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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we 
Wspólnocie (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0402),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0278/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6–0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 
okazało się skuteczne w promowaniu 
poprawy poziomu ekologiczności 
organizacji; doświadczenie zdobyte 
podczas jego stosowania należy 
wykorzystać w celu zwiększania zdolności 
EMAS do poprawy ogólnego poziomu 
ekologiczności organizacji.

(7) Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 
okazało się w ograniczonym stopniu
skuteczne w promowaniu poprawy 
poziomu ekologiczności organizacji; 
doświadczenie zdobyte podczas jego 
stosowania należy wykorzystać w celu 
zwiększania zdolności EMAS do poprawy 
ogólnego poziomu ekologiczności 
organizacji.
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Or. en

Uzasadnienie

W badaniu EVER przeprowadzonym na zlecenie DG ds. Środowiska stwierdzono, że 
większość badań ilościowych nie była w stanie potwierdzić lepszego poziomu ekologiczności 
organizacji zarejestrowanych w EMAS w porównaniu do innych organizacji, dlatego istotne 
jest, żeby dokonać przeglądu wpływu systemu. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Logo EMAS powinno stanowić dla 
organizacji atrakcyjne narzędzie 
komunikacyjne i marketingowe, 
pozwalające na pogłębianie wiedzy 
klientów o systemie. Zasady stosowania 
logo EMAS należy uprościć poprzez 
zastosowanie jednego logo, zaś 
obowiązujące ograniczenia należy znieść,
chyba że mogłoby to doprowadzić do
pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych.

(15) Logo EMAS powinno stanowić dla 
organizacji atrakcyjne narzędzie 
komunikacyjne i marketingowe, 
pozwalające na pogłębianie wiedzy 
klientów o systemie. Zasady stosowania 
logo EMAS należy uprościć poprzez 
zastosowanie jednego logo, zaś 
obowiązujące ograniczenia należy znieść, z 
zastrzeżeniem ograniczeń odnoszących się 
do produktu i opakowania. Nie powinno 
być pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie logo EMAS na produkcie i opakowaniu może doprowadzić do pomylenia z 
oznakowaniem ekologicznym.   Zaproponowane brzmienie przejęto z obecnego
rozporządzenia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Mając na uwadze jednolite stosowanie (24) Mając na uwadze jednolite stosowanie 
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niniejszego rozporządzenia Komisja w 
stosownych przypadkach opracuje 
sektorowe dokumenty referencyjne w 
dziedzinie objętej rozporządzeniem.

niniejszego rozporządzenia Komisja 
opracuje sektorowe dokumenty 
referencyjne w dziedzinie objętej 
rozporządzeniem na podstawie programu 
priorytetów.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, żeby Komisja wydawała sektorowe dokumenty referencyjne w oparciu o program 
priorytetów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi, w stosownym 
przypadku, w świetle doświadczenia 
uzyskanego po pewnym okresie jego
stosowania.

(25) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi, w stosownym 
przypadku, w świetle doświadczenia 
uzyskanego przez pięć lat po jego wejściu 
w życie. W przeglądzie takim powinno się 
w szczególności poddać ocenie wpływ 
systemu na środowisko oraz liczbę 
uczestników systemu, tak żeby podać 
informacje na potrzeby postanowienia o 
jego kontynuacji;

Or. en

Uzasadnienie

EMAS wymaga znacznych starań od uczestniczących organizacji, Komisji i państw 
członkowskich.  Niniejszy wniosek ma na celu poprawienie obecnego rozporządzenia.   W 
procesie przeglądu potrzebna jest uczciwa ocena rzeczywistego wpływu tych zmian. 



PE418.109v01-00 8/30 PR\760026PL.doc

PL

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „polityka środowiskowa” oznacza 
ogólne cele i zasady działania organizacji 
w odniesieniu do środowiska naturalnego, 
w tym ich zgodność ze wszystkimi 
odpowiednimi wymogami prawnymi w 
dziedzinie środowiska, a także 
zobowiązanie do ciągłej poprawy poziomu 
ekologiczności;

(1)„polityka środowiskowa” oznacza 
ogólne intencje i ukierunkowanie
organizacji w odniesieniu do
ekologiczności w kształcie wyrażonym 
formalnie przez dyrekcję wysokiego 
szczebla, w tym zgodność ze wszystkimi 
odpowiednimi wymogami prawnymi w 
dziedzinie środowiska, a także 
zobowiązanie do ciągłej poprawy poziomu 
ekologiczności; stwarza ona ramy dla 
działania oraz wyznaczenia zadań i celów 
środowiskowych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicje powinny być jak najściślej powiązane z ISO 14001, żeby ułatwić podejście 
postępowe.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „ekologiczność” oznacza wyniki 
prowadzonego przez organizację 
zarządzania aspektami środowiskowymi;

(2) „ekologiczność” oznacza wymierne
wyniki prowadzonego przez organizację 
zarządzania aspektami środowiskowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Definicje powinny być jak najściślej powiązane z ISO 14001, żeby ułatwić podejście 
postępowe.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „system zarządzania 
środowiskowego” oznacza część ogólnego
systemu zarządzania, która obejmuje 
strukturę organizacyjną, czynności 
planowania, zakres odpowiedzialności, 
praktyki, procedury, procesy i zasoby
służące opracowywaniu, wdrażaniu, 
osiąganiu, przeglądaniu i utrzymaniu 
polityki środowiskowej;

(12) „system zarządzania 
środowiskowego” oznacza część systemu 
zarządzania organizacją, którą 
wykorzystuje się do opracowania i 
realizacji polityki środowiskowej 
organizacji oraz zarządzania jej aspektami 
środowiskowymi; składa się on z 
powiązanych ze sobą elementów (struktura 
organizacyjna, czynności planowania, 
zakres odpowiedzialności, praktyki, 
procedury i zasoby), które wykorzystuje się 
do wyznaczenia i osiągania celów w 
zakresie ekologiczności;

Or. en

Uzasadnienie

Definicje powinny być jak najściślej powiązane z ISO 14001, żeby ułatwić podejście 
postępowe.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „sprawozdanie dotyczące poziomu 
ekologiczności” oznacza szczegółowe 
informacje udzielane społeczeństwu i 
innym zainteresowanym stronom, 
dotyczące poziomu ekologiczności 
organizacji i zgodności organizacji z 
obowiązującymi przepisami prawnymi w 
dziedzinie środowiska;

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie
Komisja zaproponowała nowy mechanizm sprawozdawczości, który nie jest potrzebny. 
Obecny system rocznych aktualizacji deklaracji środowiskowych jest wystarczający, jednak z 
zastosowaniem nowych, głównych wskaźników ekologiczności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „obiekt” oznacza geograficznie 
wydzielony obszar podlegający kontroli 
zarządczej organizacji, obejmującej 
działania, produkty i usługi, w tym całą 
infrastrukturę, sprzęt i materiały;

(20) „obiekt” oznacza geograficznie 
wydzielony obszar podlegający kontroli 
zarządczej organizacji, obejmującej 
działania, produkty lub usługi, w tym całą 
infrastrukturę, sprzęt i materiały;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) „znacząca zmiana” oznacza 
rozszerzenie zdolności o dużym znaczeniu 
lub zmianę charakteru lub działania 
organizacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „znaczącej zmiany” jest potrzebna z uwagi na przepisy art. 8.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacje, które pragną po raz 
pierwszy dokonać rejestracji,
przeprowadzają przegląd środowiskowy 
wszystkich aspektów środowiskowych 
organizacji zgodnie z wymaganiami 
załącznika I.

1. Organizacje, które pragną po raz 
pierwszy dokonać rejestracji, opracowują i 
wdrażają system zarządzania 
środowiskowego. Odpowiednie działania 
w tym celu wskazano w załącznikach I–
IV. Odpowiednio powinno się uwzględnić 
najlepsze praktyki zarządzania 
środowiskowego dla danych sektorowych 
dokumentów referencyjnych, o których 
mowa w art. 46.

Or. en

Uzasadnienie

Dla jasności przeniesiono odniesienie do przeglądu środowiskowego do kolejnego ustępu, 
żeby pokazać, że jest tylko jednym z aspektów EMAS.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organizacje dysponujące 
certyfikowanym systemem zarządzania 
środowiskowego, uznanym zgodnie z 
wymaganiami art. 45 ust 4, nie muszą 
przeprowadzać pełnego wstępnego
przeglądu środowiskowego w odniesieniu 
do informacji dostępnych w uznanym 
certyfikowanym systemie zarządzania 
środowiskowego.

3. Organizacje dysponujące 
certyfikowanym systemem zarządzania 
środowiskowego, uznanym zgodnie z 
wymaganiami art. 45 ust 4, nie muszą 
przeprowadzać przeglądu tych części, które 
uznano za równoważne z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en



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

PL

Uzasadnienie

Wszystkie istotne aspekty jakiegokolwiek systemu zarządzania środowiskowego powinny 
zostać uznane zgodnie z art. 45, a nie tylko przegląd środowiskowy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świetle wyników przeglądu 
organizacje opracowują i wdrażają system
zarządzania środowiskowego obejmujący 
wszystkie wymagania, o których mowa w 
załączniku II, oraz w stosownych 
przypadkach uwzględniający najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego dla 
danego sektora, o których mowa w art. 46.

4. Zgodnie z pkt A.3.1. załącznika II o 
systemie zarządzania środowiskowego
organizacja przeprowadza wstępny 
przegląd środowiskowy, biorąc pod uwagę 
kwestie ujęte w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie
W związku z poprawką do ust. 1 przedmiotowego artykułu przeniesiono odniesienie do 
przeglądu środowiskowego do niniejszego ustępu, żeby pokazać, że jest tylko jednym z 
aspektów EMAS.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje mogą zwrócić się do 
właściwego organu egzekucyjnego o
wydanie oświadczenia o zgodności 
zgodnie z art. 33 ust. 5.

Mogą one obejmować wydane przez 
właściwy organ egzekucyjny oświadczenie
o zgodności zgodnie z art. 33 ust. 5.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że oświadczenie o zgodności jest tylko jedną z możliwości wykazania 
zgodności prawnej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organizacje przeprowadzają audyt 
wewnętrzny zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku III.

6. Zgodnie z pkt A.5.5. załącznika II o 
systemie zarządzania środowiskowego
organizacje przeprowadzają audyt 
wewnętrzny przy poszanowaniu wymagań 
określonych w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że audyty wewnętrzne są jednym z wymogów systemu zarządzania 
środowiskowego, które wymieniono w załączniku II.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Organizacje przygotowują deklarację 
środowiskową zgodnie z wymaganiami 
części B załącznika IV.

7. Zgodnie z pkt A.5.1 załącznika II o 
systemie zarządzania środowiskowego
organizacje przygotowują deklarację 
środowiskową przy poszanowaniu 
postanowień załącznika IV.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że deklaracje środowiskowe są jednym z wymogów systemu zarządzania 
środowiskowego, które wymieniono w załączniku II.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Akredytowany weryfikator 
środowiskowy dokonuje weryfikacji
wstępnego przeglądu środowiskowego,
systemu zarządzania środowiskowego, 
procedury audytowej i deklaracji 
środowiskowej oraz zatwierdzenia 
deklaracji środowiskowej.

8. Akredytowany weryfikator 
środowiskowy dokonuje weryfikacji
całego systemu zarządzania 
środowiskowego z załącznika II, w tym 
wstępnego przeglądu środowiskowego z 
załącznika I, procedury audytowej z 
załącznika III i deklaracji środowiskowej z 
załącznika IV, a także dokonuje
zatwierdzenia deklaracji środowiskowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że przegląd środowiskowy, procedury audytowe i deklaracja 
środowiskowa stanowią wymogi systemu zarządzania środowiskowego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarejestrowana organizacja co trzy 
lata:

skreślony

(a) dokonuje weryfikacji całego systemu 
zarządzania środowiskowego i programu 
audytu,
(b) przygotowuje deklarację środowiskową 
zgodnie z wymaganiami określonymi w 
części B i D załącznika IV,
(c) uzyskuje zatwierdzenie deklaracji 
środowiskowej,
(d) przekazuje zatwierdzoną deklarację 
środowiskową właściwemu organowi,
(e) przekazuje właściwemu organowi 
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wypełniony formularz zawierający 
przynajmniej informacje określone w 
załączniku VI.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie dwóch różnych cykli sprawozdawczości i audytu nie jest potrzebne i może 
prowadzić do zamieszania. W zamian powinno się połączyć oba cykle w jednej procedurze 
rocznej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarejestrowana organizacja co roku: 2. Zarejestrowana organizacja co roku:
(a) przeprowadza audyt wewnętrzny w 
odniesieniu do poziomu ekologiczności 
oraz spełnienia stosownych wymogów 
prawnych w dziedzinie środowiska 
zgodnie z wymaganiami załącznika III,

(a) przeprowadza audyt wewnętrzny w 
odniesieniu do poziomu ekologiczności 
oraz spełnienia stosownych wymogów 
prawnych w dziedzinie środowiska 
zgodnie z wymaganiami załącznika III,

(b) przygotowuje sprawozdanie dotyczące 
poziomu ekologiczności zgodnie z 
wymaganiami określonymi w części C i D 
załącznika IV,

(b) aktualizuje i zatwierdza deklarację 
środowiskową zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku IV,

(c) przekazuje właściwemu organowi
zatwierdzone sprawozdanie dotyczące 
poziomu ekologiczności,

(c) przekazuje zatwierdzoną deklarację 
środowiskową właściwemu organowi,

(d) przekazuje właściwemu organowi 
wypełniony formularz zawierający 
przynajmniej informacje określone w 
załączniku VI.

(d) przekazuje właściwemu organowi 
wypełniony formularz zawierający 
przynajmniej informacje określone w 
załączniku VI;
(da) dokonuje weryfikacji całego systemu 
zarządzania środowiskowego i programu 
audytu.

Or. en



PE418.109v01-00 16/30 PR\760026PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wprowadzanie dwóch różnych cykli sprawozdawczości i audytu nie jest potrzebne i może 
prowadzić do zamieszania. W zamian powinno się połączyć oba cykle w jednej procedurze 
rocznej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na prośbę małej organizacji właściwy 
organ dokonuje przedłużenia trzyletniego 
okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, na 
maksymalnie pięć lat, lub rocznego 
okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, na 
maksymalnie dwa lata, o ile spełnione 
zostały następujące warunki:

1. Na prośbę małej organizacji właściwy 
organ dokonuje przedłużenia rocznego 
okresu, o którym mowa w art. 6, na 
maksymalnie dwa lata, o ile spełnione 
zostały następujące warunki:

(a) nie występują zagrożenia dla 
środowiska;

(a) wstępny przegląd środowiskowy 
wykazał, że organizacja nie ma 
znaczących aspektów środowiskowych, 
oraz

(b) organizacja nie planuje zmian 
operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego; oraz

(b) organizacja nie planuje zmian 
operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego.

(c) nie występują znaczące lokalne 
problemy związane ze środowiskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Małym organizacjom powinno się przyznać ograniczoną elastyczność.  Definicję zagrożenia 
dla środowiska dostosowuje się do definicji z art. 2.  Poprawka sprawia, że lit. (c) staje się 
zbędna. 
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja uaktualnia wstępny 
przegląd środowiskowy i odpowiednio
zmienia swoją politykę środowiskową.

2. Organizacja uaktualnia odpowiednio
właściwe części systemu zarządzania 
środowiskowego.

Or. en

Uzasadnienie

W tym brzmieniu jest jasne, że należy zmodyfikować wszystkie właściwe części.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Logo nie stosuje się w połączeniu z 
porównawczymi twierdzeniami 
dotyczącymi innych działań i usług lub w 
sposób, który mógłby doprowadzić do 
pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych.

4. Logo nie stosuje się:

– na produktach lub ich opakowaniach, 
lub
– w połączeniu z porównawczymi 
twierdzeniami dotyczącymi innych działań 
i usług lub w sposób, który mógłby 
doprowadzić do pomylenia z etykietami 
produktów ekologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie logo EMAS na produkcie i opakowaniu może doprowadzić do pomylenia z 
oznakowaniem ekologicznym. Zaproponowane brzmienie przejęto z obecnego rozporządzenia.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) właściwy organ jest przekonany, na 
podstawie otrzymanych dowodów 
rzeczowych lub pozytywnego
sprawozdania właściwego organu 
egzekucyjnego, o przestrzeganiu przepisów 
przez organizację;

(c) właściwy organ jest przekonany, na 
podstawie otrzymanych dowodów 
rzeczowych lub sprawozdania właściwego 
organu egzekucyjnego, o przestrzeganiu 
przepisów przez organizację;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy kontroli na ogół potwierdzają, że raczej stwierdzają brak dowodów na 
niezgodność niż opierają się na przedłożonym sprawozdaniu o zgodności. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy powołują forum 
właściwych organów ze wszystkich państw 
członkowskich (zwane dalej „forum”). 
Forum zbiera się przynajmniej raz do roku, 
w obecności przedstawiciela Komisji.

1. Komisja powołuje forum właściwych 
organów ze wszystkich państw 
członkowskich (zwane dalej „forum”) i 
wspiera jego prace. Forum zbiera się 
przynajmniej raz do roku.

Or. en

Uzasadnienie

Jest mało prawdopodobne, że forum podejmie prace, jeżeli ktoś nie zapewni centralnej 
koordynacji i finansowania.  Komisja najbardziej nadaje się do tego zadania.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) opracowała sprawozdanie dotyczące 
poziomu ekologiczności zgodnie z częścią 
C załącznika IV.

(c) opracowała deklarację środowiskową
zgodnie z załącznikiem IV.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie dwóch różnych cykli sprawozdawczości i audytu nie jest potrzebne i może 
prowadzić do zamieszania. W zamian powinno się połączyć oba cykle w jednej procedurze 
rocznej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Weryfikator środowiskowy jest
niezależny, w szczególności od audytora 
lub konsultanta organizacji, oraz 
wykonuje swoje zadania w sposób 
bezstronny i obiektywny.

4. Weryfikator środowiskowy jest
niezależną, zewnętrzną stroną trzecią.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że weryfikator środowiskowy ma być zewnętrzną stroną trzecią.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przez organy egzekucyjne 
właściwemu organowi, który dokonał 
rejestracji organizacji, informacji o 
niespełnieniu przez zarejestrowaną 
organizację wymagań niniejszego 
rozporządzenia, w najkrótszym możliwym 
terminie, a w każdym razie nie później niż 
w ciągu jednego miesiąca.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przez organy egzekucyjne 
właściwemu organowi, który dokonał 
rejestracji organizacji, informacji o 
niespełnieniu przez zarejestrowaną 
organizację prawnych wymagań
obowiązujących w odniesieniu do 
środowiska, w najkrótszym możliwym w 
praktyce terminie, a w każdym razie nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka doprecyzowuje, że ustęp odnosi się do zgodności z prawem ochrony środowiska, w 
którego zakresie właściwe są organy egzekucyjne, a nie z rozporządzeniem EMAS, w którego 
zakresie organy te nie są właściwe. Miesięczny termin może okazać się dla organów 
egzekucyjnych zbyt ograniczony, żeby przeprowadzić dochodzenie i złożyć doniesienie w 
danej sprawie. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pomoc w spełnieniu wymagań 
dotyczących rejestracji, o których mowa w 
art. 4-6, grupom organizacji powiązanych 
ze względu na bliskie położenie 
geograficzne lub rodzaj działalności,
udzielaną przez władze lokalne przy 
udziale stowarzyszeń branżowych, izb 
handlowych oraz zainteresowanych stron.

1. Państwa członkowskie mogą zachęcać 
władze lokalne przy udziale stowarzyszeń 
branżowych, izb handlowych oraz 
zainteresowanych stron do udzielania 
pomocy grupom organizacji powiązanych 
ze względu na bliskie położenie 
geograficzne lub rodzaj działalności, żeby 
spełniły wymagania dotyczące rejestracji, 
o których mowa w art. 4-6.

Or. en
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Uzasadnienie

EMAS jest systemem dobrowolnym.   Państwa członkowskie nie mogą zobowiązywać władz 
lokalnych i innych niezależnych organizacji do współpracy z EMAS.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja publikuje przewodnik, w 
którym określa się działania mające na 
celu uczestnictwo w EMAS. Przewodnik 
udostępnia się on-line we wszystkich 
językach urzędowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Jasny, łatwo zrozumiały przewodnik może przyciągnąć do systemu nowych uczestników.   
Jeżeli chcemy, żeby uczestniczyły w nim organizacje z całej UE, w szczególności małe 
organizacje, przewodnik należy udostępnić we wszystkich językach.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może promować współpracę 
między państwami członkowskimi w celu, 
w szczególności, osiągnięcia w całej 
Wspólnocie jednolitego i konsekwentnego 
stosowania przepisów dotyczących:

1. Komisja promuje współpracę między 
państwami członkowskimi w celu, w 
szczególności, osiągnięcia w całej 
Wspólnocie jednolitego i konsekwentnego 
stosowania przepisów dotyczących:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z poprzednią poprawką do art. 15 ust. 1.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wymianę informacji i 
współpracę między państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do najlepszych 
praktyk zarządzania środowiskowego w 
odpowiednich sektorach, w celu 
opracowania sektorowych dokumentów 
referencyjnych obejmujących najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego oraz
wskaźniki poziomu ekologiczności dla 
poszczególnych sektorów.

Komisja zapewnia wymianę informacji i 
współpracę między państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do najlepszych 
praktyk zarządzania środowiskowego w 
odpowiednich sektorach, w celu 
opracowania sektorowych i 
podsektorowych dokumentów 
referencyjnych, które mogą obejmować
najlepsze praktyki zarządzania 
środowiskowego, minimalne wymogi 
dotyczące poziomu ekologiczności 
znacząco wykraczające poza minimum 
przewidziane przepisami prawa, wskaźniki 
poziomu ekologiczności dla 
poszczególnych sektorów oraz ośrodki 
doskonałości i systemy klasyfikacji 
określające poziomy skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

Sektorowe dokumenty referencyjne powinny pomóc organizacjom w podniesieniu poziomu 
ekologiczności, zaś ujęcie punktów odniesienia dla doskonałości i systemów klasyfikacji może 
okazać się użyteczne. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu EMAS w 
świetle doświadczenia zdobytego podczas 
jego stosowania oraz zmian na arenie 
międzynarodowej. Komisja bierze pod 
uwagę sprawozdania przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu i radzie 

Komisja dokonuje przeglądu EMAS w
terminie pięciu lat po wejściu w życie w
świetle doświadczenia zdobytego podczas 
jego stosowania oraz zmian na arenie 
międzynarodowej. W przeglądzie ocenia 
się w szczególności wpływ systemu na 



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

PL

zgodnie z art. 47. środowisko oraz tendencję wyrażoną w 
liczbie uczestników, żeby podjąć decyzję w 
sprawie kontynuacji systemu. Komisja 
bierze pod uwagę sprawozdania 
przekazane Parlamentowi Europejskiemu i 
radzie zgodnie z art. 47.

Or. en

Uzasadnienie

EMAS wymaga znacznych starań od uczestniczących organizacji, Komisji i państw 
członkowskich.  Niniejszy wniosek ma na celu poprawienie obecnego rozporządzenia.   W 
procesie przeglądu potrzebna jest uczciwa ocena rzeczywistego wpływu tych zmian.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – litera a) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie organizacje muszą poświęcić 
uwagę bezpośrednim aspektom swojej 
działalności.

Wszystkie organizacje muszą poświęcić 
uwagę bezpośrednim aspektom swojej 
działalności ze szczególnym 
uwzględnieniem głównych wskaźników z 
załącznika IV.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno istnieć wyraźne powiązanie między przeglądem środowiskowym i składaniem 
sprawozdań w sprawie głównych wskaźników. Organizacje powinny określić swoje główne 
wskaźniki w przeglądzie środowiskowym, a następnie składać z nich sprawozdanie w swojej 
deklaracji środowiskowej.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt A.3 Planowanie – prawa kolumna Część B (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B Część B

dodatkowe zagadnienia, które organizacje 
wdrażające EMAS muszą uwzględnić

dodatkowe zagadnienia, które organizacje 
wdrażające EMAS muszą uwzględnić

Organizacje stosujące EMAS powinny 
stosować się do dodatkowych wymogów 
przeglądu środowiskowego z załącznika I, 
który opiera się na wymogach ISO 
„Planowanie*. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia powiązanie między załącznikiem II i załącznikiem I.   Organizacje 
składające wniosek o zarejestrowanie w EMAS muszą zastosować się do wymogów 
dodatkowych wobec wymogów dla certyfikacji ISO, przy czym wymieniono je w załączniku I. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt A.5 Sprawdzanie – prawa kolumna Część B (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B Część B
dodatkowe zagadnienia, które organizacje 

wdrażające EMAS muszą uwzględnić
dodatkowe zagadnienia, które organizacje 

wdrażające EMAS muszą uwzględnić

Organizacje stosujące EMAS powinny 
zastosować się do dodatkowych wymogów 
wewnętrznego audytu środowiskowego z 
załącznika III oraz deklaracji 
środowiskowej z załącznika IV, które 
opierają się na wymogach ISO 
„Sprawdzanie”. 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia powiązanie między załącznikiem II i załącznikami III i IV.   Organizacje 
składające wniosek o zarejestrowanie w EMAS muszą zastosować się do wymogów 
dodatkowych wobec wymogów dla certyfikacji ISO, przy czym wymieniono je w 
załącznikach III i IV.  

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - punkt C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE 
POZIOMU EKOLOGICZNOŚCI

skreślony*

Sprawozdanie dotyczące poziomu 
ekologiczności zawiera co najmniej 
określone poniżej elementy i spełnia 
następujące minimalne wymogi:
(a) streszczenie dostępnych danych 
dotyczących ekologiczności organizacji w 
porównaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
celami dotyczącymi środowiska, w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań 
organizacji na środowisko. 
Sprawozdawczość powinna obejmować 
główne wskaźniki i inne istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności 
określone w sekcji D.
(b) inne elementy dotyczące poziomu 
ekologiczności, w tym ekologiczność w 
świetle przepisów prawnych w odniesieniu 
do znaczących oddziaływań na 
środowisko;
(c) opis stosownych wymogów prawnych 
w dziedzinie środowiska i dowody na 
spełnienie tych wymogów;
(d) nazwisko i numer akredytacji 
weryfikatora środowiskowego oraz datę 
zatwierdzenia.

____

* Odniesienia do sprawozdań dotyczących 
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poziomu ekologiczności należy skreślić w całym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała nowy mechanizm podwójnej sprawozdawczości: Co trzy lata 
organizacja aktualizuje swoją deklarację środowiskową i co rok przedstawia sprawozdanie 
dotyczące poziomu ekologiczności. Jako że wymogi obu dokumentów wydają się identyczne, 
bardziej skuteczne wydaje się pozostanie przy obecnym mechanizmie pojedynczej, corocznej 
sprawozdawczości, zgodnie z którym organizacja musi aktualizować swoją deklarację 
środowiskową. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt D – ustęp 2a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Główne wskaźniki stosuje się do 
wszystkich rodzajów organizacji. Są one 
ukierunkowane na ekologiczność w 
następujących kluczowych obszarach 
środowiskowych:

(a) Główne wskaźniki stosuje się do 
wszystkich rodzajów organizacji. Są one 
ukierunkowane na ekologiczność w 
następujących kluczowych obszarach 
środowiskowych:

efektywność energetyczna; efektywność energetyczna;
efektywne wykorzystanie materiałów; efektywne wykorzystanie materiałów;

woda; woda;
Odpady Odpady

różnorodność biologiczna; różnorodność biologiczna;
oraz emisje. oraz emisje.

Jeżeli organizacja uważa, że jeden główny 
wskaźnik lub ich większa liczba nie są 
istotne dla jej bezpośrednich aspektów 
środowiskowych, przedstawia w tej 
sprawie uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Główne wskaźniki są istotnym, nowym elementem rozporządzenia i są w stanie wzmocnić 
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system. Jednak należy pozostawić elastyczność w kwestii, jakie wskaźniki należy zastosować, 
żeby zapewnić ich trafność. 
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UZASADNIENIE

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest dobrowolnym systemem unijnym, który 
pomaga organizacji w identyfikowaniu, monitorowaniu i pomiarze jej wpływu na środowisko 
oraz w składaniu sprawozdań w tej sprawie. System wprowadzono po raz pierwszy w 1995 r. 
i rozciągnięto w 2001 r. na organizacje sektora publicznego i prywatnego.    Wymaga on
niezależnej weryfikacji danych, przejrzystości i komunikacji z zainteresowanymi 
podmiotami, tak żeby długoterminowo podnieść poziom ekologiczności.

W ciągu dziesięciu lat istnienia EMAS na szczeblu krajowym i międzynarodowym 
ustanowiono wiele alternatywnych, dobrowolnych narzędzi i norm. Niektóre z tych nowych 
systemów przyciągają więcej uczestników niż EMAS.  Na przykład międzynarodowa norma 
ISO 14001 stała się wiodącym systemem zarządzania środowiskowego (EMS) i jest chętniej 
wybierana niż EMAS, ponieważ uważa się ją za mniej uciążliwą.  ISO 14001 ma na całym 
świecie ok. 130 000 uczestników, z czego 35 000 z UE.  W EMAS obecnie jest 
zarejestrowanych ok. 4200 organizacji w UE, przy czym liczba ta nie zwiększyła się znacząco 
od 2004 r., kiedy to było zarejestrowanych ok. 3100 organizacji. W przypadku najbardziej 
wydajnego w EMAS państwa członkowskiego, Niemiec, wystąpiła tendencja spadkowa: 1672 
organizacje w 2004 r. i 1415 w 2008 r. Jednak Liczba rejestracji w EMAS zwiększa się w 
niektórych innych państwach członkowskich, takich jak Hiszpania, gdzie liczba organizacji 
skoczyła z 411 w 2004 r. do 1027 w 2008 r.  

Komisja twierdzi, że o ile wymogi dla rejestracji w EMAS są surowsze, wyniki 
środowiskowe są lepsze niż w przypadku EMS.   Badania przeprowadzane przez Komisję nad 
EMAS wykazują, że problem EMS polega na tym, że skoro są one stosunkowo „młodymi” 
systemami, badania nad ich skutkami są nieprzekonujące.

Komisja korzysta z okazji w postaci przeglądu EMAS i proponuje kilka zmian, które mają na 
celu uproszczenie systemu i zwiększenie liczby uczestników do 35 000 w ciągu dziesięciu lat, 
co stanowi ten sam poziom uczestnictwa podmiotów z UE co w systemie ISO 14001.   
Zmiany obejmują: 

 „wspólną rejestrację” organizacji mających siedziby w kilku państwach 
członkowskich,

 „rejestrację grupową” organizacji, które chcą współpracować w celu uzyskania 
rejestracji,

 zmniejszenie opłat i zmniejszenie częstotliwości składania sprawozdań w przypadku 
MŚP,

 wymaganie od państw członkowskich, żeby nasiliły działania promocyjne i stworzyły 
zachęty do uczestnictwa,

 dodatkowe wsparcie Komisji poprzez wprowadzenie sektorowych dokumentów 
referencyjnych. 



PR\760026PL.doc 29/30 PE418.109v01-00

PL

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje te zmiany.  

Jednak w niektórych dziedzinach Komisja i państwa członkowskie mogłyby zrobić więcej, 
żeby zachęcić organizacje do rejestracji w EMAS, nie naruszając integralności środowiskowej 
systemu.

 Uproszczony język i lepsza struktura wniosku mogą uczynić wymogi łatwiejszymi do 
spełnienia przez organizacje. Jedna z poprawek wzywa Komisję, żeby opublikowała 
przewodnik EMAS, który mógłby być szczególnie pomocny dla małych organizacji.     
Inne poprawki doprecyzowują stosunek między różnymi wymogami z załączników.      

 Dostosowanie definicji EMAS z ISO 14001 może pomóc organizacjom w łatwiejszym 
przejściu z ISO i EMAS.     Z tego względu złożono w tej sprawie poprawki, z 
wyjątkiem przypadków, w których istnieje wyraźny powód do zmiany definicji.

 Komisja zaproponowała nowy, trzyletni cykl sprawozdawczości obok obecnego, 
rocznego cyklu sprawozdawczego. Wydaje się to niepotrzebne i może prowadzić do 
zamieszania.  Szereg poprawek łączy oba cykle w jedną procedurę roczną lub w 
rytmie dwuletnim w odniesieniu do MŚP. 

 Komisja za pomocą EMAS próbuje poprawić zgodność z unijnym prawem ochrony 
środowiska.    Z tego względu proponuje, żeby organizacje mogły składać do 
organów kontrolnych wniosek o wydanie oświadczenia o zgodności.   Krajowe 
organy kontroli na ogół nie będą chciały wydawać takiego „pozytywnego 
oświadczenia”, lecz mogą wydać oświadczenie, że nie są im wiadome przypadki 
niezgodności.   W świetle powyższych rozważań złożono odpowiednią poprawkę.

  Wprowadzenie sektorowych dokumentów referencyjnych jest nowym, ważnym 
elementem rozporządzenia i należy go wzmocnić. Należy zachęcić Komisję do 
przyjęcia obszernych dokumentów referencyjnych dla możliwie jak największej 
liczby sektorów lub podsektorów.

 Należy z zadowoleniem przyjąć fakt, że zaproponowano dodanie głównych 
wskaźników, które powinny pomóc organizacjom w sporządzaniu sprawozdań 
dotyczących ich poziomu ekologiczności. Jednak nie wszystkie ogólne wskaźniki 
będą istotne dla organizacji, więc należy stworzyć możliwość odejścia od wykazu z 
zastrzeżeniem uzasadnienia. Sektorowe dokumenty referencyjne powinny również 
zastąpić wskaźniki ogólne wskaźnikami specyficznymi dla danego sektora.

 Komisja zaproponowała zmniejszenie ograniczeń dla wykorzystywania logo EMAS, 
jednak musi być jasne, że nie wolno stosować logo na opakowaniach i produktach, 
gdyż wiąże się z tym ryzyko pomylenia z oznakowaniem ekologicznym.

 Komisja i państwa członkowskie mogłyby uczynić więcej, żeby zachęcić do 
uczestnictwa w EMAS, np. przyznając nagrody EMAS i wprowadzając do umów o 
dzieło czy o świadczenie usług odniesienia do EMAS jako warunków wykonania 
umowy.

Podsumowując, sprawozdawczyni uważa kontynuację systemu EMAS za 
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wartościową i jest zdania, że zaproponowanym zmianom należy dać czas na 
przyciągnięcie większej liczby uczestników, zachowując jednocześnie integralność 
środowiskową systemu.    W tym celu należy uprościć EMAS i wyjaśnić 
potencjalnym uczestnikom jego wartość dodaną.    Komisja musi nadal w obiektywny 
sposób monitorować postępy EMAS.   Jeżeli w czasie następnego przeglądu liczba 
uczestniczących organizacji nie zwiększy się zgodnie z planami, potrzebne będą 
propozycje alternatywne.  
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