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Módosítás 38
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EMAS célkitűzése, hogy elősegítse 
a szervezetek környezetvédelmi 
teljesítményének folyamatos javítását a 
szervezetek saját környezetközpontú 
irányítási rendszerének kialakítása és 
alkalmazása, az ilyen rendszerek 
teljesítményének szisztematikus, objektív 
és rendszeres értékelése, a 
környezetvédelmi teljesítményre 
vonatkozó információk, illetve a 
nyilvánossággal és más érdekelt felekkel 
folytatott nyílt párbeszéd biztosítása, 
valamint az alkalmazottak aktív bevonása 
és megfelelő képzése révén.

(4) Az EMAS célkitűzése, hogy elősegítse 
a szervezetek környezetvédelmi 
teljesítményének folyamatos javítását a 
szervezetek saját környezetközpontú 
irányítási rendszerének kialakítása és 
alkalmazása, a teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények és 
referenciaértékek BAT-nak megfelelő 
kidolgozása, az ilyen rendszerek 
teljesítményének szisztematikus, objektív 
és rendszeres értékelése, összehasonlítható 
mutatók és értékelési rendszerek 
alkalmazásával a környezetvédelmi 
teljesítményre vonatkozó információk, 
illetve a nyilvánossággal és más érdekelt 
felekkel folytatott nyílt párbeszéd 
biztosítása, valamint az alkalmazottak aktív 
bevonása és megfelelő képzése révén.

Or. en

Indokolás

A teljesítményre vonatkozó követelményeknek és referenciaértékeknek összhangban kell 
állniuk az elérhető legjobb technikákkal (BAT), és a szervezetek eredményeinek 
versenytársaik előtt átláthatóknak kell lenniük, hogy az EMAS hiteles rendszer legyen. 

Módosítás 39
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezeteket ösztönözni kell, hogy 
önkéntes alapon vegyenek részt az EMAS-

(8) A szervezeteket ösztönözni kell, hogy 
önkéntes alapon vegyenek részt az EMAS-
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ban, amivel előnyre tehetnek szert a 
szabályozási ellenőrzés, a 
költségtakarékosság és a nyilvánosságban 
róluk kialakuló kép révén.

ban, amivel előnyre tehetnek szert a 
szabályozási ellenőrzés, a 
költségtakarékosság és a nyilvánosságban 
róluk kialakuló kép révén, feltéve, hogy 
magas fokú környezetvédelmi teljesítmény 
tudnak felmutatni.

Or. en

Indokolás

Az ösztönzőket vagy díjakat mérhető és ellenőrizhető teljesítményhez és eredményekhez kell 
kötni.

Módosítás 40
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az EMAS-logót olyan vonzó 
kommunikációs és marketing eszközzé kell 
tenni a szervezetek számára, amely növeli 
az EMAS-szal kapcsolatos vásárlói 
tudatosságot. Az EMAS-logó használatára 
vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell 
egyetlen egységes logó alkalmazásával, 
illetve a meglévő korlátozásokat meg kell 
szüntetni, ha az nem jár együtt a 
környezetvédelmi termékcímkékkel való 
összetéveszthetőséggel.

(15) Az EMAS-logót olyan vonzó 
kommunikációs és marketing eszközzé kell 
tenni a szervezetek számára, amely növeli 
az EMAS-szal kapcsolatos vásárlói 
tudatosságot. Az EMAS-logó használatára 
vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell 
egyetlen egységes logó alkalmazásával. A 
meglévő korlátozásokat azonban meg kell 
szigorítani a környezetvédelmi 
termékcímkékkel való lehetséges 
összetéveszthetőség tekintetében. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata zöld utat engedne számos lehetséges visszaélésnek, mivel a logót tévesen 
valószínűleg ökocímkének tartanák. Ezért az EMAS-logó használatát szigorúan be kell tiltani 
termékek és reklámok esetén.

Adlib Express Watermark



AM\765244HU.doc 5/61 PE419.878v01-00

HU

Módosítás 41
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az információk relevanciája és 
összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében a szervezet környezetvédelmi 
teljesítményében elért javulásra vonatkozó 
jelentésnek a kulcsfontosságú 
környezetvédelmi területekre összpontosító 
általános teljesítménymutatókon kell 
alapulnia. Mindez segíti a szervezeteket 
abban, hogy teljesítményüket különböző 
jelentéstételi időszakok tekintetében is
összehasonlítsák.

(18) Az információk relevanciája és 
összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében a szervezet környezetvédelmi 
teljesítményére vonatkozó jelentésnek 
megfelelő referenciaértékeket és skálákat 
alkalmazó, a folyamat és a termék szintjén 
a kulcsfontosságú környezetvédelmi 
területekre összpontosító ágazatspecifikus
teljesítménymutatókon kell alapulnia.
Mindez segíti a szervezeteket abban, hogy 
teljesítményüket más szervezetek 
teljesítményével összehasonlíthassák. 

Or. en

Indokolás

Az általános mutatók, mint például az összes energiafogyasztás többnyire nem relevánsak, 
mivel nem teszik lehetővé a szervezetek érdemi összehasonlítását. Ezek az adatok még akkor 
is, ha a fizikai vagy pénzügyi teljesítményhez kapcsolódnak, ideértve a hozzáadott értéket 
vagy az alkalmazottak számát, keveset mondanak, és annyit érnek, mint a narancsok és almák 
összehasonlításából származó eredmények. A teljesítmény komoly értékeléséhez és az 
összehasonlító elemzéshez elengedhetetlenül szüksége, hogy összehasonlítsák az 
összehasonlítható tevékenységeket vagy folyamatokat, beleértve az olyan közvetett 
tevékenységeket, mint a termék.

Módosítás 42
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Olyan referenciadokumentumokat kell 
kidolgozni a tagállamok közötti 
információcsere és együttműködés révén, 
amelyek magukban foglalják az egyes 

(19) Olyan referenciadokumentumokat kell 
kidolgozni, amelyek magukban foglalják 
az egyes ágazatok legjobb 
környezetvédelmi gyakorlatát, a 
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ágazatok legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatát és környezetvédelmi 
teljesítménymutatóit. Ezek a 
dokumentumok segítik a szervezeteket 
abban, hogy jobban összpontosíthassanak 
egy adott ágazat legfontosabb 
környezetvédelmi vetületeire.

teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeiket és 
környezetvédelmi teljesítménymutatóit, 
beleértve a referenciaértékeket és 
skálákat. Ezek a dokumentumok 
biztosítják a környezetvédelmi teljesítmény 
minimális szintjét, kíválósági szinteket 
állapítanak meg, lehetővé teszik a 
környezetvédelmi teljesítmény elért 
szintjének értékelését és besorolását, 
valamint a szervezetek közötti értelmes 
összehasonlításokat, továbbá segítik a 
szervezeteket abban, hogy jobban 
összpontosíthassanak egy adott ágazat 
legfontosabb környezetvédelmi vetületeire 
Az ilyen jellegű dokumentumok egy 
prioritásokat tartalmazó programból 
indulnak ki, és például – ahol 
rendelkezésre állnak – a BREF-
dokumentumokra, valamint az ökocímkék 
feltételrendszerére épülnek.

Or. en

Indokolás

BREF = az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok. Az ágazati 
referenciadokumentumok döntő fontosságú szerepet játszanak abban, hogy az EMAS olyan 
komoly követelményeket támasztó kíválósági rendszer legyen, amely túllép az irányítási 
rendszer jellegű megközelítésen. 

Módosítás 43
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A termékek forgalmazása 
tekintetében akkreditációs és 
piacfelügyeleti követelmények 
megállapításáról szóló, [….-i dátum] 
xxxx/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet az akkreditációt nemzeti 

(20) Ez a rendelet fenntartja a 
környezetvédelmi hitelesítők 
engedélyezésére és felülvizsgálatára 
vonatkozó eljárások és minőségi feltételek 
rendszerét, amelyet az első EMAS-
rendelettel 1993-ban fogadtak el. Ez 
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és európai szinten szervezi, illetve felállítja 
az akkreditáció átfogó kereteit. Ez a 
rendelet a szükséges mértékben kiegészíti 
az említett szabályokat, miközben 
figyelembe veszi az EMAS-rendszer 
sajátosságait, főként annak 
szükségességét, hogy az érintett felek, 
különösen a tagállamok felé 
megvalósuljon a rendszer magas szintű 
hitelessége és – adott esetben –
specifikusabb szabályokat állapít meg.

annyit jelent, hogy a tagállamok 
megtarthatják engedélyezési és 
felülvizsgálati rendszereiket, amelyek 
néhány tagállamban jogilag kötelező 
érvényű környezetvédelmi jogszabályokat 
jelentenek, és amelyek alapján lehetséges 
a környezetvédelmi hitelesítői állás 
egyének általi betöltése. Azonban a 
tagállamok e rendelet rendelkezéseinek 
teljesítése érdekében igénybe vehetik a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
foglaltak szerinti akkreditációs szervüket, 
miközben biztosítják, hogy az EMAS 
gondoskodjon minden egyes 
környezetvédelmi hitelesítőnek jelentkező 
személy és nem csupán a szervezetek 
minőségéről. 

Ezek a rendelkezések biztosítják és 
folyamatosan fejlesztik a környezetvédelmi 
hitelesítők szakmai tudását a független és 
pártatlan akkreditálási rendszer és 
továbbképzés, illetve a tevékenységük 
megfelelő felügyelete révén, így garantálva 
az EMAS-t alkalmazó szervezetek 
átláthatóságát és hitelességét.

Az EMAS-ra vonatkozó rendelkezések 
biztosítják és folyamatosan fejlesztik a 
környezetvédelmi hitelesítők szakmai 
tudását a független és pártatlan 
akkreditálási rendszer és továbbképzés, 
illetve a tevékenységük megfelelő 
felügyelete révén, így garantálva az 
EMAS-t alkalmazó szervezetek 
átláthatóságát és hitelességét.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi hitelesítők engedélyezése olyan szakmai engedélyezés, amely az 
építőmérnök vagy a könyvvizsgáló engedélyezéséhez hasonló. Következésképpen az 
engedélyezési eljárás és az engedélyező szerv az új megközelítéssel összhangban történő 
módosítása elvetendő. A jövőben a tagállamok hatáskörében marad az engedélyezés, ők 
döntik el, hogyan szabályozzák az eljárást a környezetvédelmi hitelesítők engedélyezése és 
felügyelete tekintetében.
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Módosítás 44
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Szerződés állami támogatásokra 
vonatkozó szabályainak sérelme nélkül a 
tagállamoknak olyan ösztönzőket kell 
bevezetniük a nyilvántartásba vett 
szervezetek számára, mint például az 
iparág környezetvédelmi teljesítményének 
javulását elősegítő programok keretében 
rendelkezésre álló támogatás vagy 
adókedvezmény. 

(22) A Szerződés állami támogatásokra 
vonatkozó szabályainak sérelme nélkül a 
tagállamoknak olyan ösztönzőket kell 
bevezetniük a nyilvántartásba vett és 
kimagasló teljesítményt nyújtó szervezetek 
számára, mint például az iparág 
környezetvédelmi teljesítményének 
javulását elősegítő programok keretében 
rendelkezésre álló támogatás vagy 
adókedvezmény.

Or. en

Indokolás

Az ösztönzőket vagy díjakat mérhető és ellenőrizhető teljesítményhez és eredményekhez kell 
kötni. 

Módosítás 45
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E rendelet harmonizált 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Bizottság szükség esetén az e rendelet által 
érintett területen ágazati 
referenciadokumentumokat dolgoz ki.

(24) E rendelet harmonizált 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Bizottság az e rendelet által érintett 
területen ágazati 
referenciadokumentumokat dolgoz ki egy, 
a tagállamok és az érdekeltek által 
áttekintett prioritási program elkészítését 
követően. 

Or. en
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Módosítás 46
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „környezetvédelmi teljesítményről 
szóló jelentés”: átfogó tájékoztatást nyújt 
a nyilvánosság és a többi érdekelt fél 
számára a szervezet környezetvédelmi 
teljesítményéről, illetve a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogi kötelezettségek teljesítéséről;

(16) „frissített környezetvédelmi 
nyilatkozat”: évente frissített adatok a 
környezetvédelmi nyilatkozatban.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi nyilatkozat jelenlegi formáján kívül kötelező lenne a környezetvédelmi 
teljesítményre vonatkozó, további kulcsfontosságú mutatókon alapuló jelentéseket benyújtani. 
Ez elfogadható terhet jelentene különösen a kis- és középvállalkozások számára. Ezért 
javasolt a környezetvédelmi jelentések helyett frissített környezetvédelmi nyilatkozatok 
alakalmazása. Ez a javaslat egyúttal a 6., 7., 14., 17., 18., 19. (i), 22., 24. cikkre is vonatkozik.

Módosítás 47
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 18 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „környezetvédelmi hitelesítő”: a(z) 
xxxx/2008/EK rendeletben meghatározott 
megfelelőségértékelő testületnek 
minősülő, az e rendeletben említett 
feltételek és eljárások szerint akkreditált 
természetes vagy jogi személy, illetve az 
ilyen személyek egyesülése vagy csoportja; 

(18) „környezetvédelmi hitelesítő”: az V. 
fejezetben említett feltételek és eljárások 
szerint akkreditált, az adott szervezettől 
független természetes vagy jogi személy, 
illetve az ilyen személyek egyesülése vagy 
csoportja;

Or. en
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Indokolás

A tagállamokban évek óta létezik egy jól működő és ellenőrzött akkreditációs rendszer. Az 
EMAS II 5. cikkében foglaltaknak megfelelően felállított, jól működő rendszer 
megváltoztatása ellentétes hatással járna. A szakértői értékelési folyamat igazolta e 
rendszerek megfelelő működését.

Módosítás 48
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 26 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) „akkreditáló testület”: nemzeti 
akkreditáló testület a(z) xxxx/2008/EK 
rendelet értelmében.

(26). „engedélyező testület: a tagállam 
által kijelölt testület, amelynek feladata 
engedélyek kiadása környezetvédelmi 
hitelesítők számára, és amely felelős e 
személyek vagy szervezetek felügyeletéért.
A tagállamok az e rendeletben foglaltak 
szerinti engedélyező testületként 
kijelölhetik a 765/2008/EK rendeletben 
foglaltak szerinti akkreditációs 
testületüket.

Or. en

Indokolás

A tagállamokban évek óta létezik egy jól működő és ellenőrzött akkreditációs rendszer. A 
szubszidiaritás elvének megfelelően ezt tagállami hatáskörben kell hagyni.

Módosítás 49
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk - 2 és 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Közösségen kívüli szervezetek a 
nyilvántartásba vételi kérelmüket abban a 
tagállamban nyújthatják be, amelyben a 
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szervezet hitelesítését és a szervezet 
környezetközpontú irányítási 
rendszerének érvényesítését végző 
környezetvédelmi hitelesítőt akkreditálták.
(3) Az egy vagy több tagállamban 
telephellyel rendelkező szervezet kérheti, 
hogy az összes, illetve egy bizonyos számú 
telephelyét egyetlen egységes összesített 
nyilvántartásba vétel során regisztrálja.

(3) A több tagállamban telephellyel 
rendelkező szervezet kérheti, hogy az 
összes, illetve egy bizonyos számú 
telephelyét egyetlen egységes összesített 
nyilvántartásba vétel során regisztrálja.
Egységes összesített nyilvántartásba vétel 
akkor engedélyezhető, ha az összes 
érintett telephelyet nyilvántatásba vették a 
kérdéses tagállamokban.

Az egyszeri egységes összesített 
nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet 
azon tagállam illetékes testületének kell 
benyújtani, amelyben a szervezet e 
rendelkezés célját szolgáló székhelye, vagy 
vezetőségi központja található.

Az egyszeri egységes összesített 
nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet 
azon tagállam illetékes testületének kell 
benyújtani, amelyben a szervezet e 
rendelkezés célját szolgáló székhelye, vagy 
vezetőségi központja található.

(3a) A Közösségen kívüli szervezetek a 
nyilvántartásba vételükre vonatkozó 
kérelmeiket a Bizottság által a 11a. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
létrehozandó testülethez nyújtják be.
(3b) Amennyiben a Közösségen kívüli 
telephelyek a (3) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően összesített 
nyilvántartásban szerepelnek, a (3) és a 
(3a) bekezdést megfelelően alkalmazni 
kell.

Or. de

Indokolás

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.
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Módosítás 50
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezet konzultálhat a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett, a szervezet 
nyilvántartásba vételének helye szerinti 
tagállamban székhellyel rendelkező 
testülettel.

törölve

Or. en

Indokolás

A 33. cikk értelmében a hatóságoknak létre kell hozniuk egy olyan rendszert, amely – erre 
irányuló kérés esetén – biztosítja a környezetvédelemmel kapcsolatos jogi követelményekre 
vonatkozó tájékoztatást és segítségnyújtást a nyilvántartásba vételi eljárást folytató 
szervezetek számára. Ez azonban súlyos adminisztratív terhet róna a hatóságokra.

Módosítás 51
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezet konzultálhat a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett, a szervezet 
nyilvántartásba vételének helye szerinti 
tagállamban székhellyel rendelkező
testülettel.

(2) A szervezet konzultálhat a 33. cikk (3) 
bekezdésében említett testülettel. A 
Közösségen kívüli telephelyek a Bizottság 
által a 11a. cikkben foglaltaknak 
megfelelően létrehozandó testülethez 
fordulhatnak.

Or. de

Indokolás

Ha az „A” szerint szerveződik meg a nyilvántartásba vétel eljárása, a tájékoztatási 
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követelmények egyszerűbbé tehetők. A Bizottság által javasolt megoldás túlzott adminisztratív 
teherrel járna, mivel ebben a rendszerben minden egyes illetékes testületnek tájékoztatást 
kellene nyújtania a 33. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében. 
Ez annyit jelent, hogy tájékoztatást kellene adniuk a hatályos környezetvédelmi 
rendelkezésekről és a világ különböző pontjain található illetékes végrehajtó hatóságokról.
 Mindez túlterhelné ezeket a testületeket és jelentősen növelné a regisztrációs eljárás 
költségeit.

Módosítás 52
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az állapotfelmérés eredményének 
fényében a szervezeteknek az II. 
mellékletben említett összes követelményt 
teljesítő, és – adott esetben – az érintett 
ágazat vonatkozásában a 46. cikkben 
említett legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatot figyelembe vevő
környezetközpontú irányítási rendszert kell 
kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

(4) Az állapotfelmérés eredményének 
fényében a szervezeteknek az II. 
mellékletben említett összes követelményt 
teljesítő környezetközpontú irányítási 
rendszert kell kidolgozniuk és 
végrehajtaniuk. 

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy az EMAS ne váljon túlzottan bürokratikussá, el kell vetni a bizonyos 
ágazatok számára történő „környezetgazdálkodási gyakorlat” kidolgozására vonatkozó 
ötletet. A szervezetek rendkívül különbözőek és nem írhatók le ágazatspecifikusan; továbbá  új 
érvényesítési és regisztrációs feltételeket állapítanak meg az eljárások során, amelyeket a 
kérdéses szervezetek nem tudnak megfelelően nyomon követni. Emellett a 
referenciadokumentumokat állandóan frissíteni kellene.
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Módosítás 53
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az állapotfelmérés eredményének 
fényében a szervezeteknek az II. 
mellékletben említett összes követelményt 
teljesítő, és – adott esetben – az érintett 
ágazat vonatkozásában a 46. cikkben 
említett legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatot figyelembe vevő
környezetközpontú irányítási rendszert kell 
kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

(4) Az állapotfelmérés eredményének 
fényében a szervezeteknek az II. 
mellékletben említett összes követelményt 
teljesítő, környezetközpontú irányítási 
rendszert kell kidolgozniuk és 
végrehajtaniuk, és – adott esetben – meg 
kell felelniük az érintett ágazat 
vonatkozásában a 46. cikkben említett 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Elő kell írni az ágazati dokumentumoknak való megfelelést, a figyelembevétel nem elég. 

Módosítás 54
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szervezeteknek tárgyi vagy írásos 
bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy 
a szervezet megfelel a környezettel 
kapcsolatos valamennyi alkalmazandónak 
ítélt jogi követelménynek.

(5) A szervezeteknek ki kell jelenteniük, 
hogy a környezetvédelmi ellenőrzési 
rendszer megállapításainak tükrében 
semmi nem indokolja a környezettel 
kapcsolatos jogi követelmények be nem 
tartásának gyanúját.

A szervezetek a 33. cikk (5) bekezdésével 
összhangban az illetékes végrehajtó 
hatóságtól vagy hatóságoktól 
megfelelőségi tanúsítvány kiadását 
kérelmezhetik.
A Közösségen kívüli szervezetnek 
hivatkoznia kell a kérelem benyújtásának 

A Közösségen kívüli szervezetnek és 
telephelynek hivatkoznia kell a 
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helye szerinti tagállamban a hasonló 
szervezetekre alkalmazandó környezettel 
kapcsolatos jogi követelményekre.

Közösségen belüli hasonló szervezetekre 
és telephelyekre alkalmazandó 
környezettel kapcsolatos jogi 
követelményekre.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 55
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szervezeteknek tárgyi vagy írásos 
bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy 
a szervezet megfelel a környezettel 
kapcsolatos valamennyi alkalmazandónak 
ítélt jogi követelménynek.

(5) A szervezeteknek tárgyi vagy írásos 
bizonyítékot kell szolgáltatniuk arról, hogy 
a szervezet megfelel a környezettel 
kapcsolatos valamennyi alkalmazandónak 
ítélt jogi követelménynek, továbbá arról, 
hogy – amennyiben hozzáférhető –
legalább az adott BREF-dokumentumban 
leírt követelményeknek.

Or. en

Indokolás

BREF = az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok. Az ágazati 
referenciadokumentumok döntő fontosságú szerepet játszanak abban, hogy az EMAS olyan 
komoly követelményeket támasztó kíválósági rendszer legyen, amely túllép az irányítási 
rendszer jellegű megközelítésen. 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 16/61 AM\765244HU.doc

HU

Módosítás 56
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szervezeteknek a IV. melléklet B. 
része szerinti környezetvédelmi 
nyilatkozatot kell készíteniük.

(7) A szervezeteknek a IV. melléklet B. 
része szerinti környezetvédelmi 
nyilatkozatot kell készíteniük.

Amennyiben rendelkezésre állnak az adott 
ágazatra vonatkozó, a 46. cikkben említett 
ágazati referenciadokumentumok, a 
szervezet teljesítményének értékelését a 
vonatkozó dokumentum alapján kell 
elvégezni.

Or. de

Indokolás

A 46. cikkben előírt referenciadokumentumok túlzott bürokráciával járnának. Továbbá nem 
csupán eszközök, hanem a regisztráció valódi előfeltételei, és mint ilyenek alkalmazásukat 
jogilag kötelezővé kellene tenni. Mindez fölösleges nehézségeket okozna a felhasználók 
számára és csökkentené a részvételi hajlandóságot.

Módosítás 57
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben rendelkezésre állnak az adott 
ágazatra vonatkozó, a 46. cikkben említett 
ágazati referenciadokumentumok, a 
szervezet teljesítményének értékelését a 
vonatkozó dokumentum alapján kell 
elvégezni.

Amennyiben rendelkezésre állnak az adott 
ágazatra vonatkozó, a 46. cikkben említett 
ágazati referenciadokumentumok, a 
szervezet alkalmazkodik a vonatkozó 
dokumentumhoz.

Or. en
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Indokolás

Elő kell írni a rendelkezésre álló ágazati referenciadokumentumoknak való megfelelést.

Módosítás 58
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 
a 3. cikkel összhangban meghatározott 
illetékes testülethez kell benyújtani és a 
kérelemnek a következőket kell 
tartalmaznia:

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 
a 3. cikkel összhangban meghatározott 
illetékes testülethez kell benyújtani és a 
kérelemnek a következőket kell 
tartalmaznia:

a) az érvényesített környezetvédelmi 
nyilatkozat elektronikus formátumban;

a) az érvényesített környezetvédelmi 
nyilatkozat eredeti példánya;

b) a 24. cikk (9) bekezdésében említett 
nyilatkozat, amelyet a környezetvédelmi 
nyilatkozatot érvényesítő 
környezetvédelmi hitelesítő írt alá;

b) a 24. cikk (9) bekezdésében említett 
nyilatkozat, amelyet a környezetvédelmi 
nyilatkozatot érvényesítő 
környezetvédelmi hitelesítő írt alá;

c) kitöltött formanyomtatványt, amely 
legalább a VI. melléklet szerinti 
legszükségesebb adatokat tartalmazza;

c) kitöltött formanyomtatványt, amely 
legalább a VI. melléklet szerinti 
legszükségesebb adatokat tartalmazza;

d) a vonatkozó díjak befizetésének 
igazolása.

A kérelemmel együtt vagy a kérelem 
benyújtását követő rövid időn belül a 
szervezet az illetékes testülethez továbbítja 
a környezetvédelmi nyilatkozatban 
foglaltakat tartalmazó fájlt, amely 
közzétehető az interneten.

Or. de

Indokolás

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 
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Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Módosítás 59
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a 4. cikkben foglalt 
követelményeknek való megfelelésről 
szóló bizonyíték.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor bizonyítani kell a 4. cikkben foglaltaknak 
való megfelelést.

Módosítás 60
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vett szervezet évente 
elvégzi a következőket:

A nyilvántartásba vett szervezet továbbá:

a) elvégzi a környezetvédelmi teljesítmény, 
illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogi követelményeknek való 
megfelelés belső ellenőrzését a III. 
mellékletnek megfelelően,

a) elvégzi a környezetvédelmi teljesítmény, 
illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogi követelményeknek való 
megfelelés belső ellenőrzését a III. 
mellékletnek megfelelően,

b) kidolgozza a környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentést a IV. 
melléklet C. és D. részében foglalt 
követelményeknek megfelelően,

b) évente kidolgozza a környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentést a IV. 
melléklet C. és D. részében foglalt 
követelményeknek megfelelően,

c) továbbítja az érvényesített 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 

c) továbbítja az érvényesített 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
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jelentést az illetékes testülethez, jelentést az illetékes testülethez,

d) továbbít az illetékes testülethez egy 
kitöltött formanyomtatványt, amely 
legalább a VI. melléklet szerinti 
legszükségesebb adatokat tartalmazza.

Or. de

Indokolás

Az évente elvégzendő ellenőrzésre vonatkozó követelmény nem következik a III. melléklet 4. 
pontjában foglaltakból, amelyek szerint legfeljebb 3 évenként sort kell keríteni az 
ellenőrzésre, de az ütemezés egyéni döntés kérdése.  Fölösleges bürokratikus elvárás, hogy a 
formanyomtatványt évente benyújtsák. Elegendő akkort, ha a változásokat kívánják 
bejelenteni. Ezt azonban nem szükséges külön szabályozni.

Módosítás 61
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kidolgozza a környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentést a IV. 
melléklet C. és D. részében foglalt 
követelményeknek megfelelően,

b) kidolgozza a frissített környezetvédelmi 
nyilatkozatot a IV. melléklet C. részében 
foglalt követelményeknek megfelelően,

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi teljesítményről szóló jelentés C és D melléklet szerinti elkészítése 
elfogadfhatatlan adminisztratív terhet ró a vállalatokra és nem vállalaható. Meg kell tartani a 
környezetvédelmi nyilatkozatok éves frissítésének jelenlegi gyakorlatát.
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Módosítás 62
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eltérés kis szervezetek számára Rules for small organisations
(1) Az illetékes testület egy kis szervezet 
kérésére meghosszabbítja a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hároméves időközt 
ötéves időközre, vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyéves időközt 
kétéves időközre, feltéve, hogy valamennyi 
következő feltétel teljesül:

(1) Kis szervezetek esetében a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyéves időközt 
hároméves időközre hosszabbítják, feltéve, 
hogy valamennyi következő feltétel 
teljesül:

a) nem áll fenn környezeti kockázat 
lehetősége,

a) nem áll fenn konkrét környezeti 
kockázat lehetősége,

b) a szervezet nem tervez működési 
módosítást környezetközpontú irányítási 
rendszerében, valamint

b) a szervezet nem tervez jelentős 
működési módosítást környezetközpontú 
irányítási rendszerében, valamint

c) nem áll fenn jelentős helyi 
környezetvédelmi probléma lehetősége.

c) nem áll fenn olyan jelentős helyi 
környezetvédelmi probléma lehetősége, 
amelyhez a szervezet hozzájárul..

(2) Az (1) bekezdésben említett 
meghosszabbítás odaítélése érdekében az 
érintett szervezetnek kérelmet kell 
benyújtania az őt nyilvántartásba vevő 
illetékes testülethez, és tanúsítania kell, 
hogy teljesíti az eltérés feltételeit.
(3) Az (1) bekezdésben említett 2 évre 
történő hosszabbítás lehetőségével élő
szervezeteknek az érvényesítetlen 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentést minden olyan évben be kell 
nyújtaniuk az illetékes testülethez, 
amelyben mentesülnek az érvényesített 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentés benyújtásának kötelezettsége alól.

(3) Ezeknek a szervezeteknek az 
érvényesítetlen környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentést minden 
évben be kell nyújtaniuk az illetékes 
testülethez.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\765244HU.doc 21/61 PE419.878v01-00

HU

Indokolás

Az ellenőrzés, a környezetvédelmi teljesítményről szóló jelentés, a környezetvédelmi 
nyilatkozat kis szervezetek esetében javasolt gyakorisága megoldhatatlan. Az eljárás 
bonyolult és túlzott agminisztratív terhekkel jár. A rendszer, amelynek lényegét az első EMAS-
rendelet tartalmazza, jobb. Ebben a rendszerben a kis szervezetek mentesülnek az éves 
érényesítés alól. Mivel az illetékes testület dönti el, hogy a nyilvántartásba vétel folytatható-e, 
mindehhez nincs szükség az eljárásra. 

Módosítás 63
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes testület egy kis szervezet 
kérésére meghosszabbítja a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hároméves időközt 
ötéves időközre, vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyéves időközt 
kétéves időközre, feltéve, hogy valamennyi 
következő feltétel teljesül:

(1) A környezetvédelmi nyilatkozatot 
évente frissíteni és a környezetvédelmi 
hitelesítővel érvényesíttetni kell.  
Lehetséges az érvényesítés éves 
gyakoriságától való eltérés, feltéve, hogy 
valamennyi következő feltétel teljesül

a) nem áll fenn környezeti kockázat 
lehetősége,

a) nem áll fenn jelentős környezeti 
kockázat lehetősége,

b) a szervezet nem tervez működési 
módosítást környezetközpontú irányítási 
rendszerében, valamint

b) a szervezet nem tervez működési 
módosítást környezetközpontú irányítási 
rendszerében, valamint

c) nem áll fenn jelentős helyi 
környezetvédelmi probléma lehetősége.

c) nem áll fenn jelentős helyi 
környezetvédelmi probléma lehetősége.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
meghosszabbítás odaítélése érdekében az 
érintett szervezetnek kérelmet kell 
benyújtania az őt nyilvántartásba vevő 
illetékes testülethez, és tanúsítania kell, 
hogy teljesíti az eltérés feltételeit.
(3) Az (1) bekezdésben említett 2 évre 
történő hosszabbítás lehetőségével élő 
szervezeteknek az érvényesítetlen 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentést minden olyan évben be kell 
nyújtaniuk az illetékes testülethez, 
amelyben mentesülnek az érvényesített 
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környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentés benyújtásának kötelezettsége alól.

Or. en

Indokolás

Az évenkénti ütemezést elvben fenn kell tartani az ISO 14001 szerint, de a kkv-k esetében 
kivételt lehet tenni a fenti feltételekkel. Az illetékes testülethez nem kell kérelmet benyújtani, 
mivel a környezetvédelmi hitelesítő dönti el, hogy el lehet-e térni az érvényesítés ütemezésétől.

Módosítás 64
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szervezet nem tervez működési 
módosítást környezetközpontú irányítási 
rendszerében, valamint

b) a szervezet nem tervez a 8. cikkben 
foglaltak szerinti jelentős  módosítást, 
valamint

Or. it

Indokolás

Az EMAS-rendszer karbantartásával kapcsolatos kötelezettségek magas adminisztratív 
költségekkel járnak, amelyek egy kkv számára neheézségeket okoznak. Annak érdekében, hogy 
könnyebb legyen az európai kkv-k számára a rendszerhez való hozzáférés, e költségeket 
csökkenteni kell, ha a szervezet nem tervez jelentős változtatásokat termelési rendszerében, 
továbbá ha nem kell új környezeti veszélyekkel vagy helyi környezetvédelmi problémákkal 
számolni.
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Módosítás 65
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy nyilvántartásba vett 
szervezetben lényeges változtatás 
következik be, a szervezet a változtatásra, 
valamint annak környezetvédelmi 
tényezőire és hatásaira vonatkozóan 
környezeti állapotfelmérését végez.

(1) Ha egy nyilvántartásba vett szervezet 
lényeges változtatás bevezetését tervezi, a 
szervezet a változtatásra, valamint annak 
környezetvédelmi tényezőire és hatásaira 
vonatkozóan környezeti állapotfelmérését 
végez.

Or. it

Indokolás

Az EMAS-rendszer nem akadályozhatja a technológiai fejlődést és egy cég termelési tervét, 
hanem lépést kell tartania az ipari fejlődéssel és garantálnia kell annak környezetvédelmi 
normáit.

Módosítás 66
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A frissített környezeti állapotfelmérést 
és a módosított környezetvédelmi politikát 
hitelesíteni és érvényesíteni kell. 

(3) A változtatásokat követően a frissített 
környezeti állapotfelmérést és a módosított 
környezetvédelmi politikát hitelesíteni és 
érvényesíteni kell. 

Or. it

Indokolás

Az EMAS-rendszer nem akadályozhatja a technológiai fejlődést és egy cég termelési tervét, 
hanem lépést kell tartania az ipari fejlődéssel és garantálnia kell annak környezetvédelmi 
normáit.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 24/61 AM\765244HU.doc

HU

Módosítás 67
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvántartásba vett szervezet olyan 
ellenőrzési programot állít fel, amely 
biztosítja, hogy bizonyos időközönként –
ami nem haladhatja meg a három évet – a 
szervezet valamennyi tevékenységét
ellenőrzésnek vetik alá a III. mellékletben 
meghatározott feltételeknek megfelelően.

(1) A nyilvántartásba vett szervezet olyan 
ellenőrzési programot állít fel, amely 
biztosítja, hogy bizonyos, a 7. cikkben 
foglalt rendelkezéseknek megfelelő
időközönként – ami nem haladhatja meg a 
három évet – a szervezet valamennyi 
tevékenységét ellenőrzésnek vetik alá a III. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
megfelelően.

Or. el

Indokolás

Össze kell hangolni e cikket a 7. cikk kis szervezetek mentességeire vonatkozó 
rendelkezéseivel.

Módosítás 68
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az V. mellékletben meghatározott 
EMAS-logót kizárólag a nyilvántartásba 
vett szervezetek használhatják és csakis 
addig, míg regisztrációjuk érvényes.

(1) Az V. mellékletben meghatározott 
EMAS-logót kizárólag a nyilvántartásba 
vett szervezetek használják és csakis 
addig, míg regisztrációjuk érvényes.

Or. el
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Módosítás 69
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EMAS-logót kizárólag az V. 
mellékletben megállapított technikai 
feltételeknek megfelelően lehet használni.

(2) Az EMAS-logót kizárólag az V. 
mellékletben megállapított technikai 
feltételeknek megfelelően kell használni.

Or. el

Indokolás

A megfogalmazást még egyértelműbbé kell tenni a félreértelmezés lehetőségének elkerülése 
érdekében.

Módosítás 70
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy szervezet a 3. cikk (3) 
bekezdése értelmében úgy dönt, hogy a 
vállalati nyilvántartásba vételt nem 
alkalmazza valamennyi telephelyére, 
gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánossággal folytatott 
kommunikációja során és az EMAS-logó 
használata tekintetében egyértelmű legyen 
melyik telephelyére érvényes a 
nyilvántartásba vétel.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez az előírás hatékonyan kényszeríti a Közösségen belüli szervezet valamennyi telephelyét, 
hogy részt vegyen az EMAS rendszerében és az összesített nyilvántartásban szerepeljen. E 
rendelkezéseket törölni kell, ha az „A” szerinti regisztrációs rendszer kerül elfogadásra.
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Módosítás 71
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
Article 10 – paragraph 4

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A logó nem használható más 
tevékenységeket és szolgáltatásokat érintő 
összehasonlításokban, illetve ha fennáll 
annak lehetősége, hogy más 
környezetvédelmi termékcímkékkel 
összetéveszthetik.

(4) A logó nem használható más 
tevékenységeket és szolgáltatásokat érintő 
összehasonlításokban, illetve ha fennáll 
annak lehetősége, hogy más 
környezetvédelmi termékcímkékkel 
összetéveszthetik. A logó használata 
szigorúan tilos termékeken, azok 
csomagolásán, illetve a termékekről szóló 
tájékoztatón/hirdetésen.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata zöld utat engedne számos lehetséges visszaélésnek, mivel a logót tévesen 
valószínűleg ökocímkének tartanák. Ezért az EMAS-logó használatát szigorúan be kell tiltani 
termékek és reklámok esetén. 

Módosítás 72
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A Bizottság kinevez egy illetékes testületet, 
amely az alábbi feladatokat látja el:
(a) a nyilvántartásba vett szervezetek 
európai nyilvántartását vezeti;
(b) az európai nyilvántartás számára 
létrehoz és továbbfejleszt egy internetes 
platformot, amelyet a tagállamok illetékes 
testületei használnak nyilvántartásba vétel 
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céljára;
(c) nyilvántartásba veszi a Közösségen 
kívüli szervezeteket, valamint a 
Közösségen belüli székhelyű szervezetek 
Közösségen kívüli telephelyeit;
(d) előkészíti a 15. cikkben meghatározott 
illetékes testületek fórumának szervezését;
(e) előkészíti a 16. cikkben előírt szakértői 
értékelést.

Or. de

Indokolás

Központosítani kell az illetékes testületek tevékenységeinek koordinálását, különösen az 
egységes internetes platform kialakítását, valamint a Közösségen kívüli szervezetekkel és 
telephelyekkel kapcsolatos regisztrációs feladatokat. Mindez jelentősen csökkentené a 
regisztrációs költségeket.

Módosítás 73
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az érdekelt feleknek – beleértve az 
akkreditációs testületeket és az illetékes 
végrehajtó hatóságokat – a nyilvántartást 
kérelmező vagy nyilvántartásba vett 
szervezetekkel kapcsolatos észrevételeinek 
figyelembevétele,

(a) az érdekelt feleknek – beleértve az 
akkreditációs testületeket és az illetékes 
végrehajtó hatóságokat, valamint a 
szervezeteket képviselő testületeket – a 
nyilvántartást kérelmező vagy 
nyilvántartásba vett szervezetekkel 
kapcsolatos észrevételeinek 
figyelembevétele,

Or. it

Indokolás

Az illetékes testületeknek javukra kell, hogy szolgáljanak a nyilvántartásba vett, illetve az 
éppen a nyilvántartásba vételt intéző szervezetek észrevételei, továbbá rendelkezni kell egy 
olyan mechanizmusról, amellyel a szervezetek kollektív formában hozzájárulhatnak a 
rendszer hatékony irányításához annak érdekében, hogy biztosítható legyen az illetékes 
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testületek kiegyensúlyozott működése.

Módosítás 74
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes testületek létrehozzák és
vezetik a tagállamukban nyilvántartásba 
vett szervezetek nyilvántartását, amelyben 
elektronikus formátumban a szervezetek 
környezetvédelmi nyilatkozata és a 
környezetvédelmi teljesítményükről szóló 
jelentés is szerepel, és azt havonta frissítik.

(2) Az illetékes testületek vezetik a 
tagállamukban nyilvántartásba vett 
szervezetekre vonatkozó nyilvántartást, 
amelyben elektronikus formátumban a 
szervezetek környezetvédelmi nyilatkozata 
és a környezetvédelmi teljesítményükről 
szóló jelentés is szerepel.

A nyilvántartás egy internetes oldalon 
nyilvánosan hozzáférhető.

A nyilvántartás egy internetes oldalon 
nyilvánosan hozzáférhető.

Or. de

Indokolás

A nyilvántartást egységesíteni kell, a havi jelentés szükségtelen. 2001 óta Németország 
internetalapú és decentralizált nyilvántartást vezet, amelyet valós időben frissítenek. 

Módosítás 75
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes testületek havonta 
tájékoztatják a Bizottságot a (2) 
bekezdésben említett nyilvántartás 
változásairól.

törölve

Or. de
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Indokolás

A nyilvántartást egységesíteni kell, a havi jelentés szükségtelen. 2001 óta Németország 
internetalapú és decentralizált nyilvántartást vezet, amelyet valós időben frissítenek.

Módosítás 76
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy szervezet nyilvántartásba 
vételét kérelmezi, az illetékes testület 
nyilvántartásba veszi a szervezetet és a 
kérelmet nyilvántartási számmal látja el, 
amennyiben az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

(2) Ha egy szervezet nyilvántartásba 
vételét kérelmezi, az illetékes testület 
nyilvántartásba veszi a szervezetet és a 
kérelmet nyilvántartási számmal látja el, 
amennyiben az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

(a) az illetékes testülethez benyújtott 
nyilvántartásba vételi kérelem tartalmazza 
valamennyi, az 5. cikk (2) bekezdésének 
a)–d) pontjában említett dokumentumot;

(a) az illetékes testülethez benyújtott 
nyilvántartásba vételi kérelem tartalmazza 
valamennyi, az 5. cikk (2) bekezdésének 
a)–d) pontjában említett dokumentumot;

(b) az illetékes testület ellenőrizte, hogy a 
hitelesítés és érvényesítés a 24–27. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek 
megfelelően történt; valamint

(b) az illetékes testületnek nincs oka azt 
feltételezni, hogy a hitelesítés és 
érvényesítés nem a 24–27. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek 
megfelelően történt; valamint

(c) az illetékes testület a benyújtott tárgyi 
bizonyítékok vagy az illetékes végrehajtó 
hatóságtól kapott kedvező jelentés alapján 
megbizonyosodott arról, hogy a szervezet 
megfelel a jogi követelményeknek.

(c) az illetékes testületnek nincs oka azt 
feltételezni, hogy a szervezet megsérti a 
vonatkozó környezetvédelmi 
rendelkezéseket. 

Or. de

Indokolás

Ezek a rendelkezések a „D”-ből következnek. Annak érdekében, hogy az eljárás ne legyen 
annyira nehézkes, az illetékes testület nem végez el maga újra semmilyen átfogó viozsgálatot, 
amelyet a környezetvédelmi hitelesítő vagy a nyilvántartásba vételi szerv már elvégzett.
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Módosítás 77
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az illetékes testület olyan felügyeleti 
jelentést kap az akkreditáló testülettől, 
amely arról tanúskodik, hogy a 
környezetvédelmi hitelesítő a 
tevékenységét nem kellő alapossággal 
végezte annak biztosításához, hogy a 
kérelmező szervezet teljesítse e rendelet 
követelményeit, akkor a szervezet 
nyilvántartásba vételét el kell utasítani.

(5) Ha az illetékes testület olyan felügyeleti 
jelentést kap az akkreditáló testülettől, 
amely arról tanúskodik, hogy a 
környezetvédelmi hitelesítő a 
tevékenységét nem kellő alapossággal 
végezte annak biztosításához, hogy a 
kérelmező szervezet teljesítse e rendelet 
követelményeit, akkor a szervezet 
nyilvántartásba vételét el kell utasítani. Az 
illetékes testület felkéri a szervezetet, hogy 
a nyilvántartásba vételre vonatkozóan új 
kérelmet nyújtson be. Az akkreditáló 
testület ellenőrzi a környezetvédelmi 
hitelesítő tevékenységét, és lehetőséget 
biztosít az érintett környezetvédelmi 
hitelesítő számára, hogy az üggyel 
kapcsolatban kifejtse véleményét. 
Amennyiben a környezetvédelmi hitelesítő 
által nyújtott magyarázat nem kielégítő, a 
xxxx/2008/EK rendelet szerinti értékelő 
testületként történt akkreditálását 
felfüggesztik.

Or. it

Indokolás

Ha a szervezet által benyújtott regisztrációs kérelmet visszautasítják, mert a környezetvédelmi 
hitelesítő tevékenységét nem végezte megfelelően ahhoz, hogy e rendelet előírásai 
teljesüljenek, az akkreditáló testületnek fel kell kérnie a szervezetet, hogy nyújtson be egy új 
kérelmet és meg kell vizsgálnia a hitelesítő tevékenységét a szakmai hozzá nem értés vagy a 
korrupció elkerülése érdekében. 
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Módosítás 78
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az illetékes testület olyan 
felügyeleti jelentést kap az akkreditáló 
testülettől, amely arról tanúskodik, hogy a 
környezetvédelmi hitelesítő a 
tevékenységét nem kellő alapossággal 
végezte annak biztosításához, hogy az 
EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezet 
teljesítse e rendelet követelményeit, akkor 
a nyilvántartásba vételt fel kell 
függeszteni.

(2) Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, 
ha az illetékes testület olyan felügyeleti 
jelentést kap az akkreditáló testülettől, 
amely arról tanúskodik, hogy a 
környezetvédelmi hitelesítő a 
tevékenységét nem kellő alapossággal 
végezte annak biztosításához, hogy az 
EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezet 
teljesítse e rendelet követelményeit.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a szervezet meghallgatást tarthasson, ami jogilag 
kötelező egy kedvezőtlen döntés meghozatala előtt.

Módosítás 79
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartásba vett szervezet 
bejegyzését fel kell függeszteni vagy 
törölni kell a nyilvántartásból, amennyiben 
a felszólítástól számított egy hónapon belül 
nem nyújtja be az illetékes hatósághoz a 
következők valamelyikét:

(3) A nyilvántartásba vett szervezet 
bejegyzését fel kell függeszteni vagy 
törölni kell a nyilvántartásból, amennyiben 
a felszólítástól számított három hónapon 
belül nem nyújtja be az illetékes 
hatósághoz a környezetvédelmi 
nyilatkozatok és a környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentés érvényesített 
frissítéseit, vagy a 24. cikk (9) 
bekezdésében említett, aláírt nyilatkozatot;

a) a környezetvédelmi nyilatkozatok és a 
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környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentés érvényesített frissítéseit, vagy a 24. 
cikk (9) bekezdésében említett, aláírt 
nyilatkozatot;

b) a szervezet által kitöltött 
formanyomtatványt, amely legalább a VI. 
melléklet szerinti legszükségesebb 
adatokat tartalmazza. 

Or. de

Indokolás

Az illetékes hatóságok tapasztalata szerint egy hónap nem elegendő.  Előfordulhatnak 
késések, amelyekért nem hibáztatható a szervezet (a környezetvédelmi hitelesítő betegsége, az 
érvényesítés környezetvédelmi hitelesítő részéről történő indokolatlan elutasítása stb.), és 
amelyek miatt nem kellene minden esetben azonnal a felfüggesztéshez folyamodni.  A 
formanyomtatvány benyújtása felesleges.

Módosítás 80
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az illetékes szerv dönthet úgy, hogy 
fenntartja a szervezet bejegyzését, 
amennyiben az szemléltette, hogy 
jóhiszeműen mulasztotta el a teljesítést 
illetve, hogy a nem teljesítés okait 
megszűntették.

Or. it

Indokolás

Az illetékes szerv számára lehetővé kell tenni a bejegyzés fenntartását, amennyiben 
szemléltetik, hogy a szervezet jóhiszeműen mulasztotta el a teljesítést illetve, hogy a nem 
teljesítés okait megszűntették
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Módosítás 81
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1). Az illetékes testületek felállítják az 
összes tagállam illetékes testületét 
magában foglaló fórumot (a továbbiakban: 
fórum). E fórum évente legalább egyszer 
ülésezik a Bizottság képviselőjének 
jelenlétében.

(1) Az illetékes testületek felállítják az 
összes tagállam illetékes testületét 
magában foglaló fórumot (a továbbiakban: 
fórum). E fórum évente legalább egyszer 
ülésezik a Bizottság képviselőjének 
jelenlétében. A fórum felhívja a 
szervezetek képviselőszerveit a részvételre.

Or. it

Indokolás

A szervezetek képviselőszerveinek részvétele közelebb hozza a rendszert a vállalkozások 
igényekhez.

Módosítás 82
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szakértői értékelést a fórum szervezi 
meg, hogy felmérje az illetékes testületek
nyilvántartási rendszerének e rendeletnek 
való megfelelőségét, illetve hogy 
kidolgozza a nyilvántartásra vonatkozó 
szabályok alkalmazásának harmonizált 
megközelítését.

1. A szakértői értékelést a fórum szervezi 
meg, hogy felmérje az illetékes testületek 
nyilvántartási rendszerének e rendeletnek 
való megfelelőségét, illetve hogy 
kidolgozza a nyilvántartásra vonatkozó 
szabályok alkalmazásának harmonizált 
megközelítését.

(2) A szakértői értékelést rendszeresen, de 
legalább négyévente el kell végezni. 
Valamennyi illetékes testületnek részt kell 
vennie a szakértői értékelésben.
(3) A szakértői értékelésnek magában kell 
foglalnia legalább az alábbiakkal 
kapcsolatos szabályok és eljárások 
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értékelését:
a) nyilvántartásba vétel;
b) a nyilvántartásba vétel elutasítása;
c) a szervezet bejegyzésének a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett felfüggesztése;
d) a szervezetnek a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett nyilvántartásból 
való törlése;
e) a 12. cikk (2) bekezdésben említett 
nyilvántartás vezetése.
(4) A Bizottság eljárásokat állapít meg az 
értékelés elvégzésére, ideértve az értékelés 
következményeként hozott döntések elleni 
megfelelő fellebbezési eljárásokat is.
Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(5) A fórum eljuttatja a Bizottságnak a 
szakértői értékelésről készült éves 
jelentését. 

(2) A fórum eljuttatja a Bizottságnak a 
szakértői értékelésről készült éves 
jelentését. 

A jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.

A jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt értékelési eljárás túl nagy terhekkel jár.  Az illetékes szervek 
tevékenységét megfelelően össze lehet hangolni a jelenleg hatályos EMAS rendelet alapján 
biztosított eszközökkel-
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Módosítás 83
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakértői értékelésnek magában kell 
foglalnia legalább az alábbiakkal 
kapcsolatos szabályok és eljárások 
értékelését:

(3) A szakértői értékelésnek magában kell 
foglalnia legalább az alábbiakkal 
kapcsolatos szabályok és eljárások 
értékelését illetve a szervezet által vagy 
annak nevében kifejtett véleményt:

Or. it

Indokolás

A rendszer működése tekintetében figyelembe kell venni a szervezetek által felvetett 
problémákat és javaslatokat.

Módosítás 84
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet valamennyi követelményének 
a szervezet általi teljesítését, tekintettel az 
előzetes környezeti állapotfelmérésre, a 
környezetközpontú irányítási rendszerre, a 
környezetvédelmi ellenőrzésre és annak 
eredményeire, valamint a 
környezetvédelmi nyilatkozatra vagy a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentésre;

a) e rendelet valamennyi követelményének 
a szervezet általi teljesítését, tekintettel az 
előzetes környezeti állapotfelmérésre, a 
környezetközpontú irányítási rendszerre, a 
környezetvédelmi ellenőrzésre, annak 
eredményeire, a környezetvédelmi 
nyilatkozatra vagy a környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentésre valamint 
adott esetben a 46. cikkben említett 
ágazati referenciadokumentumokra;

Or. en
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Indokolás

A módosítás biztosítja az ágazati referenciadokumentumok követelményeinek teljesítését.

Módosítás 85
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A környezetvédelmi hitelesítő 
legfeljebb 12 havonként érvényesíti a 
környezetvédelmi nyilatkozatban vagy a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentésben szereplő bármilyen frissített
adatot.

(2) A 7 cikk sérelme nélkül, a
környezetvédelmi hitelesítő legfeljebb 12 
havonként érvényesíti a környezetvédelmi 
nyilatkozatban szereplő frissített adatokat.

Or. en

Indokolás

A KKV-ket nem érinti e rendelkezés. Ezért a hivatkozás a 7. cikkre, amely bizonyos feltételek 
mellett lehetővé teszi  a KKV-k számára az éves hitelesítéstől való eltérést.

Módosítás 86
Evangelia Tzampazi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A környezetvédelmi hitelesítő 
legfeljebb 12 havonként érvényesíti a 
környezetvédelmi nyilatkozatban vagy a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentésben szereplő bármilyen frissített 
adatot.

(2) A környezetvédelmi hitelesítő 
figyelemmel a 7. cikk rendelkezéseire,
legfeljebb 12 havonként érvényesíti a 
környezetvédelmi nyilatkozatban vagy a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentésben szereplő bármilyen frissített 
adatot.

Or. el
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Indokolás

Össze kell hangolni e cikket a 7. cikk kis szervezetek mentességeire vonatkozó 
rendelkezéseivel.

Módosítás 87
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes, tagállamban végzett 
hitelesítés előtt legalább öt munkanappal 
a környezetvédelmi hitelesítő értesíti az 
érintett környezetvédelmi hitelesítő 
felügyeletéért felelős akkreditáló testületet 
akkreditálásának részleteiről, illetve a 
hitelesítés időpontjáról és helyéről.

törölve

Or. en

Indokolás

EZ további és szükségtelen adminisztratív terheket ró mind a környezetvédelmi hitelesítőkre, 
mind az engedélyező szervekre, amennyiben a környezetvédelmi hitelesítők a hitelesítésük 
szerinti tagállamban végzett tevékenységük esetén minden tevékenységükről jelentést kell 
tenniük az érintett engedélyező testületnek, 

Módosítás 88
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyik tagállamban akkreditált
környezetvédelmi hitelesítő legalább 5 
munkanappal a másik tagállamban 
folytatandó hitelesítési és érvényesítési 
tevékenységének megkezdése előtt olyan 
értesítést küld ez utóbbi tagállam

(1) Az egyik tagállamban engedélyt 
szerzett környezetvédelmi hitelesítő 
legalább 4 héttel a másik tagállamban 
folytatandó hitelesítési és érvényesítési 
tevékenységének megkezdése előtt olyan 
értesítést küld ez utóbbi tagállam
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akkreditáló testületének, amely 
információkat tartalmaz a következőkről:

engedélyező testületének, amely 
információkat tartalmaz a következőkről:

Or. en

Indokolás

A más tagállamokban vagy harmadik országokban végzett tevékenységek engedélyezésének 
előzetesen 5 napra korlátozása nem megvalósítható. Az előzetésen 4 hetet megállapító előző 
rendelet gyakorlatiasnak bizonyult és azt fenn kell tartani. Ugyanez vonatkozik a 26. cikkre is.

Módosítás 89
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szervezet teljesíti a környezettel 
kapcsolatos hatályos jogi követelményeket.

b) a hatályos jogi követelmények nem 
teljesítésére nincs bizonyíték.

Or. de

Indokolás

Egyeztetés a környezetvédelmi hitelesítő VII. mellékletben előírt nyilatkozatával.

Módosítás 90
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

() a szervezet teljesíti a környezettel 
kapcsolatos hatályos jogi követelményeket.

b) a környezetvédelmi hitelesítő nem talált 
arra utalást, hogy a szervezet nem teljesíti 
a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelményeket

Or. en
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Indokolás

a környezetvédelmi hitelesítő csak azt tudja megerősíteni, hogy nem talált arra utalást, hogy a 
szervezet nem teljesíti a környezettel kapcsolatos hatályos jogi követelményeket.

Módosítás 91
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) xxxx/2008/EK rendelet 4. cikke 
szerint a tagállam által kijelölt akkreditáló 
testület felelős a környezetvédelmi 
hitelesítők akkreditálásáért, illetve az e 
rendelettel összhangban a 
környezetvédelmi hitelesítők által végzett 
tevékenységek felügyeletéért.

(1) A tagállam felállít egy testületet a 
környezetvédelmi hitelesítők 
nyilvántartásba vételére és felügyeletére,  
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
első mondatban említett feladatokat 
részben vagy egészben egy, a 765/2008/EK 
rendelet szerinti nemzeti akkreditáló 
testület végzi el annak rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. de

Indokolás

Az a kötelezettség, hogy ezt a feladatot a nemzeti akkreditáló testületre bízzák, csorbítja a 
tagállamok jogait az adminisztratív szervezetek tekintetében.  Az egyének akkreditálására 
vonatkozó feladatok kijelölése meghaladja a 765/2008/EK rendelet hatókörét.

Módosítás 92
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(1) A(z) xxxx/2008/EK rendelet 4. cikke 
szerint a tagállam által kijelölt akkreditáló 
testület felelős a környezetvédelmi 
hitelesítők akkreditálásáért, illetve az e 
rendelettel összhangban a 

(1) A tagállamok kijelölnek egy testületet, 
amely a környezetvédelmi hitelesítők 
számára engedélyeket ad ki és felelős e 
személyek vagy szervezetek felügyeletéért 
a 2. cikk 26) pontjában foglaltaknak 
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környezetvédelmi hitelesítők által végzett 
tevékenységek felügyeletéért.

megfelelően. Ez a testület  feladatait 
pártatlanul és független formában végzi.

(2) Az akkreditáló testület értékeli a 
környezetvédelmi hitelesítők szakmai 
képesítését a kérelmezett akkreditálás
hatáskörére irányadó, a 19., 20. és 21. 
cikkben meghatározott elemek fényében.

(2) Az engedélyező testület értékeli a 
környezetvédelmi hitelesítők szakmai 
képesítését a kérelmezett engedély
hatáskörére irányadó, a 19., 20. és 21. 
cikkben meghatározott elemek fényében.

(3) A környezetvédelmi hitelesítők 
akkreditálásának hatáskörét a gazdasági 
tevékenységeknek az 1893/2006/EK 
rendeletben megállapított osztályozása 
szerint kell meghatározni. Az akkreditálás 
hatáskörét korlátozza a környezetvédelmi 
hitelesítő szakmai képesítése, illetve –
adott esetben – a hatáskör 
meghatározásakor figyelembe kell venni a 
vizsgált tevékenység nagyságrendjét és 
összetettségét.

(3) A környezetvédelmi hitelesítők 
engedélyezésének hatáskörét a gazdasági 
tevékenységeknek az 1893/2006/EK 
rendeletben megállapított osztályozása 
szerint kell meghatározni. Az akkreditálás 
hatáskörét korlátozza a környezetvédelmi 
hitelesítő szakmai képesítése, illetve –
adott esetben – a hatáskör 
meghatározásakor figyelembe kell venni a 
vizsgált tevékenység nagyságrendjét és 
összetettségét.

(4) Az akkreditáló testület megfelelő 
eljárásokat dolgoz ki a környezetvédelmi 
hitelesítők akkreditálása, akkreditálásának 
elutasítása, akkreditálásának felfüggesztése 
és visszavonása, illetve felügyelete terén.

(4) Az engedélyező testület megfelelő 
eljárásokat dolgoz ki a környezetvédelmi 
hitelesítők akkreditálása, akkreditálásának 
elutasítása, akkreditálásának felfüggesztése 
és visszavonása, illetve felügyelete terén.

Ezek az eljárások olyan mechanizmusokat 
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az 
érdekelt feleknek – ideértve az illetékes 
testületeket – a kérelmező és az akkreditált 
környezetvédelmi hitelesítőkkel 
kapcsolatos észrevételeinek 
figyelembevételét.

Ezek az eljárások olyan mechanizmusokat 
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az 
érdekelt feleknek – ideértve az illetékes 
testületeket – a kérelmező és az 
engedélyezett környezetvédelmi 
hitelesítőkkel kapcsolatos észrevételeinek 
figyelembevételét.

(5) Az akkreditálás elutasítása esetén az 
akkreditáló testület tájékoztatja a 
környezetvédelmi hitelesítőt döntésének 
indokairól.

(5) Az engedélyezés elutasítása esetén az 
engedélyező testület tájékoztatja a 
környezetvédelmi hitelesítőt döntésének 
indokairól.

(6) Az akkreditáló testület létrehozza, 
felülvizsgálja és frissíti a környezetvédelmi 
hitelesítők jegyzékét és azok akkreditálási
hatáskörét a saját tagállamában, és havonta 
tájékoztatja a Bizottságot és az akkreditáló
testület helye szerinti tagállam illetékes 
testületét az e jegyzékben bekövetkezett 
változásokról.

(6) Az engedélyező testület létrehozza, 
felülvizsgálja és frissíti a környezetvédelmi 
hitelesítők jegyzékét és azok engedélyezési
hatáskörét a saját tagállamában, és havonta 
tájékoztatja a Bizottságot és az 
engedélyező testület helye szerinti tagállam 
illetékes testületét az e jegyzékben 
bekövetkezett változásokról.

(7) A(z) xxxx/2008/EK rendelet 5. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
tevékenységek nyomon követésére 

(7) Az engedélyező testület felügyeleti 
jelentést készít az érintett 
környezetvédelmi hitelesítővel folytatott 
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vonatkozó szabályok és eljárások 
keretében az akkreditáló testület 
felügyeleti jelentést készít az érintett 
környezetvédelmi hitelesítővel folytatott 
konzultációt követően, amennyiben a 
következők szerinti valamelyik határozatot 
hozza:

konzultációt követően, amennyiben azt 
határozatot hozza, hogy: 

a) a környezetvédelmi hitelesítő 
tevékenységeit nem teljesítette megfelelően 
ahhoz, hogy a szervezet megfeleljen az e 
rendeletben foglalt követelményeknek;

a) a környezetvédelmi hitelesítő 
tevékenységeit nem teljesítette megfelelően 
ahhoz, hogy a szervezet megfeleljen az e 
rendeletben foglalt követelményeknek;

b) a környezetvédelmi hitelesítő által 
végzett hitelesítés és érvényesítés e 
rendelet egy vagy több követelményét 
megsértette.

b) a környezetvédelmi hitelesítő által 
végzett hitelesítés és érvényesítés e 
rendelet egy vagy több követelményét 
megsértette.

A jelentést a szervezet nyilvántartásának 
vagy nyilvántartásba vételi kérelmének 
helye szerinti tagállam illetékes 
testületének vagy adott esetben az 
akkreditációt odaítélő akkreditáló
testületnek kell benyújtani.

A jelentést a szervezet nyilvántartásának 
vagy nyilvántartásba vételi kérelmének 
helye szerinti tagállam illetékes 
testületének vagy adott esetben az 
engedélyezést odaítélő engedélyező
testületnek kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi hitelesítők engedélyezése megegyezik a szakmai engedélyek kiadásával, 
például egy építőmérnök vagy egy pénzügyi ellenőr engedélyezésével, az akkreditáló testület 
fogalom helyett az engedélyező testület fogalmat kell használni.

Módosítás 93
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az eljárások olyan mechanizmusokat 
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az 
érdekelt feleknek – ideértve az illetékes 
testületeket – a kérelmező és az akkreditált 
környezetvédelmi hitelesítőkkel 
kapcsolatos észrevételeinek 

Ezek az eljárások olyan mechanizmusokat 
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az 
érdekelt feleknek – ideértve az illetékes 
testületeket és a szervezeteket képviselő 
testületeket – a kérelmező és az akkreditált 
környezetvédelmi hitelesítőkkel 
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figyelembevételét. kapcsolatos észrevételeinek 
figyelembevételét.

Or. it

Indokolás

Figyelembe kell venni a szervezeteket képviselő testületek véleményét az akkreditálási 
folyamat kialakításakor, az akkreditálás elutasításakor és a hitelesítők felfüggesztésekor.

Módosítás 94
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) xxxx/2008/EK rendelet 14. cikke 
értelmében elismert testület keretében 
valamennyi tagállam akkreditáló testülete 
évente legalább egyszer ülésezik (a 
továbbiakban: az akkreditáló testületek 
ülése) a Bizottság képviselőjének 
jelenlétében. 

(1) A(z) xxxx/2008/EK rendelet 14. cikke 
értelmében elismert testület keretében 
valamennyi tagállam akkreditáló testülete 
évente legalább egyszer ülésezik (a 
továbbiakban: az akkreditáló testületek 
ülése) a Bizottság képviselőjének 
jelenlétében. Az akkreditáló testületek 
ülésére meg kell hívni  a szervezeteket 
képviselő testületeket.

Or. it

Indokolás

Az akkreditáló testületek ülésének javára kell, hogy szolgáljanak a nyilvántartásba vett, illetve 
az éppen a nyilvántartásba vételt intéző szervezetek észrevételei, hogy biztosítva legyen egy 
olyan mechanizmus, amellyel a szervezetek kollektív formában hozzájárulhatnak a rendszer 
hatékony működtetéséhez az akkreditáló testületek kiegyensúlyozott működése érdekében. 

Adlib Express Watermark



AM\765244HU.doc 43/61 PE419.878v01-00

HU

Módosítás 95
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – bevezető bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A környezetvédelmi hitelesítő e 
rendelet szerinti akkreditálása tekintetében
végzett szakértői értékelése, amelyet a(z) 
xxxx/2008/EK rendelet 10. cikkével 
összhangban a 30. cikk (1) bekezdésben 
említett testület szervez, magában foglalja 
legalább a következőkre vonatkozó 
szabályok és eljárások értékelését:

(1) A környezetvédelmi hitelesítő e 
rendelet szerinti akkreditálása tekintetében 
végzett szakértői értékelése, amelyet a(z) 
xxxx/2008/EK rendelet 10. cikkével 
összhangban a 30. cikk (1) bekezdésben 
említett testület szervez, magában foglalja 
legalább a következőkre vonatkozó 
szabályok és eljárások, valamint a 
szervezetek által vagy nevében 
megfogalmazott vélemények értékelését:

Or. it

Módosítás 96
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok promóciós tervet fogadnak 
el, amely az EMAS általános promócióját, 
illetve a szervezetek EMAS-ban való 
részvételének ösztönzését szolgáló
célkitűzéseket, intézkedéseket és 
kezdeményezéseket foglal magában.

A tagállamok az EMAS általános 
promócióját, illetve a szervezetek EMAS-
ban való részvételének ösztönzését 
szolgáló intézkedéseket és 
kezdeményezéseket támogatnak.

Or. en

Indokolás

Az EMAS-t támogató kötelező intézkedések bevezetése a tagállamokban nem elfogadható. A 
tagállamok csak a rendelkezésükre álló pénzügyi forrásokból támogathatják az EMAS-t.
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Módosítás 97
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokban az EMAS-t népszerűsítő 
tevékenységet folytatnak, amelyek többek 
között a következők: 

A tagállamokban az EMAS-t népszerűsítő 
tevékenységet folytatnak, amelyek többek 
között a következők:

(1) az EMAS-ra vonatkozó tapasztalatok és 
a bevált gyakorlat cseréjének ösztönzése az 
érintett felek körében,

(1) az EMAS-ra vonatkozó tapasztalatok és 
a bevált gyakorlat cseréjének ösztönzése az 
érintett felek körében,

(2) az EMAS promócióját célzó és a 
szervezetek rendelkezésére álló hatékony 
eszközök kidolgozása,

(2) a szervezetek rendelkezésére álló 
hatékony eszközök kidolgozása annak 
érdekében, hogy a környezetvédelmi 
teljesítmény terén kiválósági szinteket 
érjenek el és ezekről tájékoztatást 
adjanak;

(3) marketingtevékenységük 
meghatározásában és végrehajtásában;

(3) technikai támogatás nyújtása a 
szervezetek számára annak érdekében, 
hogy a környezetvédelmi teljesítmény 
terén kiválósági szinteket érjenek el;

(4) az EMAS népszerűsítését szolgáló, 
szervezetek közötti partnerségek 
ösztönzése.

(4) az EMAS népszerűsítését szolgáló, 
szervezetek közötti partnerségek 
ösztönzése.

(4a) Az EMAS keretében nyilvántartott 
szervezetek környezetvédelmi 
teljesítményének értékelése 
összehasonlítva a nyilvántartásban nem 
szereplő szervezetek teljesítményével 
összehasonlítható mutatók és 
referenciaértékek alapján;
(4b) A kimagasló környezetvédelmi 
teljesítményt nyújtó szervezetek 
jutalmazása összehasonlítható mutatók, 
referenciaértékek és értékelési rendszerek 
alapján.

Or. en

Indokolás

Az EMAS-t a környezetvédelmi teljesítmény fokozására és e teljesítmény bizonyítására kell 
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használni.

Módosítás 98
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi – különösen a versenyre, 
adózásra és állami támogatásokra 
vonatkozó – jogszabályok sérelme nélkül, 
a tagállamok adott esetben intézkedéseket 
hoznak annak elősegítésére, hogy a
szervezetek bejegyeztessék magukat az 
EMAS-nyilvántartásba, illetve 
nyilvántartásukat fenntartsák. Az 
intézkedések a következő két forma 
egyikében történnek:

A közösségi – különösen a versenyre, 
adózásra és állami támogatásokra 
vonatkozó – jogszabályok sérelme nélkül, 
a tagállamok adott esetben intézkedéseket 
hoznak az EMAS keretében nyilvántartott 
szervezetek jutalmazása céljából, feltéve, 
hogy átlagon felüli és az alkalmazandó 
jogi előírásoknál lényegesen jobb 
környezetvédelmi teljesítményt vagy 
jelentős mértékű teljesítményjavulást 
tudnak felmutatni, és adott esetben 
alkalmazkodni tudnak az ágazati 
referenciadokumentumokban 
meghatározott kiválósági szintekhez. A 
Bizottság iránymutatást dolgoz ki e 
követelmény igazolásához. Ezeket az 
intézkedéseket – amelyek célja az ezen 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 49. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

a) szabályozási könnyítés, amely 
értelmében az EMAS keretében 
nyilvántartásba vett szervezetet úgy kell 
tekinteni, hogy teljesít bizonyos 
környezetvédelemmel kapcsolatos jogi 
követelményeket, amelyeket más jogi 
eszközök állapítanak meg és az illetékes 
hatóságok határoznak meg;
b) jobb szabályozás, amely során egyéb 
jogi eszközöket módosítanak úgy, hogy 
megszűnjenek, enyhüljenek, illetve 
egyszerűsödjenek az EMAS-ban részt vevő 
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szervezetek terhei a piacok hatékony 
működésének és a versenyképesség 
szintjének növelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az EMAS nyilvántartásába történő egyszerű felvételről nem kell külön dönteni. Az ösztönzőket 
vagy díjakat mérhető és ellenőrizhető teljesítményhez és eredményekhez kell kötni. A guidance 
document is therefore necessary.

Módosítás 99
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam évente jelentést nyújt 
be a Bizottságnak az e rendelet értelmében 
hozott intézkedésekről.

Az érintett tagállam ötévente jelentést nyújt 
be a Bizottságnak az e rendelet értelmében 
hozott intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A tagállamokra nagy adminisztratív terhet róna az éves jelentési kötelezettség.

Módosítás 100
Richard Seeber, Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezetvédelmi nyilatkozatokat és a 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentést elektronikus formátumban 
tartalmazó adatbázis.

törölve
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Or. en

Indokolás

A javasolt adatbázis többletmunkát jelentene a tagállamoknak és nem lenne költséghatékony.
Ezenkívül fenyegetést jelenthetne azon kisvállalkozások számára, amelyek félnek 
versenytársaiktól.

Módosítás 101
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzésekre vonatkozó 
közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a 
Bizottság és egyéb közösségi intézmények 
és testületek a munka- és szolgáltatási 
szerződések teljesítési feltételeinek 
meghatározásánál – adott esetben – az 
EMAS-t vagy más egyenértékű 
környezetközpontú irányítási rendszert 
vesznek alapul.

A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a Bizottság és 
egyéb közösségi intézmények és testületek 
a munka- és szolgáltatási szerződések 
teljesítési feltételeinek meghatározásánál –
adott esetben – az EMAS-t veszik alapul, 
feltéve, ha az EMAS-ban nyilvántartásba 
vett szervezet átlagon felüli és az 
alkalmazandó jogi előírásoknál 
lényegesen jobb környezetvédelmi 
teljesítményt vagy jelentős mértékű 
teljesítményjavulást tud felmutatni, és 
adott esetben alkalmazkodni tud az 
ágazati referenciadokumentumokban 
meghatározott kiválósági szintekhez. Erre 
a célra a Bizottság által kidolgozott, a 39. 
cikkben említett, iránymutatást tartalmazó 
dokumentumokat kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az EMAS nyilvántartásába történő egyszerű felvételről nem kell külön dönteni. Az ösztönzőket 
vagy díjakat mérhető és ellenőrizhető teljesítményhez és eredményekhez kell kötni. Ezért 
szükséges az iránymutatást tartalmazó dokumentum alkalmazása. 
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Módosítás 102
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja a tagállamok és 
egyéb érdekelt felek közötti, a bevált 
környezetgazdálkodási gyakorlatra 
vonatkozó információcserét és 
együttműködést, amelynek célja az adott 
ágazatok legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatát és környezetvédelmi 
teljesítménymutatóit tartalmazó ágazati
referenciadokumentumok kidolgozása.

A Bizottság a legjobb környezetvédelmi 
gyakorlatot, a környezetvédelmi 
teljesítményre vonatkozó, a törvényes 
minimumot jelentősen meghaladó 
minimumkövetelményeket, 
környezetvédelmi teljesítménymutatókat, 
valamint a teljesítményszinteket azonosító 
kiválósági referenciaértékeket és 
értékelési rendszereket tartalmazó 
(al)ágazati referenciadokumentumokat 
dolgoz ki.
Az (al)ágazati referenciadokumentumok 
tervezetének kidolgozásakor a Bizottság 
figyelembe veszi a Közösség 
környezetvédelmi prioritásait, a gazdaság 
adott (al)ágazatának szervezetei által 
okozott környezeti terhek viszonylagos 
jelentőségét, a létező és a készülőben levő 
környezetvédelmi jogszabályokat, a 
BREF-dokumentumokat, az ökocímkék 
feltételrendszerét, az ipari 
referenciaértékeket, a vegyi anyagok 
kivonására irányuló programokat, a jelen 
rendelet I. mellékletében azonosított 
környezeti tényezőket és az egyesített 
mutatókról a Bizottság kezdeményezésére 
indított konkrét kutatást.
Az adott ágazat vagy alágazat valamennyi 
érintett szereplőjével, például az 
iparággal, a szakszervezetekkel, a 
kereskedőkkel, a kiskereskedőkkel, az 
importőrökkel, a környezetvédelmi 
csoportokkal és a fogyasztói 
szervezetekkel történő konzultációt 
követően a Bizottság legkésőbb 2010. 
január 1-éig munkatervet dolgoz ki, 
melyet a nyilvánosság számára is 
hozzáférhetővé tesz. A munkatervben 
szerepel a következő 3 évre azon ágazatok 
és alágazatok tájékoztató jellegű jegyzéke, 
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amelyeket a kezdeti, majd valamennyi 
ágazatra kidolgozandó ágazati 
referenciadokumentumok elfogadása 
során prioritásként fognak kezelni. A 
munkatervet a Bizottság időszakonként, az 
érintett szereplőkkel folytatott konzultációt 
követően módosítja.

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 49. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. 

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 49. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Közösség környezetvédelmi prioritásai alapján alapos, ágazatspecifikus szabályokat kell 
meghatározni. Az ágazati referenciadokumentumoknak – az összehasonlítható 
környezetvédelmi teljesítménymutatók mellett – referenciaértékeket és értékelési rendszereket 
kell tartalmazniuk. Ilyen dokumentumokat egy ágazat alterületeire is ki kell dolgozni. A 
Bizottságnak ehhez munkatervet kell kidolgoznia a források hatékony elosztása és az ágazatok 
fontossági sorrendjének meghatározása érdekében, ahogyan azt az energiafelhasználó 
termékek környezetbarát tervezéséről szóló irányelv esetében is tette.

Módosítás 103
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja a tagállamok és 
egyéb érdekelt felek közötti, a bevált 
környezetgazdálkodási gyakorlatra 
vonatkozó információcserét és 
együttműködést, amelynek célja az adott 
ágazatok legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatát és környezetvédelmi 
teljesítménymutatóit tartalmazó ágazati 
referenciadokumentumok kidolgozása.

A Bizottság biztosítja a tagállamok és 
egyéb érdekelt felek közötti, a bevált 
környezetgazdálkodási gyakorlatra 
vonatkozó információcserét és 
együttműködést, amelynek célja az adott 
ágazatok legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatát és környezetvédelmi 
teljesítménymutatóit tartalmazó ágazati 
referenciadokumentumok kidolgozása. E 
dokumentumok és mutatók alkalmazása 
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nem kötelező.

Or. en

Indokolás

A használatot nem lehet kötelezővé tenni, mert ez nagy munkaterhet jelentene a vállalatoknak, 
elsősorban a kkv-knak, amely a kiesési arány növekedéséhez vezet.

Módosítás 104
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B.3 pont – Az alkalmazottak bevonása – 2 oszlop – B rész – 3 bekezdés –
bevezető bekezdés 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E követelményeken kívül az 
alkalmazottakat be kell vonni a szervezet 
környezeti teljesítményének folyamatos 
javítását célzó folyamatba a következők 
révén:

(3) E követelményeken kívül az 
alkalmazottakat szerepüknek és felelősségi 
körüknek megfelelően be kell vonni a 
szervezet környezeti teljesítményének 
folyamatos javítását célzó folyamatba a 
következők révén:

Or. it

Indokolás

Az alkalmazottak bevonásának a fentiekben leírt folyamatát feladataik és kötelezettségeik 
figyelembevételével kell megvalósítani.

Módosítás 105
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – B rész – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szervezetről rendelkezésre álló 
teljesítményadatok összegzése 
összehasonlítva a környezeti célokkal és 

e) a szervezetről rendelkezésre álló 
teljesítményadatok összegzése 
összehasonlítva a környezeti célokkal és 
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célkitűzésekkel, tekintettel a jelentős 
környezeti hatásokra. Jelentést kell 
készíteni az alapmutatókról és a D. 
szakaszban meghatározott egyéb létező 
releváns környezeti teljesítményi 
mutatóról.

célkitűzésekkel, tekintettel a jelentős 
környezeti hatásokra. Jelentést kell 
készíteni az (al)ágazatspecifikus 
mutatókról és a D. szakaszban 
meghatározott referenciaértékekről és 
értékelési rendszerekről.

Or. en

Indokolás

A javasolt alapmutatók nem teszik lehetővé a vállalatok teljesítményének összehasonlítását. A 
referenciaértékek és értékelési rendszerek nélküli környezetvédelmi adatok haszna korlátozott, 
mivel igen nehéz felmérni, hogy egy adott szervezet teljesítménye megfelelő vagy sem. Egy 
ágazat alterületeire is ki kell dolgozni mutatókat.

Módosítás 106
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – B rész – f pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos 
egyéb tényezők, többek között a jelentős 
környezeti hatásokkal kapcsolatos jogi 
rendelkezések betartása;

f) a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos 
egyéb tényezők, többek között a jogi 
rendelkezésekhez mért teljesítmény és 
adott esetben a törvényes határértékekhez 
mért teljesítményadatok, tekintettel 
jelentős környezeti hatásukra;

Or. en

Indokolás

Amennyiben léteznek törvényes határértékek, azokat referenciaértékekként kell alkalmazni, a 
mért adatokat pedig oly módon kell bemutatni, hogy megmutassák, a szervezet teljesítménye 
milyen mértékben múlja felül a törvényes minimumot (pl. egy szennyezőanyag kibocsátási 
értéke a törvényes maximumhoz képest).
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Módosítás 107
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – B rész – g pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelmények leírása és ezen 
követelmények teljesítésének igazolása;

g) a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelmények leírása, adott esetben a 
vonatkozó BREF-dokumentumban 
meghatározott BAT, a környezetvédelmi 
teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, a D szakaszban 
meghatározottak szerinti legjobb 
gyakorlatok és kiválósági 
referenciaértékek és ezen követelmények 
teljesítésének igazolása, valamint a nem 
teljesítés és büntetések bármely 
előfordulása;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi nyilatkozat teljesítményelemét erősíteni kell. Fontos az is, hogy 
feltüntetésre kerüljön minden, a jelentési időszak során elkövetett, környezetvédelemhez 
kapcsolódó jogsértés.

Módosítás 108
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – C rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. Környezeti teljesítményről szóló 
jelentés

C. Környezetvédelmi nyilatkozat

A környezeti teljesítményről szóló jelentés 
tartalmazza legalább az alábbi elemeket és 
megfelel a következő 
minimumkövetelményeknek:

A frissített környezetvédelmi nyilatkozat a 
környezetvédelmi nyilatkozat frissített 
változata.

a) a szervezetről rendelkezésre álló 
teljesítményadatok összegzése 

A környezetvédelmi nyilatkozat 
tartalmazza a környezetvédelmi hitelesítő 
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összehasonlítva a környezeti célokkal és 
célkitűzésekkel, tekintettel a jelentős 
környezeti hatásokra. Jelentést kell 
készíteni az alapmutatókról és a D. 
szakaszban meghatározott egyéb létező 
releváns környezeti teljesítményi 
mutatóról.

nevét és akkreditálási számát, valamint az 
érvényesítés időpontját.

b) a környezeti teljesítménnyel 
kapcsolatos egyéb tényezők, többek között 
a jelentős környezeti hatásokkal 
kapcsolatos jogi rendelkezések betartása;
c) a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelmények leírása és ezen 
követelmények teljesítésének igazolása;
d) a környezetvédelmi hitelesítő neve és 
akkreditálási száma, valamint az 
érvényesítés időpontja.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi teljesítményről szóló jelentés (C és D melléklet szerinti) elkészítése 
elfogadhatatlan adminisztratív terhet ró a vállalatokra és nem támogatható. Ez szemben állna 
az EU-nak az EMAS egyszerűsítésére és az EMAS résztvevői számának növelésére irányuló 
valamennyi erőfeszítésével. Meg kell tartani a környezetvédelmi nyilatkozatok éves 
frissítésének jelenlegi gyakorlatát.

Módosítás 109
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – C rész – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervezetről rendelkezésre álló 
teljesítményadatok összegzése 
összehasonlítva a környezeti célokkal és 
célkitűzésekkel, tekintettel a jelentős 
környezeti hatásokra. Jelentést kell 
készíteni az alapmutatókról és a D. 
szakaszban meghatározott egyéb létező 
releváns környezeti teljesítményi 

a) a szervezetről rendelkezésre álló 
teljesítményadatok összegzése 
összehasonlítva a környezeti célokkal és 
célkitűzésekkel, tekintettel a jelentős 
környezeti hatásokra. Jelentést kell 
készíteni az (al)ágazatspecifikus 
mutatókról és a D. szakaszban 
meghatározott referenciaértékekről és 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 54/61 AM\765244HU.doc

HU

mutatóról. értékelési rendszerekről.

Or. en

Indokolás

A javasolt alapmutatók nem teszik lehetővé a vállalatok teljesítményének összehasonlítását. A 
referenciaértékek és értékelési rendszerek nélküli környezetvédelmi adatok haszna korlátozott, 
mivel igen nehéz felmérni, hogy egy szervezet teljesítménye megfelelő vagy sem. Ezért az 
ágazat alterületeire is ki kell dolgozni mutatókat.

Módosítás 110
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – C rész – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos 
egyéb tényezők, többek között a jelentős 
környezeti hatásokkal kapcsolatos jogi 
rendelkezések betartása;

b) a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos 
egyéb tényezők, többek között a jogi 
rendelkezésekhez mért teljesítmény és a 
törvényes határértékekhez mért 
teljesítményadatok, tekintettel jelentős 
környezeti hatásukra;

Or. en

Indokolás

Amennyiben léteznek törvényes határértékek, azokat referenciaértékként kell alkalmazni, a 
mért adatokat pedig oly módon kell bemutatni, hogy megmutassák, a szervezet teljesítménye 
milyen mértékben múlja felül a törvényes minimumot (pl. egy szennyezőanyag kibocsátási 
értéke a törvényes maximumhoz képest).
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Módosítás 111
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – C rész – c pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelmények leírása és ezen 
követelmények teljesítésének igazolása;

c) a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelmények leírása, adott esetben a 
vonatkozó BREF-dokumentumban 
meghatározott BAT, a környezetvédelmi 
teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, a D szakaszban 
meghatározottak szerinti legjobb 
gyakorlatok és kiválósági 
referenciaértékek és ezen követelmények 
teljesítésének igazolása, valamint a nem 
teljesítés és büntetések bármely 
előfordulása;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó jelentés teljesítményelemét erősíteni kell. Fontos 
az is, hogy feltüntetésre kerüljön minden, a jelentési időszak során elkövetett, 
környezetvédelemhez kapcsolódó jogsértés.

Módosítás 112
Maria Berger, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IV. melléklet D része törölve

Or. en

Indokolás

Ez nagyon megemelné a költségeket és a munkamennyiséget a kis szervezetek számára. Ez 
különösen káros lenne akkor, amikor a kis vállalkozások pénzforgalmi problémákkal 
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küzdenek. Továbbá ellentétes lenne az EMAS egyszerűsítésére és a rendszerben részt vevők 
számának növelésére irányuló európai uniós erőfeszítésekkel.  Valamint a már meglévő 
szervezeteket sem ösztönözné az EMAS-ban való maradásra. 

Módosítás 113
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D rész – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. alapmutatók és más meglévő releváns 
környezetvédelmi teljesítménymutatók

D. (al)ágazatspecifikus alapmutatók és 
más meglévő releváns környezetvédelmi 
teljesítménymutatók

Or. en

Indokolás

A javasolt alapmutatók nem teszik lehetővé a vállalatok teljesítményének összehasonlítását. A 
referenciaértékek és értékelési rendszerek nélküli környezetvédelmi adatok haszna korlátozott, 
mivel igen nehéz felmérni, hogy a szervezet teljesítménye megfelelő vagy sem. Egy ágazat 
alterületeire is ki kell dolgozni mutatókat.

Módosítás 114
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D rész – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezet jelentést tesz – a környezeti 
jelentésben és a környezeti teljesítményről 
szóló jelentésben egyaránt – az 
alapmutatókról, amennyiben azok 
kapcsolódnak a szervezet közvetlen 
környezeti tényezőihez, valamint a 
következőkben meghatározott egyéb 
meglévő releváns környezeti 
teljesítménymutatókról.

A szervezet jelentést tesz – a környezeti 
jelentésben és a környezeti teljesítményről 
szóló jelentésben egyaránt – az 
(al)ágazatspecifikus alapmutatókról, 
amennyiben azok kapcsolódnak a szervezet 
közvetlen és közvetett környezeti 
tényezőihez, valamint a következőkben 
meghatározott egyéb meglévő releváns 
ágazatspecifikus környezeti 
teljesítménymutatókról.
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Or. en

Indokolás

A javasolt alapmutatók nem teszik lehetővé a vállalatok teljesítményének összehasonlítását. A 
referenciaértékek és értékelési rendszerek nélküli környezetvédelmi adatok haszna korlátozott, 
mivel igen nehéz felmérni, hogy a szervezet teljesítménye megfelelő vagy sem. Egy ágazat 
alterületeire is ki kell dolgozni mutatókat.

Módosítás 115
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D rész – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(2) Alapmutatók (2) Ágazatspecifikus alapmutatók
a) Az alapmutatók valamennyi 
szervezettípusra alkalmazandók. Ezek a 
mutatók a következő alapvető környezeti 
területek teljesítményére összpontosítanak:

a) Az ágazatspecifikus alapmutatók 
valamennyi szervezettípusra 
alkalmazandók. Ezek a mutatók a 
következő alapvető környezeti területek 
teljesítményére összpontosítanak:

Energiahatékonyság; energiaintenzitás;

anyagfelhasználás hatékonysága; anyagintenzitás;
víz vízintenzitás;
hulladék hulladékintenzitás;
Biológiai sokféleség és üvegházhatást okozó gázok kibocsátása
és kibocsátások
b) Az egyes alapmutatók a következőkből 
állnak:

A szervezetek értelmes összehasonlítása 
érdekében az (al)ágazati 
referenciadokumentumok további 
részletekre térnek ki, és különösen:

i. i. az „ A ” szám jelzi az adott terület 
teljes éves felhasználását/hatását;

i. rámutatnak egy adott (al)ágazat azon 
tevékenységeire, folyamataira vagy 
termékeire, amelyek a legjelentősebb 
környezeti hatásokat váltják ki;

ii. a „ B ” szám jelzi a szervezet teljes éves 
kibocsátását; 

ii. pontosan meghatározzák a mutató 
vonatkozási területét (például az anyag 
vagy a hulladék fajtáját), a 
rendszerhatárokat és a mérés és számítás 
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módszerét;
iii. and a figure R indicating the ratio 
A/B.

iii. megállapítják a mutató eredményéhez 
tartozó megfelelő egységet és a 
referenciaértéket (például egy tonna 
előállított cementre eső energiafogyasztás, 
egy banki alkalmazottra eső éves 
papírfogyasztás, egy autópark átlagos 
üzemanyag-fogyasztása).

A szervezetek mindegyik mutató esetében 
jelentik a három elemre vonatkozó adatot.

Ha rendelkezésre állnak, az (al)ágazati 
referenciadokumentumokban 
meghatározott mutatókat kell alkalmazni.

Az adott terület teljes éves 
felhasználásának/hatásának mutatóját 
(A) az alábbiak szerint kell jelenteni:
i. i. az energiahatékonyság esetében
a „teljes közvetlen energiafelhasználás” 
tekintetében a tonna olajegyenértékben 
(toe) kifejezett teljes éves 
energiafogyasztást kell megadni;
a „teljes megújulóenergia-felhasználás” 
tekintetében a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
(villamos energia és hő) tonna 
olajegyenértékben (toe) kifejezett teljes 
éves fogyasztását kell megadni.
ii. az anyagfelhasználás hatékonysága 
esetében
a „különböző felhasznált anyagok éves 
tömegárama” (kivéve az 
energiahordozókat és a vizet), tonnában 
kifejezve.
iii. a víz esetében
a „teljes éves vízfogyasztás” m3-ben 
kifejezve.
iv. a hulladék esetében
a „teljes éves hulladéktermelés”, 
tonnában kifejezve
v. v. a biológiai sokféleség esetében
a „földfelhasználást”, m2-ben kifejezve
vi. a kibocsátás esetében
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az „ üvegházhatást okozó gázok teljes éves 
kibocsátása ”, tonna szén-dioxid-
egyenértékben kifejezve
A szervezet teljes éves eredményét jelző B 
szám egyforma az összes területre 
vonatkozóan, de tevékenységüktől 
függően igazodik a szervezetek típusához. 
Megkülönbözteti a termelési ágazatban 
(iparban) működő szervezeteket, ahol a 
szám a teljes éves bruttó hozzáadott 
értéket millió euróban kifejezve jelzi, vagy 
kis szervezetek esetében a teljes éves 
forgalmat, illetve az alkalmazottak 
számát, míg a nem termelési ágazatban 
tevékenykedő szervezetek 
(igazgatás/szolgáltatások) esetében a 
szervezetnek az alkalmazottak számában 
kifejezett méretéhez kapcsolódik.

Or. en

Indokolás

A javasolt alapmutatók, mint például a teljes energiafogyasztás, nem teszik lehetővé a 
vállalatok teljesítményének összehasonlítását. Nagyon keveset árulnak el még akkor is, ha 
ezek az adatok a fizikai vagy pénzügyi teljesítménnyel kapcsolatosak, beleértve a hozzáadott 
értéket vagy az alkalmazottak számát. A komoly teljesítményértékelés alapfeltétele az 
összehasonlítható tevékenységek vagy folyamatok összehasonlítása. A teljes mennyiségek 
helyett az éves intenzitásokat (például egy tonna cement gyártására eső energiafogyasztás) 
kellene jelenteni, pontosan megadva a számítás módszerét és a rendszerhatárokat (például 
anyagfajták). A biológiai sokféleségnek nem minden szervezet esetében van jelentősége és a 
IV. melléklet D. részének 3. pontjában kell szerepeltetni hivatkozással az I. mellékletre. 

Módosítás 116
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D rész – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyéb releváns környezetvédelmi 
teljesítménymutatók 

(3) Egyéb releváns (al)ágazatspecifikus 
környezetvédelmi teljesítménymutatók

Minden szervezet évente jelentést készít a 
környezetvédelmi nyilatkozatában 

Minden szervezet évente jelentést készít a 
specifikusabbként meghatározott 
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specifikusabbként meghatározott 
környezeti tényezőkhöz kapcsolódó 
teljesítményéről is, és ha rendelkezésre áll, 
figyelembe veszi és hivatkozik az e 
rendelet 46. cikkében említett ágazati
referenciadokumentumokra.

környezeti tényezőkhöz kapcsolódó 
teljesítményéről is, ha rendelkezésre áll, az 
e rendelet 46. cikkében említett (al)ágazati 
referenciadokumentumokban 
meghatározottak szerint, az I. 
mellékletben említett, a IV. melléklet D 
részének 2. pontjában felsoroltaktól eltérő 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésével.

E célból a szervezetek felhasználhatják a 
környezeti teljesítmény jelenlegi irányadó 
mutatóit, ügyelve arra, hogy a kiválasztott 
mutatók:
i. i. valósághűen mérjék fel a szervezet 
teljesítményét;
ii. érthetőek és egyértelműek legyenek;
iii. allow for a year on year comparison to 
assess the development of the 
environmental performance of the 
organisation;
iv. tegyék lehetővé az összehasonlítást az 
ágazati, nemzeti vagy regionális szinten 
irányadó értékelésekkel;
v. v. tegyék lehetővé az összehasonlítást a 
vonatkozó jogi rendelkezésekkel.

Or. en

Indokolás

Fontos annak egyértelmű kijelentése, hogy a mutatók alkalmazása kötelezően az (al)ágazati 
referenciadokumentumokban meghatározottak alapján történik, amennyiben ilyen 
dokumentumok hozzáférhetők.

Módosítás 117
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D rész – 3 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Választható egyéb mutatók.
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A szervezetek felhasználhatják a
környezeti teljesítmény az (al)ágazati 
dokumentumokban meghatározottaktól 
eltérő, jelenlegi irányadó mutatóit, 
ügyelve arra, hogy a kiválasztott mutatók
i. i. valósághűen mérjék fel a szervezet 
teljesítményét;
ii. érthetőek és egyértelműek legyenek;
iii. biztosítsanak évenkénti 
összehasonlítást a szervezet 
környezetvédelmi teljesítménye 
alakulásának értékeléséhez;
iv. tegyék lehetővé az összehasonlítást az 
ágazati, nemzeti vagy regionális szinten 
irányadó értékelésekkel.

Or. en

Indokolás

(Ez a szöveg a korábbi IV. melléklet D része 3. pontja (2) bekezdésén alapszik.) Az 
egyértelműség érdekében az ágazati referenciadokumentumokban meghatározott mutatókat el 
kell választani a szervezetek által meghatározott mutatóktól (vagyis az utóbbit külön részben 
kell említeni). Ezenfelül a már felsorolt pontokhoz hozzá kell adni a „szervezetek közötti 
összehasonlítás” kritériumát.
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