ISO 14001 αριθμεί περίπου
130.000 συμμετέχοντες παγκοσμίως, από τους οποίους 35.000 στην ΕΕ.  Το EMAS έχει 
σήμερα περίπου 4.200 καταχωρημένους οργανισμούς στην ΕΕ, αριθμός που δεν έχει αυξηθεί 
σημαντικά από το 2004, οπότε είχε 3.100 συμμετέχοντες. Στο κράτος μέλος με την 
μεγαλύτερη επίδοση στον EMAS, τη Γερμανία, η τάση είναι καθοδική, από 1.672 
οργανισμούς το 2004, σε 1.415 το 2008. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη παρατηρούνται 
κάποιες αυξητικές τάσεις, όπως στην Ισπανία, όπου ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε 
από 411, το 2004, σε 1.027, το 2008.  

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ναι μεν οι απαιτήσεις για την καταχώρηση στο EMAS είναι 
αυστηρότερες, αλλά τα περιβαλλοντικά αποτελέσματά του είναι ανώτερα εκείνων που έχουν 
άλλα παρόμοια συστήματα.   Το πρόβλημα είναι ότι, εξαιτίας της "νεαρής" ηλικίας των 
συστημάτων του είδους αυτού, η έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα δεν προσφέρει 
αξιόπιστα συμπεράσματα, όπως δείχνουν οι μελέτες της ίδιας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την ευκαιρία της αναθεώρησης του EMAS για να προτείνει 
ορισμένες αλλαγές που έχουν στόχο την απλοποίηση του συστήματος και την αύξηση του 
αριθμού των συμμετεχόντων σε 35.000 εντός 10 ετών, δηλαδή το ίδιο επίπεδο συμμετοχής με 
το ISO 14001.   Στις αλλαγές περιλαμβάνονται: 

 η "εταιρική καταχώρηση" για οργανισμούς εγκατεστημένους σε πολλά κράτη μέλη,

 η "ομαδική καταχώρηση" για οργανισμούς που επιθυμούν τη συνεργασία για την 
επίτευξη της καταχώρησης,

 μειωμένα τέλη και λιγότερο συχνή εκπόνηση εκθέσεων για τις ΜΜΕ,

 την απαίτηση για τα κράτη μέλη να εντείνουν τις δραστηριότητες προώθησης του 
συστήματος και μια προσπάθεια εφαρμογής κινήτρων για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής,

 περισσότερη υποστήριξη εκ μέρους της Επιτροπής, μέσω της υιοθέτησης των 
κλαδικών εγγράφων αναφοράς. 
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Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αλλαγές αυτές.  

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα πεδία όπου η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
κάνουν περισσότερα για την προσέλκυση οργανισμών στο EMAS, χωρίς να πλήττεται η 
περιβαλλοντική ακεραιότητά του:

 Η απλοποίηση της γλώσσας και μια καλύτερα διαρθρωμένη πρόταση θα έκαναν 
ευκολότερη την εφαρμογή των απαιτήσεων για τους οργανισμούς. Μια τροπολογία 
καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν οδηγό του EMAS, ο οποίος θα 
εξυπηρετούσε ιδιαίτερα τους μικρούς οργανισμούς.     Άλλες τροπολογίες 
αποσαφηνίζουν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων απαιτήσεων που ορίζονται στα 
παραρτήματα.      

 Η προσαρμογή των ορισμών του EMAS προς εκείνους του ISO 14001 θα βοηθούσε 
τους οργανισμούς να περάσουν ευκολότερα από το ISO στο EMAS.     Συνεπώς, 
κατατέθηκαν τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση, εκτός από τα σημεία όπου 
υπάρχει σαφής λόγος για έναν διαφορετικό ορισμό.

 Η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο τριετή κύκλο εκπόνησης εκθέσεων, επιπλέον του 
σημερινού ετήσιου κύκλου. Αυτό είναι μάλλον άχρηστο και ενδέχεται να προκαλέσει 
σύγχυση.  Ορισμένες τροπολογίες επιχειρούν τον συνδυασμό των δύο κύκλων σε μια 
ετήσια διαδικασία, ή διετή, στην περίπτωση των ΜΜΕ. 

 Η Επιτροπή επιδιώκει τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω του EMAS.    Προτείνει, συνεπώς, να μπορούν οι 
οργανισμοί να ζητούν μια δήλωση συμμόρφωσης από τις ρυθμιστικές αρχές.   Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν θα θέλουν, γενικά, να δίνουν μια τέτοια "θετική
δήλωση" συμμόρφωσης, θα μπορούσαν όμως να εκδίδουν μια δήλωση ότι δεν έχουν 
υπόψη τους περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.   Έχει κατατεθεί μια τροπολογία προς την 
κατεύθυνση αυτή.

  Η υιοθέτηση των κλαδικών εγγράφων αναφοράς αποτελεί ένα σημαντικό νέο 
στοιχείο του κανονισμού και θα πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
Επιτροπή να εγκρίνει διεξοδικά έγγραφα αναφοράς για όσο το δυνατόν 
περισσότερους κλάδους και υποκλάδους.

 Οι προτεινόμενοι βασικοί δείκτες αποτελούν μια ορθή προσθήκη και θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Ωστόσο, δεν θα σχετίζονται όλοι οι γενικοί δείκτες 
με τον κάθε συγκεκριμένο οργανισμό και, συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται κάποια
απόκλιση από τον κατάλογο αυτόν, εφόσον αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί. Τα κλαδικά 
έγγραφα αναφοράς θα πρέπει επίσης να αντικαταστήσουν τους γενικούς δείκτες με 
άλλους, ειδικούς για κάθε κλάδο.

 Η Επιτροπή έχει προτείνει τη χαλάρωση των περιορισμών στη χρήση του λογοτύπου 
του EMAS, πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι το λογότυπο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε συσκευασίες και προϊόντα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί 
σύγχυση με το οικολογικό σήμα.
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 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στο EMAS, για παράδειγμα με την απονομή βραβείων 
EMAS και με την αναφορά στο EMAS ως προϋποθέσεων επίδοσης για τη σύναψη 
συμβάσεων για έργα και υπηρεσίες.

Συμπερασματικά, η εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο να συνεχίσει να υπάρχει το σύστημα 
EMAS και να δοθεί χρόνος για την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών ώστε να 
προσελκυσθούν περισσότεροι συμμετέχοντες, χωρίς όμως να θίγεται η 
περιβαλλοντική ακεραιότητά του.    Για να γίνει αυτό, το EMAS θα πρέπει να 
απλοποιηθεί και να γίνει σαφέστερη η προστιθέμενη αξία του σε όσους θα 
μπορούσαν να συμμετάσχουν.    Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την πρόοδο του EMAS, κατά τρόπο αντικειμενικό.   Εάν, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν έχει αυξηθεί όσο υπολογίζεται, θα 
χρειασθεί να αναζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις. 
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