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Τροπολογία 38
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σκοπός του ΕMAS είναι να προωθήσει 
τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των οργανισμών με την 
καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 
οργανισμούς, με τη συστηματική, 
αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση 
των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, με 
την ενημέρωση ως προς τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, με ανοικτό 
διάλογο με το κοινό και άλλους 
ενδιαφερόμενους, καθώς και με την ενεργό 
συμμετοχή των εργαζομένων στον 
οργανισμό και την κατάλληλη εκπαίδευση.

(4) Σκοπός του ΕMAS είναι να προωθήσει 
τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των οργανισμών με την 
καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 
οργανισμούς, με τη θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων επιδόσεων και κριτηρίων 
αναφοράς σύμφωνα με τις ΒΔΤ,  με τη 
συστηματική, αντικειμενική και περιοδική 
αξιολόγηση των επιδόσεων των 
συστημάτων αυτών, με την ενημέρωση ως 
προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, βάσει 
συγκριτικών δεικτών και συστημάτων 
αξιολόγησης, με ανοικτό διάλογο με το 
κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς 
και με την ενεργό συμμετοχή των 
εργαζομένων στον οργανισμό και την 
κατάλληλη εκπαίδευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις επιδόσεων και τα κριτήρια αναφοράς πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT) και τα επιτεύγματα των οργανισμών έναντι των 
ανταγωνιστών τους πρέπει να είναι διαφανή προκειμένου να καταστεί το EMAS ένα αξιόπιστο 
σύστημα.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 4/64 AM\765244EL.doc

EL

Τροπολογία 39
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι οργανισμοί 
να συμμετέχουν εκουσίως στο EMAS και 
να μπορούν να αποκομίζουν προστιθέμενη 
αξία ως προς τον ρυθμιστικό έλεγχο, την 
εξοικονόμηση κόστους και το γόητρό τους 
στο κοινό.

(8) Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι οργανισμοί 
να συμμετέχουν εκουσίως στο EMAS και 
να μπορούν να αποκομίζουν προστιθέμενη 
αξία ως προς τον ρυθμιστικό έλεγχο, την 
εξοικονόμηση κόστους και το γόητρό τους 
στο κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι 
μπορούν να επιδεικνύουν ένα υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κίνητρο ή επιβράβευση πρέπει να συνδέεται με μετρήσιμες και επαληθεύσιμες επιδόσεις 
και αντίστοιχα επιτεύγματα.

Τροπολογία 40
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Το λογότυπο του EMAS πρέπει να 
είναι ελκυστικό εργαλείο επικοινωνίας και 
μάρκετινγκ για τους οργανισμούς, το οποίο 
να ευαισθητοποιεί τους πελάτες. Οι 
κανόνες για τη χρήση του λογοτύπου του 
EMAS πρέπει να απλουστευθούν με τη 
χρήση ενιαίου λογότυπου. Ωστόσο οι 
ισχύοντες περιορισμοί πρέπει να 
καταστούν αυστηρότεροι όσον αφορά 
τυχόν σύγχυση με άλλες οικολογικές 
σημάνσεις προϊόντων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα καθιστούσε δυνατή μία σειρά μέσων κατάχρησης, δεδομένου ότι 
το λογότυπο θα μπορούσε να παρερμηνευτεί ως οικολογικό σήμα. Κατά συνέπεια το λογότυπο 
EMAS σε συνάρτηση με προϊόντα και διαφήμιση πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά.

Τροπολογία 41
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες είναι συναφείς και 
συγκρίσιμες, η έκθεση προόδου σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις οργανισμών 
πρέπει να βασίζεται σε γενικούς δείκτες 
επιδόσεων που επικεντρώνονται σε 
καίριους περιβαλλοντικούς τομείς. Τούτο 
θα βοηθήσει τους οργανισμούς να 
συγκρίνουν τις επιδόσεις τους που
καλύπτουν διαφορετικές περιόδους 
αναφοράς.

(18) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες είναι συναφείς και 
συγκρίσιμες, η έκθεση σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις οργανισμών 
πρέπει να βασίζεται σε δείκτες επιδόσεων 
που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους και 
επικεντρώνονται σε καίριους 
περιβαλλοντικούς τομείς σε επίπεδο 
διαδικασίας και προϊόντος με τη χρήση 
καταλλήλων κριτηρίων αναφοράς και 
κλιμάκων. Τούτο θα βοηθήσει τους 
οργανισμούς να συγκρίνουν τις επιδόσεις 
τους με τις επιδόσεις άλλων οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικοί δείκτες όπως συνολική κατανάλωση ενέργειας στερούνται συνήθως νοήματος, 
δεδομένου ότι δεν επιτρέπουν εύλογες συγκρίσεις μεταξύ των οργανισμών. Ακόμη και αν τα 
στοιχεία αυτά αφορούν τη φυσική ή οικονομική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της 
προστιθέμενης αξίας ή του αριθμού των εργαζομένων, τα στοιχεία δεν είναι πολύ 
κατατοπιστικά και μπορούν να εξισωθούν με τα αποτελέσματα της σύγκρισης μήλων και 
πορτοκαλιών. Το προαπαιτούμενο για σοβαρή αξιολόγηση των επιδόσεων και συγκριτικών 
αξιολογήσεων αποτελεί η σύγκριση συγκρίσιμων δραστηριοτήτων ή διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων δραστηριοτήτων όπως τα προϊόντα.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 6/64 AM\765244EL.doc

EL

Τροπολογία 42
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να εκπονηθούν έγγραφα 
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και των δεικτών 
περιβαλλοντικών επιδόσεων για 
συγκεκριμένους κλάδους, με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Τα εν 
λόγω έγγραφα πρέπει να βοηθούν τους 
οργανισμούς να επικεντρωθούν 
περισσότερο στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές πτυχές κάθε 
συγκεκριμένου κλάδου.

(19) Πρέπει να εκπονηθούν έγγραφα 
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, 
των ελάχιστων απαιτήσεων επιδόσεων
και των δεικτών περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
κριτηρίων αναφοράς και των κλιμάκων 
για συγκεκριμένους κλάδους. Τα εν λόγω 
έγγραφα πρέπει να διασφαλίζουν ένα 
ελάχιστο επίπεδο περιβαλλοντικής 
επίδοσης, να καθορίζουν ένα επίπεδο 
αριστείας, να επιτρέπουν την αξιολόγηση 
και εκτίμηση του επιπέδου 
περιβαλλοντικής επίδοσης που 
επιτεύχθηκε, να καθιστούν δυνατές τις 
εύλογες συγκρίσεις μεταξύ των 
οργανισμών και να βοηθούν τους 
οργανισμούς να επικεντρωθούν 
περισσότερο στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές πτυχές κάθε 
συγκεκριμένου κλάδου. Η επεξεργασία 
των εγγράφων αυτών πρέπει να 
ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
προτεραιότητας και να βασίζεται, για 
παράδειγμα, σε έγγραφα αναφοράς για τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BREF) 
και κριτήρια οικολογικής σήμανσης, 
εφόσον υπάρχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

BREF = Έγγραφα Αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Τα κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς έχουν ζωτική σημασία προκειμένου να καταστεί το EMAS ένα απαιτητικό σύστημα 
αριστείας που υπερβαίνει το σύστημα της διαχείρισης.
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Τροπολογία 43
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. xxxx/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της [ …………….  
ημερομηνία], για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων διέπει την διαπίστευση σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
καθορίζει το συνολικό πλαίσιο 
διαπίστευσης. Ο παρών κανονισμός 
συμπληρώνει αυτούς τους κανόνες στο 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του EMAS, 
συγκεκριμένα δε την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί υψηλή αξιοπιστία του 
συστήματος έναντι των άμεσα 
ενδιαφερομένων, ιδίως των κρατών 
μελών, και καθορίζοντας, όπου 
ενδείκνυται, ειδικότερους κανόνες.

(20) Ο παρών κανονισμός διατηρεί το 
σύστημα των ρυθμίσεων σχετικά με τις 
διαδικασίες και την ποιότητα για την 
αδειοδότηση και την εποπτεία των 
επαληθευτών περιβάλλοντος, όπως 
θεσπίστηκε το 1993 στο πρώτο 
κανονισμό για το EMAS. Αυτό σημαίνει 
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν 
τα συστήματα αδειοδότησης και ελέγχου 
τους, τα οποία σε ορισμένα κράτη μέλη 
αποτελούν νομοθετικά δεσμευτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, με 
αποτέλεσμα μεμονωμένα άτομα να έχουν 
πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα, δηλ. το επάγγελμα του 
επαληθευτή περιβάλλοντος. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
τον φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού των 
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
της αγοράς σχετικά με την εμπορία 
προϊόντων προκειμένου να εκπληρώσουν 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι το EMAS 
εγγυάται την ποιότητα κάθε μεμονωμένου 
ατόμου που επιθυμεί να εργαστεί ως 
επαληθευτής περιβάλλοντος και όχι μόνο 
των οργανισμών.

Οι εν λόγω διατάξεις εξασφαλίζουν και 
αναβαθμίζουν συνεχώς τις ικανότητες των 
επαληθευτών περιβάλλοντος, 
προβλέποντας ανεξάρτητο και αμερόληπτο 
σύστημα διαπίστευσης, εκπαίδευση και 
κατάλληλη εποπτεία των δραστηριοτήτων 
τους και, κατά τον τρόπο αυτό, 
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία των οργανισμών που 

Οι διατάξεις για το ΕΜΑS εξασφαλίζουν 
και αναβαθμίζουν συνεχώς τις ικανότητες 
των επαληθευτών περιβάλλοντος, 
προβλέποντας ανεξάρτητο και αμερόληπτο 
σύστημα διαπίστευσης, εκπαίδευση και 
κατάλληλη εποπτεία των δραστηριοτήτων 
τους και, κατά τον τρόπο αυτό, 
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία των οργανισμών που 
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συμμετέχουν στο EMAS. συμμετέχουν στο EMAS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση άδειας στους επαληθευτές περιβάλλοντος θεωρείται ως επαγγελματική άδεια 
συγκρίσιμη με την άδεια του πολιτικού μηχανικού ή του δημοσιονομικού ελεγκτή. Κατά 
συνέπεια η τροποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και του φορέα σύμφωνα με τη νέα 
προσέγγιση πρέπει να απορριφθεί. Στο μέλλον η αδειοδότηση θα εξακολουθήσει να εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, στα οποία θα ανατίθεται ο τρόπος ρύθμισης της 
διαδικασίας για την αδειοδότηση και την εποπτεία των επαληθευτών περιβάλλοντος.

Τροπολογία 44
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
της Συνθήκης σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσφέρουν κίνητρα σε οργανισμούς 
καταχωρισμένους στο EMAS, όπως, λόγου 
χάρη, πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή 
φορολογικά κίνητρα, στο πλαίσιο 
μηχανισμών στήριξης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
βιομηχανίας. 

(22) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
της Συνθήκης σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσφέρουν κίνητρα σε οργανισμούς 
καταχωρισμένους στο EMAS που 
επιτυγχάνουν επιδόσεις αριστείας, όπως, 
λόγου χάρη, πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
ή φορολογικά κίνητρα, στο πλαίσιο 
μηχανισμών στήριξης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
βιομηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κίνητρο ή επιβράβευση πρέπει να συνδέεται με μετρήσιμες και επαληθεύσιμες επιδόσεις 
και αντίστοιχα επιτεύγματα.
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Τροπολογία 45
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 46
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «έκθεση περιβαλλοντικών 
επιδόσεων»: ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση του κοινού και άλλων 
ενδιαφερομένων σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις του 
οργανισμού και τη συμμόρφωσή του με 
τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει 
δυνάμει της νομοθεσίας όσον αφορά το 
περιβάλλον·

(16) "επικαιροποιημένη περιβαλλοντική
δήλωση": στοιχεία της περιβαλλοντικής 
δήλωσης που ενημερώνονται κάθε χρόνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από την σημερινή μορφή της περιβαλλοντικής δήλωσης θα καταστεί υποχρεωτική η 
υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση συμπληρωματικούς βασικούς δείκτες. 
Αυτό αποτελεί απαράδεκτη επιβάρυνση, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Προτείνεται συνεπώς να αντικατασταθούν οι εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων με 
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επικαιροποιημένες περιβαλλοντικές δηλώσεις. Η πρόταση αυτή ισχύει επίσης για τα άρθρα  6, 
7, 14, 17, 18, 19 στοιχείο θ, 22 και 24.

Τροπολογία 47
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) "επαληθευτής περιβάλλοντος"
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση ή ομάδα 
φυσικών ή νομικών προσώπων που 
ανταποκρίνεται στον ορισμό του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης κατά το άρθρο 2 
παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. xxxx/2008 και έχει διαπιστευτεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· 

(18) "επαληθευτής περιβάλλοντος":   
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση ή ομάδα 
φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν 
λάβει διαπίστευση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες και προϋποθέσεις του 
κεφαλαίου V, και που είναι ανεξάρτητα 
από το σχετικό οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη εφαρμόζεται επί σειρά ετών ένα αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σύστημα 
διαπίστευσης. Η τροποποίηση του αποτελεσματικού αυτού συστήματος που θεσπίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού EMAS II θα ήταν αντιπαραγωγική. Η διαδικασία 
αξιολόγησης απέδειξε την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων αυτών.

Τροπολογία 48
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «φορέας διαπίστευσης»: ο εθνικός 
οργανισμός διαπίστευσης κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008.

(26) "φορέας αδειοδότησης": ο φορέας 
που ορίζεται από ένα κράτος μέλος για να 
χορηγεί άδεια σε επαληθευτές 
περιβάλλοντος και που είναι αρμόδιος για 
την εποπτεία των προσώπων των 
οργανισμών αυτών. Τα κράτη μέλη 
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μπορούν να ορίζουν τον φορέα 
διαπίστευσής τους σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 765/2008 ως φορέα 
αδειοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη εφαρμόζεται επί σειρά ετών ένα αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σύστημα 
διαπίστευσης. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας αυτό θα πρέπει να υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 49
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις καταχώρισης οργανισμών 
εκτός της Κοινότητας επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε οποιονδήποτε αρμόδιο 
φορέα του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι διαπιστευμένος ο επαληθευτής 
περιβάλλοντος που διενήργησε την 
επαλήθευση και την επικύρωση του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
του οργανισμού.
3. Οργανισμός με χώρους δραστηριοτήτων 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση για ενιαία 
εταιρική καταχώριση του συνόλου ή 
μέρους αυτών των χώρων 
δραστηριοτήτων.

3. Οργανισμός με χώρους δραστηριοτήτων 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση για ενιαία 
εταιρική καταχώριση του συνόλου ή 
μέρους αυτών των χώρων 
δραστηριοτήτων. Η ενιαία εταιρική 
καταχώριση επιτρέπεται αφού 
καταχωριστούν όλοι οι προς συνεξέταση 
χώροι δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα 
κράτη μέλη.

Αίτηση για ενιαία εταιρική καταχώριση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα 
κεντρικά γραφεία ή το διοικητικό κέντρο 

Αίτηση για ενιαία εταιρική καταχώριση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα 
κεντρικά γραφεία ή το διοικητικό κέντρο 
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του οργανισμού το οποίο έχει οριστεί για 
τους σκοπούς της παρούσας διάταξης.

του οργανισμού το οποίο έχει οριστεί για 
τους σκοπούς της παρούσας διάταξης.

3a. Οι αιτήσεις καταχώρισης οργανισμών 
εκτός της Κοινότητας υποβάλλονται στο 
φορέα που πρόκειται να συγκροτήσει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11α. 
3β. Αν πρόκειται να συμπεριληφθούν σε 
ενιαία εταιρική καταχώριση χώροι 
δραστηριοτήτων εκτός της Κοινότητας 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, ισχύουν οι 
παράγραφοι 3 και 3α.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οργανισμοί μπορούν να 
συμβουλεύονται τον αναφερόμενο στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3 φορέα που είναι 
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου 
υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης.

Διαγράφεται

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\765244EL.doc 13/64 PE419.878v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 33 οι αρχές θα κληθούν να θεσπίσουν ένα σύστημα που διασφαλίζει την 
παροχή, κατόπιν αιτήσεως, στους οργανισμούς στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρησης 
πληροφοριών και βοήθειας όσον αφορά τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον. Αυτό 
θα προκαλούσε ωστόσο μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας που θα επιβάρυνε τις αρχές.

Τροπολογία 51
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οργανισμοί μπορούν να 
συμβουλεύονται τον αναφερόμενο στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3 φορέα που είναι 
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου 
υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης.

2. Οι οργανισμοί μπορούν να 
συμβουλεύονται τον αναφερόμενο στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3 φορέα. Όσον 
αφορά τους χώρους δραστηριοτήτων 
εκτός Κοινότητας, οι οργανισμοί μπορούν 
να απευθύνονται στο φορέα που 
πρόκειται να συγκροτήσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 11α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν οργανωθεί η διαδικασία καταχώρισης όπως προτείνεται στο παράρτημα Α, θα καταστεί 
δυνατή η απλούστευση του καθορισμού των υπηρεσιών ενημέρωσης. Η λύση που προτείνει η 
Επιτροπή θα οδηγήσει σε αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου, καθώς σύμφωνα με αυτό το 
σύστημα κάθε αρμόδιος φορέας πρέπει να έχει ενημερωτικές αρμοδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να δίνει πληροφορίες για περιβαλλοντικές διατάξεις και αρμόδιες εκτελεστικές αρχές 
παγκοσμίως. Κάτι τέτοιο θα επέφερε δυσανάλογο φόρτο στους φορείς και θα καθιστούσε τη 
διαδικασία καταχώρισης πολύ ακριβότερη.
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Τροπολογία 52
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Με βάση τα αποτελέσματα της 
ανασκόπησης, οι οργανισμοί αναπτύσσουν 
και εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ. 

Or. de

Justification

Δεν πρέπει να αναπτυχθούν "κλαδικές διαχειριστικές πρακτικές", ώστε να αποφευχθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος του ΕΜΑS. Η ποικιλία οργανισμών δεν μπορεί να διαμορφώνεται 
περιπτωσιολογικά ανάλογα με κάθε τομέα, επιπλέον προκύπτουν δε νέοι όροι κύρωσης και 
καταχώρισης στις διαδικασίες, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να πληρούνται δεόντως από τους εν 
λόγω οργανισμούς. Τα έγγραφα αναφοράς θα πρέπει επίσης να αναπροσαρμόζονται διαρκώς.

Τροπολογία 53
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που απορρέουν από τα κλαδικά έγγραφα πρέπει να τηρούνται και όχι απλώς να 
λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 54
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι οργανισμοί προσκομίζουν ουσιώδη 
αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει ότι πληρούν όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον που έχουν 
προσδιοριστεί.

5. Οι οργανισμοί δηλώνουν ότι με βάση τα 
αποτελέσματα του οικολογικού ελέγχου 
δεν προκύπτουν στοιχεία παραβίασης 
των νομικών απαιτήσεων σχετικά με το 
περιβάλλον.

Οι οργανισμοί μπορούν να ζητούν 
βεβαίωση συμμόρφωσης από την ή τις 
αρμόδιες εκτελεστικές αρχές σύμφωνα με 
το άρθρο 33 παράγραφος 5.
Οι οργανισμοί εκτός Κοινότητας 
παραπέμπουν επίσης στις νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που 
ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς στα 
κράτη μέλη όπου προτίθενται να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Οι οργανισμοί και οι χώροι 
δραστηριοτήτων εκτός Κοινότητας 
παραπέμπουν επίσης στις νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που 
ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς και 
χώρους δραστηριοτήτων στην 
Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

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 
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das Management oder der Umweltgutachter. 

Τροπολογία 55
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι οργανισμοί προσκομίζουν ουσιώδη 
αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει ότι πληρούν όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον που έχουν 
προσδιοριστεί.

5. Οι οργανισμοί προσκομίζουν ουσιώδη 
αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει ότι πληρούν όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον που έχουν προσδιοριστεί 
και, ενδεχομένως, συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που περιγράφονται στο 
σχετικό έγγραφο BREF.

Or. en

Αιτιολόγηση

BREF = Έγγραφα Αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Τα κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς έχουν ζωτική σημασία προκειμένου να καταστεί το EMAS ένα απαιτητικό σύστημα 
αριστείας που υπερβαίνει το σύστημα της διαχείρισης.

Τροπολογία 56
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο 
κλάδο είναι διαθέσιμα κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46, οι 
επιδόσεις του οργανισμού αξιολογούνται 
με βάση τα εν λόγω έγγραφα.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46 οδηγούν σε υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο. 
Δεν είναι απλώς βοηθητικά μέσα αλλά πραγματικοί όροι για την καταχώριση, πρέπει λοιπόν να 
χρησιμοποιούνται  κατά τρόπο δεσμευτικό. Όλα αυτά δυσκολεύουν τους χρήστες άσκοπα και 
μειώνουν τη διάθεση συμμετοχής.

Τροπολογία 57
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο κλάδο 
είναι διαθέσιμα κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46, οι 
επιδόσεις του οργανισμού αξιολογούνται 
με βάση τα εν λόγω έγγραφα.

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο κλάδο 
είναι διαθέσιμα κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46, ο 
οργανισμός συμμορφώνεται προς τα εν 
λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστεί μια απαίτηση συμμόρφωσης με τα διαθέσιμα κλαδικά έγγραφα αναφοράς. 

Τροπολογία 58
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται 
στον αρμόδιο φορέα που καθορίζεται κατά 
το άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

2. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται 
στον αρμόδιο φορέα που καθορίζεται κατά 
το άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) την επικυρωμένη περιβαλλοντική 
δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή,

(α) την επικυρωμένη περιβαλλοντική 
δήλωση στο πρωτότυπο·
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(β) τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 
24 παράγραφος 9, υπογεγραμμένη από τον 
επαληθευτή περιβάλλοντος που επικύρωσε 
την περιβαλλοντική δήλωση,

(β) τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 
24 παράγραφος 9, υπογεγραμμένη από τον 
επαληθευτή περιβάλλοντος που επικύρωσε 
την περιβαλλοντική δήλωση,

(γ) συμπληρωμένο έντυπο το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
VI,

(γ) συμπληρωμένο έντυπο το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
VI.

(δ) απόδειξη πληρωμής των 
επιβαλλόμενων τελών.

Με την υποβολή της αίτησης ή λίγο μετά 
ο οργανισμός διαβιβάζει στην αρμόδια 
αρχή δεδομένα που μπορούν να 
δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο με το 
περιεχόμενο της περιβαλλοντικής 
δήλωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 59
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – (α α ) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) απόδειξη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την υποβολή αίτησης καταχώρησης πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς το 
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άρθρο 4.

Τροπολογία 60
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε έτος ο καταχωρισμένος 
οργανισμός:

Κατά τ’ άλλα ο καταχωρισμένος 
οργανισμός

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

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

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

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

(γ) διαβιβάζει την επικυρωμένη έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στον αρμόδιο 
φορέα,

(γ) διαβιβάζει την επικυρωμένη έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στον αρμόδιο 
φορέα,

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου κατ’ έτος δεν συμφωνεί με το παράρτημα ΙΙΙ αριθ. 4, κατά το 
οποίο προβλέπεται κύκλος μέχρι και 36 μηνών, ο οποίος καθορίζεται κατά περίπτωση. Η κατ’ 
έτος διαβίβαση εντύπου είναι άσκοπή γραφειοκρατία. Αρκεί η κοινοποίηση τροποποιήσεων. 
Τούτο όμως δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί ρητώς.
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Τροπολογία 61
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) συντάσσει επικαιροποιημένη
περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙV μέρος B, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη έκθεσης περιβαλλοντικών επιδόσεων σύμφωνα με τα παραρτήματα Γ και Δ προκαλεί 
απαράδεκτη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Η 
τρέχουσα πρακτική της ετήσιας επικαιροποίησης των περιβαλλοντικών δηλώσεων πρέπει να 
διατηρηθεί.

Τροπολογία 62
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέκκλιση για μικρούς οργανισμούς Ρύθμιση για μικρούς οργανισμούς

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

1. Στους μικρούς οργανισμούς 
παρατείνεται έως τα τρία έτη η ετήσια 
συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις

(α) δεν υφίστανται κίνδυνοι για το 
περιβάλλον,

(α) δεν υφίστανται ιδιαίτεροι κίνδυνοι για 
το περιβάλλον,

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

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

οικείου συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και

(γ) δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα.

(γ) δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα στα οποία να 
συμβάλλει ο οργανισμός

2. Για να του χορηγηθεί η παράταση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει 
αίτημα στον αρμόδιο φορέα από τον 
οποίο έχει καταχωριστεί και παρέχει 
αποδείξεις ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την παρέκκλιση.
3. Οι οργανισμοί στους οποίους, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, έχει χορηγηθεί 
παράταση έως δύο έτη υποβάλλουν στον 
αρμόδιο φορέα μη επικυρωμένη έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων κάθε έτος για 
το οποίο απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να υποβάλλουν επικυρωμένη 
έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων.

3. Αυτοί οι οργανισμοί υποβάλλουν στον 
αρμόδιο φορέα μη επικυρωμένη έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων κάθε έτος 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο σχέδιο για μικρούς οργανισμούς δεν εξελίσσεται απρόσκοπτα όσον αφορά τη 
συχνότητα εσωτερικών ελέγχων, εκθέσεων περιβαλλοντικών επιδόσεων και περιβαλλοντικών 
δηλώσεων. Η διαδικασία είναι περίπλοκη και οδηγεί σε άσκοπο γραφειοκρατικό φόρτο. Το 
σχέδιο που προέβλεπε ο κανονισμός για το πρώτο ΕΜΑS ήταν καλύτερο. Εν προκειμένω οι 
μικροί οργανισμοί απαλλάσσονται από ετήσιες επικυρώσεις. Έτσι αποφεύγεται μια διαδικασία, 
καθώς σε τελική ανάλυση ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει αν θα διενεργήσει την καταχώριση ή 
όχι.

Τροπολογία 63
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος 
μικρού οργανισμού, παρατείνουν, για τον 
εν λόγω οργανισμό, έως τα πέντε έτη την 

1. Η  περιβαλλοντική δήλωση 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και 
επικυρώνεται από τον επαληθευτή 
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τριετή συχνότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 ή έως τα δύο έτη
την ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

περιβάλλοντος. Παρέκκλιση από την 
ετήσια συχνότητα της επικύρωσης 
επιτρέπεται,  υπό τον όρο ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) δεν υφίστανται κίνδυνοι για το 
περιβάλλον,

(α) δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι 
για το περιβάλλον,

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

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

(γ) δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα.

(γ) δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα.

2. Για να του χορηγηθεί η παράταση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει 
αίτημα στον αρμόδιο φορέα από τον 
οποίο έχει καταχωριστεί και παρέχει 
αποδείξεις ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την παρέκκλιση.
3. Οι οργανισμοί στους οποίους, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, έχει χορηγηθεί 
παράταση έως δύο έτη υποβάλλουν στον 
αρμόδιο φορέα μη επικυρωμένη έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων κάθε έτος 
για το οποίο απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να υποβάλλουν επικυρωμένη 
έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ετήσια συχνότητα πρέπει, κατ' αρχήν να διατηρηθεί όπως στο πρότυπο ISO 14001, μπορούν 
ωστόσο να γίνουν εξαιρέσεις στην περίπτωση των ΜΜΕ υπό τις προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις. Δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο φορέα δεδομένου ότι η 
απόφαση παρέκκλισης από τη συχνότητα επικύρωσης εναπόκειται στον επαληθευτή 
περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 64
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει  
ουσιαστικές αλλαγές όπως ορίζονται στο 
άρθρο 8 και

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις και η διατήρηση του συστήματος ΕΜΑS επιφέρουν αυξημένο κόστος 
διαχείρισης, το οποίο δύσκολα μπορεί να αναλάβουν οι ΜΜΕ. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο σύστημα, πρέπει να μειώνονται οι δαπάνες, όταν ο οργανισμός δεν 
προβλέπει ουσιώδεις τροποποιήσεις του παραγωγικού του συστήματος και όταν δεν υπάρχει 
φόβος για νέους περιβαλλοντικούς κινδύνους ή επιδείνωση του περιβάλλοντος σε τοπικό 
επίπεδο. 

Τροπολογία 65
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών σε 
καταχωρισμένο οργανισμό, ο οργανισμός 
διενεργεί περιβαλλοντική ανασκόπηση 
αυτών των αλλαγών, καθώς και των 
περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεών 
τους.

1. Σε περίπτωση που καταχωρισμένος 
οργανισμός προγραμματίζει ουσιαστικές 
αλλαγές, ο οργανισμός διενεργεί 
περιβαλλοντική ανασκόπηση αυτών των 
αλλαγών, καθώς και των περιβαλλοντικών 
πτυχών και επιπτώσεών τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ΕΜΑS δεν πρέπει να λειτουργεί σαν φρένο στην τεχνολογική ανάπτυξη και στον 
επιχειρησιακό προγραμματισμό αλλά πρέπει να ακολουθεί τη βιομηχανική ανάπτυξη 
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διασφαλίζοντάς της περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Τροπολογία 66
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επικαιροποιημένη περιβαλλοντική 
ανασκόπηση και η τροποποιημένη 
περιβαλλοντική πολιτική επαληθεύονται 
και επικυρώνονται. 

3. Η επικαιροποιημένη περιβαλλοντική 
ανασκόπηση και η τροποποιημένη 
περιβαλλοντική πολιτική επαληθεύονται 
και επικυρώνονται μετά τη διενέργεια των 
αλλαγών. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ΕΜΑS δεν πρέπει να λειτουργεί σαν φρένο στην τεχνολογική ανάπτυξη και στον 
επιχειρησιακό προγραμματισμό αλλά πρέπει να ακολουθεί τη βιομηχανική ανάπτυξη 
διασφαλίζοντάς της περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Τροπολογία 67
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε καταχωρισμένος οργανισμός 
καθιερώνει πρόγραμμα ελέγχου, με το 
οποίο εξασφαλίζεται, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, 
ότι όλες οι δραστηριότητες του 
οργανισμού υπόκεινται σε έλεγχο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος III.

1. Κάθε καταχωρισμένος οργανισμός 
καθιερώνει πρόγραμμα ελέγχου, με το 
οποίο εξασφαλίζεται, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 7, ότι όλες οι δραστηριότητες του 
οργανισμού υπόκεινται σε έλεγχο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος III.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το παρόν άρθρο με τις διατάξεις του άρθρου 7 σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις για τους μικρούς οργανισμούς.

Τροπολογία 68
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το λογότυπο του EMAS που ορίζεται 
στο παράρτημα V επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο από 
καταχωρισμένους οργανισμούς και μόνο 
για όσο διάστημα ισχύει η καταχώρισή 
τους.

1. Το λογότυπο του EMAS που ορίζεται 
στο παράρτημα V χρησιμοποιείται μόνο 
από καταχωρισμένους οργανισμούς και 
μόνο για όσο διάστημα ισχύει η 
καταχώρισή τους.

Or. el

Τροπολογία 69
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το λογότυπο του EMAS επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 
V.

2. Το λογότυπο του EMAS 
χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 
V.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καθιστά το κείμενο πιο συγκεκριμένο προκειμένου να αποφευχθούν δυνατότητες παρερμηνείας.
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Τροπολογία 70
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οργανισμός επιλέξει, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 
3, να μη συμπεριλάβει στην εταιρική 
καταχώριση όλους τους εντός της 
Κοινότητας χώρους δραστηριοτήτων του, 
εξασφαλίζει ότι, στις ανακοινώσεις του 
προς το κοινό και κατά την χρήση του 
λογότυπου του ΕΜΑS, είναι σαφές ποιους 
χώρους δραστηριοτήτων καλύπτει η 
καταχώριση.

διαγραφή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποτελεί εκ των πραγμάτων εξαναγκασμό για την ένταξη όλων των χώρων 
δραστηριοτήτων ενός οργανισμού εντός της Κοινότητας στο ΕΜΑS και σε ενιαία εταιρική 
καταχώριση. Η διάταξη αυτή μπορεί να διαγραφεί, αν πρόκειται να εγκριθεί το σχέδιο 
καταχώρισης του παραρτήματος Α. 

Τροπολογία 71
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Το λογότυπο δεν χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με συγκριτικούς ισχυρισμούς 
που αφορούν άλλες δραστηριότητες και 
υπηρεσίες ή κατά τρόπο που ενδεχομένως 
να δημιουργεί σύγχυση με οικολογικές 
σημάνσεις προϊόντων. Ειδικότερα 
απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του 
λογότυπου στα προϊόντα, στη συσκευασία 
τους ή στις πληροφορίες/στη διαφήμιση 

Adlib Express Watermark



AM\765244EL.doc 27/64 PE419.878v01-00

EL

που αφορά το προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα καθιστούσε δυνατή μία σειρά μέσων κατάχρησης, δεδομένου ότι 
το λογότυπο θα μπορούσε να παρερμηνευτεί ως οικολογικό σήμα. Κατά συνέπεια το λογότυπο 
EMAS σε συνάρτηση με προϊόντα και διαφήμιση πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά.

Τροπολογία 72
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Η Επιτροπή ορίζει αρμόδιο φορέα για την 
επιτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:
(a) τη διαχείριση του ευρωπαϊκού 
μητρώου καταχωρισμένων οργανισμών·
(β) τη συγκρότηση και διαρκή 
αναπροσαρμογή διαδικτυακής βάσης για 
το ευρωπαϊκό μητρώο που θα 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι φορείς των 
κρατών μελών για την καταχώριση·
(γ) την καταχώριση οργανισμών εκτός 
Κοινότητας και χώρων δραστηριοτήτων 
εκτός Κοινότητας οι οποίοι αφορούν 
οργανισμούς με κεντρικά γραφεία εντός 
της Κοινότητας·
(δ) την οργανωτική προετοιμασία του 
φόρουμ αρμοδίων φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 15·
(ε) την προετοιμασία της αξιολόγησης 
από ομοτίμους σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των αρμοδίων φορέων, ιδίως η ανάπτυξη της κατάλληλης 
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ενιαίας βάσης , πρέπει επίσης να ανατεθούν σε κεντρική καθοδήγηση όπως και τα καθήκοντα 
καταχώρισης για οργανισμούς και χώρους δραστηριοτήτων εκτός της Κοινότητας. Κάτι τέτοιο 
θα μειώσει αισθητά το γραφειοκρατικό φόρτο για τις καταχωρίσεις.

Τροπολογία 73
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξέταση παρατηρήσεων που 
διατυπώνονται από ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπου συμπεριλαμβάνονται οι φορείς 
διαπίστευσης και οι αρμόδιες εκτελεστικές 
αρχές, σχετικά με οργανισμούς που έχουν 
υποβάλει αίτηση καταχώρισης ή είναι 
καταχωρισμένοι,

α) την εξέταση παρατηρήσεων που 
διατυπώνονται από ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπου συμπεριλαμβάνονται οι φορείς 
διαπίστευσης , οι αρμόδιες εκτελεστικές 
αρχές και τα όργανα εκπροσώπησης των 
οργανισμών, σχετικά με οργανισμούς που 
έχουν υποβάλει αίτηση καταχώρισης ή 
είναι καταχωρισμένοι,

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να μπορούν να αντλούν οφέλη από τις παρατηρήσεις των 
οργανισμών που έχουν υποβάλει αίτηση καταχώρισης ή είναι καταχωρισμένοι, πρέπει δε να 
διασφαλίζεται μηχανισμός με τον οποίο να μπορούν οι οργανισμοί να συμβάλλουν συλλογικά 
στην αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ισόρροπη 
λειτουργία των αρμόδιων φορέων.

Τροπολογία 74
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν και 
τηρούν μητρώο των οργανισμών που 
έχουν καταχωριστεί στα οικεία κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών δηλώσεων ή εκθέσεων 
περιβαλλοντικών επιδόσεων σε 

2. Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν και 
τηρούν το μητρώο σχετικά με τους 
οργανισμούς που έχουν καταχωριστεί στα 
οικεία κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
των περιβαλλοντικών δηλώσεων ή 
εκθέσεων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε 
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ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν 
το μητρώο αυτό σε μηνιαία βάση.

ηλεκτρονική μορφή.

Το μητρώο δημοσιοποιείται σε δικτυακό 
τόπο.

Το μητρώο δημοσιοποιείται σε δικτυακό 
τόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μητρώο πρέπει να ενοποιηθεί και πρέπει να εγκαταλειφθεί η μηνιαία αναπροσαρμογή. Στη 
Γερμανία τηρείται από το 2001 διαδικτυακό μητρώο, που είναι αποκεντρωμένο και 
αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. 

Τροπολογία 75
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιοι φορείς κοινοποιούν 
μηνιαίως στην Επιτροπή τις μεταβολές 
του μητρώου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

διαγραφή

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μητρώο πρέπει να ενοποιηθεί και πρέπει να εγκαταλειφθεί η μηνιαία αναπροσαρμογή. Στη 
Γερμανία τηρείται από το 2001 διαδικτυακό μητρώο, που είναι αποκεντρωμένο και 
αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία 76
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης 2. Όταν υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης 
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από οργανισμό, ο αρμόδιος φορέας 
καταχωρίζει τον οργανισμό και του 
χορηγεί αριθμό καταχώρισης, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

από οργανισμό, ο αρμόδιος φορέας 
καταχωρίζει τον οργανισμό και του 
χορηγεί αριθμό καταχώρισης, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

(α) ο αρμόδιος φορέας έχει λάβει αίτηση
καταχώρισης η οποία περιλαμβάνει όλα τα 
έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ),

(α) ο αρμόδιος φορέας έχει λάβει αίτηση 
καταχώρισης η οποία περιλαμβάνει όλα τα 
έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ),

(β) ο αρμόδιος φορέας έχει ελέγξει ότι η 
επαλήθευση και η επικύρωση έχουν 
διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλουν τα άρθρα 24 έως 27 και 
του καθορισμού κριτηρίων λειτουργίας 
στην(ις) διαδικασία(ες), και

(β) ο αρμόδιος φορέας δεν έχει βάσιμες 
ενδείξεις κατά τις οποίες η επαλήθευση 
και η επικύρωση δεν έχουν διενεργηθεί 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλουν τα άρθρα 24 έως 27 και 

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

(γ) ο αρμόδιος φορέας δεν έχει βάσιμες 
ενδείξεις κατά τις οποίες ο οργανισμός 
παραβιάζει σχετικές περιβαλλοντικές 
διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες προκύπτουν συνεπεία του παραρτήματος Δ. Ο αρμόδιος φορέας, για λόγους 
απλοποίησης της διαδικασίας, δεν θα διενεργεί ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τον 
επαληθευτή περιβάλλοντος ή την αρμόδια για τη διαπίστευση αρχή.

Τροπολογία 77
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο αρμόδιος φορέας λάβει έκθεση 
εποπτείας από τον φορέα διαπίστευσης, η 
οποία στοιχειοθετεί ότι επαληθευτής 
περιβάλλοντος δεν άσκησε τις 
δραστηριότητές του επαρκώς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 

5. Εάν ο αρμόδιος φορέας λάβει έκθεση 
εποπτείας από τον φορέα διαπίστευσης, η 
οποία στοιχειοθετεί ότι επαληθευτής 
περιβάλλοντος δεν άσκησε τις 
δραστηριότητές του επαρκώς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
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απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από 
αιτούντα οργανισμό, απορρίπτει την 
αίτηση καταχώρισης του οργανισμού.

απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από 
αιτούντα οργανισμό, απορρίπτει την 
αίτηση καταχώρισης του οργανισμού. Ο 
αρμόδιος φορέας καλεί την οργάνωση να 
υποβάλει νέα αίτηση καταχώρισης. Ο 
φορέας διαπίστευσης προβαίνει σε 
επαλήθευση των δραστηριοτήτων του 
επαληθευτή περιβάλλοντος και 
εξασφαλίζει στον επαληθευτή 
περιβάλλοντος τη δυνατότητα να 
εκφραστεί σχετικά.  Σε περίπτωση που η 
απάντηση του τελευταίου δεν είναι 
ικανοποιητική,  η διαπίστευσή του ως 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης κατά το άρθρο 2 
παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. xxxx/2008 αναστέλλεται. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν η αίτηση καταχώρισης που υποβάλλει οργανισμός απορρίπτεται επειδή ο επαληθευτής 
περιβάλλοντος δεν άσκησε τις δραστηριότητές του επαρκώς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, ο φορέας διαπίστευσης πρέπει να 
καλέσει τον  οργανισμό να υποβάλει νέα αίτηση και πρέπει να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις 
δραστηριότητες του επαληθευτή, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα ανικανότητας ή διαφθοράς.  

Τροπολογία 78
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο αρμόδιος φορέας λάβει έκθεση 
εποπτείας από τον φορέα διαπίστευσης, η 
οποία στοιχειοθετεί ότι επαληθευτής 
περιβάλλοντος δεν άσκησε τις 
δραστηριότητές του επαρκώς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από 
καταχωρισμένο στο EMAS οργανισμό, 
αναστέλλει την καταχώριση του 

2. Το ίδιο ισχύει, εάν ο αρμόδιος φορέας 
λάβει έκθεση εποπτείας από τον φορέα 
διαπίστευσης, η οποία στοιχειοθετεί ότι 
επαληθευτής περιβάλλοντος δεν άσκησε 
τις δραστηριότητές του επαρκώς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από 
καταχωρισμένο στο EMAS οργανισμό.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 32/64 AM\765244EL.doc

EL

οργανισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία διασφαλίζεται ότι θα δοθεί στον οργανισμό η δυνατότητα της απαραίτητης 
διαβούλευσης πριν από τη λήψη απόφασης που συνεπάγεται βάρυνση.

Τροπολογία 79
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναστέλλεται ή διαγράφεται η 
καταχώριση οργανισμού στο μητρώο, 
ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο 
οργανισμός δεν υποβάλει στον αρμόδιο 
φορέα, εντός μηνός από σχετικό αίτημα 
του τελευταίου, οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα:

3. Αναστέλλεται ή διαγράφεται η 
καταχώριση οργανισμού στο μητρώο, 
ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο 
οργανισμός δεν υποβάλει στον αρμόδιο 
φορέα, εντός τριών μηνών από σχετικό 
αίτημα του τελευταίου τις επικυρωμένες 
επικαιροποιήσεις των περιβαλλοντικών 
δηλώσεων, της έκθεσης περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή την υπογεγραμμένη βεβαίωση 
κατά το άρθρο 24 παράγραφος 9.

(a) τις επικυρωμένες επικαιροποιήσεις των 
περιβαλλοντικών δηλώσεων, της έκθεσης 
περιβαλλοντικών επιδόσεων ή την 
υπογεγραμμένη βεβαίωση κατά το άρθρο 
24 παράγραφος 9,

(β) συμπληρωμένο από τον οργανισμό 
έντυπο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ελάχιστες πληροφορίες του 
παραρτήματος VI.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το χρονικό πλαίσιο ενός μηνός είναι, σε σχέση με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, 
υπερβολικά σύντομο. Για λόγους ανεξάρτητους από τον οργανισμό (ασθένεια του επαληθευτή, 
αδικαιολόγητη άρνησή του να επικυρώσει κλπ.) μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις, οι οποίες 
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δεν πρέπει πάντα να τιμωρούνται με αναστολή. Θεωρούμε περιττή την υποβολή εντύπου.

Τροπολογία 80
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να 
αποφασίζει να διατηρήσει την 
καταχώριση του οργανισμού, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι η παράβαση έγινε καλή 
τη πίστει και ότι έχουν εξαλειφθεί οι 
αιτίες της εν λόγω παράβασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο φορέα να διατηρεί την καταχώριση, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι η παραβίαση έγινε καλή τη πίστει εκ μέρους του οργανισμού, δηλαδή κατά 
λάθος, και εξακριβώνεται ότι η αιτία της παραβίασης έχει εξαλειφθεί.

Τροπολογία 81
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των οργάνων εκπροσώπησης των οργανισμών στο φόρουμ θα επιτρέψει την 
καλύτερη προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 82
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το φόρουμ οργανώνει αξιολόγηση από 
ομοτίμους με σκοπό την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
του συστήματος καταχώρισης που 
εφαρμόζει κάθε αρμόδιος φορέας και την 
ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης για 
την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 
την καταχώριση.

1. Το φόρουμ οργανώνει αξιολόγηση από 
ομοτίμους με σκοπό την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
του συστήματος καταχώρισης που 
εφαρμόζει κάθε αρμόδιος φορέας και την 
ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης για 
την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 
την καταχώριση.

2. Η αξιολόγηση από ομοτίμους 
διενεργείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, τουλάχιστον δε ανά 
τετραετία. Στην αξιολόγηση από 
ομοτίμους συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι 
φορείς.
3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους καλύπτει 
τουλάχιστον τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που αφορούν:
(a) την καταχώριση,
(β) την απόρριψη αιτήσεων 
καταχώρισης,
(γ) την αναστολή καταχώρισης 
οργανισμών στο μητρώο κατά το άρθρο 
12 παράγραφος 2,
(δ) τη διαγραφή καταχώρισης 
οργανισμών στο μητρώο κατά το άρθρο 
12 παράγραφος 2,
(ε) τη διαχείριση του μητρώου κατά το 
άρθρο 12 παράγραφος 2.
4. Η Επιτροπή καθορίζει τις διαδικασίες 
για τη διενέργεια της αξιολόγησης, 
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συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων 
διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων 
που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης.
Τα εν λόγω μέτρα που προορίζονται να 
τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
5. Το φόρουμ διαβιβάζει στην Επιτροπή 
ετήσια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση 
από ομοτίμους.

5. Το φόρουμ διαβιβάζει στην Επιτροπή 
ετήσια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση 
από ομοτίμους.

Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης με την πρόταση της Επιτροπής  είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Οι 
δραστηριότητες του αρμόδιου φορέα μπορούν να συντονιστούν επαρκώς με τα μέσα που 
προβλέπει ο ισχύων κανονισμός για το ΕΜΑS.

Τροπολογία 83
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους καλύπτει 
τουλάχιστον τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που αφορούν:

3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους καλύπτει 
τουλάχιστον τους κανόνες και τις 
διαδικασίες καθώς και τις γνώμες που 
εκφράζονται εκ μέρους ή για λογαριασμό 
οργανισμών που αφορούν 

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόταση 
διατυπώνεται εκ μέρους των οργανισμών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 
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διαπίστευσης.

Τροπολογία 84
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμμόρφωση του οργανισμού με 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά την αρχική 
περιβαλλοντική ανασκόπηση, το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον 
περιβαλλοντικό έλεγχο και τα 
αποτελέσματά του, καθώς και την 
περιβαλλοντική δήλωση ή την έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων,

(α) τη συμμόρφωση του οργανισμού με 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά την αρχική 
περιβαλλοντική ανασκόπηση, το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον 
περιβαλλοντικό έλεγχο και τα 
αποτελέσματά του, καθώς και την 
περιβαλλοντική δήλωση ή την έκθεση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, και, εφόσον 
υπάρχουν, τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς 
που προβλέπονται στο άρθρο 46·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με τα κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς.

Τροπολογία 85
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά διαστήματα τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες, ο 
επαληθευτής περιβάλλοντος επικυρώνει 
κάθε επικαιροποιημένη πληροφορία της 
περιβαλλοντικής δήλωσης ή της έκθεσης 
περιβαλλοντικών επιδόσεων.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7, κατά 
διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν τους 
δώδεκα μήνες, ο επαληθευτής 
περιβάλλοντος επικυρώνει κάθε 
επικαιροποιημένη πληροφορία της 
περιβαλλοντικής δήλωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τις ΜΜΕ. Συνεπώς γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 που θα επέτρεπε, 
υπό ορισμένους όρους παρέκκλιση από την ετήσια επικύρωση για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 86
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά διαστήματα τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες, ο 
επαληθευτής περιβάλλοντος επικυρώνει 
κάθε επικαιροποιημένη πληροφορία της 
περιβαλλοντικής δήλωσης ή της έκθεσης 
περιβαλλοντικών επιδόσεων.

2. Κατά διαστήματα τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7,
ο επαληθευτής περιβάλλοντος επικυρώνει 
κάθε επικαιροποιημένη πληροφορία της 
περιβαλλοντικής δήλωσης ή της έκθεσης 
περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το παρόν άρθρο με τις διατάξεις του άρθρου 7 σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις για τους μικρούς οργανισμούς.

Τροπολογία 87
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες 
πριν κάθε επαλήθευση σε κράτος μέλος, ο 
επαληθευτής περιβάλλοντος γνωστοποιεί 
τα στοιχεία διαπίστευσής του, καθώς και 
τον χρόνο και τόπο διενέργειας της 

Διαγράφεται
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επαλήθευσης στον φορέα διαπίστευσης ο 
οποίος είναι αρμόδιος να εποπτεύει τον εν 
λόγω επαληθευτή περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα προκαλούσε πρόσθετο και περιττό διοικητικό φόρτο τόσο για τους επαληθευτές 
περιβάλλοντος όσο και για τους φορείς αδειοδότησης, εάν οι επαληθευτές περιβάλλοντος κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους στο κράτος μέλος στο οποίο τους έχει χορηγηθεί άδεια ήταν 
υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν όλες τις δραστηριότητές τους στον αντίστοιχο φορέα 
αδειοδότησης.

Τροπολογία 88
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επαληθευτής περιβάλλοντος 
διαπιστευμένος σε ένα κράτος μέλος 
γνωστοποιεί, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες
ημέρες προτού διενεργήσει επαλήθευση 
και επικύρωση σε άλλο κράτος μέλος, στον 
φορέα διαπίστευσης του άλλου κράτους 
μέλους:

1. Επαληθευτής περιβάλλοντος που 
αποκτά άδεια σε ένα κράτος μέλος 
γνωστοποιεί, τουλάχιστον τέσσερις 
εβδομάδες προτού διενεργήσει 
επαλήθευση και επικύρωση σε άλλο 
κράτος μέλος, στον φορέα αδειοδότησης
του άλλου κράτους μέλους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της προθεσμίας γνωστοποίησης μιας δραστηριότητας σε ένα άλλο κράτος μέλος 
ή σε τρίτη χώρα σε πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της επαλήθευσης δεν είναι ούτε 
πρακτικός ούτε εφικτός. Ο προηγούμενος κανονισμός που προέβλεπε προθεσμία τεσσάρων 
εβδομάδων έχει αποδειχθεί πιο πρακτικός και πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό ισχύει και για το 
άρθρο 26.
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Τροπολογία 89
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο οργανισμός πληροί όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον.

(β) δεν έχουν προκύψει στοιχεία κατά τα 
οποία δεν τηρούνται οι ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις..

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη δήλωση του επαληθευτή περιβάλλοντος σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Τροπολογία 90
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο οργανισμός πληροί όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον.

(β) ο επαληθευτής περιβάλλοντος δεν έχει 
εντοπίσει στοιχεία κατά τα οποία ο 
οργανισμός δεν πληροί όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο επαληθευτής περιβάλλοντος μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει εντοπίσει στοιχεία 
κατά τα οποία ο οργανισμός δεν πληροί όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το 
περιβάλλον.
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Τροπολογία 90
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο οργανισμός πληροί όλες τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον.

(β) ότι ο επαληθευτής περιβάλλοντος δεν 
διαθέτει αποδείξεις ότι ο οργανισμός δεν 
πληροί όλες τις εφαρμοστέες νομικές 
απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο επαληθευτής περιβάλλοντος μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει ότι δεν διαθέτει αποδείξεις ότι ο 
οργανισμός δεν πληροί τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.

Τροπολογία 91
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς διαπίστευσης που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008, 
είναι αρμόδιοι για την διαπίστευση των 
επαληθευτών περιβάλλοντος και την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνουν οι επαληθευτές 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιο φορέα 
για την έγκριση και την εποπτεία των 
επαληθευτών περιβάλλοντος. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στην πρώτη 
πρόταση θα επιτελεστούν εξολοκλήρου ή 
εν μέρει από εθνικό φορέα διαπίστευσης 
υπό το πνεύμα και τηρουμένου του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαναγκαστική διαβίβαση καθηκόντων στον εθνικό φορέα διαπίστευσης θίγει τα οργανωτικά 
και διαχειριστικά δικαιώματα των κρατών μελών. Η ανάθεση καθηκόντων κατά την έγκριση 
μεμονωμένων προσώπων υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 .
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Τροπολογία 92
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Οι φορείς διαπίστευσης που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη κατά το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
ΧΧΧΧ/2008, είναι αρμόδιοι για την 
διαπίστευση των επαληθευτών 
περιβάλλοντος και την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι 
επαληθευτές περιβάλλοντος σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν φορέα 
αρμόδιο για την χορήγηση αδειών σε 
περιβαλλοντικούς ελεγκτές και για την 
εποπτεία των προσώπων ή των 
οργανισμών αυτών, σύμφωνα με το 
άρθρο  2, σημείο (26). Ο φορέας αυτός 
ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο 
ουδέτερο και ανεξάρτητο.

2. Οι φορείς διαπίστευσης αξιολογούν τις 
ικανότητες των επαληθευτών 
περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 19, 
20 και 21 σχετικά με την έκταση της 
αιτούμενης διαπίστευσης.

2. Οι φορείς αδειοδότησης αξιολογούν τις 
ικανότητες των επαληθευτών 
περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 19, 
20 και 21 σχετικά με την έκταση της 
αιτούμενης αδειοδότησης..

3. Η έκταση της διαπίστευσης των 
επαληθευτών περιβάλλοντος καθορίζεται 
με βάση την ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (κωδικοί NACE) που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1893/2006. Η έκταση αυτή οριοθετείται 
από τις ικανότητες του επαληθευτή 
περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα της δραστηριότητας.

3. Η έκταση της άδειας των επαληθευτών 
περιβάλλοντος καθορίζεται με βάση την 
ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (κωδικοί NACE) που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1893/2006. Η έκταση αυτή οριοθετείται 
από τις ικανότητες του επαληθευτή 
περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα της δραστηριότητας.

4. Οι φορείς διαπίστευσης καθιερώνουν 
τις κατάλληλες διαδικασίες για τη 
διαπίστευση, την απόρριψη της αίτησης 
διαπίστευσης, την αναστολή και την 
ανάκληση της διαπίστευσης επαληθευτή 
περιβάλλοντος και για την εποπτεία των 
επαληθευτών περιβάλλοντος.

4. Οι φορείς αδειοδότησης καθιερώνουν 
τις κατάλληλες διαδικασίες για τη 
διαπίστευση, την απόρριψη της αίτησης 
διαπίστευσης, την αναστολή και την 
ανάκληση της διαπίστευσης επαληθευτή
περιβάλλοντος και για την εποπτεία των 
επαληθευτών περιβάλλοντος.

Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται 
μηχανισμοί για να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις που διατυπώνουν 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπου 

Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται 
μηχανισμοί για να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις που διατυπώνουν 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπου 
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συμπεριλαμβάνονται οι αρμόδιοι φορείς, 
σχετικά με αιτούμενους και ήδη 
διαπιστευμένους επαληθευτές 
περιβάλλοντος.

συμπεριλαμβάνονται οι αρμόδιοι φορείς, 
σχετικά με αιτούμενους και ήδη 
αδειοδοτημένους επαληθευτές 
περιβάλλοντος.

5. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης 
διαπίστευσης, ο φορέας διαπίστευσης
γνωστοποιεί στον επαληθευτή 
περιβάλλοντος τους λόγους της απόφασής 
του.

5. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης 
άδειας, ο φορέας αδειοδότησης στον 
επαληθευτή περιβάλλοντος τους λόγους 
της απόφασής του.

6. Κάθε φορέας διαπίστευσης καταρτίζει, 
αναθεωρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των 
επαληθευτών περιβάλλοντος, με ένδειξη 
της έκτασης της διαπίστευσής τους, στο 
οικείο κράτος μέλος και κοινοποιεί, κάθε
μήνα, τις μεταβολές του καταλόγου αυτού 
στην Επιτροπή και στον αρμόδιο φορέα 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται.

6. Κάθε φορέας αδειοδότησης καταρτίζει, 
αναθεωρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των 
επαληθευτών περιβάλλοντος, με ένδειξη 
της έκτασης της ·άδειας τους, στο οικείο 
κράτος μέλος και κοινοποιεί, κάθε μήνα, 
τις μεταβολές του καταλόγου αυτού στην 
Επιτροπή και στον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους όπου βρίσκεται.

7. Στο πλαίσιο των κανόνων και των 
διαδικασιών που αφορούν την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008, ο 
φορέας διαπίστευσης συντάσσει έκθεση 
εποπτείας όταν αποφασίζει, μετά από 
διαβούλευση με τον ενδιαφερόμενο 
επαληθευτή περιβάλλοντος:

7. Ο φορέας αδειοδότησης συντάσσει 
έκθεση εποπτείας όταν αποφασίζει, μετά 
από διαβούλευση με τον ενδιαφερόμενο 
επαληθευτή περιβάλλοντος: 

(α) είτε ότι ο επαληθευτής περιβάλλοντος 
δεν άσκησε τις δραστηριότητές του 
επαρκώς, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση 
των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού 
από τον οργανισμό,

(α) ότι ο επαληθευτής περιβάλλοντος δεν 
άσκησε τις δραστηριότητές του επαρκώς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από 
τον οργανισμό,

(β) είτε ότι ο επαληθευτής περιβάλλοντος 
διενήργησε επαλήθευση και επικύρωση 
κατά παράβαση μιας ή περισσοτέρων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(β) ότι ο επαληθευτής περιβάλλοντος 
διενήργησε επαλήθευση και επικύρωση 
κατά παράβαση μιας ή περισσοτέρων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι καταχωρισμένος ή ζητεί 
καταχώριση ο οργανισμός και, κατά 
περίπτωση, στον φορέα διαπίστευσης που 
χορήγησε την διαπίστευση.

Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι καταχωρισμένος ή ζητεί 
καταχώριση ο οργανισμός και, κατά 
περίπτωση, στον φορέα αδειοδότησης που 
χορήγησε την άδεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χορήγηση άδειας στους επαληθευτές περιβάλλοντος θεωρείται ως επαγγελματική άδεια 
συγκρίσιμη με την άδεια του πολιτικού μηχανικού ή του δημοσιονομικού ελεγκτή. Ο όρος 
φορέας διαπίστευσης αντικαθίσταται από τον όρο φορέας αδειοδότησης.

Τροπολογία 93
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται 
μηχανισμοί για να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις που διατυπώνουν 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι αρμόδιοι φορείς, 
σχετικά με αιτούμενους και ήδη 
διαπιστευμένους επαληθευτές 
περιβάλλοντος.

Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται 
μηχανισμοί για να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις που διατυπώνουν 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι αρμόδιοι φορείς 
και τα όργανα εκπροσώπησης των 
οργανισμών, σχετικά με αιτούμενους και 
ήδη διαπιστευμένους επαληθευτές 
περιβάλλοντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των οργάνων εκπροσώπησης των οργανισμών την ώρα 
που καθορίζονται οι διαδικασίες διαπίστευσης, απόρριψης και αναστολής των επαληθευτών.

Τροπολογία 94
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο του οργανισμού που έχει 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008, 
οι φορείς διαπίστευσης από όλα τα κράτη 
μέλη συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά 

1. Στο πλαίσιο του οργανισμού που έχει 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008, 
οι φορείς διαπίστευσης από όλα τα κράτη
μέλη συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά 
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ετησίως παρουσία αντιπροσώπου της 
Επιτροπής (εφεξής «συνεδρίαση των 
φορέων διαπίστευσης»).

ετησίως παρουσία αντιπροσώπου της 
Επιτροπής (εφεξής «συνεδρίαση των 
φορέων διαπίστευσης»). Η συνεδρίαση 
των φορέων διαπίστευσης καλεί σε 
συμμετοχή τα όργανα εκπροσώπησης 
των οργανώσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεδρίαση των φορέων διαπίστευσης πρέπει να μπορούν να αντλούν οφέλη από τις 
παρατηρήσεις των οργανισμών που έχουν υποβάλει αίτηση καταχώρισης ή είναι 
καταχωρισμένοι, για να διασφαλίζεται μηχανισμός με τον οποίο να μπορούν οι οργανισμοί να 
συμβάλλουν συλλογικά στην αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η ισόρροπη λειτουργία των φορέων διαπίστευσης.

Τροπολογία 95
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αξιολόγηση από ομοτίμους της 
διαπίστευσης επαληθευτών περιβάλλοντος 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η 
οποία οργανώνεται από τον οργανισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008, 
περιλαμβάνει τουλάχιστον αξιολόγηση των 
κανόνων και των διαδικασιών που 
αφορούν τα ακόλουθα:

1. Η αξιολόγηση από ομοτίμους της 
διαπίστευσης επαληθευτών περιβάλλοντος 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η 
οποία οργανώνεται από τον οργανισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008, 
περιλαμβάνει τουλάχιστον αξιολόγηση των 
κανόνων και των διαδικασιών καθώς και 
τις γνώμες που διατυπώνονται εκ μέρους 
ή για λογαριασμό των οργανισμών που 
αφορούν τα ακόλουθα:

Or. it
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Τροπολογία 96
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σχέδιο, 
περιλαμβανομένων στόχων, δράσεων και 
πρωτοβουλιών, για την προβολή του 
EMAS εν γένει και την ενθάρρυνση των 
οργανισμών να συμμετέχουν στο ΕMAS.

Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις και 
πρωτοβουλίες για την προβολή του EMAS 
εν γένει και την ενθάρρυνση των 
οργανισμών να συμμετέχουν στο ΕMAS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση υποχρεωτικών μέτρων για την προώθηση του EMAS στα κράτη μέλη δεν μπορεί να 
γίνει δεκτή. Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθούν το EMAS μόνο με βάση τους διαθέσιμους 
οικονομικούς πόρους.

Τροπολογία 97
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες προώθησης του EMAS, 
στις οποίες περιλαμβάνονται: α) 

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες προώθησης του EMAS, 
στις οποίες περιλαμβάνονται: α)

(1) η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το 
EMAS μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, β)

(1) η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το 
EMAS μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, β)

(2) η ανάπτυξη αποτελεσματικών 
εργαλείων για την προώθηση του EMAS
και η από κοινού αξιοποίησή τους με 
οργανισμούς, 

(2) η ανάπτυξη αποτελεσματικών 
εργαλείων και η από κοινού αξιοποίησή 
τους με οργανισμούς, για την επίτευξη και 
μετάδοση επιπέδων αριστείας στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις·

(3) η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε 
οργανισμούς κατά τον καθορισμό και την 

(3) η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε 
οργανισμούς για την επίτευξη επιπέδων 
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υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
μάρκετινγκ 

αριστείας στις περιβαλλοντικές επιδόσεις·

(4) η ενθάρρυνση οργανισμών να 
συμπράττουν για την προώθηση του 
EMAS.

(4) η ενθάρρυνση οργανισμών να 
συμπράττουν για την προώθηση του 
EMAS.

(4a) η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των οργανισμών που έχουν 
καταχωρηθεί στο EMAS σε σύγκριση με 
οργανισμούς που δεν έχουν καταχωρηθεί, 
με την χρήση κατάλληλων και 
συγκρίσιμων δεικτών και κριτηρίων 
αναφοράς.
(4β) η επιβράβευση οργανισμών με 
εξαιρετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις, με 
την χρήση κατάλληλων συγκρίσιμων 
δεικτών, κριτηρίων αναφοράς και 
συστημάτων αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕMAS πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο ενίσχυσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων και 
παροχής αποδείξεων για την επίδοση αυτή.

Τροπολογία 98
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας, ειδικότερα στους 
τομείς του ανταγωνισμού, τις φορολογίας 
και των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα 
που διευκολύνουν τους οργανισμούς να 
καταχωριστούν ή να παραμείνουν 
καταχωρισμένοι στο ΕΜΑS. Τα εν λόγω 
μέτρα είναι δυνατόν να λαμβάνουν μια 
από τις ακόλουθες μορφές:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας, ειδικότερα στους 
τομείς του ανταγωνισμού, τις φορολογίας 
και των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα 
επιβράβευσης οργανισμών που έχουν 
καταχωρηθεί στον EMAS, υπό τον όρο 
ότι οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να 
αποδεικνύουν περιβαλλοντικές επιδόσεις 
άνω του μέσου όρου και σημαντικά 
καλύτερες από τις εφαρμοστέες νομικές 
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απαιτήσεις ή μία σημαντική βελτίωση 
των επιδόσεων και ανταποκρίνονται, 
ενδεχομένως, στα επίπεδα αριστείας που 
ορίζουν τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς. Η 
επιτροπή καταρτίζει ένα έγγραφο 
κατευθυντηρίων γραμμών για την 
επαλήθευσης της απαίτησης αυτής. Τα εν 
λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3.

(α) νομοθετικές ελαφρύνσεις, έτσι ώστε 
οργανισμός καταχωρισμένος στο EMAS 
να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με 
ορισμένες νομικές απαιτήσεις σχετικά με 
το περιβάλλον οι οποίες ορίζονται σε 
άλλες νομοθετικές πράξεις και 
προσδιορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·
(β) βελτίωση της νομοθεσίας, κατά την 
οποία άλλες νομοθετικές πράξεις 
τροποποιούνται έτσι ώστε να 
εξαλειφθούν, να περιοριστούν ή να 
απλουστευθούν οι επιβαρύνσεις 
οργανισμών που συμμετέχουν στο EMAS, 
με σκοπό να ενθαρρυνθεί η αποδοτική 
λειτουργία των αγορών και να 
αναβαθμιστεί το επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή καταχώρηση στο EMAS δεν πρέπει να επιβραβεύεται. Κάθε κίνητρο ή επιβράβευση 
πρέπει να συνδέεται με μετρήσιμες και επαληθεύσιμες επιδόσεις και αντίστοιχα επιτεύγματα. 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών.
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Τροπολογία 99
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα 
που λαμβάνουν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν  ανά πέντε έτη 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα 
που λαμβάνουν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης θα προκαλούσε μεγάλο διοικητικό φόρτο στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 100
Richard Seeber, Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις 
περιβαλλοντικές δηλώσεις και τις 
εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη βάση δεδομένων θα προκαλούσε πρόσθετο φόρτο εργασίας στα κράτη μέλη και 
δεν θα ήταν οικονομικά αποδοτική. Επιπλέον θα συνιστούσε απειλή για τις μικρές επιχειρήσεις 
που φοβούνται τους ανταγωνιστές τους.

Adlib Express Watermark



AM\765244EL.doc 49/64 PE419.878v01-00

EL

Τροπολογία 101
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή και άλλα 
θεσμικά όργανα και οργανισμοί της 
Κοινότητας παραπέμπουν, όπου 
ενδείκνυται, στο EMAS ή σε ισοδύναμα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ως όρο εκτέλεσης συμβάσεων έργων ή 
παροχής υπηρεσιών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή και άλλα 
θεσμικά όργανα και οργανισμοί της 
Κοινότητας παραπέμπουν, όπου 
ενδείκνυται, στο EMAS ως όρο εκτέλεσης 
συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών 
υπό τον όρο ότι ο οργανισμός που έχει 
καταχωρηθεί στον EMAS μπορεί να 
αποδεικνύει μια περιβαλλοντική επίδοση 
που υπερβαίνει τον μέσο όρο και είναι 
σημαντικά καλύτερη από τις 
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις ή μια 
σημαντική βελτίωση της απόδοσης και 
ανταποκρίνεται, ενδεχομένως, στα 
επίπεδα αριστείας που ορίζουν τα 
κλαδικά έγγραφα αναφοράς. Προς τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το έγγραφο 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
επεξεργάστηκε η Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο  39. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή καταχώρηση στο EMAS δεν πρέπει να επιβραβεύεται. Κάθε κίνητρο ή επιβράβευση 
πρέπει να συνδέεται με μετρήσιμες και επαληθεύσιμες επιδόσεις και αντίστοιχα επιτεύγματα. 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών. 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 50/64 AM\765244EL.doc

EL

Τροπολογία 102
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή καταρτίζει, (υπό-)κλαδικά 
έγγραφα αναφοράς, όπου
συμπεριλαμβάνεται η βέλτιστη 
περιβαλλοντική πρακτική, ελάχιστες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης 
που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες 
νομικές απαιτήσεις, δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, κριτήρια 
αναφοράς για την αριστεία και 
συστήματα αξιολόγησης για την 
εξακρίβωση επιπέδων επίδοσης.

Η Επιτροπή κατά την επεξεργασία ενός 
σχεδίου (υπό-)κλαδικού εγγράφου 
αναφοράς λαμβάνει υπόψη τις κοινοτικές 
προτεραιότητες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, τη σχετική σημασία των 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που 
προκαλούν οι οργανισμοί  ενός (υπό-) 
τομέα της οικονομίας, την ισχύουσα και 
μελλοντική περιβαλλοντική νομοθεσία, τα 
έγγραφα BREF, τα κριτήρια οικολογικής 
σήμανσης, τα κριτήρια αναφοράς των 
επιχειρήσεων, τα προγράμματα για τη 
σταδιακή κατάργηση των χημικών 
ουσιών, τις περιβαλλοντικές πτυχές που 
ορίζονται στο Παράρτημα I του παρόντος 
κανονισμού και την ειδική έρευνα που 
έχει αναλάβει η Επιτροπή σχετικά με τους 
εταιρικούς δείκτες.
Μετά από διαβούλευση με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέλη του σχετικού κλάδου 
ή υποκλάδου, όπως επιχειρήσεις, 
εργατικά σωματεία, έμποροι, 
λιανέμποροι, εισαγωγείς, ομάδες 
περιβαλλοντικής προστασίας, και 
οργανώσεις των καταναλωτών, η 
Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιοποιεί το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2010 ένα 
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σχέδιο εργασίας. Tο σχέδιο εργασίας 
ορίζει για τα προσεχή τρία χρόνια ένα 
ενδεικτικό κατάλογο των κλάδων και 
υποκλάδων που θα θεωρηθεί ότι έχουν 
προτεραιότητα για την έγκριση των 
κλαδικών εγγράφων αναφοράς, τα οποία 
θα αποτελέσουν την αρχή και θα 
ολοκληρωθούν για όλους τους κλάδους. Η 
Επιτροπή τροποποιεί περιοδικά το σχέδιο 
εργασίας μετά από διαβούλευση με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3. 

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστούν ορθοί κανόνες για κάθε συγκεκριμένο κλάδο με βάση τις προτεραιότητες 
της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν, εκτός των συγκριτικών δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης - κριτήρια 
αναφοράς και συστήματα αξιολόγησης. Θα καταστεί απαραίτητη η σύνταξη τέτοιων εγγράφων 
για τις υποδιαιρέσεις ενός κλάδου. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει σχέδια 
εργασίας προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική κατανομή πόρων και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για τους κλάδους, όπως έχει ήδη συμβεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.

Τροπολογία 103
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών και άλλων 
ενδιαφερομένων όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
στους αντίστοιχους κλάδους, ούτως ώστε 

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

να καταρτιστούν κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
βέλτιστη πρακτική περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και οι δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στους 
συγκεκριμένους κλάδους. Η χρήση των 
εγγράφων και των δεικτών αυτών δεν 
είναι υποχρεωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική επειδή αυτό θα προκαλούσε υπερβολικό φόρτο 
εργασίας για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις ΜΜΕ, πράγμα που θα απέτρεπε τη συμμετοχή στο 
σύστημα.

Τροπολογία 104
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο B.3 – Συμμετοχή των εργαζομένων – στήλη 2 – μέρος B –
παράγραφος 1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Πέραν των απαιτήσεων αυτών, οι 
εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία 
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του οργανισμού με: 

(1) Πέραν των απαιτήσεων αυτών, οι 
εργαζόμενοι συμμετέχουν, σύμφωνα με το 
ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, στη
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του 
οργανισμού με:

Or. it

Αιτιολόγηση

Αποδεικνύεται απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία συμμετοχής των εργαζομένων που 
περιγράφεται εδώ συνάδει με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους.
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Τροπολογία 105
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος B – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού 
σε σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους του που συνδέονται 
με τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του. Για την αναφορά των 
δεδομένων χρησιμοποιούνται οι βασικοί
δείκτες και άλλοι κατάλληλοι υφιστάμενοι 
δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο τμήμα Δ.

(ε) σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού 
σε σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους του που συνδέονται 
με τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του. Για την αναφορά των 
δεδομένων χρησιμοποιούνται οι δείκτες 
για τον συγκεκριμένο υποκλάδο, τα 
κριτήρια αναφοράς και τα συστήματα 
αξιολόγησης που καθορίζονται στο τμήμα 
Δ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι βασικοί δείκτες δεν επιτρέπουν τις συγκρίσεις επιδόσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα χωρίς κριτήρια αναφοράς και συστήματα 
αξιολόγησης έχουν περιορισμένη χρησιμότητα δεδομένου ότι είναι πολύ δυσχερές να 
αξιολογηθεί κατά πόσο η επίδοση ενός δεδομένου οργανισμού είναι καλή ή κακή. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν δείκτες για τις υποδιαιρέσεις ενός κλάδου. 

Τροπολογία 106
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος B – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) άλλοι παράγοντες που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 
σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις που 
αφορούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις·

(στ) άλλοι παράγοντες που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 
σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις και, 
ενδεχομένως, μετρήσιμα στοιχεία 
επιδόσεων σε σχέση με νομοθετικές 
οριακές τιμές που αφορούν τις σημαντικές 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν υπάρχουν νομοθετικά όρια πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αναφοράς και πρέπει 
να υποβάλλονται μετρήσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποδεικνύεται σε πιο βαθμό η επίδοση 
ενός οργανισμού είναι καλύτερη από τις ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. η τιμή έκλυσης 
ενός ρύπου σε σχέση με το ανώτατο νομοθετικό όριο).

Τροπολογία 107
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος B – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) παράθεση των εφαρμοστέων νομικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές·

(ζ) παράθεση των εφαρμοστέων νομικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές, BAT όπως 
περιγράφονται, ενδεχομένως, στο σχετικό 
έγγραφο BREF, ελάχιστες απαιτήσεις 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, βέλτιστη 
πρακτική και κριτήρια αναφοράς για την 
αριστεία σύμφωνα με το τμήμα Δ και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές καθώς και κάθε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης και 
κυρώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η διάσταση των επιδόσεων στην περιβαλλοντική δήλωση. Είναι επίσης 
σημαντικό να γνωστοποιούνται όλες οι νομικές παραβιάσεις που αφορούν το περιβάλλον κατά 
την περίοδο αναφοράς.

Adlib Express Watermark



AM\765244EL.doc 55/64 PE419.878v01-00

EL

Τροπολογία 108
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. Έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων Γ Περιβαλλοντική δήλωση
Η έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία και ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Η επικαιροποιημένη περιβαλλοντική 
δήλωση αποτελείται από μία ενημέρωση 
της περιβαλλοντικής δήλωσης.

(α) σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού 
σε σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους του που συνδέονται 
με τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του. Για την αναφορά των 
δεδομένων χρησιμοποιούνται οι βασικοί 
δείκτες και άλλοι κατάλληλοι υφιστάμενοι 
δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο τμήμα Δ.

Η περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει 
το όνομα και τον αριθμό διαπίστευσης 
του επαληθευτή περιβάλλοντος και την 
ημερομηνία της επικύρωσης.

(β) άλλοι παράγοντες που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 
σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις που 
αφορούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις·
(γ) παράθεση των εφαρμοστέων νομικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές·
(δ) όνομα και αριθμός διαπίστευσης του 
επαληθευτή περιβάλλοντος και 
ημερομηνία επικύρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προετοιμασία της έκθεσης περιβαλλοντικών επιδόσεων (σύμφωνα με τα παραρτήματα Γ και 
Δ) προκαλεί απαράδεκτη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί. Αυτό θα αντιστρατευόταν όλες τις προσπάθειες της ΕΕ να απλοποιήσει το EMAS 
και να αυξήσει τον αριθμό όσων συμμετέχουν στο EMAS. Η τρέχουσα πρακτική των ετήσιων 
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επικαιροποιήσεων των περιβαλλοντικών δηλώσεων πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 109
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού 
σε σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους του που συνδέονται 
με τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του. Για την αναφορά των 
δεδομένων χρησιμοποιούνται οι βασικοί
δείκτες και άλλοι κατάλληλοι υφιστάμενοι 
δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο τμήμα Δ.

(α) σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού 
σε σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς 
σκοπούς και στόχους του που συνδέονται 
με τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του. Για την αναφορά των 
δεδομένων χρησιμοποιούνται οι δείκτες 
για τον συγκεκριμένο υποτομέα, τα 
κριτήρια αναφοράς και τα συστήματα 
αξιολόγησης που καθορίζονται στο τμήμα 
Δ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι βασικοί δείκτες δεν επιτρέπουν τις συγκρίσεις των επιδόσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα χωρίς κριτήρια αναφοράς και συστήματα 
αξιολόγησης έχουν περιορισμένη χρησιμότητα δεδομένου ότι είναι πολύ δυσχερές να 
αξιολογηθεί κατά πόσο η επίδοση ενός δεδομένου οργανισμού είναι καλή ή κακή. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν δείκτες για τις υποδιαιρέσεις ενός κλάδου.

Τροπολογία 110
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλοι παράγοντες που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 
σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις που 

(β) άλλοι παράγοντες που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων σε 
σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις και, 
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αφορούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις·

ενδεχομένως, μετρήσιμα στοιχεία 
επιδόσεων σε σχέση με νομοθετικές 
οριακές τιμές που αφορούν τις σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν υπάρχουν νομοθετικά όρια πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αναφοράς και πρέπει 
να υποβάλλονται μετρήσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποδεικνύεται σε πιο βαθμό η επίδοση 
ενός οργανισμού είναι καλύτερη από τις ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. η τιμή έκλυσης 
ενός ρύπου σε σχέση με το ανώτατο νομοθετικό όριο).

Τροπολογία 111
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) παράθεση των εφαρμοστέων νομικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές·

(γ) παράθεση των εφαρμοστέων νομικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές, BAT όπως 
περιγράφονται, ενδεχομένως, στο σχετικό 
έγγραφο BREF, ελάχιστες απαιτήσεις 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, βέλτιστη 
πρακτική και κριτήρια αναφοράς για την 
αριστεία σύμφωνα με το τμήμα Δ και 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις αυτές καθώς και κάθε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης και 
κυρώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η διάσταση των επιδόσεων στην περιβαλλοντική δήλωση. Είναι επίσης 
σημαντικό να γνωστοποιηθούν όλες οι νομικές παραβιάσεις που αφορούν το περιβάλλον κατά 
την περίοδο αναφοράς.
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Τροπολογία 112
Maria Berger, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος Δ του παραρτήματος IV 
διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα αύξανε σημαντικά το κόστος και το φόρτο εργασίας για τους μικρούς οργανισμούς και 
θα ήταν ιδιαιτέρως επιζήμιο σε μία περίοδο κατά την οποία οι μικρές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Επιπλέον αυτό θα αντιστρατευόταν όλες τις 
προσπάθειες της ΕΕ να απλοποιήσει το EMAS και να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων 
στο EMAS. Θα αποθάρρυνε επίσης τους οργανισμούς που συμμετέχουν να παραμείνουν στο 
EMAS. 

Τροπολογία 113
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Δ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. Βασικοί δείκτες και άλλοι κατάλληλοι 
υφιστάμενοι δείκτες περιβαλλοντικών 
επιδόσεων

Δ. Βασικοί δείκτες για τον συγκεκριμένο 
(υπό) τομέα

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι βασικοί δείκτες δεν επιτρέπουν τις συγκρίσεις επιδόσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα χωρίς κριτήρια αναφοράς και συστήματα 
αξιολόγησης έχουν περιορισμένη χρησιμότητα δεδομένου ότι είναι πολύ δυσχερές να 
αξιολογηθεί κατά πόσο η επίδοση ενός δεδομένου οργανισμού είναι καλή ή κακή. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν δείκτες για τις υποδιαιρέσεις ενός κλάδου.
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Τροπολογία 114
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τόσο στην περιβαλλοντική δήλωση, όσο 
και στην έκθεση περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, οι οργανισμοί αναφέρουν τους 
βασικούς δείκτες, εφόσον αυτοί 
σχετίζονται με τις άμεσες περιβαλλοντικές 
πτυχές του οργανισμού, καθώς και άλλους
κατάλληλους υφιστάμενους δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, όπως 
ορίζεται κατωτέρω.

Τόσο στην περιβαλλοντική δήλωση, όσο 
και στην έκθεση περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, οι οργανισμοί αναφέρουν τους 
βασικούς δείκτες για τον συγκεκριμένο 
(υπό)τομέα, εφόσον αυτοί σχετίζονται με 
τις άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές 
πτυχές του οργανισμού, καθώς και άλλους 
κατάλληλους υφιστάμενους δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων για τον 
συγκεκριμένο τομέα, όπως ορίζεται 
κατωτέρω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι βασικοί δείκτες δεν επιτρέπουν τις συγκρίσεις επιδόσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα χωρίς κριτήρια αναφοράς και συστήματα 
αξιολόγησης έχουν περιορισμένη χρησιμότητα δεδομένου ότι είναι πολύ δυσχερές να 
αξιολογηθεί κατά πόσο η επίδοση ενός δεδομένου οργανισμού είναι καλή ή κακή. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν δείκτες για τις υποδιαιρέσεις ενός κλάδου.

Τροπολογία 115
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
2. Βασικοί δείκτες 2. Βασικοί δείκτες για συγκεκριμένο τομέα
(α) Οι βασικοί δείκτες ισχύουν για όλα τα 
είδη οργανισμών και επικεντρώνονται στις 
επιδόσεις στους ακόλουθους, καίριας 
σημασίας, περιβαλλοντικούς τομείς:

(α) Βασικοί δείκτες για συγκεκριμένο 
τομέα ισχύουν για όλα τα είδη οργανισμών 
και επικεντρώνονται στις επιδόσεις στους 
ακόλουθους, καίριας σημασίας, 
περιβαλλοντικούς τομείς:
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ενεργειακή απόδοση, ένταση ενέργειας,
αποδοτική χρήση υλικών, ένταση υλικών,

ύδατα, ένταση υδάτων,
απόβλητα, ένταση αποβλήτων,
βιοποικιλότητα και και ένταση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου
εκπομπές.

(β) Κάθε βασικός δείκτης αποτελείται 
από:

Προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
λογικές συγκρίσεις μεταξύ των 
οργανισμών, τα (υπό)κλαδικά έγγραφα 
αναφοράς περιλαμβάνουν πρόσθετα 
στοιχεία και ειδικότερα:

(i) έναν αριθμό Α που δηλώνει τις 
συνολικές ετήσιες εισροές/επιπτώσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα,

(i) καθορίζουν τις δραστηριότητες, 
διαδικασίες ή τα προϊόντα για ένα 
συγκεκριμένο (υπό)κλάδο που προκαλεί 
τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

(ii) έναν αριθμό Β που δηλώνει τη 
συνολική ετήσια παραγωγή του 
οργανισμού και 

(ii) ορίζουν επακριβώς το περιεχόμενο 
του δείκτη (π.χ. των υλικών ή 
αποβλήτων), τα όρια του συστήματος και 
τη μέθοδο μέτρησης ή υπολογισμού·

έναν αριθμό R που δηλώνει τον λόγο A/B. (iii) ορίζουν την κατάλληλη μονάδα και 
την αναφορά ομαλοποίησης για το 
αποτέλεσμα του δείκτη (π.χ. κατανάλωση 
ενέργειας ανά τόνο παραγόμενου 
τσιμέντου, κατανάλωση χαρτιού ανά 
υπάλληλο τράπεζας και ανά έτος, μέση 
κατανάλωση καυσίμου ενός στόλου 
αυτοκινήτων).

Κάθε οργανισμός αναφέρει και τα τρία 
αυτά αριθμητικά στοιχεία για κάθε 
δείκτη.

Εφόσον υπάρχουν, χρησιμοποιούνται οι 
δείκτες που ορίζονται στα (υπό)κλαδικά 
έγγραφα αναφοράς. 

Οι συνολικές ετήσιες εισροές/επιπτώσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα – αριθμός A –
πρέπει να αναφέρονται ως εξής:
(i) όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση
η "συνολική άμεση χρήση ενέργειας", 
που αντιπροσωπεύει τη συνολική ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας, εκφραζόμενη σε 
τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ)·
η "συνολική χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας", που αντιπροσωπεύει τη 
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συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 
(ηλεκτρική και θερμική) η οποία 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, 
εκφραζόμενη σε τόνους ισοδυνάμου 
πετρελαίου (ΤΙΠ).
(ii) όσον αφορά την αποδοτική χρήση 
υλικών
η "ετήσια ροή μάζας των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων υλικών" (πλην των 
φορέων ενέργειας και του νερού), 
εκφραζόμενη σε τόνους.
(iii) on Water
η "συνολική ετήσια κατανάλωση νερού", 
εκφραζόμενη σε m³.
(iv) όσον αφορά τα απόβλητα
η "συνολική ετήσια παραγωγή 
αποβλήτων", εκφραζόμενη σε τόνους.
(v) όσον αφορά τη βιοποικιλότητα
η "χρήση γης", εκφραζόμενη σε m²
(vi) όσον αφορά τις εκπομπές
οι "συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου", εκφραζόμενες σε τόνους 
ισοδυνάμου CO2.
Η αναφορά της συνολικής ετήσιας 
παραγωγής του οργανισμού – αριθμός B –
είναι η ίδια για όλους τους τομείς, 
προσαρμοσμένη όμως στα διάφορα είδη 
οργανισμών ανάλογα με το είδος των 
δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα, 
γίνεται διάκριση μεταξύ οργανισμών των 
παραγωγικών κλάδων (βιομηχανία) – για 
τους οποίους αναφέρεται η συνολική 
ετήσια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 
εκατομ. ευρώ ή, στην περίπτωση των 
μικρών οργανισμών, ο συνολικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών ή ο συνολικός αριθμός 
εργαζομένων – και οργανισμών άλλων 
κλάδων πλην των παραγωγικών 
(διοίκηση/υπηρεσίες), για τους οποίους 
αναφέρεται το μέγεθος του οργανισμού, 
εκφραζόμενο σε αριθμό εργαζομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance is to compare comparable activities or processes. 
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Παράρτημα IV D 3 by reference to Παράρτημα I. 

Τροπολογία 116
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Άλλοι κατάλληλοι υφιστάμενοι δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων 

3. Άλλοι κατάλληλοι υφιστάμενοι δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων για 
συγκεκριμένο υπο(κλάδο)·

Κάθε οργανισμός αναφέρει επίσης ετησίως 
τις επιδόσεις του όσον αφορά τις πιο 
εξειδικευμένες περιβαλλοντικές πτυχές 
που προσδιορίζονται στην περιβαλλοντική 
του δήλωση και λαμβάνει υπόψη, εφόσον 
υπάρχουν, τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς 
που αναφέρονται στο άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού, στα οποία και 
παραπέμπει.

Κάθε οργανισμός αναφέρει επίσης ετησίως 
τις επιδόσεις του όσον αφορά τις πιο 
εξειδικευμένες περιβαλλοντικές πτυχές 
που προσδιορίζονται, εφόσον υπάρχουν, 
στα (υπο)κλαδικά έγγραφα αναφοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 του παρόντος 
κανονισμού, και αφορούν τις 
περιβαλλοντικές πτυχές του 
παραρτήματος I, εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, 
μέρος Δ, σημείο 2.

Προς τούτο, οι οργανισμοί μπορούν να 
επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν άλλους 
κατάλληλους υφιστάμενους δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, 
εξασφαλίζοντας ότι οι επιλεγόμενοι 
δείκτες
(i) παρέχουν επακριβή εκτίμηση των 
επιδόσεων των οργανισμών,
(ii) είναι κατανοητοί και μονοσήμαντοι,
επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ διαδοχικών 
ετών για την αξιολόγηση της εξέλιξης των 
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περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
οργανισμών,
(iv) όπου ενδείκνυται, επιτρέπουν τη 
σύγκριση με κλαδικά, εθνικά ή 
περιφερειακά σημεία αναφοράς,
(v) όπου ενδείκνυται, επιτρέπουν τη 
σύγκριση με τις απαιτήσεις των 
νομοθετικών ρυθμίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορισθεί σαφώς ότι η χρήση των δεικτών που καθορίζονται στα υποκλαδικά 
έγγραφα αναφοράς είναι υποχρεωτική, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται.

Τροπολογία 117
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Μέρος Δ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Άλλοι προαιρετικοί δείκτες:
Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να 
χρησιμοποιούν υφιστάμενους σχετικούς 
δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων 
εκτός εκείνων που ορίζονται στα (υπό) 
κλαδικά έγραφα, διασφαλίζοντας ότι οι 
επιλεγέντες δείκτες 
(i) παρέχουν επακριβή εκτίμηση των 
επιδόσεων των οργανισμών,
(ii) είναι κατανοητοί και μονοσήμαντοι,
(ιιι) επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ 
διαδοχικών ετών για την αξιολόγηση της 
εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των οργανισμών,
(iv) όπου ενδείκνυται, επιτρέπουν τη 
σύγκριση με κλαδικά, εθνικά ή 
περιφερειακά σημεία αναφοράς,

Or. en
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Αιτιολόγηση

(Το κείμενο βασίζεται στην παράγραφο 2, σημείο 3 μέρος Δ του πρώην παραρτήματος IV) Για 
λόγους σαφήνειας οι δείκτες που ορίζονται στα κλαδικά έγγραφα αναφοράς, πρέπει να 
διαχωρίζονται από τους δείκτες που ορίζουν οι ίδιοι οι οργανισμοί (δηλ. οι τελευταίοι πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε μία ξεχωριστή ρήτρα). Εκτός από τα σημεία που αναγράφονται ήδη πρέπει 
να προστεθεί το κριτήριο " συγκρίσεις μεταξύ οργανισμών").
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