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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)
(KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0402),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0278/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Förordning (EG) nr 761/2001 har visat 
sig vara effektiv när det gäller att främja 
förbättringar av organisationers 
miljöprestanda. Erfarenheterna från 
förordningens genomförande bör utnyttjas 
för att öka förutsättningarna för att Emas 
ska kunna förbättra organisationers 
allmänna miljöprestanda.

(7) Förordning (EG) nr 761/2001 har visat 
sig vara begränsat effektiv när det gäller 
att främja förbättringar av organisationers 
miljöprestanda. Erfarenheterna från 
förordningens genomförande bör utnyttjas 
för att öka förutsättningarna för att Emas 
ska kunna förbättra organisationers 
allmänna miljöprestanda.

Or. en
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Motivering

I EVER-studien, utförd på GD Miljö:s vägnar, sägs det att de flesta kvantitativa studier inte 
har kunnat konstatera en bättre miljöprestanda hos Emas-registrerade organisationer jämfört 
med andra organisationer, och det är just därför man måste se över effekten av ordningen. 

Ändringsförslag 2

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, och nuvarande 
restriktioner bör avskaffas, förutom de som 
rör produkter och förpackningar. Det får 
inte leda till sammanblandning med andra 
produktrelaterade miljömärken.

Or. en

Motivering

Användningen av Emas-logotypen på produkter och förpackningar skulle leda till 
sammanblandning med miljömärket. Den föreslagna formuleringen är tagen från den 
nuvarande förordningen. 

Ändringsförslag 3

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 

(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 
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det område som omfattas av förordningen. prioritetsprogram.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att kommissionen utarbetar referensdokument för specifika sektorer 
enligt ett prioritetsprogram. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Efter att ha tillämpats en viss tid bör
denna förordning ses över, om så är 
lämpligt, med hänsyn till de erfarenheter 
som gjorts.

(25) Denna förordning bör inom fem år 
efter ikraftträdandet ses över, om så är 
lämpligt, med hänsyn till de erfarenheter 
som gjorts. I denna översyn bör man 
framför allt bedöma ordningens inverkan 
på miljön och antalet deltagare i 
ordningen för att kunna informera om 
beslut avseende dess fortsättning. 

Or. en

Motivering

Emas kräver en stor insats från deltagande organisationer, kommissionen och 
medlemsstaterna. Förslagets syfte är att förbättra den befintliga förordningen. I samband 
med översynen måste man på allvar bedöma vilka effekter dessa förändringar verkligen 
innebär.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) miljöpolicy: en organisations 
övergripande mål och handlingsprinciper
i fråga om miljön, inbegripet uppfyllande 
av alla tillämpliga lagstadgade miljökrav 

(1) miljöpolicy: en organisations 
övergripande avsikter och inriktning i 
fråga om miljöprestanda, formellt uttryckt 
av ledningen, inbegripet uppfyllande av 
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samt ett åtagande om ständiga förbättringar 
av miljöprestanda.

alla tillämpliga lagstadgade miljökrav samt 
ett åtagande om ständiga förbättringar av 
miljöprestanda. Den utgör grunden för 
åtgärder och fastställande av 
övergripande och detaljerade miljömål. 

Or. en

Motivering

Definitionerna bör ligga så nära ISO 14001 som möjligt för att underlätta ett snabbt 
tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) miljöprestanda: resultatet av en 
organisations hantering av sina 
miljöaspekter.

(2) miljöprestanda: det mätbara resultatet 
av en organisations hantering av sina 
miljöaspekter. regelefterlevnad:

Or. en

Motivering

Definitionerna bör ligga så nära ISO 14001 som möjligt för att underlätta ett snabbt 
tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) miljöledningssystem: den del av det 
övergripande ledningssystemet som 
omfattar organisationsstruktur, planering, 
ansvar, praxis, rutiner, processer och 
resurser för att utveckla, införa, uppfylla, 
revidera och underhålla miljöpolicyn.

(12) miljöledningssystem: den del av en 
organisations ledningssystem som 
används för att utveckla och genomföra 
sin miljöpolicy och hantera sina 
miljöaspekter. Det är en uppsättning delar 
som är nära förbundna med varandra 
(organisationsstruktur, planering, ansvar, 
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praxis, rutiner, processer och resurser) och 
som används för att fastställa och uppfylla
miljöprestandamålen.

Or. en

Motivering

Definitionerna bör ligga så nära ISO 14001 som möjligt för att underlätta ett snabbt 
tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 8

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.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen har föreslagit ett nytt rapporteringskrav som inte behövs. Det nuvarande 
systemet med en årlig uppdatering av miljöredovisningen räcker, men nya kärnindikatorer för 
miljöprestanda behövs. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) anläggning: hela det område på en viss 
geografisk plats som står under en 
organisations kontroll och som omfattar 
verksamhet, produkter och tjänster, 
inklusive all infrastruktur, utrustning och 

(20) anläggning: hela det område på en viss 
geografisk plats som står under en 
organisations kontroll och som omfattar 
verksamhet, produkter eller tjänster, 
inklusive all infrastruktur, utrustning och 
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material. material.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) väsentlig ändring: en väsentligt 
expanderad kapacitet eller ändring i 
organisationens art eller funktion.

Or. en

Motivering

En definition av “väsentlig ändring” behövs pga. bestämmelserna i artikel 8. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Organisationer som vill bli 
förstagångsregistrerade ska göra en 
miljöutredning av organisationens alla 
miljöaspekter i enlighet med bilaga II.

1. Organisationer som vill bli 
förstagångsregistrerade ska utveckla och 
genomföra ett miljöledningssystem. 
Tillvägagångssättet för att uppnå detta 
fastslås i bilagorna I till IV. Om det är 
lämpligt, ska hänsyn tas till bästa praxis 
för miljöledning för de relevanta 
sektorsspecifika referensdokument som 
avses i artikel 46.

Or. en

Motivering

För att skapa tydlighet har hänvisningen till miljöutredningen flyttats till en senare punkt för 
att visa att det bara är en av Emas många aspekter.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Organisationer som har ett certifierat 
miljöledningssystem, erkänt enligt 
artikel 45.4, ska inte vara tvungna att 
genomföra en fullständig inledande 
miljöutredning, i fråga om information 
som tillhandahålls genom det erkända 
certifierade miljöledningssystemet.

3. Organisationer som har ett certifierat 
miljöledningssystem, erkänt enligt 
artikel 45.4, ska inte vara tvungna att 
genomföra de delar som har erkänts 
likvärdiga med denna förordning.

Or. en

Motivering

Alla relevanta aspekter av certifierade miljöledningssystem, inte endast miljöutredningen, bör 
erkännas enligt artikel 45. 

Ändringsförslag 13

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. I enlighet med punkt A.3.1 i bilaga II 
om miljöledningssystemet ska 
organisationen genomföra en inledande 
miljöutredning, med beaktande av det som 
tas upp i bilaga I.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till punkt 1 i denna artikel har hänvisningen till en 
miljöutredning flyttats till denna punkt för att visa att det bara är en av Emas aspekter. 
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisationer får begära ett utlåtande om 
efterlevnad från den eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 33.5.

Detta får innehålla ett utlåtande om 
efterlevnad från den eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 33.5. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att ett utlåtande om efterlevnad endast är ett alternativ för 
att visa att lagstadgade krav uppfylls. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Organisationer ska utföra en intern 
revision i enlighet med de krav som anges 
i bilaga III.

6. I enlighet med punkt A.5.5 i bilaga II 
om miljöledningssystemet ska
organisationer utföra en intern revision i
linje med de krav som anges i bilaga III. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att interna revisioner är ett miljöledningssystemets krav 
som anges i bilaga II. 
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. I enlighet med punkt A.5.1 i bilaga II 
om miljöledningssystemet ska
organisationer utarbeta en miljöredovisning 
i linje med bilaga IV del B.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att miljöredovisningar är ett av miljöledningssystemets krav 
som anges i bilaga II. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den inledande miljöutredningen, 
miljöledningssystemet, revisionsprocessen 
och miljöredovisningen ska kontrolleras av 
en ackrediterad miljökontrollant, och 
miljöredovisningen ska godkännas av den 
miljökontrollanten.

8. Hela det miljöledningssystem som 
anges i bilaga II, inbegripet den inledande 
miljöutredningen i bilaga I, 
revisionsprocessen i bilaga III och 
miljöredovisningen i bilaga IV ska 
kontrolleras av en ackrediterad 
miljökontrollant, och miljöredovisningen 
ska godkännas av den miljökontrollanten. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att miljöutredningen, revisionsprocessen och 
miljöredovisningen alla är krav i miljöledningssystemet. 
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En registrerad organisation ska vart 
tredje år

utgår

(a) låta kontrollera miljöledningssystemet 
och revisionsprogrammet i sin helhet,
(b) utarbeta miljöredovisningen i enlighet 
med de krav som anges i bilaga IV 
delarna B och D,
(c) få miljöredovisningen godkänd,
(d) sända den godkända 
miljöredovisningen till det behöriga 
organet,
(e) till det behöriga organet sända en 
ifylld blankett, som inkluderar åtminstone 
de minimiuppgifter som anges i bilaga VI.

Or. en

Motivering

Att införa två olika rapporterings- och revisionscykler är onödigt och kan skapa förvirring.
Istället bör de två cyklerna kombineras och göras till en årlig rutin. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 

(b) uppdatera miljöredovisningen i 
enlighet med de krav som anges i bilaga IV 
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delarna C och D, och få den godkänd, 
(c) sända den godkända 
miljöprestandarapporten till det behöriga 
organet,

(c) sända den godkända 
miljöredovisningen till det behöriga 
organet,

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

(d) till det behöriga organet sända en ifylld 
blankett, som inkluderar åtminstone de 
minimiuppgifter som anges i bilaga VI,

(da) låta kontrollera 
miljöledningssystemet och 
revisionsprogrammet i sin helhet.

Or. en

Motivering

Att införa två olika rapporterings- och revisionscykler är onödigt och kan skapa förvirring.
Istället bör de två cyklerna kombineras och göras till en årlig rutin. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

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. Behöriga organ ska på begäran av en 
liten organisation förlänga det ettåriga 
intervall som avses i artikel 6 till högst 
två år för den organisationen, under 
förutsättning att alla följande villkor 
uppfylls:

(a) Inga miljörisker föreligger. (a) Den inledande miljöutredningen har 
visat att det inte finns några betydande 
miljöaspekter i organisationen, och 

(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.

Or. en
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Motivering

En begränsad flexibilitet bör finnas för små organisationer. Definitionen av miljörisk 
anpassas till definitionerna i artikel 2. Ändringen gör att led c blir överflödig.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organisationen ska uppdatera den 
inledande miljöutredningen och ändra 
organisationens miljöpolicy i enlighet 
därmed.

2. Organisationen ska uppdatera de 
relevanta delarna av 
miljöledningssystemet i enlighet därmed.

Or. en

Motivering

Texten förtydligar att alla relevanta delar bör ändras. 

Ändringsförslag 22

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

– på produkter eller deras förpackningar, 
– tillsammans med jämförande påståenden 
om andra verksamheter och tjänster eller 
på ett sätt som kan leda till 
sammanblandning med produktrelaterade 
miljömärken.

Or. en
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Motivering

Användningen av Emas-logotypen på produkter och förpackningar skulle leda till 
sammanblandning med miljömärket. Den föreslagna formuleringen är tagen från den 
nuvarande förordningen. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 är på grundval av 
inkommet faktaunderlag eller genom en 
rapport från den behöriga 
tillsynsmyndigheten förvissad om att 
organisationen uppfyller lagstadgade krav.

Or. en

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter bekräftar i regel hellre att de inte har bevis för bristande 
efterlevnad, än att de utarbetar en positiv rapport om att kraven uppfylls.

Ändringsförslag 24

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 och bistås av kommissionen. Det 
ska sammanträda minst en gång per år.

Or. en

Motivering

Det är osannolikt att ett sådant forum skulle fungera om inte någon står för samordningen 
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och finansieringen. Kommissionen är bäst lämpad för detta. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Organisationen har utarbetat en 
miljöredovisning i enlighet med bilaga IV 
del C.

(c) Organisationen har utarbetat en 
miljöredovisning i enlighet med bilaga IV.

Or. en

Motivering

Att införa två olika rapporterings- och revisionscykler är onödigt och kan skapa förvirring.
Istället bör de två cyklerna kombineras och göras till en årlig rutin. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Miljökontrollanten ska vara oberoende, 
särskilt i förhållande till organisationens 
revisor eller konsult, opartisk och objektiv 
i sin verksamhet.

4. Miljökontrollanten ska vara en
oberoende extern tredje part. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att miljökontrollanten ska vara en extern tredje part. 
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om det visar sig att registrerade 
organisationer inte efterlever kraven i 
denna förordning ska medlemsstaterna se 
till att de behöriga tillsynsmyndigheterna 
så snart som möjligt, och i alla händelser 
inom en månad, meddelar det behöriga 
organ som har registrerat organisationen.

6. Om det visar sig att registrerade 
organisationer inte efterlever de tillämpliga 
lagstadgade miljökrav ska 
medlemsstaterna se till att de behöriga 
tillsynsmyndigheterna så snart som möjligt, 
och i alla händelser inom två månader, 
meddelar det behöriga organ som har 
registrerat organisationen.

Or. en

Motivering

Förtydligar att denna punkt avser efterlevnad av miljölagstiftning inom 
tillsynsmyndigheternas behörighetsområde, och inte av Emas-förordningen, där dessa 
myndigheter saknar kontroll. En månad kan också vara för kort för tillsynsmyndigheterna att 
hinna undersöka och rapportera incidenter.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att lokala 
myndigheter, tillsammans med 
näringslivsorganisationer, handelskamrar 
och berörda parter, ger särskilt stöd till 
grupper av organisationer som är knutna 
till varandra genom geografisk närhet eller 
företagsverksamhet för att de ska kunna 
uppfylla de registreringskrav som avses i 
artiklarna 4–6.

1. Medlemsstaterna får uppmuntra lokala 
myndigheter, tillsammans med 
näringslivsorganisationer, handelskamrar 
och berörda parter, att ge särskilt stöd till 
grupper av organisationer som är knutna 
till varandra genom geografisk närhet eller 
företagsverksamhet för att de ska kunna 
uppfylla de registreringskrav som avses i 
artiklarna 4–6.

Or. en



PE418.109v01-00 20/27 PR\760026SV.doc

SV

Motivering

Emas är ett frivilligt system. Medlemsstaterna kan inte tvinga lokala myndigheter och andra 
oberoende organisationer att samarbeta i fråga om Emas. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska offentliggöra en 
användarguide om hur man ska gå till 
väga för att delta i Emas. Guiden ska 
finnas tillgänglig på alla officiella språk 
och på Internet.

Or. en

Motivering

En tydlig och lättbegriplig guide kan locka nya deltagare till ordningen. Om vi vill att 
organisationer runt om i EU ska delta, särskilt små organisationer, måste guiden finnas 
tillgänglig på alla språk. 

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får främja samarbete 
mellan medlemsstaterna för att framför allt 
åstadkomma en enhetlig och konsekvent 
tillämpning av bestämmelserna i hela 
gemenskapen när det gäller följande:

1. Kommissionen ska främja samarbete 
mellan medlemsstaterna för att framför allt 
åstadkomma en enhetlig och konsekvent 
tillämpning av bestämmelserna i hela 
gemenskapen när det gäller följande:

Or. en

Motivering

Hör samman med tidigare ändringsförslag till artikel 15.1.
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Ändringsförslag 31

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 
eller delsektorer som kan innehålla bästa 
miljöledningspraxis, minimikrav för 
miljöprestanda som är väsentligt högre är 
de lagstadgade minimikraven, indikatorer 
för miljöprestanda för specifika sektorer 
och riktmärken för kompetens och 
klassificeringssystem för att identifiera 
prestandanivåer.

Or. en

Motivering

Referensdokumenten för specifika sektorer borde hjälpa organisationer att förbättra deras 
miljöprestanda och att införa riktmärken och klassificeringssystem skulle också kunna vara 
en hjälp.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över Emas mot 
bakgrund av erfarenheterna från dess 
tillämpning och mot bakgrund av 
internationell utveckling. Kommissionen 
ska beakta de rapporter som lämnas till 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 47.

Kommissionen ska, senast fem år efter 
ikraftträdandet, se över Emas mot 
bakgrund av erfarenheterna från dess 
tillämpning och mot bakgrund av 
internationell utveckling. Översynen ska 
framför allt bedöma hur ordningen 
påverkar miljön och utvecklingen i form 
av antal deltagare för att kunna fatta ett 
beslut om en fortsättning av ordningen.
Kommissionen ska beakta de rapporter 
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som lämnas till Europaparlamentet och 
rådet i enlighet med artikel 47.

Or. en

Motivering

Emas kräver en stor insats från deltagande organisationer, kommissionen och 
medlemsstaterna. Förslagets syfte är att förbättra den befintliga förordningen. I samband 
med översynen måste man på allvar bedöma vilka effekter dessa förändringar verkligen 
innebär. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla organisationer måste beakta de direkta 
miljöaspekterna av sin verksamhet.

Alla organisationer måste beakta de direkta 
miljöaspekterna av sin verksamhet, särskilt 
med avseende på kärnindikatorerna som 
anges i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en tydlig koppling mellan miljöutredningen och rapporteringen av 
kärnindikatorer. Organisationer bör ange sina kärnindikatorer i miljöutredningen, och sedan 
rapportera om dem i miljöredovisningen. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga II– punkt A.3 Planering – höger kolumn del B (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De organisationer som genomför Emas 
bör uppfylla de ytterligare krav på en 
miljöutredning som anges i bilaga I och 
som bygger på ISO:s ”planeringskrav”.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar kopplingen mellan Bilaga II och bilaga I. Organisationer som 
ansöker om Emas-registrering måste uppfylla ytterligare krav utöver de som behövs för 
ISO-certifiering och dessa krav anges i bilaga I.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga II– punkt A.5 Uppföljning – höger kolumn del B (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisationer som genomför Emas ska 
uppfylla de ytterligare krav på en intern 
miljörevision som anges i bilaga III och 
på en miljöredovisning som anges i 
bilaga IV, vilka bygger på ISO:s 
”uppföljningskrav”.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar kopplingen mellan bilaga II och bilagorna III och IV. 
Organisationer som ansöker om Emas-registrering måste uppfylla ytterligare krav utöver de 
som behövs för ISO-certifiering och dessa krav anges i bilagorna III och IV.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga IV– del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. MILJÖPRESTANDARAPPORT utgår*
Miljöprestandarapporten ska minst 
omfatta de element och uppfylla de 
minimikrav som anges nedan:
(a) En sammanfattning av tillgängliga 
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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.

___________

* hänvisningar till 
miljöprestandarapporten ska 
genomgående strykas i förordningen. 

Or. en

Motivering

Kommissionen har föreslagit ett nytt dubbelt rapporteringskrav, vart tredje år ska 
organisationen uppdatera sin miljöredovisning, och varje år ska organisationen utarbeta en 
miljöprestandarapport. Eftersom kraven för båda dokumenten ställs samtidigt verkar det mer 
effektivt att hålla sig till det nuvarande gemensamma rapporteringssystemet, där en 
organisation måste uppdatera sin miljöredovisning.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga IV– del D – stycke 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en organisation anser att en eller 
flera kärnindikatorer inte är relevanta för 
deras direkta miljöaspekter ska de kunna 
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motivera varför. 

Or. en

Motivering

Kärnindikatorerna är viktiga nya delar i förordningen och har möjlighet att stärka 
ordningen. Det måste dock finnas flexibilitet om vilka indikatorer som bör användas för att 
garantera deras relevans. 
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MOTIVERING

Gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) är ett frivilligt EU-system 
som hjälper organisationer att fastställa, övervaka, mäta och rapportera om sin miljöpåverkan. 
Systemet infördes 1995 och utökades under 2001 till att omfatta både offentliga och privata 
organisationer. Det kräver oberoende uppgiftskontroll och insyn samt kommunikation med 
berörda parter, med varaktigt förbättrad miljöprestanda som mål.

Under de tio år som Emas har funnits har många alternativa frivilliga verktyg och standarder 
inrättats på nationell och internationell nivå. Vissa av dessa nya system lockar till sig fler 
deltagare än Emas. Den internationella standarden ISO 14001 har till exempel blivit det 
ledande miljöförvaltningssystemet och är mer populär än Emas eftersom den betraktas som 
mindre betungande. ISO 14001 har cirka 130 000 deltagare världen över och 35 000 deltagare 
i EU. Emas har för närvarande cirka 4 200 registrerade organisationer i EU, en knapp ökning 
från 2004 års 3 100 deltagare. I den medlemsstat där Emas-deltagandet är störst, Tyskland, 
har siffran minskat från 1 672 organisationer 2004 till 1 415 organisationer 2008. I andra 
medlemsstater ökar antalet Emas-registreringar dock något. Ett exempel är Spanien, där 
antalet deltagare har ökat från 411 organisationer 2004 till 1 027 organisationer 2008. 

Kommissionen menar att Emas ger bättre miljöresultat än andra miljöförvaltningssystem, 
även om villkoren för Emas-registrering är strängare. Eftersom miljöförvaltningssystemen är 
relativt ”unga” är problemet att forskningen om vad de medför inte ger några entydiga 
resultat, något som kommissionens egna studier om Emas visar.

Kommissionen passar i samband med översynen av Emas på att föreslå några förändringar för 
att förenkla systemet och öka antalet deltagare till 35 000, vilket motsvarar antalet EU-
deltagare i ISO 14001, inom tio år. Det rör sig bland annat om följande förändringar: 

 ”Gemensam registrering” för organisationer med anläggningar i flera medlemsstater.

 ”Gruppregistrering” för organisationer som önskar samarbeta för att uppfylla 
registreringskraven.

 Sänkta avgifter och mindre frekvent rapportering för små och medelstora företag.

 Krav på att medlemsstaterna ökar sin marknadsföring om denna fråga samt främjande 
av incitament till deltagande.

 Ytterligare stöd från kommissionens sida genom införandet av referensdokument för 
specifika sektorer. 

Föredraganden välkomnar dessa förändringar. 

Det finns dock vissa områden där kommissionen och medlemsstaterna skulle kunna göra mer 
för att få organisationer att Emas-registrera sig utan att systemets miljöintegritet skadas:

 Enklare språk och ett mer välstrukturerat förslag skulle göra det lättare för 
organisationer att uppfylla villkoren. I ett ändringsförslag uppmanas kommissionen att 
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offentliggöra en användarguide för Emas, vilket skulle vara särskilt användbart för 
mindre organisationer. I andra ändringsförslag klargörs förhållandet mellan de olika 
krav som ställs upp i bilagorna. 

 Om definitionerna inom Emas anpassades till dem som gäller för ISO 14001 skulle det 
bli lättare för organisationer att gå över från ISO till Emas. Förslaget till betänkande 
innehåller därför ändringsförslag om detta, utom i fall där det finns en tydlig anledning 
att ändra definitionen.

 Kommissionen har föreslagit en ny treårig rapporteringsperiod utöver den befintliga 
årliga rapporteringsperioden. Detta förefaller onödigt och kan leda till förvirring. I ett 
antal ändringsförslag slås de två perioderna ihop till ett enda förfarande som ska 
genomföras varje år, eller vartannat år när det rör sig om små och medelstora företag. 

 Kommissionen försöker öka efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning med hjälp av 
Emas. Den föreslår därför att organisationer ska kunna begära ett utlåtande om 
efterlevnad från tillsynsmyndigheterna. De nationella tillsynsmyndigheterna kommer 
generellt sett inte att vilja tillhandahålla sådana ”intyg” om efterlevnad, men kan utfärda 
ett intyg om att de inte känner till någon bristande efterlevnad. Ett ändringsförslag har 
lagts fram om detta.

 Införandet av referensdokument för specifika sektorer är ett viktigt nytt inslag i 
förordningen och bör stärkas. Kommissionen bör uppmuntras att anta omfattande 
referensdokument för så många sektorer och undersektorer som möjligt.

 De föreslagna kärnindikatorerna är ett välkommet tillskott och torde underlätta 
organisationernas rapportering om miljöprestandan. Inte alla av de allmänna 
indikatorerna kommer emellertid att vara relevanta för varje organisation, varför det bör 
finnas möjlighet att frångå listan om en motivering ges till detta. Referensdokumenten 
för specifika sektorer bör också ersätta de allmänna indikatorerna med indikatorer som 
är specifika för den aktuella sektorn.

 Kommissionen har föreslagit att man ska lätta på begränsningarna av användningen av 
Emas-logotypen, men det måste framgå tydligt och klart att logotypen inte får användas 
på förpackningar och produkter, eftersom det riskerar att leda till att den blandas ihop 
med miljömärkningen.

 Kommissionen och medlemsstaterna skulle kunna göra mer för att uppmuntra 
deltagandet i Emas, till exempel genom att dela ut Emas-priser och hänvisa till Emas 
som villkor för tilldelningen av anläggnings- och tjänstekontrakt.

Dessutom anser föredraganden att det ligger ett värde i att låta Emas-systemet fortgå och i att 
vänta på att de föreslagna ändringarna lockar fler deltagare samtidigt som systemets 
miljöintegritet bibehålls. För att man ska kunna uppnå detta måste Emas förenklas och dess 
mervärde tydliggöras för potentiella deltagare. Kommissionen måste fortsätta att övervaka 
utvecklingen inom Emas på ett objektivt sätt. Om det vid nästa översyn visar sig att antalet 
deltagande organisationer inte ökat som planerat kommer det att behövas alternativa förslag.
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