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Ændringsforslag 38
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EMAS har til formål hele tiden at 
fremme forbedringer af organisationers 
miljøpræstationer ved hjælp af 
organisationernes indførelse og 
gennemførelse af miljøledelsessystemer og
systematisk, objektiv og regelmæssig 
bedømmelse af disse systemers resultater, 
oplysning om miljøpræstationer, en åben 
dialog med offentligheden og andre 
interesseparter, medarbejdernes aktive 
inddragelse i organisationen og 
tilstrækkelig uddannelse og 
videreuddannelse.

(4) EMAS har til formål hele tiden at 
fremme forbedringer af organisationers 
miljøpræstationer ved hjælp af 
organisationernes indførelse og 
gennemførelse af miljøledelsessystemer, 
udarbejdelse af minimumskrav til 
præstationer og benchmarks i 
overensstemmelse med den bedste 
tilgængelige teknik, systematisk, objektiv 
og regelmæssig bedømmelse af disse 
systemers resultater, oplysning om 
miljøpræstationer ved hjælp af 
sammenlignelige indikatorer og 
klassificeringsordninger, en åben dialog 
med offentligheden og andre 
interesseparter, medarbejdernes aktive 
inddragelse i organisationen og 
tilstrækkelig uddannelse og 
videreuddannelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis EMAS skal være et troværdigt system, skal præstationskrav og benchmarks være i 
overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik, og organisationernes resultater skal 
være gennemsigtige over for konkurrenter. 
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Ændringsforslag 39
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Organisationerne bør tilskyndes til 
frivillig deltagelse i EMAS, hvilket kan 
komme organisationerne til gode, for så 
vidt angår myndighedskontrol, 
omkostningsbesparelser og omdømme hos 
offentligheden.

(8) Organisationerne bør tilskyndes til 
frivillig deltagelse i EMAS, hvilket kan 
komme organisationerne til gode, for så 
vidt angår myndighedskontrol, 
omkostningsbesparelser og omdømme hos 
offentligheden, forudsat at de er i stand til 
at fremvise gode miljøpræstationer. 

Or. en

Begrundelse

Ethvert incitament eller enhver pris skal afhænge af målelige og verificerbare præstationer 
og resultater.

Ændringsforslag 40
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EMAS-logoet bør være et attraktivt 
kommunikations- og 
markedsføringsværktøj for 
organisationerne og bidrage til at øge 
kundernes kendskab til ordningen. 
Reglerne for brugen af EMAS-logoet bør 
forenkles, så der anvendes ét logo, og
nuværende begrænsninger bør fjernes, 
således at der ikke er mulighed for at tage 
fejl af logoet i forhold til miljømærkningen 
af produkter.

(15) EMAS-logoet bør være et attraktivt 
kommunikations- og 
markedsføringsværktøj for 
organisationerne og bidrage til at øge 
kundernes kendskab til ordningen. 
Reglerne for brugen af EMAS-logoet bør 
forenkles, så der anvendes ét logo. De 
nuværende begrænsninger bør dog styrkes, 
således at der ikke opstår mulige 
misforståelser, hvad angår
miljømærkningen af produkter.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag vil skabe rammerne for en række muligheder for misbrug, da der er 
sandsynlighed for, at logoet misfortolkes og regnes for at være et miljømærke. Det skal derfor 
forbydes at anvende EMAS-logoet i forbindelse med produkter eller reklame. 

Ændringsforslag 41
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at oplysningerne er 
relevante og sammenlignelige, bør 
rapporteringen om udviklingen i
organisationens miljøpræstationer ske på 
grundlag af generiske
præstationsindikatorer inden for centrale 
miljøområder. Det vil hjælpe 
organisationerne, når de sammenligner 
deres miljøpræstationer i forskellige 
rapporteringsperioder.

(18) For at sikre, at oplysningerne er 
relevante og sammenlignelige, bør 
rapporteringen organisationens 
miljøpræstationer ske på grundlag af 
sektorspecifikke præstationsindikatorer 
inden for centrale miljøområder på proces-
og produktniveau ved hjælp af relevante 
benchmarks og relevant målestok. Det vil 
hjælpe organisationerne, når de 
sammenligner deres miljøpræstationer med
miljøpræstationer i andre organisationer.

Or. en

Begrundelse

Generiske indikatorer såsom samlet energiforbrug er normalt ikke væsentlige, idet de ikke 
udgør et rimeligt sammenligningsgrundlag for organisationer. Selv om sådanne data hænger 
sammen med det fysiske og monetære output, herunder værditilvæksten eller antallet af 
medarbejdere, siger disse data meget lidt og kan sidestilles med resultaterne af en 
sammenligning mellem æbler og appelsiner. En forudsætning for en seriøs vurdering af 
præstationer og benchmarking er en sammenligning af aktiviteter og processer, herunder 
indirekte aktiviteter såsom produkter.
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Ændringsforslag 42
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør udveksle
informationer og samarbejde om at
udarbejde referencedokumenter, som bl.a. 
omfatter bedste praksis for miljøledelse og 
udvikling af præstationsindikatorer for 
specifikke sektorer. Sådanne dokumenter 
kan medvirke til, at organisationerne bliver 
bedre i stand til at fokusere på de vigtigste 
miljøaspekter i en given sektor.

(19) Der skal udarbejdes
referencedokumenter, som bl.a. omfatter 
bedste praksis for miljø, minimumskrav til 
præstationer og udvikling af 
præstationsindikatorer, herunder 
benchmarks og målestok, for specifikke 
sektorer. Sådanne dokumenter kan sikre et 
minimumsniveau for krav til 
miljøpræstationer, skabe et topniveau, 
tillade vurdering og måling af det 
opnåede niveau for miljøpræstationer, 
muliggøre væsentlige sammenligninger 
mellem organisationer og medvirke til, at 
organisationerne bliver bedre i stand til at 
fokusere på de vigtigste miljøaspekter i en 
given sektor. Forberedelsen af sådanne 
dokumenter skal ske i henhold til et 
prioriteringsprogram og skal i givet fald 
baseres på f.eks. referencedokumenter om 
bedste tilgængelige teknik (BREF-
dokumenter) og miljømærkekriterier.

Or. en

Begrundelse

BREF = (Best Available Technique Reference Documents)Referencedokumenter om bedste 
tilgængelige teknik (BREF-dokumenter). Sektorreferencedokumenter er afgørende, hvis 
EMAS skal være en krævende kvalitetsordning, som er mere end blot en forvaltningsordning.

Adlib Express Watermark



AM\765244DA.doc 7/60 PE419.878v01-00

DA

Ændringsforslag 43
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008] af […] 
om akkrediterings- og markedstilsynskrav 
i forbindelse med markedsføring af 
produkter indeholder regler om 
akkreditering på nationalt og europæisk 
plan og fastlægger de overordnede 
rammer for akkreditering. Dette forslag til 
en revideret EMAS-forordning supplerer 
disse regler i nødvendigt omfang under 
hensyntagen til de særlige forhold ved den 
frivillige EMAS-ordning, herunder 
behovet for at sikre stor troværdighed i 
forhold til interesseparterne, navnlig 
medlemsstaterne, og fastsætter mere 
detaljerede regler, hvor der er behov for 
det.

(20) Denne forordning fastholder 
ordningen om procedurer og 
kvalitetsbestemmelser for licensudstedelse 
til og tilsyn med miljøverifikatorer som 
vedtaget i den første EMAS-forordning i 
1993. Det betyder, at medlemsstaterne kan 
beholde deres licens- og tilsynsordninger, 
som i nogle medlemsstater er juridisk 
bindende miljølovgivning, der giver 
individuelle personer adgang til et særligt 
erhverv, herunder miljøverifikatoren. 
Medlemsstater kan dog gøre brug af deres 
akkrediteringsorgan i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 765/2008 om kravene til akkreditering 
og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter for at 
overholde bestemmelserne i denne 
forordning, samtidig med at sikre, at 
EMAS er ansvarlig for kvaliteten af hver 
enkelt person, der søger om at arbejde 
som miljøverifikator, og ikke kun for 
organisationerne.

Det samlede regelsæt sikrer, at 
miljøverifikatorerne har den fornødne 
kompetence, og at denne til stadighed 
forbedres, gennem en uafhængig og neutral 
akkrediteringsordning, videreuddannelse 
og gennem passende tilsyn med deres 
aktiviteter, således at EMAS-ordningen er 
gennemskuelig og troværdig for deltagende 
organisationer.

EMAS-regelsættet sikrer, at
miljøverifikatorerne har den fornødne 
kompetence, og at denne til stadighed 
forbedres, gennem en uafhængig og neutral 
akkrediteringsordning, videreuddannelse 
og gennem passende tilsyn med deres 
aktiviteter, således at EMAS-ordningen er 
gennemskuelig og troværdig for deltagende 
organisationer.

Or. en

Begrundelse

Licensen til miljøverifikatorer anses for at være en godkendt erhvervsmæssig bemyndigelse på 
lige fod med bemyndigelsen for en civilingeniør eller en revisor. Det tilrådes derfor ikke, at 
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der ændres på licensudstedelsesproceduren eller -organet i henhold til den nye strategi. 
Licensudstedelse skal for fremtiden forblive medlemsstaternes kompetenceområde, således at 
de alene bestemmer, hvordan licensudstedelsesproceduren for og tilsynet med 
miljøverifikatorer skal reguleres.

Ændringsforslag 44
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Uden at overtræde traktatens regler 
om statsstøtte, bør medlemsstaterne give 
incitamenter, som registrerede 
organisationer kan få gavn af, f.eks. adgang 
til finansiering eller skattemæssige 
incitamenter som led i ordninger til støtte 
for erhvervslivets miljøindsats.

(22) Uden at overtræde traktatens regler 
om statsstøtte, bør medlemsstaterne give 
incitamenter, som registrerede 
organisationer, der skaber 
toppræstationer, kan få gavn af, f.eks. 
adgang til finansiering eller skattemæssige
incitamenter som led i ordninger til støtte 
for erhvervslivets miljøindsats.

Or. en

Begrundelse

Ethvert incitament eller enhver pris skal afhænge af målelige og verificerbare præstationer 
og resultater.

Ændringsforslag 45
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Med henblik på at sikre en ensartet 
anvendelse af denne forordning vil 
Kommissionen, hvis det er 
hensigtsmæssigt, udarbejde 
sektorreferencedokumenter for det område, 
der er omfattet af forordningen.

(24) Med henblik på at sikre en ensartet 
anvendelse af denne forordning vil 
Kommissionen udarbejde 
sektorreferencedokumenter for det område, 
der er omfattet af forordningen, i henhold 
til et prioriteringsprogram, der er 
gennemgået af medlemsstaterne og 
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interessenterne.

Or. en

Ændringsforslag 46
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "miljøpræstationsrapport": 
omfattende oplysninger til offentligheden 
og andre interesseparter om 
organisationens miljøpræstationer og 
dens overholdelse af gældende 
lovbestemte miljøkrav

(16) "miljøredegørelse": omfattende årligt 
opdaterede data i miljøredegørelsen

Or. en

Begrundelse

Ud over den nuværende for miljøredegørelse vil det være obligatorisk at indgive 
miljøpræstationsrapporter baseret på supplerende nøgleindikatorer. Dette er en uacceptabel 
byrde, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Det foreslås derfor, at 
miljøpræstationsrapporter erstattes af opdaterede miljøredegørelser. Forslaget gælder også 
for artikel 6, 7, 14, 17, 18 og 19, litra i, samt artikel 22 og 24.

Ændringsforslag 47
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) "miljøverifikator": enhver fysisk eller 
juridisk person, sammenslutning eller 
gruppe af sådanne personer, der kan anses 
for at være et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, jf. 
forordning (EF) nr. xxxx/2008, og som er 
akkrediteret i overensstemmelse med 

(18) "miljøverifikator": enhver fysisk eller 
juridisk person, sammenslutning eller 
gruppe af sådanne personer, som er 
akkrediteret i henhold til procedurerne og 
bestemmelserne i kapitel V, og som er 
uafhængige fra den relevante 
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denne forordning organisation

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har i en række år opereret med en velfungerende og testet 
akkrediteringsordning. Det ville være uhensigtsmæssigt at ændre denne velfungerende 
ordning, som blev oprettet i henhold til artikel 5 i EMAS II. Peer review-processen beviste, at 
ordningerne er velfungerende.

Ændringsforslag 48
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) "akkrediteringsorgan": et nationalt 
akkrediteringsorgan i henhold til 
forordning (EF) nr. xxxx/2008.

(26) "Licensudstedelsesorgan": et organ, 
der udpeges af en medlemsstat til at 
udstede licenser til miljøverifikatorer, og 
som er ansvarlig for tilsynet med disse 
personer eller organisationer. 
Medlemsstaterne kan udpege deres 
akkrediteringsorgan i henhold til 
forordning (EF) nr. 765/2008 som et 
godkendende organ i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har i en række år opereret med en velfungerende og testet 
akkrediteringsordning. Det bør ifølge subsidiaritetsprincippet overlades til medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 49
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgninger om registrering fra 
organisationer uden for Fællesskabet kan 
rettes til ethvert registreringsorgan i den 
medlemsstat, hvor den miljøverifikator er 
akkrediteret, som udførte verifikationen 
og validerede organisationens 
miljøledelsessystem.
3. En organisation med anlægsområder i en 
eller flere medlemsstater kan anmode om 
en samlet registrering af alle eller nogle af 
disse anlægsområder.

3. En organisation med anlægsområder i 
flere medlemsstater kan anmode om en 
samlet registrering af alle eller nogle af 
disse anlægsområder. En samlet 
registrering er tilladt, efter at alle 
anlægsområder, der skal inkluderes i 
denne, er registreret i de pågældende 
medlemsstater.

Anmodningen om en samlet registrering 
indgives til registreringsorganet i den 
medlemsstat, hvor organisationens 
hovedkvarter er placeret, eller hvor et 
centralt forvaltningssted er beliggende, 
som er udpeget til formålet i forbindelse 
med denne bestemmelse.

Anmodningen om en samlet registrering 
indgives til registreringsorganet i den 
medlemsstat, hvor organisationens 
hovedkvarter er placeret, eller hvor et 
centralt forvaltningssted er beliggende, 
som er udpeget til formålet i forbindelse 
med denne bestemmelse.

3a. Ansøgninger om registrering fra 
organisationer uden for Fællesskabet skal 
indgives til det organ, som skal oprettes af 
Kommissionen i henhold til artikel 11a.
3b. Hvis anlægsområder uden for 
Fællesskabet skal inkluderes i en samlet 
registrering i henhold til stk. 3, gælder 
stk. 3 og 3a tilsvarende.

Or. de

Begrundelse

 Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
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wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Ændringsforslag 50
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organisationerne kan konsultere det 
organ, der er omhandlet i artikel 33, stk. 
3, og oprettet i den medlemsstat, hvor 
organisationen søger om registrering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 33 er myndighederne forpligtede til at etablere et system, som sikrer, at 
information om og bistand i forbindelse med lovbestemte miljøkrav stilles til rådighed efter 
anmodning for organisationer, der er ved at blive registreret. Det vil dog resultere i en stor 
mængde administrativt arbejde, som vil være en byrde for myndighederne.

Ændringsforslag 51
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organisationerne kan konsultere det 
organ, der er omhandlet i artikel 33, stk. 3, 
og oprettet i den medlemsstat, hvor 
organisationen søger om registrering.

2. Organisationerne kan konsultere det 
organ, der er omhandlet i artikel 33, stk. 3. 
Hvad angår anlægsområder uden for 
Fællesskabet, kan de henvende sig til det 
organ, som skal oprettes af Kommissionen 
i henhold til artikel 11a.
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Or. de

Begrundelse

Hvis registreringsproceduren organiseres som foreslået i forslag A, kan placeringen af 
oplysningspligterne forenkles. Den af Kommissionen foreslåede løsning skaber for store 
administrative udgifter, da ethvert registreringsorgan ifølge dette system skal stille 
informationer i henhold til artikel 33, stk. 1 og 2, til rådighed. Det betyder, at de skal 
fremlægge oplysninger om gældende miljøbestemmelser og kompetente håndhævende 
myndigheder i hele verden. Dette vil overstige organernes formåen og også fordyre 
registreringsproceduren væsentligt.

Ændringsforslag 52
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af resultaterne af 
miljøkortlægningen udvikler og indfører 
organisationerne et miljøledelsessystem, 
som opfylder alle de i bilag II omhandlede 
krav, og tager hensyn til den bedste 
praksis for miljøledelse, jf. artikel 46, hvor 
en sådan praksis findes for den 
pågældende sektor.

4. På grundlag af resultaterne af 
miljøkortlægningen udvikler og indfører 
organisationerne et miljøledelsessystem, 
som opfylder alle de i bilag II omhandlede 
krav.

Or. de

Begrundelse

Der bør gives afkald på udvikling af "sektorspecifik ledelsespraksis" for at undgå 
overbureaukratisering af EMAS. Organisationernes mangfoldighed kan ikke fremstilles 
sektorspecifikt. Desuden skabes der her nye forudsætninger for validering og registrering i 
procedurer, der ikke kan følges af de pågældende organisationer på rimelig vis. 
Referencedokumenterne skal desuden opdateres hele tiden.
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Ændringsforslag 53
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af resultaterne af 
miljøkortlægningen udvikler og indfører 
organisationerne et miljøledelsessystem, 
som opfylder alle de i bilag II omhandlede 
krav, og tager hensyn til den bedste 
praksis for miljøledelse, jf. artikel 46, hvor 
en sådan praksis findes for den pågældende 
sektor.

4. På grundlag af resultaterne af 
miljøkortlægningen udvikler og indfører 
organisationerne et miljøledelsessystem, 
som opfylder alle de i bilag II omhandlede 
krav og opfylder kravene i artikel 46, hvor 
en sådan praksis findes for den pågældende 
sektor.

Or. en

Begrundelse

Det bør være et krav at opfylde betingelserne i de sektordokumenter og ikke blot at "tage 
hensyn til" dem.

Ændringsforslag 54
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Organisationerne forelægger materielle 
beviser og dokumentation for, at de 
overholder alle de lovbestemte miljøkrav, 
der er udpeget som gældende.

5. Organisationerne erklærer, at der ifølge 
resultatet af miljørevisionen ikke 
foreligger holdepunkter for overtrædelse 
af de lovbestemte miljøkrav.

Organisationerne kan anmode om en 
erklæring om overholdelse af miljøkrav 
hos den eller de kompetente 
tilsynsmyndigheder, jf. artikel 33, stk. 5.
Organisationer uden for Fællesskabet skal 
også henvise til den tilsvarende 
miljølovgivning, der gælder for lignende 
organisationer i de medlemsstater, hvor 
organisationen agter at anmode om 

Organisationer og anlægsområder uden 
for Fællesskabet skal også henvise til den 
tilsvarende miljølovgivning, der gælder for 
lignende organisationer og anlægsområder 

Adlib Express Watermark



AM\765244DA.doc 15/60 PE419.878v01-00

DA

registrering. i Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

 Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter.

Ændringsforslag 55
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Organisationerne forelægger materielle 
beviser og dokumentation for, at de 
overholder alle de lovbestemte miljøkrav, 
der er udpeget som gældende.

5. Organisationerne forelægger materielle 
beviser og dokumentation for, at de 
overholder alle de lovbestemte miljøkrav, 
der er udpeget som gældende og i givet 
fald som minimum opfylder de 
betingelser, der er angivet i de relevante 
BREF-dokumenter.

Or. en

Begrundelse

BREF = (Best Available Technique Reference Documents)Referencedokumenter om bedste 
tilgængelige teknik (BREF-dokumenter). Sektorreferencedokumenter er afgørende, hvis 
EMAS skal være en krævende kvalitetsordning, som er mere end blot en forvaltningsordning.
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Ændringsforslag 56
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Organisationerne udarbejder en 
miljøredegørelse i overensstemmelse med 
bilag IV, del B.

7. Organisationerne udarbejder en 
miljøredegørelse i overensstemmelse med 
bilag IV, del B.

Hvis der findes 
sektorreferencedokumenter, som 
omhandlet i artikel 46, for den 
pågældende sektor, gennemføres 
vurderingen af organisationens 
miljøindsats og resultater med henvisning 
til det relevante dokument.

Or. de

Begrundelse

Referencedokumenterne i henhold til artikel 46 medfører overbureaukratisering. De er ikke 
blot arbejdsredskaber, men egentlige forudsætninger for registreringen, og skal derfor 
anvendes bindende. Dette binder brugerne unødigt og reducerer viljen til at deltage.

Ændringsforslag 57
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der findes 
sektorreferencedokumenter, som 
omhandlet i artikel 46, for den pågældende 
sektor, gennemføres vurderingen af 
organisationens miljøindsats og resultater 
med henvisning til det relevante 
dokument.

Hvis der findes 
sektorreferencedokumenter, som 
omhandlet i artikel 46, for den pågældende 
sektor, skal organisation handle i henhold
til det relevante dokument.

Or. en
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Begrundelse

Det bør være et krav at handle i henhold til tilgængelige sektorreferencedokumenter.

Ændringsforslag 58
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Registreringsansøgningen indgives til 
det i artikel 3 omhandlede 
registreringsorgan og skal omfatte 
følgende:

2. Registreringsansøgningen indgives til 
det i artikel 3 omhandlede 
registreringsorgan og skal omfatte 
følgende:

a) den validerede miljøredegørelse i 
elektronisk format

a) originalen af den validerede 
miljøredegørelse

b) den i artikel 24, stk. 9, omhandlede 
erklæring, underskrevet af den 
miljøverifikator, der har valideret 
miljøredegørelsen

b) den i artikel 24, stk. 9, omhandlede 
erklæring, underskrevet af den 
miljøverifikator, der har valideret 
miljøredegørelsen

c) en udfyldt formular, som mindst skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag VI

c) en udfyldt formular, som mindst skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag VI

d) bevis for betaling af eventuelle gebyrer. d) sammen med ansøgningen eller kort 
efter indgivelse af ansøgningen 
fremsender organisationen en fil, der kan 
offentliggøres på internettet, og som 
indeholder miljøredegørelsen, til 
registreringsorganet.

Or. de

Begrundelse

 Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.
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Ændringsforslag 59
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – (d a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) bevis for opfyldelse af kravene i 
artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Når der ansøges om registrering, skal der foreligge bevis for overholdelse af artikel 4.

Ændringsforslag 60
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En registreret organisation skal hvert år: 2. En registreret organisation skal i øvrigt:
a) gennemføre en intern revision af 
miljøpræstationerne og overholdelsen af 
gældende lovbestemte miljøkrav i 
overensstemmelse med bilag III

a) gennemføre en intern revision af 
miljøpræstationerne og overholdelsen af 
gældende lovbestemte miljøkrav i 
overensstemmelse med bilag III

b) udarbejde en miljøpræstationsrapport i 
overensstemmelse med kravene i bilag IV, 
del C og D

b) hvert år udarbejde en 
miljøpræstationsrapport i 
overensstemmelse med kravene i bilag IV, 
del C og D

c) fremsende den validerede 
miljøpræstationsrapport til 
registreringsorganet

c) fremsende den validerede 
miljøpræstationsrapport til 
registreringsorganet

d) fremsende en udfyldt formular til 
registreringsorganet, som mindst skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag VI.
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Or. de

Begrundelse

Kravet om en årlig intern revision er ikke i overensstemmelse med bilag III, nr. 4, hvor der er 
fastlagt et tidsinterval på op til 36 måneder, der skal fastsættes individuelt. Den årlige 
fremsendelse af en formular er unødvendigt bureaukrati. Det er tilstrækkeligt at fremsende 
ændringer. Det er dog ikke nødvendigt at fastsætte udtrykkelige bestemmelser herfor.

Ændringsforslag 61
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udarbejde en miljøpræstationsrapport i 
overensstemmelse med kravene i bilag IV, 
del C og D

(b) udarbejde en opdateret 
miljøredegørelse i overensstemmelse med 
kravene i bilag IV, del C

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af en miljøpræstationsrapport i henhold til bilag C og D medfører uacceptable 
administrative byrder for virksomhederne og er derfor ikke anbefalelsesværdig. Den 
nuværende praksis med årlige opdateringer af miljøredegørelsen fastholdes.

Ændringsforslag 62
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fritagelse for små organisationer Ordning for små organisationer
1. Registreringsorganerne forlænger efter 
anmodning fra små organisationer den i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede periode på 
tre år til op til fem år og/eller den i artikel 
6, stk. 2, omhandlede periode på ét år til op 

1. I forbindelse med små organisationer 
forlænges den i artikel 6, stk. 2, 
omhandlede periode på op til tre år, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:
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til to år, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

a) der er ikke nogen miljørisiko a) der er ikke nogen særlig miljørisiko
b) organisationen har ikke planlagt nogen 
operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem, og

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
væsentlige operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem, og

c) der er ikke nogen væsentlige lokale 
miljøproblemer.

c) der er ikke nogen væsentlige lokale 
miljøproblemer, som organisationen 
bidrager til.

2. For at opnå en fritagelse indgiver den i 
stk. 1 omhandlede organisation en 
anmodning til det registreringsorgan, som 
har registreret organisationen, med 
dokumentation for, at betingelserne for en 
fritagelse er opfyldt.
3. Organisationer, som fritages i op til 2 
år fra den årlige validering i medfør af 
stk. 1, sender den ikkevaliderede 
miljøpræstationsrapport til 
registreringsorganet i hvert af de år, hvor 
de er fritaget fra at have en valideret 
miljøpræstationsrapport.

2. Disse organisationer sender den 
ikkevaliderede miljøpræstationsrapport til 
registreringsorganet hvert år.

Or. de

Begrundelse

Det foreslåede koncept for små organisationer "løber ikke rundt", hvad angår tidsintervallet 
for den interne revision, miljøpræstationsrapporten og miljøredegørelsen. Proceduren er 
kompliceret og medfører unødige administrationsudgifter. Det er bedre med et koncept, der 
hovedsageligt var indeholdt i den første EMAS-forordning. Her fritages små organisationer 
for årlige valideringer. I denne forbindelse gives der afkald på en procedure, da det i sidste 
ende alligevel er op til registreringsorganet at foretage registreringen eller at undlade det.

Ændringsforslag 63
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registreringsorganerne forlænger efter 1. Miljøredegørelsen skal opdateres årligt 
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anmodning fra små organisationer den i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede periode på tre 
år til op til fem år og/eller den i artikel 6, 
stk. 2, omhandlede periode på ét år til op til 
to år, hvis følgende betingelser er opfyldt:

og valideres af en miljøverifikator. En 
fritagelse fra den årlige 
valideringshyppighed er tilladt, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

a) der er ikke nogen miljørisiko a) der er ikke nogen betydelig miljørisiko

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem, og

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem, og

c) der er ikke nogen væsentlige lokale 
miljøproblemer.

c) der er ikke nogen væsentlige lokale 
miljøproblemer.

2. For at opnå en fritagelse indgiver den i 
stk. 1 omhandlede organisation en 
anmodning til det registreringsorgan, som 
har registreret organisationen, med 
dokumentation for, at betingelserne for en 
fritagelse er opfyldt.
3. Organisationer, som fritages i op til 2 
år fra den årlige validering i medfør af 
stk. 1, sender den ikkevaliderede 
miljøpræstationsrapport til 
registreringsorganet i hvert af de år, hvor 
de er fritaget fra at have en valideret 
miljøpræstationsrapport.

Or. en

Begrundelse

En cyklus på et år bør i princippet fastholdes som i ISO 14001-standarden, men undtagelser 
kan dog tillades for små og mellemstore virksomheders vedkommende i henhold til 
ovenstående betingelser. Det er ikke nødvendigt at indgive en anmodning til det kompetente 
organ, idet det er op til miljøverifikatoren at træffe afgørelse om fritagelse fra 
valideringscyklussen.
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Ændringsforslag 64
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem, og

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
væsentlige ændringer som defineret i 
artikel 8, og

Or. it

Begrundelse

Kravene i forbindelse med EMAS-ordningens bibeholdelse medfører høje 
administrationsomkostninger, som en lille eller mellemstor virksomhed har svært ved at 
afholde. For at lette de europæiske små og mellemstore virksomheders adgang til ordningen 
er det nødvendigt at reducere disse omkostninger, når organisationen ikke har planlagt nogen 
væsentlige ændringer af sit produktionssystem, og når der ikke er nogen grund til at antage, 
at der vil være nye miljørisici eller ske en forringelse af miljøet på lokalt plan.

Ændringsforslag 65
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der sker væsentlige ændringer hos
en registreret organisation, gennemføres en 
miljøkortlægning af ændringerne, herunder 
af miljøforhold og -påvirkninger.

1. Hvis en registreret organisation
planlægger at foretage væsentlige 
ændringer, gennemføres en 
miljøkortlægning af ændringerne, herunder 
af miljøforhold og -påvirkninger.

Or. it

Begrundelse

EMAS-ordningen må ikke bremse den teknologiske udvikling og planlægningen af 
virksomhedens produktion, men skal følge den industrielle udvikling og sikre 
miljøstandarderne.
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Ændringsforslag 66
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages verifikation og validering 
af den ajourførte miljøkortlægning og den 
ændrede miljøpolitik.

3. Der foretages verifikation og validering 
af den ajourførte miljøkortlægning og den 
ændrede miljøpolitik efter de foretagne 
ændringer.

Or. it

Begrundelse

EMAS-ordningen må ikke bremse den teknologiske udvikling og planlægningen af 
virksomhedens produktion, men skal følge den industrielle udvikling og sikre 
miljøstandarderne.

Ændringsforslag 67
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En registreret organisation fastlægger et 
miljørevisionsprogram, som sikrer, at der i 
løbet af en periode på højst 3 år, sker en 
revision af alle organisationens aktiviteter i 
overensstemmelse med kravene i bilag III.

1. En registreret organisation fastlægger et 
miljørevisionsprogram, som sikrer, at der i 
løbet af en periode på højst 3 år, for så vidt 
andet ikke er fastsat i bestemmelserne i 
artikel 7, sker en revision af alle 
organisationens aktiviteter i 
overensstemmelse med kravene i bilag III.

Or. el

Begrundelse

Med henblik på at harmonisere denne artikel med bestemmelserne i artikel 7 om dispensation 
for små organisationer.
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Ændringsforslag 68
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EMAS-logoet, der er vist i bilag V, må 
kun bruges af registrerede organisationer 
og kun så længe, deres registrering er 
gyldig.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Ændringsforslag 69
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EMAS-logoet må kun bruges i 
overensstemmelse med de tekniske krav, 
der er fastsat i bilag V.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 70
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en organisation i udgår
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overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, 
vælger ikke at inkludere alle sine 
anlægsområder i Fællesskabet i en samlet 
registrering, sørger den i forbindelse med 
kommunikation med offentligheden og 
ved brugen af EMAS-logoet for, at det 
klart fremgår, hvilke anlægsområder der 
er omfattet af registreringen.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen indfører en faktisk tvang til at inkludere alle en organisations anlægsområder i 
Fællesskabet i EMAS og i en samlet registrering. Bestemmelsen kan slettes uden at sætte 
noget i stedet, hvis registreringskonceptet i forslag A indarbejdes.

Ændringsforslag 71
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Logoet må ikke bruges i forbindelse med 
sammenligninger med andre aktiviteter og 
tjenesteydelser eller på en måde, der fører 
til misforståelser i forhold til 
miljømærkning af produkter.

4. Logoet må ikke bruges i forbindelse med 
sammenligninger med andre aktiviteter og 
tjenesteydelser eller på en måde, der fører 
til misforståelser i forhold til 
miljømærkning af produkter. Navnlig 
brugen af logoet på produkter, produkters 
indpakning eller produktinformation/-
reklame er strengt forbudt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag vil skabe rammerne for en række muligheder for misbrug, da der er 
sandsynlighed for, at logoet misfortolkes og regnes for at være et miljømærke. Det skal derfor 
forbydes at anvende EMAS-logoet i forbindelse med produkter eller reklame. 
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Ændringsforslag 72
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Kommissionen udpeger et 
registreringsorgan til at varetage følgende 
opgaver:
(a) førelse af det europæiske register for 
de registrerede organisationer;
(b) udarbejdelse og løbende 
videreudvikling af en internetplatform til 
det europæiske register, som 
medlemsstaternes registreringsorganer 
anvender til registreringen;
(c) registrering af organisationer uden for 
Fællesskabet og af anlægsområder uden 
for Fællesskabet, som tilhører 
organisationer med hovedsæde i 
Fællesskabet;
(d) organisatorisk forberedelse af 
registreringsorganernes forum i henhold 
til artikel 15;
(e) forberedelse af den gensidige 
evaluering i henhold til artikel 16.

Or. de

Begrundelse

Koordineringen af registreringsorganernes aktiviteter, især udviklingen af en fælles it-
platform bør ligeledes centraliseres som registreringsopgaverne for organisationer og 
anlægsområder uden for Fællesskabet. Dette reducerer udgifterne til registreringen 
væsentligt.
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Ændringsforslag 73
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behandling af henvendelser fra 
interesseparter, herunder 
akkrediteringsorganer og kompetente 
tilsynsmyndigheder, vedrørende ansøgende 
eller registrerede organisationer

a) behandling af henvendelser fra 
interesseparter, herunder 
akkrediteringsorganer og kompetente 
tilsynsmyndigheder samt 
organisationernes repræsentative 
organer, vedrørende ansøgende eller 
registrerede organisationer

Or. it

Begrundelse

De kompetente registreringsorganer skal kunne nyde godt af henvendelserne fra de 
organisationer, der er registreret eller er ved at blive det, og der skal sørges for et system, 
hvormed organisationerne kollektivt kan bidrage til en effektiv forvaltning af ordningen, så de 
kompetente registreringsorganer sikres en velafbalanceret drift.

Ændringsforslag 74
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Registreringsorganerne opretter og fører 
et register over organisationer, der er 
registreret i deres medlemsstat, herunder 
over organisationernes miljøredegørelse 
eller miljøpræstationsrapporter i 
elektronisk format, og de ajourfører 
registeret månedligt.

2. Registreringsorganerne fører registeret
over organisationer, der er registreret i 
deres medlemsstat, herunder over 
organisationernes miljøredegørelse eller 
miljøpræstationsrapporter i elektronisk 
format.

Registeret skal være offentligt tilgængeligt 
på et websted.

Registeret skal være offentligt tilgængeligt 
på et websted.

Or. de
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Begrundelse

Registeret bør standardiseres, og der bør gives afkald på den månedlige rapportering. I 
Tyskland er der siden 2001 blevet ført et internetbaseret, decentralt vedligeholdt og 
realtidsopdateret register.

Ændringsforslag 75
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Registreringsorganerne meddeler hver 
måned Kommissionen ændringerne i det i 
stk. 2 omhandlede register.

udgår

Or. de

Begrundelse

Registeret bør standardiseres, og der bør gives afkald på den månedlige rapportering. I 
Tyskland er der siden 2001 blevet ført et internetbaseret, decentralt vedligeholdt og 
realtidsopdateret register.

Ændringsforslag 76
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en organisation indgiver en 
ansøgning, registrerer registreringsorganet 
organisationen og tildeler den et 
registreringsnummer, hvis samtlige 
nedenstående betingelser er opfyldt:

2. Når en organisation indgiver en 
ansøgning, registrerer registreringsorganet 
organisationen og tildeler den et 
registreringsnummer, hvis samtlige 
nedenstående betingelser er opfyldt:

a) registreringsorganet har modtaget en 
registreringsansøgning, som omfatter alle 
de dokumenter, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra a)-d)

a) registreringsorganet har modtaget en 
registreringsansøgning, som omfatter alle 
de dokumenter, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra a)-d)
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b) registreringsorganet har kontrolleret, at 
verifikation og validering er udført i 
overensstemmelse med kravene i artikel 24 
til 27, og

b) registreringsorganet har ingen 
holdepunkter for, at verifikation og 
validering ikke er udført i 
overensstemmelse med kravene i artikel 24 
til 27, og

c) registreringsorganet finder det på 
grundlag af modtagne materielle beviser 
eller en positiv rapport fra den 
kompetente tilsynsmyndighed godtgjort, at 
organisationen fuldt ud overholder 
lovgivningen.

c) registreringsorganet har ingen 
holdepunkter for, at organisationen 
overtræder gældende miljøbestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Ændringerne er følgeændringer til forslag D. Registreringsorganet foretager for at lette 
proceduren ikke selv omfattende revisioner, der allerede foretages af miljøverifikatoren eller 
godkendelsesmyndigheden.

Ændringsforslag 77
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et registreringsorgan modtager en 
tilsynsrapport fra akkrediteringsorganet, 
hvoraf det fremgår, at miljøverifikatorens 
aktiviteter ikke har været udført på en 
måde, der er tilstrækkelig til at godtgøre, at 
ansøgerorganisationen opfylder denne 
forordnings krav, afslår 
registreringsorganet at registrere 
organisationen.

5. Hvis et registreringsorgan modtager en 
tilsynsrapport fra akkrediteringsorganet, 
hvoraf det fremgår, at miljøverifikatorens 
aktiviteter ikke har været udført på en 
måde, der er tilstrækkelig til at godtgøre, at 
ansøgerorganisationen opfylder denne 
forordnings krav, afslår 
registreringsorganet at registrere 
organisationen. Registreringsorganet 
opfordrer organisationen til at indgive en 
ny registreringsansøgning. 
Akkrediteringsorganet foretager en 
kontrol af miljøverifikatorens aktiviteter 
og giver den pågældende miljøverifikator 
mulighed for at udtale sig i den 
forbindelse. Hvis sidstnævnte ikke 
fremsætter en tilfredsstillende 
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begrundelse, suspenderes dennes 
akkreditering som 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
henhold til forordning (EF) nr. 
xxxx/2008.

Or. it

Begrundelse

Hvis en organisation får afslag på sin registreringsansøgning, fordi miljøverifikatorens 
aktiviteter ikke har fundet sted på en sådan måde, at kravene i denne forordning er overholdt, 
skal akkrediteringsorganet opfordre organisationen til at indgive en ny ansøgning, og det skal 
foretage en undersøgelse af miljøverifikatorens aktiviteter for at undgå inkompetence eller 
korruption.

Ændringsforslag 78
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et registreringsorgan modtager en 
tilsynsrapport fra akkrediteringsorganet, 
hvoraf det fremgår, at miljøverifikatorens 
aktiviteter ikke har været udført på en 
måde, der er tilstrækkelig til at godtgøre, at 
den EMAS-registrerede organisation 
opfylder denne forordnings krav, 
suspenderes registreringen.

2. Det samme gælder, hvis et 
registreringsorgan modtager en 
tilsynsrapport fra akkrediteringsorganet, 
hvoraf det fremgår, at miljøverifikatorens 
aktiviteter ikke har været udført på en 
måde, der er tilstrækkelig til at godtgøre, at 
den EMAS-registrerede organisation 
opfylder denne forordnings krav.

Or. de

Begrundelse

Med ændringen sikres det, at organisationen får mulighed for den retsstatsligt nødvendige 
høring før en belastende afgørelse.
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Ændringsforslag 79
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En registreret organisations registrering 
suspenderes eller ophæves, alt efter 
omstændighederne, hvis organisationen 
ikke inden for en måned efter 
registreringsorganets anmodning herom 
fremsender følgende materiale:

3. En registreret organisations registrering 
suspenderes eller ophæves, alt efter 
omstændighederne, hvis organisationen 
ikke inden for tre måneder efter 
registreringsorganets anmodning herom 
fremsender de validerede ajourføringer af 
miljøredegørelserne, 
miljøpræstationsrapporten eller den i 
artikel 24, stk. 9, omhandlede erklæring.

a) de validerede ajourføringer af 
miljøredegørelserne, 
miljøpræstationsrapporten eller den i 
artikel 24, stk. 9, omhandlede erklæring
b) en udfyldt formular, som mindst 
indeholder de oplysninger, der er anført i 
bilag VI.

Or. de

Begrundelse

Tidsrammen på en måned er ifølge registreringsorganernes erfaringer for kort. Der kan af 
årsager, der ikke skyldes organisationen (hvis miljøverifikatoren er syg eller uberettiget 
nægter at validere etc.), opstå forsinkelser, som ikke altid straks skal straffes med en 
udsættelse. Der kan gives afkald på fremlæggelsen af formularen.

Ændringsforslag 80
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Registreringsorganet kan beslutte at 
bibeholde organisationens registrering, 
såfremt det påvises, at tilsidesættelsen er 
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sket i god tro, og at tilsidesættelsens 
årsager ikke længere eksisterer.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at give registreringsorganet mulighed for at bibeholde registreringen, 
såfremt det påvises, at tilsidesættelsen er sket i god tro fra organisationens side, dvs. som 
følge af en fejl, og det konstateres, at årsagen til den manglende overensstemmelse ikke 
længere eksisterer.

Ændringsforslag 81
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registreringsorganerne nedsætter et 
forum af registreringsorganer fra alle 
medlemsstater (i det følgende benævnt 
"forummet"). Forummet mødes mindst én 
gang om året, med deltagelse af en 
repræsentant for Kommissionen.

1. Registreringsorganerne nedsætter et 
forum af registreringsorganer fra alle 
medlemsstater (i det følgende benævnt 
"forummet"). Forummet mødes mindst én 
gang om året, med deltagelse af en 
repræsentant for Kommissionen. 
Forummet skal invitere organisationernes 
repræsentative organer til at deltage i 
forummet.

Or. it

Begrundelse

Organisationernes repræsentative organers deltagelse i forummet vil gøre det muligt at 
tilpasse ordningen bedre til virksomhedernes behov.

Adlib Express Watermark



AM\765244DA.doc 33/60 PE419.878v01-00

DA

Ændringsforslag 82
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forummet organiserer en gensidig 
evaluering for at vurdere, hvorvidt hvert 
registreringsorgans registreringssystem er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at udvikle en harmoniseret tilgang til 
anvendelsen af reglerne for registrering.

1. Forummet organiserer en gensidig 
evaluering for at vurdere, hvorvidt hvert 
registreringsorgans registreringssystem er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at udvikle en harmoniseret tilgang til 
anvendelsen af reglerne for registrering.

2. Den gensidige evaluering foretages 
regelmæssigt og mindst hvert fjerde år. 
Alle registreringsorganer skal deltage i 
den gensidige evaluering.
3. Den gensidige evaluering skal mindst 
omfatte en evaluering af reglerne og 
procedurerne for:
a) registrering
b) afslag på registrering
c) suspension af organisationers 
registrering i det i artikel 12, stk. 2, 
omhandlede register
d) ophævelse af organisationers 
registrering i det i artikel 12, stk. 2, 
omhandlede register
e) forvaltning af det i artikel 12, stk. 2, 
omhandlede register.
4. Kommissionen fastsætter procedurer 
for den gensidige evaluering, herunder 
passende appelprocedurer mod afgørelser, 
der træffes som følge af evalueringen.
Fastsættelsen af disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
5. Forummet sender hvert år 
Kommissionen en rapport om den 

5. Forummet sender hvert år 
Kommissionen en rapport om den 
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gensidige evaluering. gensidige evaluering.
Rapporten offentliggøres. Rapporten offentliggøres.

Or. de

Begrundelse

Evalueringsproceduren ifølge Kommissionens forslag er for omstændelig. 
Registreringsorganernes aktiviteter kan koordineres tilstrækkeligt med instrumenterne i den 
gældende EMAS-forordning.

Ændringsforslag 83
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den gensidige evaluering skal mindst 
omfatte en evaluering af reglerne og 
procedurerne for:

3. Den gensidige evaluering skal mindst 
omfatte en evaluering af reglerne og 
procedurerne og udtalelserne fra eller på 
vegne af organisationerne for:

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at et hvilket som helst problem eller forslag, som organisationerne 
gør opmærksom på med hensyn til akkrediteringssystemets drift, bliver taget i betragtning.

Ændringsforslag 84
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) organisationens overholdelse af alle 
kravene i denne forordning for så vidt 
angår den indledende miljøkortlægning, 
miljøledelsessystemet, miljørevisionen og 

a) organisationens overholdelse af alle 
kravene i denne forordning for så vidt 
angår den indledende miljøkortlægning, 
miljøledelsessystemet, miljørevisionen og 
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dens resultater og miljøredegørelsen eller 
miljøpræstationsrapporten

dens resultater, miljøredegørelsen eller 
miljøpræstationsrapporten og i givet fald 
de sektorreferencedokumenter, der er 
angivet i artikel 46

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer opfyldelse af kravene i sektorreferencedokumenterne.

Ændringsforslag 85
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Miljøverifikatoren validerer med 
mellemrum på højst 12 måneder eventuelle 
ajourførte oplysninger i miljøredegørelsen 
eller miljøpræstationsrapporten.

2. Uanset artikel 7, validerer 
miljøverifikatoren med mellemrum på 
højst 12 måneder eventuelle ajourførte 
oplysninger i miljøredegørelsen.

Or. en

Begrundelse

Der tages ikke højde for små og mellemstore virksomheder i denne bestemmelse. Der henvises 
derfor til artikel 7, som under visse omstændigheder tillader fritagelse fra årlig validering for 
små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 86
Evangelia Tzampazi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Miljøverifikatoren validerer med 
mellemrum på højst 12 måneder eventuelle 
ajourførte oplysninger i miljøredegørelsen 

2. Miljøverifikatoren validerer med 
mellemrum på højst 12 måneder, for så 
vidt andet ikke er fastsat i bestemmelserne 
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eller miljøpræstationsrapporten. i artikel 7, eventuelle ajourførte 
oplysninger i miljøredegørelsen eller 
miljøpræstationsrapporten.

Or. el

Begrundelse

Med henblik på at harmonisere denne artikel med bestemmelserne i artikel 7 om dispensation 
for små organisationer.

Ændringsforslag 87
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst fem hverdage forud for hver 
verifikation i en medlemsstat meddeler 
miljøverifikatoren sine 
akkrediteringsoplysninger og tid og sted 
for verifikationen til det 
akkrediteringsorgan, der er ansvarlig for 
tilsynet med den pågældende 
miljøverifikator.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis miljøverifikatorer, som udøver deres aktiviteter i de medlemsstater, hvor de har fået 
deres licens, er forpligtet til at afgive rapport om alle deres aktiviteter til de respektive 
licensudstedelsesorganer, vil det resultere i en yderligere og unødvendig administrativ byrde 
for både miljøverifikatorer og licensudstedelsesorganer.
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Ændringsforslag 88
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En miljøverifikator, der er akkrediteret i 
en given medlemsstat, skal senest fem 
hverdage, inden vedkommende udfører 
verifikations- eller valideringsaktiviteter i 
en anden medlemsstat, til 
akkrediteringsorganet i denne anden 
medlemsstat fremsende følgende:

1. En miljøverifikator, der har fået udstedt 
en licens i en given medlemsstat, skal 
senest fire uger, inden vedkommende 
udfører verifikations- eller 
valideringsaktiviteter i en anden 
medlemsstat, til licensudstedelsesorganet i 
denne anden medlemsstat fremsende 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Det er hverken praktisk eller muligt at begrænse anmeldelsen af en aktivitet i en anden 
medlemsstat eller et tredjeland til fem dage forinden. Den tidligere forordning, som foreskrev 
fire uger forinden, har vist sig at være praktisk og skal derfor fastholdes. Dette gælder
ligeledes for artikel 26.

Ændringsforslag 89
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) organisationen opfylder alle gældende
lovbestemte miljøkrav.

b) der ikke foreligger dokumentation for, 
at de gældende lovbestemmelser ikke 
overholdes.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til miljøverifikatorens erklæring i henhold til bilag VII.
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Ændringsforslag 90
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) organisationen opfylder alle gældende 
lovbestemte miljøkrav.

b) intet ifølge miljøverifikatoren tyder på, 
at organisationen ikke opfylder alle 
gældende lovbestemte miljøkrav.

Or. de

Begrundelse

Miljøverifikatoren kan kun bekræfte, at han ikke har fundet noget, der tyder på, at 
organisationen ikke opfylder alle gældende lovbestemte miljøkrav.

Ændringsforslag 91
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Akkrediteringsorganer, som udpeges af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 4 i 
forordning (EF) nr. xxxx/2008, er 
ansvarlige for akkrediteringen af 
miljøverifikatorer og tilsyn med de 
aktiviteter, der gennemføres af 
miljøverifikatorer i overensstemmelse med 
denne forordning.

1. Medlemsstaterne udpeger et organ til 
godkendelse af og tilsyn med 
miljøverifikatoren. Medlemsstaterne kan 
beslutte, at opgaverne i henhold til stk. 1 
helt eller delvist udføres af et nationalt 
akkrediteringsorgan i medfør af og i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 765/2008.

Or. de

Begrundelse

Den obligatoriske overdragelse af opgaven til det nationale akkrediteringsorgan griber ind i 
medlemsstaternes rettigheder til at organisere forvaltningen. Tildelingen af opgaver i 
forbindelse med godkendelsen af enkeltpersoner ligger uden for anvendelsesområdet for 
forordning (EF) 765/2008.
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Ændringsforslag 92
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Akkrediteringsorganer, som udpeges af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 4 i 
forordning (EF) nr. xxxx/2008, er 
ansvarlige for akkrediteringen af 
miljøverifikatorer og tilsyn med de 
aktiviteter, der gennemføres af 
miljøverifikatorer i overensstemmelse med 
denne forordning.

1. Medlemsstater skal udpege et organ, 
som skal udstede licenser til 
miljøverifikatorer, og som skal være 
ansvarlig for tilsynet med disse personer 
og organisationer i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 26. Dette organ skal 
varetage sine funktioner på en neutral og 
uafhængig måde.

2. Akkrediteringsorganet foretager en 
vurdering af en miljøverifikators faglige 
kompetence på grundlag af de krav i artikel 
19, 20 og 21, der er relevante for det 
ønskede akkrediteringsomfang.

2. Licensudstedelsesorganet foretager en 
vurdering af en miljøverifikators faglige 
kompetence på grundlag af de krav i artikel 
19, 20 og 21, der er relevante for det 
ønskede akkrediteringsomfang.

3. Omfanget af miljøverifikatorernes 
akkreditering fastlægges i 
overensstemmelse med den nomenklatur 
for økonomiske aktiviteter, som er fastsat i 
forordning (EF) 1893/2006. Omfanget 
afgrænses af miljøverifikatorens faglige 
kompetencer, og der skal i givet fald også 
tages hensyn til aktivitetens omfang og 
kompleksitet.

3. Omfanget af miljøverifikatorernes 
licensudstedelse fastlægges i 
overensstemmelse med den nomenklatur 
for økonomiske aktiviteter, som er fastsat i 
forordning (EF) 1893/2006. Omfanget 
afgrænses af miljøverifikatorens faglige 
kompetencer, og der skal i givet fald også 
tages hensyn til aktivitetens omfang og 
kompleksitet.

4. Akkrediteringsorganet fastlægger 
passende procedurer for akkreditering, 
afslag på akkreditering og suspension og 
ophævelse af miljøverifikatorers 
akkreditering samt for tilsyn med 
miljøverifikatorer.

4. Licensudstedelsesorganet fastlægger 
passende procedurer for akkreditering, 
afslag på akkreditering og suspension og 
ophævelse af miljøverifikatorers 
akkreditering samt for tilsyn med 
miljøverifikatorer.

Procedurerne skal omfatte mekanismer til 
behandling af henvendelser fra berørte 
parter, herunder registreringsorganer, 
vedrørende miljøverifikatorer, som allerede 
er akkrediteret eller ansøger om 
akkreditering.

Procedurerne skal omfatte mekanismer til 
behandling af henvendelser fra berørte 
parter, herunder registreringsorganer, 
vedrørende miljøverifikatorer, som allerede 
har licens eller ansøger om licens.

5. Afslås en ansøgning om akkreditering, 
informerer akkrediteringsorganet

5. Afslås en ansøgning om licens, 
informerer licensudstedelsesorganet
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miljøverifikatoren om årsagerne hertil. miljøverifikatoren om årsagerne hertil.
6. Akkrediteringsorganet opretter, 
reviderer og ajourfører en liste over 
miljøverifikatorer og disses 
akkrediteringsomfang i sin medlemsstat 
og sender hver måned ændringerne i denne 
liste til Kommissionen og 
registreringsorganet i den medlemsstat, 
hvor akkrediteringsorganet er placeret.

6. Licensudstedelsesorganet opretter, 
reviderer og ajourfører en liste over 
miljøverifikatorer og omfanget af disses 
licenser i sin medlemsstat og sender hver 
måned ændringerne i denne liste til 
Kommissionen og registreringsorganet i 
den medlemsstat, hvor 
licensudstedelsesorganet er placeret.

7. Akkrediteringsorganet udarbejder inden 
for rammerne af de regler og procedurer 
for tilsyn med aktiviteter, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
xxxx/2008, en tilsynsrapport, som efter 
samråd med den berørte miljøverifikator 
munder ud i én af følgende afgørelser:

7. Licensudstedelsesorganet udarbejder en 
tilsynsrapport, som efter samråd med den 
berørte miljøverifikator munder ud i én af 
følgende afgørelser:

a) at miljøverifikatorens aktiviteter ikke er 
udført tilstrækkeligt godt til at sikre, at 
organisationen opfylder denne forordnings 
krav

a) at miljøverifikatorens aktiviteter ikke er 
udført tilstrækkeligt godt til at sikre, at 
organisationen opfylder denne forordnings 
krav

b) at miljøverifikatorens verifikation og 
validering ikke har overholdt ét eller flere 
krav i denne forordning

b) at miljøverifikatorens verifikation og 
validering ikke har overholdt ét eller flere 
krav i denne forordning

Rapporten sendes til registreringsorganet i 
den medlemsstat, hvor organisationen er 
registreret eller ansøger om registrering, 
og, i givet fald, til det 
akkrediteringsorgan, der har meddelt 
akkrediteringen.

Rapporten sendes til registreringsorganet i 
den medlemsstat, hvor organisationen er 
registreret eller ansøger om registrering, 
og, i givet fald, til det 
licensudstedelsesorgan, der har meddelt 
licensen.

Or. en

Begrundelse

Udstedelse af licenser til miljøverifikatorer svarer til udstedelsen af en godkendt 
erhvervsmæssig bemyndigelse på lige fod med bemyndigelsen for en civilingeniør eller en 
revisor. Udtrykket akkrediteringsorgan skal erstattes med licensudstedelsesorgan.
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Ændringsforslag 93
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurerne skal omfatte mekanismer til 
behandling af henvendelser fra berørte 
parter, herunder registreringsorganer, 
vedrørende miljøverifikatorer, som allerede 
er akkrediteret eller ansøger om 
akkreditering.

Procedurerne skal omfatte mekanismer til 
behandling af henvendelser fra berørte 
parter, herunder registreringsorganer og 
organisationernes repræsentative 
organer, vedrørende miljøverifikatorer, 
som allerede er akkrediteret eller ansøger 
om akkreditering.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at tage højde for udtalelsen fra organisationernes repræsentative organer, når 
der indføres procedurer vedrørende akkreditering, afslag og suspendering af 
miljøverifikatorer.

Ændringsforslag 94
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Akkrediteringsorganerne fra alle 
medlemsstater mødes mindst en gang årligt 
inden for rammerne af det organ (i det 
følgende benævnt "forsamlingen af 
akkrediteringsorganer"), der anerkendes i 
henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 
xxxx/2008, med deltagelse af en 
repræsentant for Kommissionen.

1. Akkrediteringsorganerne fra alle 
medlemsstater mødes mindst en gang årligt 
inden for rammerne af det organ (i det 
følgende benævnt "forsamlingen af 
akkrediteringsorganer"), der anerkendes i 
henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 
xxxx/2008, med deltagelse af en 
repræsentant for Kommissionen. 
Forsamlingen af akkrediteringsorganer 
skal invitere organisationernes 
repræsentative organer til at deltage i 
mødet.
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Or. it

Begrundelse

Forsamlingen af akkrediteringsorganer skal kunne nyde godt af bemærkningerne fra de 
organisationer, der er registreret eller er ved at blive det, med henblik på at sikre et system, 
hvormed organisationerne kollektivt kan bidrage til en effektiv forvaltning af ordningen, så 
akkrediteringsorganerne sikres en velafbalanceret drift.

Ændringsforslag 95
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gensidige evaluering i forbindelse 
med akkreditering af miljøverifikatorer i 
medfør af denne forordning, som 
tilrettelægges af det i artikel 30, stk. 1, 
omhandlede organ i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning (EF) nr. 
xxxx/2008, skal mindst omfatte en 
evaluering af reglerne og procedurerne for:

1. Den gensidige evaluering i forbindelse 
med akkreditering af miljøverifikatorer i 
medfør af denne forordning, som 
tilrettelægges af det i artikel 30, stk. 1, 
omhandlede organ i overensstemmelse 
med artikel 10 i forordning (EF) nr. 
xxxx/2008, skal mindst omfatte en 
evaluering af reglerne og procedurerne og 
udtalelserne fra eller på vegne af 
organisationerne for:

Or. it

Ændringsforslag 96
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager en 
markedsføringsplan, som omfatter mål,
aktioner og initiativer, for at fremme 
EMAS i almindelighed og opmuntre 
organisationer til at deltage i EMAS.

Medlemsstaterne støtter aktioner og 
initiativer for at fremme EMAS i 
almindelighed og opmuntre organisationer 
til at deltage i EMAS.
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Or. en

Begrundelse

Indførelsen af obligatoriske foranstaltninger for at fremme EMAS i medlemsstaterne kan ikke 
accepteres. Medlemsstaterne kan udelukkende fremme EMAS-ordningen på baggrund af de 
tilgængelige finansielle ressourcer.

Ændringsforslag 97
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne gennemfører EMAS-
kampagner, som bl.a. omfatter, at:

Medlemsstaterne gennemfører EMAS-
kampagner, som bl.a. omfatter, at:

1) fremme af udveksling af viden og bedste 
praksis for EMAS blandt alle berørte parter

1) fremme af udveksling af viden og bedste 
praksis for EMAS blandt alle berørte parter

2) udvikle effektive værktøjer til fremme 
af EMAS og dele dem med 
organisationerne

2) udvikle effektive værktøjer og dele dem 
med organisationerne med henblik på at 
opnå og oplyse om topmiljøpræstationer

3) fremme af teknisk bistand til 
organisationer i forbindelse med 
udformning og gennemførelse af deres 
markedsføringsaktiviteter

3) fremme af teknisk bistand til 
organisationer med henblik på at opnå 
topmiljøpræstationer

4) opmuntre til partnerskaber blandt 
organisationer for at fremme EMAS.

4) opmuntre til partnerskaber blandt 
organisationer for at fremme EMAS.

(4a) evaluering af miljøpræstationer i 
EMAS-registrerede organisationer 
sammenlignet med ikkeregistrerede 
organisationer ved hjælp af relevante 
sammenlignelige indikatorer og 
benchmarks
(4b) belønning af organisationer med 
fremragende miljøpræstationer ved hjælp 
af relevante sammenlignelige indikatorer, 
benchmarks og klassificeringsordninger.

Or. en
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Begrundelse

EMAS skal anvendes til at styrke miljøpræstationerne og til at bevise disse præstationer.

Ændringsforslag 98
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det i øvrigt berører 
Fællesskabets lovgivning, herunder navnlig 
inden for områderne konkurrence, 
beskatning og statsstøtte, træffer 
medlemsstaterne, hvor det er 
hensigtsmæssigt, foranstaltninger, som gør 
det lettere for organisationer at blive eller 
forblive EMAS-registreret. Disse 
foranstaltninger skal have en af 
nedenstående former:

2. Uden at det i øvrigt berører 
Fællesskabets lovgivning, herunder navnlig 
inden for områderne konkurrence, 
beskatning og statsstøtte, træffer 
medlemsstaterne, hvor det er 
hensigtsmæssigt, foranstaltninger, som 
belønner EMAS-registrerede
organisationer, forudsat at de er i stand til 
at fremvise en miljøpræstation, der ligger 
over gennemsnittet, er betydeligt bedre 
end angivet i de gældende lovbestemte 
krav eller er en betydelig forbedret 
præstation og i givet fald i 
overensstemmelse med det topniveau, der 
defineres i sektorreferencedokumenterne. 
Kommissionen skal udarbejde en 
vejledning til at verificere dette krav. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i henhold til artikel 49, stk. 3.

(a) enklere regler, således, at en EMAS-
registreret organisation anses for at 
overholde visse miljøkrav, der er fastsat i 
andre retlige instrumenter, og som 
udpeges af tilsynsmyndighederne
(b) bedre regler, hvorved andre retlige 
instrumenter ændres, så byrderne for 
organisationer, der deltager i EMAS 
fjernes, reduceres eller forenkles med 
henblik på at fremme en effektiv 
markedsfunktion og forbedre 
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konkurrenceevnen.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke belønnes alene at lade sig registrere under EMAS-ordningen. Ethvert incitament 
eller enhver pris skal afhænge af målelige og verificerbare præstationer og resultater. Derfor 
er det nødvendigt med en vejledning.

Ændringsforslag 99
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler årligt
Kommissionen de foranstaltninger, som de 
træffer i henhold til denne forordning.

Hvert femte år meddeler medlemsstaterne
Kommissionen de foranstaltninger, som de 
træffer i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

En forpligtelse til årligt at aflægge rapport være en stor administrativ byrde for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 100
Richard Seeber og Maria Berger

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en database med miljøredegørelser og 
miljøpræstationsrapporter i elektronisk 
format.

udgår

Or. en
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Begrundelse

De foreslåede database vil øge medlemsstaternes arbejdsbyrde og vil ikke være 
omkostningseffektiv. Den kan desuden udgøre en trussel for små virksomheder, som frygter 
deres konkurrenter.

Ændringsforslag 101
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det i øvrigt berører 
Fællesskabets lovgivning om offentlige 
indkøb, henviser Kommissionen og andre 
af Fællesskabets institutioner og organer i 
givet fald til EMAS eller tilsvarende 
miljøledelsessystemer som et 
præstationskrav i forbindelse med 
indgåelse af offentlige aftaler om bygge-
og anlægsarbejder og tjenesteydelser.

2. Uden at det i øvrigt berører 
Fællesskabets lovgivning om offentlige 
indkøb, henviser Kommissionen og andre 
af Fællesskabets institutioner og organer i 
givet fald til EMAS som et præstationskrav 
i forbindelse med indgåelse af offentlige 
aftaler om bygge- og anlægsarbejder og 
tjenesteydelser, forudsat at de er i stand til 
at fremvise en miljøpræstation, der ligger 
over gennemsnittet, er betydeligt bedre 
end angivet i de gældende lovbestemte 
krav eller er en betydelig forbedret 
præstation og i givet fald i 
overensstemmelse med det topniveau, der 
defineres i sektorreferencedokumenterne. 
Vejledningen udarbejdet af 
Kommissionen som angivet i artikel 39 
kan bruges hertil.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke belønnes alene at lade sig registrere under EMAS-ordningen. Ethvert incitament 
eller enhver pris skal afhænge af målelige og verificerbare præstationer og resultater. Derfor 
er det nødvendigt med en vejledning.
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Ændringsforslag 102
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer udvekslingen af 
informationer og samarbejde mellem 
medlemsstaterne og andre interesseparter 
om den bedste praksis for miljøledelse for 
de relevante sektorer med henblik på 
udarbejdelsen af
sektorreferencedokumenter, herunder for 
bedste miljøledelsespraksis, og
miljøpræstationsindikatorer for bestemte 
sektorer.

Kommissionen udarbejder 
(del)sektorreferencedokumenter, herunder 
for bedste miljøledelsespraksis, 
minimumskrav for miljøpræstationer, der 
går væsentligt ud over det juridiske 
minimum, miljøpræstationsindikatorer for 
bestemte sektorer, benchmarks af højeste 
kvalitet og klassificeringsordninger, der 
kan bestemme præstationsniveauet.

Under udarbejdelsen af 
(del)sektorreferencedokumenter tager 
Kommissionen højde for miljømæssige 
prioriteringer, betydningen af 
miljømæssige byrder forårsaget af 
organisationer i en økonomisk (del)sektor, 
eksisterende lovgivning og lovgivning 
under udarbejdelse, BREF-dokumenter, 
miljømærkekriterierne, industriens 
benchmarks, programmer til udfasning af 
kemikalier, miljømæssige aspekter angivet 
i bilag I i denne forordning og specifikke 
undersøgelser om virksomhedsindikatorer 
indledt af Kommissionen.
Kommissionen udarbejder, efter at have 
konsulteret alle involverede interessenter i 
den pågældende sektor eller delsektor, 
såsom industrien, fagforeninger, 
handlende, detailhandlere, importører, 
miljøbeskyttelsesgrupper og 
forbrugerorganisationer, senest den 1. 
januar 2010 en arbejdsplan, som skal 
gøres offentligt tilgængelig. 
Arbejdsplanen skal omfatte en vejledende 
liste for de følgende tre år over sektorer 
og delsektorer, der skal prioriteres i 
forbindelse med vedtagelsen af 
sektorreferencedokumenter til at begynde 
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med, og som skal færdiggøres for alle 
sektorer. Arbejdsplanen skal ændres med 
regelmæssige mellemrum af 
Kommissionen efter samråd med alle 
relevante interessenter.

Fastsættelsen af disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Fastsættelsen af disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i forordningen ved at 
supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Solide sektorspecifikke regler skal udarbejdes på baggrund af Fællesskabets 
miljøprioriteringer. Sektorreferencedokumenter omfatter - foruden sammenlignelige 
indikatorer - benchmarks og klassificeringsordninger. Udarbejdelsen af sådanne dokumenter 
er nødvendig for underinddelinger af en sektor. Kommissionen tilvejebringer arbejdsplaner 
for dette med henblik på at sikre en effektiv tildeling af ressourcerne og en prioritering af 
sektorerne, som det allerede er gjort i henhold til direktivet om miljøvenligt design af 
energiforbrugende produkter.

Ændringsforslag 103
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer udvekslingen af 
informationer og samarbejde mellem 
medlemsstaterne og andre interesseparter 
om den bedste praksis for miljøledelse for 
de relevante sektorer med henblik på 
udarbejdelsen af 
sektorreferencedokumenter, herunder for 
bedste miljøledelsespraksis, og 
miljøpræstationsindikatorer for bestemte 
sektorer.

Kommissionen sikrer udvekslingen af 
informationer og samarbejde mellem 
medlemsstaterne og andre interesseparter 
om den bedste praksis for miljøledelse for 
de relevante sektorer med henblik på 
udarbejdelsen af 
sektorreferencedokumenter, herunder for 
bedste miljøledelsespraksis, og 
miljøpræstationsindikatorer for bestemte 
sektorer. Brugen af disse dokumenter og 
indikatorer er ikke obligatorisk.
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Or. en

Begrundelse

Brugen heraf er ikke bindende, idet det vil resultere i en øget arbejdsmængde for 
virksomheder, og særligt for små og mellemstore virksomheder, hvilket vil skabe en højre 
frafaldskvote.

Ændringsforslag 104
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag II – punkt B.3 – Medarbejderinddragelse – kolonne 2 – Del B – punkt 1 –
indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Organisationen skal anerkende, at 
medarbejdernes aktive inddragelse er en 
drivkraft og en forudsætning for løbende 
og faktiske miljøforbedringer samt kernen i 
forbedringen af miljøpræstationerne og den 
rette metode til at forankre miljøledelses-
og miljørevisionssystemet i organisationen 
med de ønskede resultater.

(1) Organisationen skal anerkende, at 
medarbejdernes aktive inddragelse på 
baggrund af deres rolle og kompetencer er 
en drivkraft og en forudsætning for 
løbende og faktiske miljøforbedringer samt 
kernen i forbedringen af 
miljøpræstationerne og den rette metode til 
at forankre miljøledelses- og 
miljørevisionssystemet i organisationen 
med de ønskede resultater.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at processen med medarbejdernes inddragelse, som er beskrevet 
her, sker i overensstemmelse med deres funktioner og kompetencer.
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Ændringsforslag 105
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del B – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et resumé af de foreliggende data om 
organisationens miljøpræstationer set i 
forhold til dens miljømålsætninger og 
miljømål i relation til dens væsentlige 
miljøvirkninger. Der skal rapporteres om 
nøgleindikatorer og andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer, jf. afsnit D

e) et resumé af de foreliggende data om 
organisationens miljøpræstationer set i 
forhold til dens miljømålsætninger og 
miljømål i relation til dens væsentlige 
miljøvirkninger. Der skal rapporteres om 
delsektorer, benchmarks og 
klassificeringsordninger, jf. afsnit D

Or. en

Begrundelse

De foreslåede nøgleindikatorer giver ikke mulighed for sammenligning af præstationer 
virksomhederne imellem. Miljømæssig data uden benchmarks og klassificeringssystemer er 
kun delvist brugbare, idet det er vanskeligt at vurdere niveauet for en given organisations 
præstation. Udarbejdelsen af indikatorer er nødvendig for underinddelinger af en sektor.

Ændringsforslag 106
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del B – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. 
præstationerne i forhold til lovgivningen 
med hensyn til dens væsentlige 
miljøvirkninger

f) andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. 
præstationerne i forhold til lovgivningen og 
i givet fald målt præstation i forhold til de 
juridiske grænseværdier med hensyn til 
dens væsentlige miljøvirkninger

Or. en

Begrundelse

Hvis der eksisterer juridiske grænseværdier, bruges disse som benchmarks, og målt data 
præsenteres for at fremvise, hvor godt en organisations præstationsniveau er i forhold til det 
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juridiske minimumskrav (f.eks. emissionsværdien for et forurenende stof over for den juridiske 
maksimumværdi).

Ændringsforslag 107
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del B – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af gældende lovbestemte 
miljøkrav og bevis for, at disse krav er 
overholdt

g) en beskrivelse af gældende lovbestemte 
miljøkrav, i givet fald den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i de 
relevante BREF-dokumenter, 
minimumskrav til miljøpræstationer, 
bedste praksis og benchmarks af højeste 
niveau som angivet i afsnit D samt bevis 
for, at disse krav er overholdt såvel som 
ethvert tilfælde af ikkeopfyldelse og 
sanktioner

Or. en

Begrundelse

Præstationsdelen af miljøredegørelsen skal styrkes. Det er endvidere væsentligt at kende alle 
miljørelaterede overtrædelsesprocedurer i rapporteringsperioden.

Ændringsforslag 108
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C. MILJØPRÆSTATIONSRAPPORT C. MILJØREDEGØRELSE
Miljøpræstationsrapporten skal opfylde 
følgende mindstekrav til indhold:

Den opdaterede miljøredegørelse skal 
bestå af en opdatering af 
miljøredegørelsen:

(a) et resumé af de foreliggende data om 
organisationens miljøpræstationer set i 

Miljøredegørelsen skal omfatte navnet og 
akkrediteringsnummeret for 
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forhold til dens miljømålsætninger og 
miljømål i relation til dens væsentlige 
miljøvirkninger. Der skal rapporteres om 
nøgleindikatorer og andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer, jf. afsnit D

miljøverifikatoren og valideringsdatoen.

(b) andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. 
præstationerne i forhold til lovgivningen 
med hensyn til dens væsentlige 
miljøvirkninger
(c) en beskrivelse af gældende lovbestemte 
miljøkrav og bevis for, at disse krav er 
overholdt
(d) miljøverifikators navn og 
akkrediteringsnummer og datoen for 
bekræftelsen.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af en miljøpræstationsrapport (i henhold til bilag C og D) medfører 
uacceptable administrative byrder for virksomhederne og er derfor ikke anbefalelsesværdig. 
Dette vil være en modarbejdelse af EU's indsats for at forenkle EMAS og øge antallet af 
deltagere i ordningen. Den nuværende praksis med årlige opdateringer af miljøredegørelsen 
fastholdes.

Ændringsforslag 109
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del C – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) et resumé af de foreliggende data om 
organisationens miljøpræstationer set i 
forhold til dens miljømålsætninger og 
miljømål i relation til dens væsentlige 
miljøvirkninger. Der skal rapporteres om 
nøgleindikatorer og andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer, jf. afsnit D

(a) et resumé af de foreliggende data om 
organisationens miljøpræstationer set i 
forhold til dens miljømålsætninger og 
miljømål i relation til dens væsentlige 
miljøvirkninger. Der skal rapporteres om 
(del)sektorspecifikke indikatorer og 
benchmarks og klassificeringsordninger, 
jf. afsnit D

Or. en
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Begrundelse

De foreslåede nøgleindikatorer giver ikke mulighed for sammenligning af præstationer 
virksomhederne imellem. Miljømæssig data uden benchmarks og klassificeringssystemer er 
kun delvist brugbare, idet det er vanskeligt at vurdere niveauet for en organisations 
præstation. Udarbejdelsen af indikatorer er således nødvendig for underinddelinger af en 
sektor.

Ændringsforslag 110
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del C – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. 
præstationerne i forhold til lovgivningen 
med hensyn til dens væsentlige 
miljøvirkninger

(b) andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. 
præstationerne i forhold til lovgivningen og 
målt præstation i forhold til de juridiske 
grænseværdier med hensyn til dens 
væsentlige miljøvirkninger

Or. en

Begrundelse

Hvis der eksisterer juridiske grænseværdier, bruges disse som benchmarks, og målt data 
præsenteres for at fremvise, hvor godt en organisations præstationsniveau er i forhold til det 
juridiske minimumskrav (f.eks. emissionsværdien for et forurenende stof over for den juridiske 
maksimumværdi).

Ændringsforslag 111
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del C – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en beskrivelse af gældende lovbestemte 
miljøkrav og bevis for, at disse krav er 
overholdt

(c) en beskrivelse af gældende lovbestemte 
miljøkrav, i givet fald den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i de 
relevante BREF-dokumenter, 
minimumskrav til miljøpræstationer, 
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bedste praksis og benchmarks af højeste 
niveau som angivet i henhold til afsnit D
og bevis for, at disse krav er overholdt 
såvel som ethvert tilfælde af 
ikkeopfyldelse og sanktioner

Or. en

Begrundelse

Præstationsdelen af miljøpræstationsrapporten skal styrkes. Det er endvidere væsentligt at 
kende alle miljørelaterede overtrædelsesprocedurer i rapporteringsperioden.

Ændringsforslag 112
Maria Berger og Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV – del D

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del D i bilag IV udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville øge arbejdsmængden for små organisationer betydeligt. Det vil i særdeleshed være 
skadeligt i perioder, hvor små organisationer har likviditetsproblemer. Det vil desuden være 
en modarbejdelse af EU's indsats for at forenkle EMAS og øge antallet af deltagere i 
ordningen. Det vil endvidere afskrække eksisterende organisationer fra at forblive en del af 
EMAS.

Ændringsforslag 113
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del D – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. NØGLEINDIKATORER OG ANDRE 
RELEVANTE 

D. (DEL)SPECIFIKKE
NØGLEINDIKATORER OG ANDRE 
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MILJØPRÆSTATIONSINDIKATORER RELEVANTE 
MILJØPRÆSTATIONSINDIKATORER

Or. en

Begrundelse

De foreslåede nøgleindikatorer giver ikke mulighed for sammenligning af præstationer 
virksomhederne imellem. Miljømæssig data uden benchmarks og klassificeringssystemer er 
kun delvist brugbare, idet det er vanskeligt at vurdere niveauet for en præstation. 
Udarbejdelsen af indikatorer er nødvendig for underinddelinger af en sektor.

Ændringsforslag 114
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del D – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organisationer skal både i 
miljøredegørelsen og i 
miljøpræstationsrapporten gøre rede for 
nøgleindikatorerne, for så vidt som de har 
relation til organisationens direkte 
miljøforhold, og andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer som beskrevet 
nedenfor.

Organisationer skal både i 
miljøredegørelsen og i 
miljøpræstationsrapporten gøre rede for de 
(del)sektorspecifikke nøgleindikatorer, for 
så vidt som de har relation til 
organisationens direkte eller indirekte 
miljøforhold, og andre relevante 
sektorspecifikke 
miljøpræstationsindikatorer som beskrevet 
nedenfor.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede nøgleindikatorer giver ikke mulighed for sammenligning af præstationer 
virksomhederne imellem. Miljømæssig data uden benchmarks og klassificeringssystemer er 
kun delvist brugbare, idet det er vanskeligt at vurdere niveauet for en præstation. 
Udarbejdelsen af indikatorer er nødvendig for underinddelinger af en sektor.
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Ændringsforslag 115
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del D – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Nøgleindikatorer 2. Sektorspecifikke nøgleindikatorer
a) Nøgleindikatorerne anvendes på alle 
organisationstyper. De fokuserer på 
præstationerne på følgende centrale 
miljøområder:

a) Sektorspecifikke nøgleindikatorer
anvendes på alle organisationstyper. De 
fokuserer på præstationerne på følgende 
centrale miljøområder:

energieffektivitet Energiintensitet
materialeudnyttelse Materialeintensitet
vand Vandintensitet
affald Affaldsintensitet
Biodiversitet Intensiteten af drivhusgasemissioner
emissioner.
b) Hver nøgleindikator består af følgende 
elementer:

For at fremme en væsentlig 
sammenligning mellem organisationerne 
skal (del)sektorreferencedokumenterne 
indeholde yderligere oplysninger og skal 
navnlig:

i) et tal A, som udtrykker de årlige 
samlede input/påvirkninger på det 
pågældende område

(i) identificere aktiviteter, processer eller 
produkter for en specifik (del)sektor, som 
medfører de mest relevante 
miljøvirkninger

ii) et tal B, som udtrykker organisationens 
samlede årlige output

(ii) præcist definere indikatorens omfang 
(f.eks. materiale- eller affaldstype), 
ordningens grænser og beregnings- eller 
målingsgrundlaget

iii) et tal R, som udtrykker forholdet A/B. (iii) oprette den relevante enhed og 
normaliseringsreference for 
indikatorresultatet (f.eks. energiforbrug 
per produceret ton cement, årligt 
papirforbrug per bankansat, 
gennemsnitlig brændstofforbrug for en 
bilpark). 

Hver organisation skal gøre rede for alle 
tre elementer af hver indikator.

I givet fald anvendes indikatorerne 
defineret i 
(del)sektorreferencedokumenterne. 
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c) De årlige samlede 
input/påvirkninger på det pågældende 
område, tallet A, skal oplyses på følgende 
måde:
i) energieffektivitet
* "samlet direkte energiforbrug": 
det samlede årlige energiforbrug angivet i 
ton olieækvivalenter (toe)
* "samlet forbrug af vedvarende 
energi": det samlede årlige energiforbrug 
(el og varme), som er produceret ved 
hjælp af vedvarende energikilder, angivet 
i ton olieækvivalenter (toe)
ii) materialeudnyttelse
* "årlig massestrøm af 
materialeforbrug" (ekskl. energibærere 
og vand), angivet i ton
iii) vand
* "samlet årligt vandforbrug", 
angivet i m3

iv) affald
* "samlet årlig affaldsproduktion", 
angivet i ton
v) biodiversitet
* "arealforbrug", angivet i m2

vi) emissioner
* "samlet årlig emission af 
drivhusgasser", angivet i ton CO2-
ækvivalenter.
Angivelsen af organisationens samlede 
årlige output, tallet B, er det samme for 
alle områder, men tilpasses til de 
forskellige organisationstyper afhængigt 
af arten af deres aktivitet. Der skelnes 
bl.a. mellem organisationer i 
fremstillingssektoren (industri), hvor 
tallet angiver den samlede årlige 
bruttoværditilvækst i mio. EUR eller, for 
små organisationer, den samlede 
årsomsætning eller antallet af ansatte, og 
organisationer uden for 
fremstillingssektoren (administration og 
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tjenesteydelser), hvor tallet angiver 
organisationens størrelse målt i antallet af 
ansatte.

Or. en

Begrundelse

 De foreslåede nøgleindikatorer såsom samlet energiforbrug giver ikke mulighed for 
sammenligning af præstationer virksomhederne imellem. Selv om sådanne data hænger 
sammen med det fysiske og monetære output, herunder værditilvæksten eller antallet af 
medarbejdere, siger disse data meget lidt. En forudsætning for en seriøs vurdering af 
præstationer er en sammenligning af aktiviteter og processer. I stedet for at aflægge 
rapporter om samlede beløb bør der aflægges rapport om årlige intensiteter (energiforbrug 
for produktionen af 1 t cement), som definerer præcis, hvilken beregningsmetode og hvilke 
grænser der anvendes i ordningen (f.eks. materialetype). Biodiversitet er ikke relevant for alle 
typer af organisationer og bør være omfattet af bilag IV, afsnit D, punkt 3 under henvisning 
til bilag I. 

Ændringsforslag 116
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del D – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer

3. Andre relevante (del)sektorspecifikke
miljøpræstationsindikatorer

Hver organisation skal desuden hvert år 
gøre rede for sine præstationer vedrørende 
de mere specifikke miljøforhold, som den 
har anført i miljøredegørelsen, under 
hensyntagen til og henvisning til 
eventuelle sektorreferencedokumenter
som omhandlet i forordningens artikel 46.

Hver organisation skal desuden hvert år 
gøre rede for sine præstationer vedrørende 
de mere specifikke miljøforhold, som den i 
givet fald har anført i de 
(del)sektorreferencedokumenter som 
omhandlet i forordningens artikel 46 og 
vedrørende de miljømæssige aspekter i 
bilag I, bortset fra dem listet i bilag IV, del 
D, punkt 2.

I dette øjemed kan organisationen vælge 
at anvende andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer, idet den skal 
sikre, at sådanne indikatorer:
i) giver en nøjagtig vurdering af 
organisationens miljøpræstationer
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ii) er let forståelige og entydige
iii) giver mulighed for at sammenligne 
organisationens miljøpræstationer fra år 
til år
iv) giver mulighed for sammenligning 
med sektorspecifikke, nationale eller 
regionale referencedata (benchmarks)
v) giver mulighed for sammenligning med 
relevante lovbestemte krav.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt på utvetydig vis at anføre, at brugen af indikatorer som defineret i 
(del)sektorreferencedokumenter er obligatorisk, når sådanne dokumenter er tilgængelige.

Ændringsforslag 117
Jens Holm

Forslag til forordning
Bilag IV – del D – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Øvrige fakultative indikatorer:
Organisationer kan vælge at anvende 
eksisterende relevante 
præstationsindikatorer ud over dem, der 
er defineret i (del)sektordokumenterne, 
såfremt de valgte indikatorer 
(i) giver en retmæssig vurdering af 
organisationens præstation
(ii) er forståelige og utvetydige
(iii) giver mulighed for at sammenligne 
resultaterne for de forskellige år for at 
vurdere udviklingen i virksomhedens 
miljøpræstation
(iv) giver mulighed for, i det omfang det 
er relevant, at sammenligne med 
sektoriale, nationale eller regionale 
benchmarks
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Or. en

Begrundelse

(Teksten er baseret på det tidligere bilag IV, afsnit D, punkt 3, stk. 2). De indikatorer, der er 
defineret i sektorreferencedokumenterne, skal for klarhedens skyld adskilles fra de 
indikatorer, der er defineret af organisationerne selv (dvs. at sidstnævnte skal stå i et særskilt 
afsnit). Ud over de nuværende punkter tilføjes kriteriet "sammenligninger mellem 
organisationer".
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