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Grozījums Nr. 38
Jens Holm

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) EMAS mērķis ir veicināt organizāciju 
veikuma vides jomā pastāvīgu uzlabošanu, 
izveidojot un ieviešot organizācijās vides 
pārvaldības sistēmas, sistemātiski, 
objektīvi un regulāri novērtējot šo sistēmu 
darbības rezultātus, sniedzot informāciju 
par veikumu vides jomā un iesaistoties 
atklātā dialogā ar sabiedrību un citām 
ieinteresētajām personām, aktīvi iesaistot 
organizāciju darbiniekus vides pārvaldības 
sistēmu izveidē un nodrošinot piemērotas 
apmācības.

(4) EMAS mērķis ir veicināt organizāciju 
veikuma vides jomā pastāvīgu uzlabošanu, 
izveidojot un ieviešot organizācijās vides 
pārvaldības sistēmas, izstrādājot 
minimālās veikuma prasības un 
standartus saskaņā ar labākajām 
pieejamajām metodēm, sistemātiski, 
objektīvi un regulāri novērtējot šo sistēmu 
darbības rezultātus, sniedzot informāciju 
par veikumu vides jomā, izmantojot 
salīdzināmums rādītājus un novērtējuma 
sistēmas, un iesaistoties atklātā dialogā ar 
sabiedrību un citām ieinteresētajām 
personām, aktīvi iesaistot organizāciju 
darbiniekus vides pārvaldības sistēmu 
izveidē un nodrošinot piemērotas 
apmācības.

Or. en

Pamatojums

Veikuma prasībām un standartiem vajadzētu atbilst labākajām pieejamajām metodēm, 
savukārt organizāciju sasniegumiem salīdzinājumā ar to konkurentiem vajadzētu būt 
pārredzamiem, lai EMAS sistēmu padarītu uzticamu.

Grozījums Nr. 39
Jens Holm

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Organizācijas ir jāaicina brīvprātīgi 
piedalīties EMAS, tādējādi tās varētu gūt 
pievienoto vērtību attiecībā uz 

(8) Organizācijas ir jāaicina brīvprātīgi 
piedalīties EMAS, tādējādi tās varētu gūt 
pievienoto vērtību attiecībā uz 
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reglamentējošo kontroli, samazinātām 
izmaksām un organizācijas tēlu sabiedrībā.

reglamentējošo kontroli, samazinātām 
izmaksām un organizācijas tēlu sabiedrībā, 
ja vien tās var pierādīt augstu veikuma 
līmeni vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Jebkuram stimulam vai apbalvojuma jābūt saistītam ar izmērāmu un pārbaudāmu veikumu un 
sasniegumiem. 

Grozījums Nr. 40
Jens Holm

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) EMAS logotipam jākļūst par pievilcīgu 
reklāmas un tirdzniecības līdzekli, ko 
organizācijas izmanto un kas veicina 
patērētāju izpratni par EMAS. EMAS
logotipa izmantošanas noteikumi ir 
jāvienkāršo, nosakot tikai viena logotipa 
izmantošanu, un pašreizējie ierobežojumi 
ir jāatceļ tādā mērā, lai nerastos 
pārpratumi saistībā ar ekoražojumu 
marķējumu izmantošanu.

(15) EMAS logotipam jākļūst par pievilcīgu 
reklāmas un tirdzniecības līdzekli, ko 
organizācijas izmanto un kas veicina 
patērētāju izpratni par EMAS. EMAS
logotipa izmantošanas noteikumi ir 
jāvienkāršo, nosakot tikai viena logotipa 
izmantošanu. Tomēr pašreizējie 
ierobežojumi ir jāstiprina, ņemot vērā 
iespējamos pārpratumus saistībā ar 
ekoražojumu marķējumu. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums radītu iespējas EMAS logotipa ļaunprātīgai izmantošanai. Tāpēc 
EMAS logotipa izmantošana saistībā ar ražojumiem un reklāmu ir stingri jāaizliedz.
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Grozījums Nr. 41
Jens Holm

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu informācijas atbilstību 
un salīdzināmību, ziņojumi par 
panākumiem, ko organizācijas guvušas 
vides jomā, jāizstrādā, balstoties uz 
vispārējiem darbības rādītājiem galvenajās 
vides jomās. Tas palīdzēs organizācijām 
salīdzināt veikumu dažādos pārskata 
periodos.

(18) Lai nodrošinātu informācijas atbilstību 
un salīdzināmību, ziņojumi par 
panākumiem, ko organizācijas guvušas 
vides jomā, jāizstrādā, balstoties uz nozarei 
raksturīgiem darbības rādītājiem 
galvenajās vides jomās ražošanas un 
ražojumu līmenī, izmantojot piemērotus 
standartus un normas. Tas palīdzēs 
organizācijām salīdzināt to veikumu ar citu 
organizāciju veikumu. 

Or. en

Pamatojums

Tādiem vispārējiem rādītājiem kā kopējais enerģijas patēriņš parasti nav nozīmes, jo tie 
neļauj pienācīgi salīdzināt organizāciju veikumu. Pat ja tādi dati ir saistīti ar ražošanas 
rezultātiem fiziskā vai materiālā izteiksmē, tostarp pievienoto vērtību vai darbinieku skaitu, 
šie dati ne par ko neliecina — ar tādiem pašiem panākumiem ābolus varētu salīdzināt ar 
apelsīniem. Priekšnosacījums veikuma nopietnai novērtēšanai un standartu noteikšanai ir 
salīdzināt salīdzināmas darbības un procesus, tostarp salīdzinot netiešas darbību, piemēram, 
ražojumus.

Grozījums Nr. 42
Jens Holm

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Apmainoties ar informāciju un 
dalībvalstīm sadarbojoties, jāizstrādā
atsauces dokumenti, tostarp par labu praksi 
vides pārvaldībā un veikuma vides jomā 
rādītājiem attiecībā uz atsevišķām 
nozarēm. Šādi dokumenti organizācijām 
palīdzēs labāk pievērst uzmanību 

(19) Jāizstrādā atsauces dokumenti, tostarp 
par labu praksi pārvaldībā, minimālās 
veikuma prasības un veikuma vides jomā 
rādītāji, tostarp standarti un normas,
attiecībā uz atsevišķām nozarēm. Šādos 
dokumentos jānodrošina minimālais 
veikuma līmenis vides jomā, jānosaka 
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svarīgākajiem vides aspektiem attiecīgajā 
nozarē.

izcilības līmenis, jāparedz vides jomā 
panāktā veikuma novērtējums, jāpadara 
iespējama organizāciju efektīva 
salīdzināšana un jāpalīdz organizācijām 
vairāk pievērst uzmanību svarīgākajiem 
vides aspektiem attiecīgajā nozarē. Šādi 
dokumenti jāsagatavo pēc prioritāšu 
programmas izstrādes, un to pamatā, kad 
vien iespējams, jābūt, piemēram, labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentiem 
(BREF) un ekomarķējuma kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

BREF = labāko pieejamo metožu atsauces dokumenti. Nozaru atsauces  dokumenti ir būtiski 
svarīgi, lai EMAS kļūtu par augstu standartu izcilības sistēmu un nevis tikai pārvaldes 
sistēmu. 

Grozījums Nr. 43
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[… datums] Regulu (EK) Nr. xxxx/2008, 
ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 
uzraudzības prasības attiecībā uz 
ražojumu tirdzniecību, organizē 
akreditāciju valstu un Eiropas līmenī un 
nosaka vispārīgo akreditācijas sistēmu. 
Minētā regula papildina šos noteikumus, 
ciktāl vajadzīgs, vienlaikus ņemot vērā 
EMAS īpatnības, jo īpaši nepieciešamību 
nodrošināt lielu uzticamību iesaistīto 
personu un, pirmām kārtām, dalībvalstu 
vidū un vajadzības gadījumā nosakot 
konkrētākus noteikumus.

(20) Šajā regulā ir saglabāta 1993. gadā 
pirmajā EMAS regulā pieņemtā vides 
verificētāju licencēšanas un 
uzraudzīšanas procedūru sistēma un 
noteikumi attiecībā uz kvalitāti. Tas 
nozīmē, ka dalībvalstis var saglabāt to 
licencēšanas un uzraudzīšanas sistēmas, 
kuras dažās dalībvalstīs ir juridiski 
saistoši vides tiesību akti, kas sniedz 
atsevišķām personām piekļuvi noteiktai 
profesijai, t.i., vides verificētāja profesijai. 
Tomēr, lai izpildītu šīs regulas 
noteikumus, dalībvalstis var izmantot to 
akreditācijas struktūru, kas paredzēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka 
akreditācijas un tirgus uzraudzības 
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prasības attiecībā uz produktu 
tirdzniecību, vienlaikus nodrošinot, ka 
EMAS garantē katras atsevišķas 
personas, kas piesakās vides verificētāja 
darbam, un ne tikai organizāciju kvalitāti. 

Ar šiem nosacījumiem jānodrošina un 
pastāvīgi jāuzlabo vides verificētāju 
kompetence, ieviešot neatkarīgu un 
objektīvu akreditācijas sistēmu, vides 
verificētāju apmācību un viņu darbību 
piemērotu uzraudzību, tādējādi nodrošinot 
to organizāciju pārredzamību un 
uzticamību, kas piedalās EMAS.

EMAS nosacījumiem jānodrošina un 
pastāvīgi jāuzlabo vides verificētāju 
kompetence, ieviešot neatkarīgu un 
objektīvu akreditācijas sistēmu, vides 
verificētāju apmācību un viņu darbību 
piemērotu uzraudzību, tādējādi nodrošinot 
to organizāciju pārredzamību un 
uzticamību, kas piedalās EMAS.

Or. en

Pamatojums

Vides verificētāju licence tiek uzskatīta par profesionālu atļauju, kas ir salīdzināma ar 
būvinženiera vai finanšu revidenta atļauju. Tāpēc licencēšanas procedūras un organizācijas 
mainīšana saskaņā ar jauno pieeju nav atbalstāma. Nākotnē licencēšana paliks dalībvalstu 
kompetencē, kas tām ļaus regulēt vides verificētāju apstiprināšanas un uzraudzīšanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 44
Jens Holm

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Shēmu, ar kurām atbalsta ražošanas 
nozares veikumu vides jomā, ietvaros 
dalībvalstīm jāsniedz stimuli reģistrētajām 
organizācijām, piemēram, finansējuma 
piekļuves vai nodokļu atvieglojumu veidā, 
vienlaikus neskarot EK līguma noteikumus 
par valsts atbalstu. 

(22) Shēmu, ar kurām atbalsta ražošanas 
nozares veikumu vides jomā, ietvaros 
dalībvalstīm jāsniedz stimuli reģistrētajām 
organizācijām, kas panāk izcilu veikumu, 
piemēram, finansējuma piekļuves vai 
nodokļu atvieglojumu veidā, vienlaikus 
neskarot EK līguma noteikumus par valsts 
atbalstu.

Or. en
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Pamatojums

Jebkuram stimulam vai apbalvojuma jābūt saistītam ar izmērāmu un pārbaudāmu veikumu un 
sasniegumiem.  

Grozījums Nr. 45
Jens Holm

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu šīs regulas saskaņotu 
piemērošanu, Komisija jomā, kuru aptver 
šī regula, vajadzības gadījumā izstrādā 
nozaru atsauces dokumentus.

(24) Lai nodrošinātu šīs regulas saskaņotu 
piemērošanu, Komisija jomā, kuru aptver 
šī regula, izstrādā nozaru atsauces 
dokumentus pēc prioritāšu programmas, 
kuru pārskata dalībvalstis un iesaistītās 
puses. 

Or. en

Grozījums Nr. 46
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “pārskats par veikumu vides jomā” ir 
visaptveroša sabiedrībai un citām 
ieinteresētajām personām domāta 
informācija par organizācijas veikumu 
vides jomā un atbilstību spēkā esošajām 
tiesiskajām prasībām vides jomā;

(16) „atjaunināta vides deklarācija” ir ik 
gadu atjaunināti dati vides deklarācijā.

Or. en

Pamatojums

Papildus pašreizējai vides deklarācijai būtu obligāti jāiesniedz pārskati par veikumu vides 
jomā, pamatojoties uz papildu galvenajiem rādītājiem. Tas ir nepieņemams slogs, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc pārskatus par veikumu vides jomā tiek ieteikts 
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aizstāt ar atjauninātām vides deklarācijām. Šis ieteikums attiecas arī uz 6., 7., 14., 17., 
18. pantu, 19. panta i) apakšpunktu, 22. un 24. pantu.

Grozījums Nr. 47
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) “vides verificētājs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, vai šādu personu 
apvienība vai grupa, kas uzskatāma par 
atbilstības novērtēšanas iestādi, kā 
definēts Regulā (EK) Nr. xxxx/2008, un 
kas ir akreditēta saskaņā ar šo regulu;

(18) „vides verificētājs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona vai šādu personu 
apvienība vai grupa, kas ir ieguvusi 
akreditāciju atbilstoši V nodaļas 
procedūrām un nosacījumiem un kas ir 
neatkarīga no attiecīgajām organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas pārbaudīta akreditācijas sistēma. Būtu 
nelietderīgi mainīt šo veiksmīgi darbojošos sistēmu, kas ir izveidota atbilstoši EMAS II 
5. pantam. Profesionālapskates procesā šo sistēmu veiksmīgā darbība tika apstiprināta.

Grozījums Nr. 48
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) “akreditācijas iestāde” ir valstu 
akreditācijas iestāde Regulas (EK) 
Nr. xxxx/2008 nozīmē.

(26) „licencēšanas iestāde” ir dalībvalsts 
nozīmēta iestāde, kas izsniedz licences 
vides verificētājiem un kas ir atbildīga par 
šo personu un organizāciju uzraudzību.
Dalībvalstis var nozīmēt to akreditācijas 
iestādes atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 765/2008 kā akreditācijas iestādes 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīs jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas pārbaudīta akreditācijas sistēma. 
Atbilstoši subsidiaritātes principam tas ir jāatstāj dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 49
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reģistrācijas pieteikumus no 
organizācijām ārpus Kopienas teritorijas 
var iesniegt jebkurai tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā ir akreditēts 
vides verificētājs, kas veica verifikāciju un 
apstiprināja organizācijas vides 
pārvaldības sistēmu.
3. Organizācija ar objektiem, kas atrodas 
vienā vai vairākās dalībvalstīs, visu vai 
vairāku šo objektu reģistrācijas nolūkā var 
iesniegt vienu korporatīvas reģistrācijas 
pieteikumu.

3. Organizācija ar objektiem, kas atrodas 
vairākās dalībvalstīs, visu vai vairāku šo 
objektu reģistrācijas nolūkā var iesniegt 
vienu korporatīvas reģistrācijas 
pieteikumu. Korporatīvā reģistrācija ir 
atļauta pēc tam, kad visi reģistrējamie 
objekti ir reģistrēti attiecīgajās 
dalībvalstīs.

Korporatīvas reģistrācijas pieteikumu 
iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā atrodas organizācijas galvenā 
ēka vai vadības centrs, kuru noteica šā 
nosacījuma rezultātā.

Korporatīvas reģistrācijas pieteikumu 
iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā atrodas organizācijas galvenā 
ēka vai vadības centrs, kuru noteica šā 
nosacījuma rezultātā.

3.a Reģistrācijas pieteikumi no 
organizācijām, kas atrodas ārpus 
Kopienas, ir jāiesniedz iestādē, ko izveido 
Komisija atbilstoši 11.a pantam.
3.b Ja atbilstoši 3. pantam korporatīvajā 
reģistrācijā ir iekļauti objekti, kas atrodas 
ārpus Kopienas, 3. un 3.a pantu piemēro 
ar attiecīgajām izmaiņām.

Or. de
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 50
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Organizācijas var apspriesties ar 
33. panta 3. punktā minēto iestādi, kas 
atrodas tajā dalībvalstī, kurā organizācija 
iesniedz reģistrācijas pieteikumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši 33. pantam iestādēm būtu jāizveido sistēma, kas nodrošinātu, ka organizācijām, 
kuras veic reģistrācijas procesu, pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija un atbalsts 
saistībā ar attiecīgās dalībvalsts tiesiskajām prasībām vides jomā. Tomēr tas izraisītu lielu 
administratīvo slogu, kas apgrūtinātu iestādes.

Grozījums Nr. 51
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Organizācijas var apspriesties ar 
33. panta 3. punktā minēto iestādi, kas 

2. Organizācijas var apspriesties ar 
33. panta 3. punktā minēto iestādi. 
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atrodas tajā dalībvalstī, kurā organizācija 
iesniedz reģistrācijas pieteikumu.

Attiecībā uz objektiem, kas atrodas ārpus 
Kopienas, tās var vērsties iestādē, kas 
atbilstoši 11.a pantam jāizveido Komisijai.

Or. de

Pamatojums

Ja reģistrācijas procedūru organizē atbilstoši A daļas ieteikumiem, informācijas piešķiršanas 
prasības var vienkāršot. Komisijas ieteiktas risinājums radītu pārlieku administratīvo slogu, 
jo saskaņā ar šo sistēmu katrai kompetentajai iestādei būtu jāsniedz informācija atbilstoši 
33. panta 1. un 2. punktam. Tas nozīmē, ka tām būtu jāsniedz informācija par spēkā esošajiem 
noteikumiem vides jomā un kompetentajām izpildiestādēm visā pasaulē. Tas pārslogotu šīs 
iestādes un arī ievērojami palielinātu reģistrācijas procedūras izmaksas.

Grozījums Nr. 52
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ņemot vērā apskata rezultātus, 
organizācijas izstrādā un īsteno vides 
pārvaldības sistēmu, kas aptver visas 
II pielikumā minētās prasības un kurā 
(attiecīgajos gadījumos) ņemta vērā laba 
prakse vides pārvaldībā attiecīgajā nozarē, 
kas minēta 46. pantā.

4. Ņemot vērā apskata rezultātus, 
organizācijas izstrādā un īsteno vides 
pārvaldības sistēmu, kas aptver visas 
II pielikumā minētās prasības. 

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka EMAS ir pārlieku birokrātiska, jāatsakās no idejas par prakses izstrādi 
saistībā ar vides pārvaldību atsevišķās nozarēs. Organizācijas ir ļoti atšķirīgas, un tās nevar 
aprakstīt nozarei raksturīgā veidā; šeit procedūrās, kuras attiecīgās organizācijas nevar 
pienācīgi uzraudzīt, ir arī noteikti jauni apstiprināšanas un reģistrēšanas nosacījumi. Turklāt 
atsauces dokumentus vajadzētu pastāvīgi atjaunināt.
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Grozījums Nr. 53
Jens Holm

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ņemot vērā apskata rezultātus, 
organizācijas izstrādā un īsteno vides 
pārvaldības sistēmu, kas aptver visas 
II pielikumā minētās prasības un kurā 
(attiecīgajos gadījumos) ņemta vērā laba 
prakse vides pārvaldībā attiecīgajā nozarē, 
kas minēta 46. pantā.

4. Ņemot vērā apskata rezultātus, 
organizācijas izstrādā un īsteno vides 
pārvaldības sistēmu, kura aptver visas 
II pielikumā minētās prasības un kurā 
(attiecīgajos gadījumos) tiek ievērotas 
prasības attiecīgajā nozarē, kas minēta 
46. pantā.

Or. en

Pamatojums

Prasībai vajadzētu būt ievērot un nevis tikai ņemt vērā nozares dokumentus. 

Grozījums Nr. 54
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Organizācijas iesniedz materiālus vai 
dokumentārus pieradījumus, kas 
apliecina, ka organizācija ievēro visas 
konstatētās, spēkā esošās tiesiskās 
prasības vides jomā.

5. Ņemot vērā vides audita sistēmas 
atzinumu, organizācijas apliecina, ka nav 
pamats apšaubīt tiesisko prasību vides 
jomā ievērošanu.

Organizācijas no kompetentās 
izpildiestādes vai izpildiestādēm var 
pieprasīt paziņojumu par atbilstību 
saskaņā ar 33. panta 5. punktu.
Arī uz organizācijām, kas atrodas ārpus 
Kopienas teritorijas, attiecas tās spēkā 
esošās tiesiskās prasības vides jomā, kuras 
piemēro līdzīgām organizācijām 
dalībvalstīs, kurās šīs organizācijas plāno 

Arī uz organizācijām un objektiem, kas 
atrodas ārpus Kopienas teritorijas, attiecas 
tās spēkā esošās tiesiskās prasības vides 
jomā, kuras piemēro līdzīgām 
organizācijām un objektiem Kopienā.
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iesniegt pieteikumu.

Or. de

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 55
Jens Holm

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Organizācijas iesniedz materiālus vai 
dokumentārus pieradījumus, kas apliecina, 
ka organizācija ievēro visas konstatētās, 
spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā.

5. Organizācijas iesniedz materiālus vai 
dokumentārus pieradījumus, kas apliecina, 
ka organizācija ievēro visas konstatētās, 
spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā 
un ievēro vismaz tās prasības (ja tādas 
pastāv), kas noteiktas attiecīgajā labāko 
pieejamo metožu dokumentā.

Or. en

Pamatojums

BREF = labāko pieejamo metožu atsauces dokumenti. Nozaru atsauces  dokumenti ir būtiski 
svarīgi, lai EMAS kļūtu par augstu standartu izcilības sistēmu un nevis tikai pārvaldes 
sistēmu.
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Grozījums Nr. 56
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Organizācijas sagatavo vides deklarāciju 
saskaņā ar IV pielikuma B daļu.

7. Organizācijas sagatavo vides deklarāciju 
saskaņā ar IV pielikuma B daļu.

Ja ir pieejami nozares atsauces 
dokumenti, kā minēts 46. pantā, 
organizācijas veikuma vērtējumu veic, 
atsaucoties uz attiecīgo dokumentu.

Or. de

Pamatojums

46. panta minētie atsauces dokumenti radītu pārlieku birokrātisko slogu. Turklāt tie nav tikai 
instrumenti, bet patiesi priekšnosacījumi reģistrācijai, un tāpēc tie būtu jāpiemēro saistošā 
veidā. Tas būtu nevajadzīgs traucēklis lietotājiem un mazinātu vēlmi piedalīties.

Grozījums Nr. 57
Jens Holm

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir pieejami nozares atsauces dokumenti, 
kā minēts 46. pantā, organizācijas 
veikuma vērtējumu veic, atsaucoties uz
attiecīgo dokumentu.

Ja ir pieejami nozares atsauces dokumenti, 
kā minēts 46. pantā, organizācija ievēro
attiecīgo dokumentu.

Or. en

Pamatojums

Pieejamo nozares atsauces dokumentu ievērošanai vajadzētu būt prasībai.
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Grozījums Nr. 58
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, kas noteikta 
saskaņā ar 3. pantu, un pieteikumā iekļauj:

2. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, kas noteikta 
saskaņā ar 3. pantu, un pieteikumā iekļauj:

a) apstiprināto vides deklarāciju
elektroniskā veidā,

a) apstiprinātās vides deklarācijas
oriģinālu,

b) deklarāciju, kas minēta 24. panta 
9. punktā un ko parakstījis tas vides 
verificētājs, kurš apstiprināja vides 
deklarāciju,

b) deklarāciju, kas minēta 24. panta 
9. punktā un ko parakstījis tas vides 
verificētājs, kurš apstiprināja vides 
deklarāciju,

c) aizpildītu veidlapu, kurā ir vismaz 
obligāti sniedzamā informācija, kas 
noteikta VI pielikumā,

c) aizpildītu veidlapu, kurā ir vismaz 
obligāti sniedzamā informācija, kas 
noteikta VI pielikumā,

d) dokumentu, kas pierāda, ka 
piemērojamās maksas ir samaksātas.

Kopā ar pieteikumu vai drīz pēc
pieteikuma iesniegšanas organizācija 
nosūta kompetentajai iestādei internetā 
publicējumu datni, kurā iekļauts vides 
deklarācijas saturs.

Or. de

Pamatojums

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

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) 4. panta prasību ievērošanas 
pierādījumus.

Or. en

Pamatojums

Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, jānodrošina 4. panta prasību ievērošanas pierādījumi.

Grozījums Nr. 60
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reģistrēta organizācija katru gadu: 2. Reģistrēta organizācija arī:
(a) veic iekšēju auditu par veikumu vides 
jomā un atbilstību spēkā esošajām 
tiesiskajām prasībām vides jomā saskaņā ar 
III pielikumu,

a) veic iekšēju auditu par veikumu vides 
jomā un atbilstību spēkā esošajām 
tiesiskajām prasībām vides jomā saskaņā ar 
III pielikumu,

(b) sagatavo pārskatu par veikumu vides 
jomā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 
IV pielikuma C un D daļā,

b) katru gadu sagatavo pārskatu par 
veikumu vides jomā saskaņā ar prasībām, 
kas noteiktas IV pielikuma C un D daļā,

(c) nosūta apstiprināto pārskatu par 
veikumu vides jomā kompetentajai 
iestādei,

c) nosūta apstiprināto pārskatu par 
veikumu vides jomā kompetentajai 
iestādei,

(d) nosūta kompetentajai iestādei 
aizpildītu veidlapu, kurā ir vismaz obligāti 
sniedzamā informācija, kas noteikta 
VI pielikumā.

Or. de
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Pamatojums

Prasība par audita veikšanu katru gadu ir pretrunā ar III pielikuma 4. punktu, kas paredz, ka 
audita ciklu, kas veicams ne retāk kā reizi trijos gados, katrā gadījumā nosaka atsevišķi. 
Veidlapas nosūtīšana katru gadu ir nevajadzīgi birokrātiska prasība. Pietiek ar to, ja tiek 
ziņots par izmaiņām. Tomēr to nav vajadzības īpaši regulēt.

Grozījums Nr. 61
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sagatavo pārskatu par veikumu vides 
jomā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 
IV pielikuma C un D daļā,

b) sagatavo atjauninātu vides deklarāciju
saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 
IV pielikuma C un D daļā;

Or. en

Pamatojums

Pārskata par veikumu vides jomā sagatavošana atbilstoši C un D daļai rada nepieņemamu 
administratīvo slogu uzņēmumiem, un to nedrīkst atbalstīt. Vajadzētu turpināt pašreizējo 
praksi ar vides deklarāciju ikgadēju atjaunināšanu.

Grozījums Nr. 62
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz mazām organizācijām attiecināma
atruna

Noteikumi mazām organizācijām

1. Kompetentās iestādes pēc mazas 
organizācijas pieprasījuma pagarina tai 
6. panta 1. punktā minēto trīs gadu 
intervālu līdz pieciem gadiem vai 6. panta 
2. punktā minēto viena gadu intervālu līdz
diviem gadiem, ja ir izpildīti visi sekojošie 

1. Mazo organizāciju gadījumā 6. panta 
2. punktā minēto intervālu pagarina līdz 
trim gadiem, ja ir izpildīti visi sekojošie 
nosacījumi:
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nosacījumi:
(a) nav apdraudējuma videi, a) nav īpaša apdraudējuma videi,

(b) organizācija neplāno veikt darbības 
izmaiņas vides pārvaldības sistēmā un

b) organizācija neplāno veikt ievērojamas
darbības izmaiņas vides pārvaldības 
sistēmā un

(c) nav būtisku vietēja mēroga problēmu 
vides jomā.

c) nav būtisku vietēja mēroga problēmu 
vides jomā, par kurām atbildīga ir arī 
organizācija.

2. Lai iegūtu 1. punktā minēto 
pagarinājumu, attiecīgā organizācija 
iesniedz pieprasījumu kompetentajai 
iestādei, kas reģistrējusi šo organizāciju, 
un iesniedz pierādījumus, ka atrunas 
piemērošanas nosacījumi ir izpildīti.
3. Organizācijas, uz kurām attiecina 
1. punktā minēto pagarinājumu līdz 
diviem gadiem, katru gadu, kad tās ir 
atbrīvotas no pienākuma nosūtīt 
apstiprinātu pārskatu par veikumu vides 
jomā, nosūta kompetentajai iestādei 
neapstiprinātu pārskatu par veikumu vides 
jomā.

3. Šīs organizācijas katru gadu nosūta 
kompetentajai iestādei neapstiprinātu
pārskatu par veikumu vides jomā

Or. de

Pamatojums

Audita biežumu, pārskatu par veikumu vides jomā un vides deklarāciju mazajām 
organizācijām ieteiktajā shēmā nav iespējams nodrošināt. Procedūra ir sarežģīta, un tā radīs 
pārliekus administratīvos izdevumus. Shēma, kas galvenokārt iekļauta pirmajā EMAS regulā, 
ir labāka. Atbilstoši šai shēmai mazās organizācijas ir atbrīvotas no ikgadējās 
apstiprināšanas. Ņemot vērā, ka lēmumu par to, vai piešķirt reģistrāciju, galu galā pieņem 
kompetentā iestāde, nav nepieciešama nevajadzīga procedūra.

Grozījums Nr. 63
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes pēc mazas 1. Vides deklarāciju katru gadu atjaunina, 
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organizācijas pieprasījuma pagarina tai 
6. panta 1. punktā minēto trīs gadu 
intervālu līdz pieciem gadiem vai 6. panta 
2. punktā minēto viena gadu intervālu līdz 
diviem gadiem, ja ir izpildīti visi sekojošie 
nosacījumi:

un to apstiprina vides verificētājs. Atkāpe 
no ikgadējās apstiprināšanas ir iespējama, 
ja ir izpildīti visi sekojošie nosacījumi:

(a) nav apdraudējuma videi, a) nav ievērojama apdraudējuma videi,
(b) organizācija neplāno veikt darbības 
izmaiņas vides pārvaldības sistēmā un

b) organizācija neplāno veikt darbības 
izmaiņas vides pārvaldības sistēmā un

(c) nav būtisku vietēja mēroga problēmu 
vides jomā.

c) nav būtisku vietēja mēroga problēmu 
vides jomā.

2. Lai iegūtu 1. punktā minēto 
pagarinājumu, attiecīgā organizācija 
iesniedz pieprasījumu kompetentajai 
iestādei, kas reģistrējusi šo organizāciju, 
un iesniedz pierādījumus, ka atrunas 
piemērošanas nosacījumi ir izpildīti.
3. Organizācijas, uz kurām attiecina 
1. punktā minēto pagarinājumu līdz 
diviem gadiem, katru gadu, kad tās ir 
atbrīvotas no pienākuma nosūtīt 
apstiprinātu pārskatu par veikumu vides 
jomā, nosūta kompetentajai iestādei 
neapstiprinātu pārskatu par veikumu 
vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Principā vajadzētu saglabāt ISO 14001 standartā noteikto viena gada ciklu, tomēr mazo un 
vidējo uzņēmumu gadījumā ir iespējami izņēmumu, ja ir izpildīti iepriekšminētie nosacījumi. 
Prasības iesniegšana kompetentajai iestādei nav nepieciešama, jo par atkāpi no 
apstiprināšanas cikla lemj vides verificētājs.
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Grozījums Nr. 64
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) organizācija neplāno veikt darbības 
izmaiņas vides pārvaldības sistēmā un

(b) organizācija neplāno veikt 8. pantā 
noteiktās būtiskās pārmaiņas un

Or. it

Pamatojums

Pienākumi, kas izriet no EMAS sistēmas uzturēšanas, rada lielus administratīvos uzdevumus, 
kurus MVU ir grūti segt. Lai atvieglotu Eiropas MVU piekļuvi sistēmai, šādi izdevumi 
jāsamazina, ja organizācija neplānot veikt būtiskas izmaiņas tās ražošanas sistēmā un ja nav 
pamata sagaidīt jaunus vides apdraudējumus vai vietējās vides problēmas.

Grozījums Nr. 65
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja reģistrētā organizācijā notiek 
būtiskas pārmaiņas, organizācija veic vides 
apskatu par šīm pārmaiņām, tostarp par šo 
pārmaiņu vides aspektiem un ietekmi uz 
vidi.

1. Ja reģistrētā organizācija plāno īstenot
būtiskas pārmaiņas, organizācija veic vides 
apskatu par šīm pārmaiņām, tostarp par šo 
pārmaiņu vides aspektiem un ietekmi uz 
vidi.

Or. it

Pamatojums

EMAS sistēmai nevajadzētu radīt šķēršļus tehnoloģiskajai attīstībai un uzņēmuma ražošanas 
plāniem, bet gan ņemt vērā rūpniecības attīstību un nodrošināt atbilstīgu vides standartu 
ievērošanu.
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Grozījums Nr. 66
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atjaunināto vides apskatu un grozīto 
vides politiku verificē un apstiprina. 

3. Pēc veiktajām izmaiņām atjaunināto
vides apskatu un grozīto vides politiku 
verificē un apstiprina. 

Or. it

Pamatojums

EMAS sistēmai nevajadzētu radīt šķēršļus tehnoloģiskajai attīstībai un uzņēmuma ražošanas 
plāniem, bet gan ņemt vērā rūpniecības attīstību un nodrošināt atbilstīgu vides standartu 
ievērošanu.

Grozījums Nr. 67
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Reģistrēta organizācija izstrādā audita 
programmu, tādējādi nodrošinot, ka 
laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus, 
auditu veic par visām organizācijas 
darbībām saskaņā ar III pielikumā 
noteiktajām prasībām.

1. Reģistrēta organizācija izstrādā audita 
programmu, tādējādi nodrošinot, ka 
laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus, 
ievērojot 7. panta noteikumus, auditu veic 
par visām organizācijas darbībām saskaņā 
ar III pielikumā noteiktajām prasībām.

Or. el

Pamatojums

Šis pants ir jāsaskaņo ar 7. panta noteikumiem par izņēmumiem, kas attiecināmi uz mazām 
organizācijām.
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Grozījums Nr. 68
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EMAS logotipu, kas iekļauts 
V pielikumā, drīkst izmantot tikai 
reģistrētas organizācijas un tikai tik ilgi, 
kamēr to reģistrācija ir derīga.

1. EMAS logotipu, kas iekļauts 
V pielikumā, izmanto tikai reģistrētas 
organizācijas un tikai tik ilgi, kamēr to 
reģistrācija ir derīga.

Or. el

Grozījums Nr. 69
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EMAS logotipu drīkst izmantot tikai 
atbilstoši V pielikumā noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām.

2. EMAS logotipu izmanto tikai atbilstoši 
V pielikumā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām.

Or. el

Pamatojums

Lai nepieļaut nepareizu interpretāciju, formulējums ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 70
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja organizācija saskaņā ar 3. panta 
3. punktu izvēlas nereģistrēt visus savus 
objektus, kas atrodas Kopienas teritorijā, 

svītrots
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tā nodrošina, ka, sazinoties ar sabiedrību 
un izmantojot EMAS logotipu, pastāv 
skaidrība, uz kuriem objektiem 
reģistrācija attiecas.

Or. de

Pamatojums

Ar šo noteikumu visiem organizācijas objektiem Kopienā praktiski piespiedu kārtā jābūt 
iekļautiem EMAS sistēmā un korporatīvajā reģistrā. Tāpēc šos noteikumus var pilnībā 
svītrot, ja tiek pieņemta A daļas reģistrācijas shēma.

Grozījums Nr. 71
Jens Holm

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Logotipu neizmanto kopā ar citu darbību 
un pakalpojumu salīdzinošām norādēm, un 
to izmanto tā, lai nerastos pārpratumi 
saistībā ar ekoražojumu marķējumu 
izmantošanu.

4. Logotipu neizmanto kopā ar citu darbību 
un pakalpojumu salīdzinošām norādēm, un 
to izmanto tā, lai nerastos pārpratumi 
saistībā ar ekoražojumu marķējumu 
izmantošanu. Logotipa izmantošana uz 
ražojumiem, to iepakojuma un 
informācijā par ražojuma/tā reklāmā ir 
stingri aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums radītu iespējas EMAS logotipa ļaunprātīgai izmantošanai. Tāpēc 
EMAS logotipa izmantošana saistībā ar ražojumiem un reklāmu ir stingri jāaizliedz. 
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Grozījums Nr. 72
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Komisija nozīmē kompetentu iestādi, kas 
veic šādus uzdevumus:
a) nodrošina reģistrēto organizāciju 
Eiropas reģistru;
b) izveido un turpmāk attīsta Eiropas 
reģistra interneta platformu, kuru 
dalībvalstu kompetentās iestādes izmanto 
reģistrācijai;
c) reģistrē organizācijas ārpus Kopienas 
un organizāciju, kuru mītne ir Kopienā, 
objektus ārpus Kopienas;
d) veic sagatavošanās darbus 15. panta 
minētā kompetento iestāžu foruma 
organizācijai;
e) sagatavo 16. pantā paredzēto 
salīdzinošo novērtēšanu.

Or. de

Pamatojums

Kompetento iestāžu darbību saskaņošana, jo īpaši vienotas interneta platformas izveide, ir 
jācentralizē tāpat kā ārpus Kopienas atrodošos organizāciju un objektu reģistrācijas 
uzdevumi. Tas ļautu ievērojami samazināt reģistrācijas izdevumus.

Grozījums Nr. 73
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par to, kā izskatīt ieinteresēto personu, 
tostarp akreditācijas iestāžu un kompetento 
izpildiestāžu, apsvērumus par 

a) par to, kā izskatīt ieinteresēto personu, 
tostarp akreditācijas iestāžu un kompetento 
izpildiestāžu, kā arī organizāciju 
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organizācijām, kas iesniegušas 
pieteikumus, vai reģistrētām 
organizācijām;

pārstāvniecības struktūru, apsvērumus par 
organizācijām, kas iesniegušas 
pieteikumus, vai reģistrētām 
organizācijām;

Or. it

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt apsvērumus no organizācijām, kas ir reģistrētas 
vai atrodas reģistrācijas procesā, un ir jāparedz noteikumi tāda mehānisma izveidei, ar kura 
palīdzību organizācijas var kopīgi veicināt shēmas efektīvu pārvaldību, tādējādi nodrošinot, 
ka kompetentās iestādes darbojas līdzsvaroti.

Grozījums Nr. 74
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes izveido un uztur 
attiecīgajā dalībvalstī reģistrēto 
organizāciju reģistru, kā arī elektroniski 
glabā šo organizāciju vides deklarācijas vai 
pārskatus par veikumu vides jomā, katru 
mēnesi veicot reģistra atjaunināšanu.

2. Kompetentās iestādes uztur attiecīgajā 
dalībvalstī reģistrēto organizāciju reģistru, 
kā arī elektroniski glabā šo organizāciju 
vides deklarācijas vai pārskatus par 
veikumu vides jomā.

Reģistrs ir publiski pieejams tīmekļa 
vietnē.

Reģistrs ir publiski pieejams tīmekļa 
vietnē.

Or. de

Pamatojums

Reģistram ir jābūt standartizētam, tāpēc jāatceļ ikmēneša ziņošana. Vācija kopš 2001. gada 
uztur decentralizētu interneta reģistru, kas tiek atjaunināts reālajā laikā. 
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Grozījums Nr. 75
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes katru mēnesi ziņo 
Komisijai par 2. punktā minētajām 
izmaiņām reģistrā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Reģistram ir jābūt standartizētam, tāpēc jāatceļ ikmēneša ziņošana. Vācija kopš 2001. gada 
uztur decentralizētu interneta reģistru, kas tiek atjaunināts reālajā laikā.

Grozījums Nr. 76
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja organizācija iesniedz reģistrācijas 
pieteikumu, kompetentā iestāde reģistrē 
organizāciju un piešķir tai reģistrācijas 
numuru, ievērojot šādus nosacījumus:

2. Ja organizācija iesniedz reģistrācijas 
pieteikumu, kompetentā iestāde reģistrē 
organizāciju un piešķir tai reģistrācijas 
numuru, ievērojot šādus nosacījumus:

a) kompetentā iestāde ir saņēmusi 
reģistrācijas pieteikumu, kurā iekļauti 
5. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā 
minētie dokumenti;

a) kompetentā iestāde ir saņēmusi 
reģistrācijas pieteikumu, kurā iekļauti 
5. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā 
minētie dokumenti;

b) kompetentā iestāde ir pārbaudījusi, ka 
verificēšana un apstiprināšana ir veikta 
saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 24. 
līdz 27. pantā, un

b) kompetentajām iestādēm nav pamata 
aizdomām, ka verificēšana un 
apstiprināšana nav veikta saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti 24. līdz 
27. pantā,  un

c) pamatojoties uz saņemtajiem 
lietiskajiem pierādījumiem vai balstoties 
uz labvēlīgu ziņojumu no kompetentās 
izpildiestādes, kompetentā iestāde ir 

c) kompetentajai iestādei nav pamata 
aizdomām, ka organizācija pārkāpj 
attiecīgos vides noteikumus.
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pārliecinājusies, ka organizācija atbilst 
tiesiskajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Šie grozījumi izriet no D. Lai padarītu procedūru mazāk apgrūtinošu, kompetentā iestāde pati 
nedubultos padziļinātu izmeklēšanu, ko jau ir veicis vides verificētājs vai reģistrācijas iestāde.

Grozījums Nr. 77
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja kompetentā iestāde no akreditācijas 
iestādes saņem uzraudzības ziņojumu, kurā 
ir pierādījumi par to, ka vides verificētājs 
nav atbilstoši rīkojies, lai nodrošinātu, ka 
pieteikuma iesniedzēja organizācija ievēro 
šajā regulā noteiktās prasības, minētajai 
organizācijai atsaka reģistrāciju.

5. Ja kompetentā iestāde no akreditācijas 
iestādes saņem uzraudzības ziņojumu, kurā 
ir pierādījumi par to, ka vides verificētājs 
nav atbilstoši rīkojies, lai nodrošinātu, ka 
pieteikuma iesniedzēja organizācija ievēro 
šajā regulā noteiktās prasības, minētajai 
organizācijai atsaka reģistrāciju.
Kompetentā iestāde aicina organizācijas 
iesniegt jaunu pieteikumu reģistrācijai. 
Akreditācijas iestāde pārbauda vides 
verificētāja darbības un dod attiecīgajam 
vides verificētājam iespēju paust savu 
viedokli konkrētajā jautājumā/ Ja vides 
verificētājs nesniedz apmierinošu 
izskaidrojumu, viņa vērtēšanas struktūras 
akreditāciju, ko piešķir saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. xxxx/2008, aptur.

Or. it

Pamatojums

Ja organizācijas iesniegtu reģistrācijas pieteikumu noraida tādēļ, ka vides verificētājs nav 
pienācīgi veicis savas darbības, lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas šīs regulas prasības, 
akreditācijas iestādei ir jāaicina organizācija iesniegt jaunu pieteikumu un jāizmeklē 
verificētāja darbība, lai novērstu nekompetences vai korupcijas gadījumus. 
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Grozījums Nr. 78
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentā iestāde no akreditācijas 
iestādes saņem uzraudzības ziņojumu, kurā 
ir pierādījumi par to, ka vides verificētājs 
nav atbilstoši rīkojies, lai nodrošinātu, ka 
EMAS reģistrētā organizācija ievēro šajā 
regulā noteiktās prasības, organizāciju uz 
laiku svītro no reģistra.

2. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad  
kompetentā iestāde no akreditācijas 
iestādes saņem uzraudzības ziņojumu, kurā 
ir pierādījumi par to, ka vides verificētājs 
nav atbilstoši rīkojies, lai nodrošinātu, ka 
EMAS reģistrētā organizācija ievēro šajā 
regulā noteiktās prasības.

Or. de

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka organizācija spēj veikt uzklausīšanu, kas saskaņā ar 
tiesību aktiem jādara pirms noraidoša lēmuma.

Grozījums Nr. 79
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrētu organizāciju attiecīgi uz 
laiku vai pavisam svītro no reģistra, ja 
viena mēneša laikā pēc attiecīgas prasības 
kompetentā iestāde no minētās 
organizācijas nav saņēmusi turpmāk 
minēto:

3. Reģistrētu organizāciju attiecīgi uz laiku 
vai pavisam svītro no reģistra, ja trīs 
mēnešu laikā pēc attiecīgas prasības 
kompetentā iestāde no minētās 
organizācijas nav saņēmusi vides 
deklarāciju apstiprinātas atjauninātās 
redakcijas, pārskatu par veikumu vides 
jomā vai parakstītu 24. panta 9. punktā 
minēto deklarāciju;

a) vides deklarāciju apstiprinātas 
atjauninātās redakcijas, pārskatu par 
veikumu vides jomā vai parakstītu 
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24. panta 9. punktā minēto deklarāciju;

b) organizācijas aizpildītu veidlapu, kurā 
ir vismaz obligāti sniedzamā informācija, 
kas noteikta VI pielikumā. 

Or. de

Pamatojums

Kompetento iestāžu pieredze rāda, ka viens mēnesis ir pārāk īss termiņš.  Var būt kavējumi, 
kas nav radušies organizācijas vainas dēļ (vides verificētāja slimība, nepamatots vides 
verificētājs atteikums apstiprināt utt.), kuru dēļ ne vienmēr vajadzētu nekavējoties uz laiku 
svītrot organizāciju no reģistra.  Pieteikuma formas iesniegšana ir lieka.

Grozījums Nr. 80
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu saglabāt organizācijas 
reģistrāciju, ja tiek norādīts uz to, ka 
neatbilstība notikusi labā ticībā un ka 
neatbilstības iemesli ir novērsti.

Or. it

Pamatojums

Kompetentajai iestādei ir jāļauj saglabāt reģistrāciju, ja atklājas, ka organizācijas pieļautā 
neatbilstība ir notiksi labā ticībā un kļūdas dēļ, kā arī pārbaudīt, ka neatbilstības iemesli ir 
novērsti.
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Grozījums Nr. 81
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes izveido visu 
dalībvalstu kompetento iestāžu forumu 
(turpmāk tekstā — ”forums”). Forums 
sanāk vismaz reizi gadā, piedaloties 
Komisijas pārstāvim.

1. Kompetentās iestādes izveido visu 
dalībvalstu kompetento iestāžu forumu 
(turpmāk tekstā — ”forums”). Forums 
sanāk vismaz reizi gadā, piedaloties 
Komisijas pārstāvim. Forums aicina 
organizācijas pārstāvošās iestādes 
piedalīties forumā.

Or. it

Pamatojums

Organizācijas pārstāvošās iestādes palīdzēs pielāgot sistēmu uzņēmumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 82
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Forums organizē salīdzinošo 
novērtēšanu, lai pārbaudītu katras 
kompetentās iestādes reģistrācijas sistēmas 
atbilstību šai regulai un izstrādātu vienotu 
pieeju reģistrācijas noteikumu 
piemērošanai.

1. Forums organizē salīdzinošo 
novērtēšanu, lai pārbaudītu katras 
kompetentās iestādes reģistrācijas sistēmas 
atbilstību šai regulai un izstrādātu vienotu 
pieeju reģistrācijas noteikumu 
piemērošanai.

2. Salīdzinošo novērtēšanu veic regulāri 
un ne retāk kā reizi četros gados. 
Salīdzinošajā novērtēšanā piedalās visas 
kompetentās iestādes.
3. Salīdzinošajā novērtēšanā obligāti vērtē 
vismaz noteikumus un kārtību, kas 
attiecas uz:
a) reģistrāciju;
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b) reģistrācijas atteikumu;
c) organizāciju svītrošanu uz laiku no 
12. panta 2. punktā minētā reģistra;
d) organizāciju galīgu svītrošanu no 
12. panta 2. punktā minētā reģistra;
e) 12. panta 2. punktā minētā reģistra 
pārvaldību.
4. Komisija izstrādā vērtējuma veikšanas 
procedūru, tostarp arī atbilstīgas 
procedūras novērtējuma rezultātā 
pieņemtu lēmumu pārsūdzībai.
Pasākumus, kuri ir paredzēti nebūtisku 
šīs regulas elementu grozīšanai, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
5. Forums nosūta Komisijai ikgadēju 
ziņojumu par salīdzinošo novērtējumu. 

2. Forums nosūta Komisijai ikgadēju 
ziņojumu par salīdzinošo novērtējumu. 

Minētajam ziņojumam jābūt publiski 
pieejamam.

Minētajam ziņojumam jābūt publiski 
pieejamam.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā novērtēšanas procedūra ir pārāk sarežģīta.  Kompetento iestāžu darbību 
var pienācīgi koordinēt, izmantojot pašlaik spēkā esošajā EMAS regulā paredzētos 
pasākumus.

Grozījums Nr. 83
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Salīdzinošajā novērtēšanā obligāti vērtē 
vismaz noteikumus un kārtību, kas attiecas 
uz:

3. Salīdzinošajā novērtēšanā obligāti vērtē 
vismaz noteikumus un kārtību, kā arī 
organizāciju vai to vārdā paustos 
viedokļus, kas attiecas uz:
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Or. it

Pamatojums

Jāņem vērā jebkādas organizāciju iesniegtās problēmas un ierosinājumi par sistēmas 
darbību.

Grozījums Nr. 84
Jens Holm

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) organizācijas atbilstību visām šīs regulas 
prasībām saistībā ar sākotnējo vides 
apskatu, vides pārvaldības sistēmu, vides 
auditu un tā rezultātiem un vides 
deklarāciju vai pārskatu par veikumu vides 
jomā;

(a) organizācijas atbilstību visām šīs 
regulas prasībām saistībā ar sākotnējo 
vides apskatu, vides pārvaldības sistēmu, 
vides auditu un tā rezultātiem, vides 
deklarāciju vai pārskatu par veikumu vides 
jomā un, ja tie ir pieejami, 46. pantā 
minētajiem nozaru atsauces 
dokumentiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina atbilstību nozaru atsauces dokumentu prasībām.

Grozījums Nr. 85
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vides verificētājs ne retāk kā reizi 
12 mēnešos apstiprina visu atjaunināto 
informāciju vides deklarācijā vai pārskatā 
par veikumu vides jomā.

2. Neskarot 7. pantu, vides verificētājs ne 
retāk kā reizi 12 mēnešos apstiprina visu 
atjaunināto informāciju vides deklarācijā.
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Or. en

Pamatojums

MVU šajā noteikumā nav ņemti vērā. Tādēļ ir atsauce uz 7. pantu, kas noteiktos apstākļos 
pieļautu, ka MVU nav jāveic ikgadējā apstiprināšana.

Grozījums Nr. 86
Evangelia Tzampazi

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vides verificētājs ne retāk kā reizi 
12 mēnešos apstiprina visu atjaunināto 
informāciju vides deklarācijā vai pārskatā 
par veikumu vides jomā.

2. Vides verificētājs ne retāk kā reizi 12 
mēnešos apstiprina visu atjaunināto 
informāciju vides deklarācijā vai pārskatā 
par veikumu vides jomā atbilstīgi 7. panta 
noteikumiem.

Or. el

Pamatojums

Šis pants ir jāsaskaņo ar 7. panta noteikumiem par izņēmumiem, kas attiecināmi uz mazām 
organizācijām.

Grozījums Nr. 87
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz piecas darba dienas pirms 
katras verificēšanas dalībvalstī vides 
verificētājs paziņo akreditācijas iestādei, 
kura atbildīga pat attiecīgā vides 
verificētāja uzraudzību, savus 
akreditācijas datus, kā arī verificēšanas 
laiku un vietu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ja vides verificētājiem, kas pilda savus pienākumus dalībvalstī, kurā tie ir licencēti, vajadzēs 
ziņot par visām savām darbībām attiecīgajai licencēšanas iestādei, radīsies papildu 
nevajadzīgs administratīvais slogs gan vides verificētājiem, gan licencēšanas iestādēm.

Grozījums Nr. 88
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vides verificētājs vismaz piecas darba 
dienas pirms verifikācijas un 
apstiprināšanas darbību veikšanas citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā tas akreditēts, 
paziņo attiecīgās dalībvalsts akreditācijas 
iestādei šādu informāciju:

1. Vides verificētājs vismaz četras nedēļas
pirms verifikācijas un apstiprināšanas 
darbību veikšanas citā dalībvalstī, nevis 
tajā, kurā tas saņēmis licenci, paziņo 
attiecīgās dalībvalsts licencēšanas iestādei
šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Piecu dienu termiņš ziņošanai par darbību citā dalībvalstī vai trešā dalībvalstī ir nepraktisks 
un nav izpildāms. Iepriekšējā regulā noteiktais četru nedēļu iepriekšējās paziņošanas termiņš 
ir izrādījies praktisks, tādēļ tas jāsaglabā. Tas attiecas arī uz 26. pantu.

Grozījums Nr. 89
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) organizācija pilda visas spēkā esošās 
tiesiskās prasības vides jomā.

(b) nav ziņu par spēkā esošo tiesisko 
prasību neievērošanu.

Or. de
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot šo noteikumu ar vides verificētāja deklarāciju, kas paredzēta 
VII pielikumā.

Grozījums Nr. 90
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) organizācija pilda visas spēkā esošās 
tiesiskās prasības vides jomā.

(b) vides verificētājs nav atklājis neko 
tādu, kas liecinātu par to, ka organizācija 
nepilda visas spēkā esošās tiesiskās 
prasības vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Vides verificētājs var apstiprināt tikai to, ka nav atklājis neko tādu, kas liecinātu par to, ka 
organizācija nepilda visas spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā.

Grozījums Nr. 91
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Akreditācijas iestādes, ko dalībvalstis 
ieceļ saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. xxxx/2008 4. pantu, 
saskaņā ar šo regulu ir atbildīgas par 
vides verificētāju akreditāciju un viņu 
veikto darbību uzraudzību.

1. Dalībvalstis nozīmē iestādi vides 
verificētāju reģistrācijai un uzraudzībai.  
Dalībvalstis var nolemt, ka pirmajā 
teikumā minētos pienākumus pilnībā vai 
daļēji veic dalībvalsts akreditācijas iestāde 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un 
saskaņā ar šo regulu.

Or. de
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Pamatojums

Pienākums uzticēt šo uzdevumu dalībvalstu akreditācijas iestādei aizskar dalībvalstu 
administratīvās organizācijas tiesības.  Uzdevumi, kas saistīti ar amatpersonu akreditāciju, 
neietilpst Regulas (EK) 765/2008 darbības jomā.

Grozījums Nr. 92
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
1. Akreditācijas iestādes, ko dalībvalstis 
ieceļ saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. xxxx/2008 4. pantu, 
saskaņā ar šo regulu ir atbildīgas par 
vides verificētāju akreditāciju un viņu 
veikto darbību uzraudzību.

1. Dalībvalstis nozīmē iestādi, kas izsniedz 
licences vides verificētājiem un ir 
atbildīga par šo personu vai organizāciju 
uzraudzību atbilstīgi 2. panta 
26. punktam. Veicot savas funkcijas, šī 
iestāde ir neitrāla un neatkarīga.

2. Akreditācijas iestādes novērtē vides 
verificētāju kompetenci, ņemot vērā 19., 
20. un 21. pantā izklāstītos elementus, kas 
ir būtiski pieprasītās akreditācijas jomā.

2. Licencēšanas iestādes novērtē vides 
verificētāju kompetenci, ņemot vērā 19., 
20. un 21. pantā izklāstītos elementus, kas 
ir būtiski pieprasītās licencēšanas jomā.

3. Vides verificētāju akreditācijas jomu 
nosaka atbilstīgi 
Regulā (EK) Nr. 1893/2006 noteiktajai 
saimniecisko darbību klasifikācijai. 
Minētās jomas robežas ir atkarīgas no 
vides verificētāja kompetences, un 
vajadzības gadījumā tiek ņemts vērā 
darbības apjoms un sarežģītības pakāpe.

3. Vides verificētāju licencēšanas jomu 
nosaka atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 
1893/2006 noteiktajai saimniecisko 
darbību klasifikācijai. Minētās jomas 
robežas ir atkarīgas no vides verificētāja 
kompetences, un vajadzības gadījumā tiek 
ņemts vērā darbības apjoms un sarežģītības 
pakāpe.

4. Akreditācijas iestādes izveido atbilstošas 
procedūras vides verificētāju akreditācijai, 
akreditācijas atteikšanai, apturēšanai uz 
laiku vai atsaukšanai un vides verificētāju 
uzraudzībai.

4. Licencēšanas iestādes izveido 
atbilstošas procedūras vides verificētāju 
akreditācijai, akreditācijas atteikšanai, 
apturēšanai uz laiku vai atsaukšanai un 
vides verificētāju uzraudzībai.

Šīs procedūras ietver kārtību, kādā izskata 
ieinteresēto personu, tostarp kompetento 
iestāžu, apsvērumus par vides verificētāju 
kandidātiem un akreditētiem vides 
verificētājiem.

Šīs procedūras ietver kārtību, kādā izskata 
ieinteresēto personu, tostarp kompetento 
iestāžu, apsvērumus par vides verificētāju 
kandidātiem un licencētiem vides 
verificētājiem.

5. Ja akreditāciju atsaka, akreditācijas
iestāde informē vides verificētāju par šāda 

5.   Ja licenci atsaka, licencēšanas iestāde 
informē vides verificētāju par šāda lēmuma 
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lēmuma iemesliem. iemesliem.
6. Akreditācijas iestādes izveido, pārskata 
un atjaunina sarakstu, kurā norādīti vides 
verificētāji un viņu akreditācijas jomas 
attiecīgās dalībvalstīs, un katru mēnesi ziņo 
par izmaiņām šajā sarakstā Komisijai un 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
atrodas akreditācijas iestāde.

6. Licencēšanas iestādes izveido, pārskata 
un atjaunina sarakstu, kurā norādīti vides 
verificētāji un viņu licenču jomas 
attiecīgās dalībvalstīs, un katru mēnesi ziņo 
par izmaiņām šajā sarakstā Komisijai un 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
atrodas licencēšanas iestāde.

7. Saskaņā ar noteikumiem un 
procedūrām attiecībā uz darbību 
uzraudzību, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. xxxx/2008 5. panta 3. punktā, 
akreditācijas iestāde izstrādā uzraudzības 
ziņojumu, kurā tā pēc apspriešanās ar 
attiecīgo vides verificētāju nolemj, ka:

7. Licencēšanas iestāde izstrādā 
uzraudzības ziņojumu, kurā tā pēc 
apspriešanās ar attiecīgo vides verificētāju 
nolemj, ka: 

a) vides verificētājs nav pienācīgi veicis 
darbības, lai nodrošinātu, ka organizācija 
pilda šajā regulā noteiktās prasības;

a) vides verificētājs nav pienācīgi veicis 
darbības, lai nodrošinātu, ka organizācija 
pilda šajā regulā noteiktās prasības;

b) vides verificētājs veicis verificēšanu un 
apstiprināšanu, pārkāpjot vienu vai 
vairākas šīs regulas prasības.

b) vides verificētājs veicis verificēšanu un 
apstiprināšanu, pārkāpjot vienu vai 
vairākas šīs regulas prasības.

Šo ziņojumu nosūta tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā organizācija ir 
reģistrēta vai kurā tā iesniegusi 
reģistrācijas pieteikumu, un vajadzības 
gadījumā akreditācijas iestādei, kura 
piešķīrusi akreditāciju.

Šo ziņojumu nosūta tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā organizācija ir 
reģistrēta vai kurā tā iesniegusi 
reģistrācijas pieteikumu, un vajadzības 
gadījumā licencēšanas iestādei, kura 
piešķīrusi licenci.

Or. en

Pamatojums

Vides verificētāju licencēšana ir pielīdzināma profesionālas licences izsniegšanai, kas ir 
salīdzināma ar būvinženieru vai finanšu revidentu licencēšanu, tādēļ termins „akreditācijas 
iestāde” ir jāaizstāj ar terminu „licencēšanas iestāde”.
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Grozījums Nr. 93
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs procedūras ietver kārtību, kādā izskata 
ieinteresēto personu, tostarp kompetento 
iestāžu, apsvērumus par vides verificētāju 
kandidātiem un akreditētiem vides 
verificētājiem.

Šīs procedūras ietver kārtību, kādā izskata 
ieinteresēto personu, tostarp kompetento 
iestāžu un organizācijas pārstāvošo 
iestāžu, apsvērumus par vides verificētāju 
kandidātiem un akreditētiem vides 
verificētājiem.

Or. it

Pamatojums

Veidojot akreditācijas, akreditācijas atteikuma un verificētāju darbības apturēšanas 
procedūras, ir svarīgi ņemt vērā viedokļus, ko pauž organizācijas pārstāvošās iestādes.

Grozījums Nr. 94
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā nosacījumus par iestādes 
atzīšanu saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. xxxx/2008 14. pantu, 
akreditācijas iestādes no visām 
dalībvalstīm vismaz reizi gadā rīko 
sanāksmi Komisijas pārstāvja klātbūtnē 
(turpmāk tekstā “akreditācijas iestāžu 
sanāksme”). 

1. Ņemot vērā nosacījumus par iestādes 
atzīšanu saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. xxxx/2008 14. pantu, 
akreditācijas iestādes no visām 
dalībvalstīm vismaz reizi gadā rīko 
sanāksmi Komisijas pārstāvja klātbūtnē 
(turpmāk tekstā “akreditācijas iestāžu 
sanāksme”). Organizējot akreditācijas 
iestāžu sanāksmi, aicina šajā sanāksmē 
piedalīties organizācijas pārstāvošās 
iestādes.

Or. it
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Pamatojums

Akreditācijas iestāžu sanāksmē ir jābūt iespējai gūt labumu no reģistrēto vai ir reģistrācijas 
procesā esošo organizāciju novērojumiem, lai nodrošinātu, ka ir mehānisms, ar kura 
palīdzību organizācijas var kolektīvi sniegt ieguldījumu efektīvā shēmas darbībā, tādējādi 
nodrošinot līdzsvarotu akreditācijas iestāžu darbību.

Grozījums Nr. 95
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Salīdzinošā novērtēšana, ko atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. xxxx/2008 10. pantam 
organizē iestāde, kura minēta 30. panta 
1. punktā, attiecībā uz vides verificētāju 
akreditāciju saskaņā ar šo regulu ietver 
vismaz to noteikumu un procedūru 
novērtējumu, kas attiecas uz šādām jomām:

1. Salīdzinošā novērtēšana, ko atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. xxxx/2008 10. pantam 
organizē iestāde, kura minēta 30. panta 1. 
punktā, attiecībā uz vides verificētāju 
akreditāciju saskaņā ar šo regulu ietver 
vismaz to noteikumu un procedūru 
novērtējumu, kā arī organizāciju vai to 
vārdā paustos viedokļus, kas attiecas uz 
šādām jomām:

Or. it

Grozījums Nr. 96
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem popularizēšanas 
plānu, kurā noteikti mērķi, pasākumi un 
iniciatīvas, lai veicinātu EMAS kopumā un 
aicinātu organizācijas piedalīties EMAS.

Dalībvalstis atbalsta pasākumus un 
iniciatīvas, lai veicinātu EMAS kopumā un 
aicinātu organizācijas piedalīties EMAS.

Or. en
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Pamatojums

Obligātu pasākumu ieviešana, lai dalībvalstīs popularizētu EMAS, nav pieņemama. 
Dalībvalstis var popularizēt uz EMAS balstītus instrumentus tikai tad, ja šim mērķim ir 
pieejami finanšu resursi.

Grozījums Nr. 97
Jens Holm

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic EMAS popularizēšanas 
pasākumus, tostarp šādus:

Dalībvalstis veic EMAS popularizēšanas 
pasākumus, tostarp šādus:

1) saistībā ar EMAS veicina zināšanu un 
labas prakses apmaiņu starp visām 
iesaistītajām personām;

1) saistībā ar EMAS veicina zināšanu un 
labas prakses apmaiņu starp visām 
iesaistītajām personām;

2) izstrādā efektīvus instrumentus EMAS 
popularizēšanai un informē par tiem 
organizācijas;

2) izstrādā efektīvus instrumentus un 
informē par tiem organizācijas, lai panāktu 
un darītu zināmus izcilības līmeņus 
attiecībā uz veikumu vides jomā;

3) sniedz tehnisku atbalstu organizācijām
popularizēšanas pasākumu noteikšanas 
un īstenošanas gaitā;

3) sniedz tehnisku atbalstu organizācijām, 
lai panāktu izcilības līmeņus attiecībā uz 
veikumu vides jomā;

4) veicina partnerības starp organizācijām, 
lai popularizētu EMAS.

4) veicina partnerības starp organizācijām, 
lai popularizētu EMAS;
4.a) novērtē EMAS reģistrēto organizāciju 
veikumu vides jomā salīdzinājumā ar 
nereģistrētām organizācijām, izmantojot 
attiecīgus salīdzināmus rādītājus un 
kritērijus;
4.b) atalgo organizācijas, kuru veikums 
vides jomā bijis izcils, izmantojot 
attiecīgus salīdzināmus rādītājus, 
kritērijus un vērtēšanas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

EMAS ir jāizmanto kā instruments, lai palielinātu veikumu vides jomā un to apliecinātu.
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Grozījums Nr. 98
Jens Holm

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot Kopienas tiesību aktus, īpaši 
tiesību aktus konkurētspējas, nodokļu un 
valsts atbalsta jomā, dalībvalstis vajadzības 
gadījumā veic pasākumus, lai sekmētu 
organizāciju reģistrāciju EMAS vai to 
palikšanu reģistrā. Šos pasākumus īsteno 
vienā no diviem iespējamiem veidiem:

Neskarot Kopienas tiesību aktus, īpaši 
tiesību aktus konkurētspējas, nodokļu un 
valsts atbalsta jomā, dalībvalstis vajadzības 
gadījumā veic pasākumus, atalgojot EMAS 
reģistrētās organizācijas, ja tās spēj 
uzrādīt veikumu vides jomā, kas ir virs 
vidējā līmeņa, turklāt ievērojami labāku 
nekā piemērojamās tiesiskajās prasībās,
vai arī būtisku veikuma uzlabojumu, kas 
iespēju robežās atbilst izcilības līmeņiem 
nozares atsauces dokumentos. Komisija 
izstrādā norādījumus, ka pārbaudīt šās 
prasības izpildi. Šo pasākumu, kas 
paredzēts nebūtisku šās regulas elementu 
grozīšanai, to papildinot, pieņem pēc 
49. panta 3. punktā minētās regulatīvās 
kontroles procedūras.

(a) kā normatīvus atvieglojumus, kuru 
rezultātā EMAS reģistrēta organizāciju 
uzskata par atbilstošu konkrētām 
tiesiskām prasībām vides jomā, kuras 
noteiktas ar citu juridisku instrumentu 
palīdzību un uz kuriem norādījušas 
kompetentās iestādes;
(b) kā labāku regulējumu, ar kuru groza 
citus tiesiskos instrumentus, atceļot, 
samazinot vai vienkāršojot slogu 
organizācijām, kuras piedalās EMAS, ar 
mērķi sekmēt tirgu efektīvu darbību un 
celt konkurētspējas līmeni.

Or. en

Pamatojums

Apbalvojums nepienākas par vienkāršu reģistrēšanos EMAS. Jebkuram stimulam vai 
apbalvojumam jābūt saistītam ar izmērāmu un pārbaudāmu veikumu un sasniegumiem. 
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Tādēļ ir vajadzīgi norādījumi.

Grozījums Nr. 99
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai par 
pasākumiem, ko tās veikušas saskaņā ar šo 
regulu.

Dalībvalstis ik pēc pieciem gadiem ziņo 
Komisijai par pasākumiem, ko tās veikušas 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Ikgadējs pienākums ziņot radītu dalībvalstīm lielu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 100
Richard Seeber, Maria Berger

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) elektronisku datubāzi, kurā iekļautas 
vides deklarācijas un pārskati par 
veikumu vides jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā datubāze radītu dalībvalstīm papildu darbu un nebūtu rentabla. Turklāt tā varētu 
apdraudēt mazos uzņēmumus, kuri baidās no konkurentiem.
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Grozījums Nr. 101
Jens Holm

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot Kopienas tiesību aktus 
publiskā iepirkuma jomā, Komisija un citas 
Kopienas institūcijas un iestādes 
vajadzības gadījumā atsaucas uz EMAS vai 
līdzvērtīgām vides pārvaldības sistēmām, 
minot tās kā nosacījumu darbu izpildes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanai.

Neskarot Kopienas tiesību aktus publiskā 
iepirkuma jomā, Komisija un citas 
Kopienas institūcijas un iestādes 
vajadzības gadījumā atsaucas uz EMAS, 
minot tās kā nosacījumu darbu izpildes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanai pie 
nosacījuma, ka organizācija, kas 
reģistrēta EMAS, spēj uzrādīt veikumu 
vides jomā, kas ir virs vidējā līmeņa, 
turklāt ievērojami labāku nekā 
piemērojamās tiesiskajās prasībās, vai arī 
būtisku veikuma uzlabojumu, kas iespēju 
robežās atbilst izcilības līmeņiem nozares 
atsauces dokumentos. Šā mērķa 
sasniegšanai tiks izmantoti Komisijas 
izstrādātie norādījumi, kas minēti 
39. pantā.

Or. en

Pamatojums

Apbalvojums nepienākas par vienkāršu reģistrēšanos EMAS. Jebkuram stimulam vai 
apbalvojumam jābūt saistītam ar izmērāmu un pārbaudāmu veikumu un sasniegumiem. Tādēļ 
ir vajadzīgi norādījumi.

Grozījums Nr. 102
Jens Holm

Regulas priekšlikums
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izstrādātu nozares atsauces 
dokumentus, tostarp labas vides 
pārvaldības praksi un veikuma vides jomā 
rādītājus konkrētām nozarēm, Komisija 

Komisija izstrādā (apakš)nozares atsauces 
dokumentus, tostarp labas vides 
pārvaldības praksi, minimālās prasības 
veikumam vides jomā, kas būtiski 
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nodrošina informācijas apmaiņu un 
sadarbību starp dalībvalstīm un citām 
iesaistītajām personām saistībā ar labu 
vides pārvaldības praksi konkrētās 
nozarēs.

pārsniedz tiesiski noteikto minimumu,
veikuma vides jomā rādītājus, izcilības 
kritērijus un veikuma līmeņa vērtēšanas 
sistēmas.

Gatavojot (apakš)nozares atsauces 
dokumentu, Komisija ņem vērā Kopienas 
vides prioritātes, relatīvo nozīmību 
apgrūtinājumiem saistībā ar vidi, kādus 
rada ekonomikas (apakš)nozaru 
organizācijas, esošie un topošie tiesību 
akti vides jomā, LPM (jeb labāko 
pieejamo metožu) dokumenti, 
ekomarķējuma kritēriji, programmas 
ķīmisko vielu pakāpeniskai nomaiņai, 
vides aspekti, kas minēti šās regulas 
I pielikumā, kā arī īpaši Komisijas 
ierosināti pētījumi par kopīgiem 
rādītājiem.
Pēc konsultēšanās ar visām 
ieinteresētajām pusēm minētajā nozarē 
vai apakšnozarē, piemēram, ar 
rūpniecību, arodbiedrībām, tirgotājiem, 
mazumtirgotājiem, importētājiem, vides 
aizsardzības un patērētāju organizācijām 
Komisija ne vēlāk par 2010. gada 
1. janvāri izstrādā publiski pieejamu 
darba plānu. Ar darba plānu nosaka 
indikatīvu sarakstu turpmākajiem trim 
gadiem ar nozarēm un apakšnozarēm, ko 
uzskata par prioritārām, lai pieņemtu 
nozares atsauces dokumentus darba 
uzsākšanai un pabeigšanai visās nozarēs.
Komisijas periodiski maina darba plānu, 
konsultējoties ar visām ieinteresētajām 
pusēm.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pārdomātus nozarēm raksturīgus noteikumus ievieš, pamatojoties uz Kopienas prioritātēm 
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vides jomā. Nozares atsauces dokumentos papildus salīdzināmiem rādītājiem attiecībā uz 
veikumu vides jomā jāiekļauj kritēriji un vērtēšanas sistēmas. Šādi dokumenti jāievieš 
apakšnozarēm. Komisijai tādēļ jāsagatavo darba plāni, lai nodrošinātu efektīvu resursu 
piešķiršanu un nozaru prioritāšu noteikšanu, kā tas jau izdarīts saistībā ar direktīvu par 
ekodizaina prasībām attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 103
Jens Holm

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izstrādātu nozares atsauces 
dokumentus, tostarp labas vides 
pārvaldības praksi un veikuma vides jomā 
rādītājus konkrētām nozarēm, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu un 
sadarbību starp dalībvalstīm un citām 
iesaistītajām personām saistībā ar labu 
vides pārvaldības praksi konkrētās nozarēs.

Lai izstrādātu nozares atsauces 
dokumentus, tostarp labas vides 
pārvaldības praksi un veikuma vides jomā 
rādītājus konkrētām nozarēm, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu un 
sadarbību starp dalībvalstīm un citām 
iesaistītajām personām saistībā ar labu 
vides pārvaldības praksi konkrētās nozarēs.
Šo dokumentu un rādītāju lietošana nav 
obligāta.

Or. en

Pamatojums

Lietošanai nevajadzētu būt obligātai, jo tas radītu ļoti lielu darba slodzi uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, kas savukārt izraisītu pieaugošu uzņēmumu atkrišanu.

Grozījums Nr. 104
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
II Pielikums – B.3. punkts – Darbinieku iesaistīšana – 2. kolonna – B sadaļa –
3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Papildus minētajām prasībām darbinieki 
jāiesaista procesā, kas vērsts uz pastāvīgu 
organizācijas veikuma vides jomā 

3) Papildus minētajām prasībām darbinieki, 
atbilstoši viņu sniegumam un 
pienākumiem, jāiesaista procesā, kas 
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uzlabošanu: vērsts uz pastāvīgu organizācijas veikuma
vides jomā uzlabošanu:

Or. it

Pamatojums

Darbinieku iesaistīšanas procesam, kā aprakstīts iepriekš, jānotiek atbilstoši viņu 
pienākumiem un kompetencēm.

Grozījums Nr. 105
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – B sadaļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to datu apkopojums, kuri pieejami par 
organizācijas veikumu saistībā ar tās 
mērķiem un uzdevumiem vides jomā, 
ņemot vērā organizācijas būtisko ietekmi 
uz vidi. Ziņojumi jāsniedz par
pamatrādītājiem un citiem jau esošiem 
saistītiem rādītājiem attiecībā uz veikumu 
vides jomā, kā izklāstīts D sadaļā;

e) to datu apkopojums, kuri pieejami par 
organizācijas veikumu saistībā ar tās 
mērķiem un uzdevumiem vides jomā, 
ņemot vērā organizācijas būtisko ietekmi 
uz vidi. Ziņojumi jāsniedz par
(apakš)nozarēm raksturīgiem rādītājiem,
kritērijiem un vērtēšanas sistēmām, kā 
izklāstīts D sadaļā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie pamatrādītāji neļauj salīdzināt veikumu starp uzņēmumiem. Vides datus bez 
kritērijiem un vērtēšanas sistēmām var izmantot ierobežoti, jo ir ļoti grūti novērtēt, vai kādas 
organizācijas veikums ir labs vai slikts. Rādītāji jāievieš apakšnozarēm.
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Grozījums Nr. 106
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – B sadaļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) citi faktori, kas saistīti ar veikumu vides 
jomā, tostarp attiecībā uz tiesību normām, 
ņemot vērā minēto faktoru būtisko ietekmi 
uz vidi;

f) citi faktori, kas saistīti ar veikumu vides 
jomā, tostarp attiecībā uz tiesību normām
un, ja iespējams, nomērītiem veikuma 
datiem pret tiesiski noteiktajām 
robežvērtībām, ņemot vērā minēto faktoru 
būtisko ietekmi uz vidi;

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv tiesiski noteiktas robežvērtības, tās jāizmanto kā kritēriji un nomērītie dati jāsniedz, 
lai parādītu, kādā mērā organizācijas veikums ir labāks par tiesiski noteikto minimumu 
(piemēram, piesārņotāja emisijas vērtība pret tās tiesiski noteikto minimumu).

Grozījums Nr. 107
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – B sadaļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ar vidi saistīto piemērojamo tiesību 
normu apraksts un pierādījumi par 
atbilstību šīm normām;

g) ar vidi saistīto piemērojamo tiesību 
normu apraksts, labākās pieejamās 
tehnoloģijas, kā aprakstīts LPM (jeb 
labāko pieejamo metožu) dokumentā, ja 
tāds ir pieejams, minimālās prasības 
attiecībā uz veikumu vides jomā, labākā 
prakse un izcilības kritēriji, kā noteikts 
D sadaļā, un pierādījumi par atbilstību šīm 
normām, kā arī jebkurš neatbilstības un 
sankciju gadījums;

Or. en
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Pamatojums

Jāpastiprina vides deklarācijas veikuma dimensija. Svarīgi arī ziņot par jebkuru tiesisku 
pārkāpumu atskaites perioda laikā.

Grozījums Nr. 108
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – C sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C. Pārskats par veikumu vides jomā C. Vides deklarācija
Pārskatā par veikumu vides jomā ir 
vismaz turpmāk izklāstītie elementi un tas 
atbilst prasībām, kas izklāstītas turpmāk:

Atjaunināta vides deklarācija ir 
atjaunināts vides deklarācijas variants.

(a) to datu apkopojums, kuri pieejami par 
organizācijas veikumu saistībā ar tās 
mērķiem un uzdevumiem vides jomā, 
ņemot vērā organizācijas būtisko ietekmi 
uz vidi. Ziņojumi jāsniedz par 
pamatrādītājiem un citiem jau esošiem 
saistītiem rādītājiem attiecībā uz veikumu 
vides jomā, kā izklāstīts D sadaļā;

Vides deklarācijā ir iekļauts vides 
verificētāja vārds, uzvārds un 
akreditācijas numurs, kā arī 
apstiprināšanas datums.

(b) citi faktori, kas saistīti ar veikumu 
vides jomā, tostarp attiecībā uz tiesību 
normām, ņemot vērā minēto faktoru 
būtisko ietekmi uz vidi;
(c) ar vidi saistīto piemērojamo tiesību 
normu apraksts un pierādījumi par 
atbilstību šīm normām;
(d) vides verificētāja vārds, uzvārds un 
akreditācijas numurs, kā arī pārskata
apstiprināšanas datums.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma par veikumu vides jomā sagatavošana (atbilstoši C un D pielikumam) rada 
nepieņemamu administratīvo slogu uzņēmumiem, un to nedrīkst atbalstīt. Tas būtu pretrunā 
ar ES centieniem vienkāršot EMAS un palielināt EMAS dalībnieku skaitu. Vajadzētu turpināt 
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pašreizējo praksi ar vides deklarāciju ikgadēju atjaunināšanu.

Grozījums Nr. 109
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – C sadaļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to datu apkopojums, kuri pieejami par 
organizācijas veikumu saistībā ar tās 
mērķiem un uzdevumiem vides jomā, 
ņemot vērā organizācijas būtisko ietekmi 
uz vidi. Ziņojumi jāsniedz par
pamatrādītājiem un citiem jau esošiem 
saistītiem rādītājiem attiecībā uz veikumu 
vides jomā, kā izklāstīts D sadaļā;

a) to datu apkopojums, kuri pieejami par 
organizācijas veikumu saistībā ar tās 
mērķiem un uzdevumiem vides jomā, 
ņemot vērā organizācijas būtisko ietekmi 
uz vidi. Ziņojumi jāsniedz par
(apakš)nozarēm raksturīgiem rādītājiem,
kritērijiem un vērtēšanas sistēmām, kā 
izklāstīts D sadaļā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie pamatrādītāji neļauj salīdzināt veikumu starp uzņēmumiem. Vides datus bez 
kritērijiem un vērtēšanas sistēmām var izmantot ierobežoti, jo ir ļoti grūti novērtēt, vai kādas 
organizācijas veikums ir labs vai slikts. Tādēļ rādītāji jāievieš apakšnozarēm.

Grozījums Nr. 110
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – C sadaļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citi faktori, kas saistīti ar veikumu vides 
jomā, tostarp attiecībā uz tiesību normām, 
ņemot vērā minēto faktoru būtisko ietekmi 
uz vidi;

b) citi faktori, kas saistīti ar veikumu vides 
jomā, tostarp attiecībā uz tiesību normām
un nomērītiem veikuma datiem pret 
tiesiski noteiktajām robežvērtībām, ņemot 
vērā minēto faktoru būtisko ietekmi uz 
vidi;

Or. en
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Pamatojums

Ja pastāv tiesiski noteiktas robežvērtības, tās jāizmanto kā kritēriji un nomērītie dati jāsniedz, 
lai parādītu, kādā mērā organizācijas veikums ir labāks par tiesiski noteikto minimumu 
(piemēram, piesārņotāja emisijas vērtība pret tās tiesiski noteikto minimumu).

Grozījums Nr. 111
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – C sadaļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ar vidi saistīto piemērojamo tiesību 
normu apraksts un pierādījumi par 
atbilstību šīm normām;

c) ar vidi saistīto piemērojamo tiesību 
normu apraksts, labākās pieejamās 
tehnoloģijas, kā aprakstīts LPM (jeb 
labāko pieejamo metožu) dokumentā, ja 
tāds ir pieejams, minimālās prasības 
attiecībā uz veikumu vides jomā, labākā 
prakse un izcilības kritēriji, kā noteikts 
D sadaļā, un pierādījumi par atbilstību šīm 
normām, kā arī jebkurš neatbilstības un 
sankciju gadījums;

Or. en

Pamatojums

Jāpastiprina ziņojuma par veikumu vides jomā veikuma dimensija. Svarīgi arī ziņot par 
jebkuru tiesisku pārkāpumu atskaites perioda laikā.

Grozījums Nr. 112
Maria Berger, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – D sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV pielikuma D daļa tiek svītrota

Or. en
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Pamatojums

Tas būtiski palielinātu mazo organizāciju izmaksas un darba slodzi. Tas būtu īpaši kaitīgi 
laikā, kad maziem uzņēmumiem ir problēmas ar naudas plūsmu. Turklāt, tas būtu pretrunā ar 
ES centieniem vienkāršot EMAS un palielināt EMAS dalībnieku skaitu. Tas arī atturētu esošās 
organizācijas no turpmākas dalības EMAS.

Grozījums Nr. 113
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – D sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. Pamatrādītāji un citi jau esoši saistīti 
rādītāji attiecībā uz veikumu vides jomā

D. (Apakš)nozarēm raksturīgi
pamatrādītāji un citi jau esoši saistīti 
rādītāji attiecībā uz veikumu vides jomā

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie pamatrādītāji neļauj salīdzināt veikumu starp uzņēmumiem. Vides datus bez 
kritērijiem un vērtēšanas sistēmām var izmantot ierobežoti, jo ir ļoti grūti novērtēt, vai 
veikums ir labs vai slikts. Rādītāji jāievieš apakšnozarēm.

Grozījums Nr. 114
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – D sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organizācijas sniedz ziņojumu par 
pamatrādītājiem gan vides deklarācijā, gan 
pārskatā par veikumu vides jomā, ciktāl tie 
attiecas tieši uz organizācijas vides 
aspektiem un citiem jau esošiem saistītiem 
rādītājiem attiecībā uz veikumu vides 
jomā, kā izklāstīts turpmāk.

Organizācijas sniedz ziņojumu par
(apakš)nozarēm raksturīgiem
pamatrādītājiem gan vides deklarācijā, gan 
pārskatā par veikumu vides jomā, ciktāl tie 
attiecas tieši un netieši uz organizācijas 
vides aspektiem un citiem jau esošiem 
saistītiem nozarēm raksturīgiem rādītājiem 
attiecībā uz veikumu vides jomā, kā 
izklāstīts turpmāk.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātie pamatrādītāji neļauj salīdzināt veikumu starp uzņēmumiem. Vides datus bez 
kritērijiem un vērtēšanas sistēmām var izmantot ierobežoti, jo ir ļoti grūti novērtēt, vai 
veikums ir labs vai slikts. Rādītāji jāievieš apakšnozarēm.

Grozījums Nr. 115
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – D sadaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
2. Pamatrādītāji 2. Nozarēm raksturīgi pamatrādītāji
a) Pamatrādītājus piemēro visiem 
organizāciju veidiem. Tie ir vērsti uz 
sniegumu šādās būtiskākajās vides jomās:

a) Nozarēm raksturīgus pamatrādītājus 
piemēro visiem organizāciju veidiem. Tie 
ir vērsti uz sniegumu šādās būtiskākajās 
vides jomās:

energoefektivitāte; enerģijas intensitāte;
materiālu izmantošanas efektivitāte; materiālu izmantošanas intensitāte;
ūdens; ūdens izmantošanas intensitāte;

atkritumi; atkritumu izmantošanas intensitāte;

bioloģiskā daudzveidība un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitāte

un emisijas.
b) Katru pamatrādītāju veido: Lai salīdzinājumam starp organizācijām 

būtu kāda nozīme, (apakš)nozares 
atsauces dokumentos jāsniedz papildu 
ziņas, jo īpaši:

i) skaitlis A, kas norāda kopējo gada 
ieguldījumu/ietekmi konkrētā jomā;

i) darbības, procesi un produkti, kas
noteiktā (apakš)nozarē rada būtiskāko 
ietekmi uz vidi;

ii) skaitlis B, kas norāda organizācijas 
kopējo gada produkciju;

ii) rādītāja (piemēram, materiāla vai 
atkritumu veidu), sistēmas robežu un 
mērījumiem vai aprēķiniem izmantotās 
metodes precīza definīcija;

iii)  skaitlis R , kas norāda A / B attiecību. iii) iegūtā rādītāja attiecīgā vienība un 
standartizācijas atsauce (piemēram, 
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enerģijas patēriņš uz tonnu saražotā 
cementa, papīra daudzums, ko patērē 
viens bankas darbinieks gada laikā, 
autoparka vidējais degvielas patēriņš).

Katra organizācija sniedz ziņojumu par 
visiem 3 elementiem par katru rādītāju.

Visos gadījumos pēc iespējas izmanto 
rādītājus, kas definēti (apakš)nozares 
atsauces dokumentos.

Norāde par kopējo gada 
ieguldījumu/ietekmi konkrētajā jomā, t.i., 
skaitli A, jāizdara šādi:
i) par energoefektivitāti
* attiecībā uz kopīgo tiešo enerģijas 
patēriņu jānorāda kopējais gada enerģijas 
patēriņš, izsakot naftas ekvivalenta tonnās 
(toe);
* attiecībā uz kopīgo atjaunojamas 
enerģijas patēriņu jānorāda kopējais gada 
enerģijas (elektrība un siltums) patēriņš, 
kura izmantota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūta enerģija, izsakot 
naftas ekvivalenta tonnās (toe);
ii) par materiālu izmantošanas efektivitāti
* attiecībā uz dažādo izmantoto materiālu 
gada plūsmu (izņemot enerģijas nesējus 
un ūdeni), izsakot tonnās;
iii) par ūdeni
* attiecībā uz gada kopējo ūdens patēriņu, 
izsakot m³;
iv) par atkritumiem
* attiecībā uz gada kopējo saražoto 
atkritumu daudzumu, izsakot tonnās;
v) par bioloģisko daudzveidību
* attiecībā uz zemes izmantošanu, izsakot 
m²;
vi) par emisijām
* attiecībā uz gada kopējām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, izsakot 
CO2 ekvivalenta tonnās;
Organizācijas kopējās gada produkcijas 
rādītājs (skaitlis B) visās ailēs ir vienāds, 
bet to pielāgo dažādiem organizāciju 
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veidiem, atkarībā no to darbības veida.
Konkrēti tas nošķir organizācijas, kas 
darbojas ražošanas nozarē (rūpniecība), 
norādot kopējo gada bruto pievienoto 
vērtību, kas izteikta miljonos EUR 
(₀ milj.), vai mazu organizāciju gadījumā 
norādot kopējo gada apgrozījumu vai 
darbinieku skaitu, savukārt organizācijām 
nozarēs, kas nenodarbojas ar ražošanu, 
šis skaitlis ir saistīts ar organizācijas 
lielumu, kas izteikts ar darbinieku skaitu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie pamatrādītāji, piemēram, kopējais energopatēriņš, neļauj salīdzināt veikumu starp 
uzņēmumiem. Šādi dati izsaka ļoti maz, pat ja tie ir saistīti ar izlaidi fiziskā vai naudas 
izteiksmē, ieskaitot pievienoto vērtību vai darbinieku skaitu. Nopietnākai veikuma 
novērtēšanai priekšnosacījums ir salīdzināmu darbību vai procesu salīdzināšana. Kopīgo 
daudzumu vietā vajadzētu ziņot par intensitāti gada laikā (piemēram, energopatēriņs 1 t 
cementa saražošanai), precīzi definējot aprēķinu metodi un sistēmas robežas (piemēram, 
materiālu veidus). Bioloģiskā daudzveidība nav raksturīga visiem organizāciju veidiem, un uz 
to jāattiecina IV pielikuma D sadaļas 3. punkts ar atsauci uz I pielikumu.

Grozījums Nr. 116
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – D sadaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Citi saistīti veikuma vides jomā rādītāji 3. Citi saistīti (apakš)nozarēm raksturīgi
veikuma vides jomā rādītāji

Ikviena organizācija katru gadu sniedz arī 
ziņojumu par sniegumu attiecībā uz 
konkrētiem vides aspektiem, kas noteikti
tās vides deklarācijā, un, ja iespējams, 
ņem vērā un sniedz atsauces uz nozares 
atsauces dokumentiem, kā minēts šīs 
regulas 46. pantā.

Ikviena organizācija katru gadu sniedz arī 
ziņojumu par sniegumu attiecībā uz 
konkrētiem vides aspektiem, kas noteikti
(apakš)nozares atsauces dokumentos, kā 
minēts šīs regulas 46. pantā, ja tādi ir 
pieejami, un par vides aspektiem, kas 
minēti I pielikumā, bet ne tiem, kas minēti 
IV pielikuma D sadaļas 2. punktā.

Šajā nolūkā organizācijas var izmantot 
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attiecīgus jau pastāvošus veikuma vides 
jomā rādītājus, pārliecinoties, ka 
izraudzītie rādītāji:
i) sniedz precīzu organizācijas veikuma 
vides jomā vērtējumu;
ii) ir skaidri un nepārprotami;
(iii) ļauj tos gadu no gada salīdzināt, lai 
novērtētu veikuma vides jomā attīstību 
organizācijā;
iv) vajadzības gadījumā ļauj tos salīdzināt 
ar nozares, valsts vai reģiona rādītājiem;
v) vajadzības gadījumā ļauj veikt 
salīdzinājumu ar reglamentējošām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi nepārprotami noteikt, ka (apakš)nozares atsauces dokumentos noteikto rādītāju 
izmantošana ir obligāta, ja tādi dokumenti ir pieejami.

Grozījums Nr. 117
Jens Holm

Regulas priekšlikums
IV Pielikums – D sadaļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Citi rādītāji, kurus var izvelēties:
Organizācijas var izvēlēties citus esošos 
veikuma vides jomā rādītājus, ne tos, kas 
definēti (apakš)nozares dokumentos, ja 
tās ir pārliecinātas, ka izvēlētie rādītāji
i) sniedz precīzu vērtējumu par 
organizācijas veikuma vides jomā;
ii) ir skaidri un nepārprotami;
iii) ļauj tos gadu gaitā salīdzināt, lai 
novērtētu, kā attīstās organizācijas 
veikums vides jomā;
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iv) ļauj tos attiecīgi salīdzināt ar nozares, 
valsts vai reģiona rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

(Šā teksta pamatā ir bijušais IV pielikuma D sadaļas 3. punkta 2) apakšpunkts.) Skaidrības 
labad rādītāji, kas noteikti nozares atsauces dokumentos, jānošķir no pašu organizāciju 
noteiktajiem rādītājiem (t. i., pēdējie jāiekļauj atsevišķā klauzulā). Turklāt pie šobrīd 
minētajiem punktiem jāpievieno kritērijs „salīdzinājums starp organizācijām”.
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