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Poprawka 38
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Celem EMAS jest wspieranie ciągłej
poprawy poziomu ekologiczności 
organizacji poprzez stworzenie i wdrażanie 
przez organizacje systemów zarządzania 
środowiskowego, systematyczną i 
obiektywną okresową ocenę działania 
takich systemów, dostarczanie informacji o 
ekologiczności, prowadzenie otwartego 
dialogu ze społeczeństwem i innymi 
zainteresowanymi stronami oraz aktywne 
zaangażowanie pracowników organizacji i 
właściwe szkolenia.

(4) Celem EMAS jest wspieranie ciągłej 
poprawy poziomu ekologiczności 
organizacji poprzez stworzenie i wdrażanie 
przez organizacje systemów zarządzania 
środowiskowego, określenie minimalnych 
wymagań i punktów odniesienia 
dotyczących ekologiczności zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi praktykami,
systematyczną i obiektywną okresową 
ocenę działania takich systemów, 
dostarczanie informacji o ekologiczności 
z wykorzystaniem porównywalnych 
wskaźników i systemów klasyfikacji,
prowadzenie otwartego dialogu ze 
społeczeństwem i innymi 
zainteresowanymi stronami oraz aktywne 
zaangażowanie pracowników organizacji 
i właściwe szkolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania dotyczące ekologiczności i punkty odniesienia powinny być zgodne z najlepszymi 
dostępnymi praktykami, a osiągnięcia organizacji w stosunku do konkurencji powinny być 
przejrzyste, aby system EMAS był systemem wiarygodnym. 

Poprawka 39
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zachęcać organizacje do 
dobrowolnego uczestnictwa w EMAS, 

(8) Należy zachęcać organizacje do 
dobrowolnego uczestnictwa w EMAS, 
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które może im przynieść dodatkowe 
korzyści w postaci mechanizmów 
kontrolnych, redukcji kosztów i poprawy 
wizerunku publicznego.

które może im przynieść dodatkowe 
korzyści w postaci mechanizmów 
kontrolnych, redukcji kosztów i poprawy 
wizerunku publicznego, pod warunkiem że 
będą one w stanie wykazać wysoki poziom 
ekologiczności.

Or. en

Uzasadnienie

Każda zachęta czy nagroda powinna być związana z wymiernymi i możliwymi do sprawdzenia 
wynikami w zakresie ekologiczności i osiągnięciami. 

Poprawka 40
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Logo EMAS powinno stanowić dla 
organizacji atrakcyjne narzędzie 
komunikacyjne i marketingowe, 
pozwalające na pogłębianie wiedzy 
klientów o systemie. Zasady stosowania 
logo EMAS należy uprościć poprzez 
zastosowanie jednego logo, zaś
obowiązujące ograniczenia należy znieść, 
chyba że mogłoby to doprowadzić do 
pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych.

(15) Logo EMAS powinno stanowić dla 
organizacji atrakcyjne narzędzie 
komunikacyjne i marketingowe, 
pozwalające na pogłębianie wiedzy 
klientów o systemie. Zasady stosowania 
logo EMAS należy uprościć poprzez 
zastosowanie jednego logo. Jednakże
obowiązujące ograniczenia należy 
wzmocnić, aby uniknąć ewentualnego 
pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych. 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji doprowadziłby do niewłaściwego używania logo i jego błędnej interpretacji 
jako etykiety ekologicznej. W związku z tym użycie logo EMAS w powiązaniu z produktami 
i działaniami promocyjnymi powinno być surowo zabronione. 
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Poprawka 41
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zagwarantowania 
adekwatności i porównywalności 
informacji, sprawozdawczość na temat 
postępów organizacji w dziedzinie 
ekologiczności należy oprzeć o ogólne
wskaźniki poziomu ekologiczności 
skoncentrowane na kluczowych obszarach 
środowiskowych. Powinno to pomóc 
organizacjom w porównaniu ich wyników 
w różnych okresach sprawozdawczych.

(18) W celu zagwarantowania 
adekwatności i porównywalności 
informacji, sprawozdawczość organizacji 
w dziedzinie ekologiczności należy oprzeć 
na charakterystycznych dla danego 
sektora wskaźnikach poziomu 
ekologiczności skoncentrowanych na 
kluczowych obszarach środowiskowych na 
poziomie procesu i produktu, przy 
wykorzystaniu odpowiednich punktów 
odniesienia i skali. Powinno to pomóc 
organizacjom w porównaniu ich wyników 
z wynikami innych organizacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźniki ogólne, takie jak całkowite zużycie energii, zazwyczaj nie mają większego 
znaczenia, ponieważ nie umożliwiają racjonalnego porównania wyników poszczególnych 
organizacji. Nawet jeśli tego typu dane są związane z wynikami fizycznymi lub finansowymi, 
w tym z wartością dodaną i liczbą pracowników, tak naprawdę mówią niewiele, podobnie jak 
porównanie danych dotyczących jabłek i pomarańczy. Warunkiem wstępnym poważnej oceny 
ekologiczności i wyznaczania punktów odniesienia jest porównanie działań lub procesów, 
które można ze sobą porównać, w tym działalności pośredniej dotyczącej na przykład 
produktów.

Poprawka 42
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dokumenty referencyjne zawierające 
najlepsze praktyki zarządzania i wskaźniki 
poziomu ekologiczności dla określonych 

(19) Należy opracować dokumenty
referencyjne zawierające najlepsze 
praktyki, minimalne wymogi dotyczące 
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sektorów należy opracować poprzez 
wymianę informacji i współpracę państw 
członkowskich. Dokumenty te powinny 
pozwolić organizacjom skuteczniej 
skoncentrować się na najważniejszych 
aspektach środowiskowych danego 
sektora.

poziomu ekologiczności i wskaźniki 
poziomu ekologiczności dla określonych 
sektorów, w tym punkty odniesienia i 
skale. Dokumenty te powinny zapewnić 
utrzymanie minimalnego poziomu 
ekologiczności, ustanowić poziom 
doskonałości, pozwolić na ocenę i 
klasyfikację osiągniętego poziomu 
ekologiczności, umożliwić znaczące 
porównania osiągów między 
organizacjami oraz pozwolić 
organizacjom skuteczniej skoncentrować 
się na najważniejszych aspektach 
środowiskowych danego sektora. 
Sporządzenie tego typu dokumentów 
powinno być następstwem programu 
priorytetowego i opierać się na przykład 
na dokumentach BREF i kryteriach 
dotyczących oznakowań ekologicznych, 
jeżeli są one dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

BREF to dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik. Dokumenty 
referencyjne dla danego sektora są niezbędne, by system EMAS stał się wymagającym 
systemem szerzenia doskonałości, wychodzącym poza tradycyjny charakter systemu 
zarządzania. 

Poprawka 43
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr xxxx/2008 
z dnia […] r. ustalającym wymagania w 
zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego 
odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu 
umożliwiono organizację akredytacji na 

(20) Niniejsze rozporządzenie utrzymuje 
obowiązujący system procedur i przepisów 
dotyczących jakości procesu udzielania 
licencji oraz nadzoru weryfikatorów 
środowiskowych, przyjęty w 1993 r. 
w ramach pierwszego rozporządzenia 
w sprawie EMAS. Oznacza to, że państwa 
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poziomie europejskim i krajowym i 
ustalono ogólne ramy akredytacji.
Niniejsze rozporządzenie stanowi 
uzupełnienie tych przepisów w 
niezbędnym zakresie, uwzględniając 
specyfikę EMAS, w szczególności 
konieczność zapewnienia 
zainteresowanym stronom wysokiej 
wiarygodności, a także, we właściwych 
przypadkach, ustanawia bardziej 
szczegółowe przepisy.

członkowskie mogą zachować obecne 
systemy udzielania licencji i systemy 
nadzoru, które w niektórych państwach 
członkowskich stanowią prawo ochrony 
środowiska, dające osobom prywatnym 
dostęp do niektórych zawodów, takich jak 
weryfikator środowiskowy. Niemniej 
jednak państwa członkowskie mogą 
korzystać z centrum akredytacji 
utworzonego na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do 
obrotu, aby spełnić postanowienia 
niniejszego rozporządzenia, zapewniając 
jednocześnie, że EMAS przewiduje 
kompetencje każdej osoby, która ubiega 
się o pracę w charakterze weryfikatora 
środowiskowego, a nie tylko organizacji. 

Przepisy te powinny służyć do 
zagwarantowania oraz stałej poprawy 
kwalifikacji weryfikatorów 
środowiskowych poprzez zapewnienie 
niezależnego i neutralnego systemu 
akredytacji i szkoleń oraz właściwego 
nadzoru nad przeprowadzanymi przez nich 
czynnościami, tym samym zapewniając 
przejrzystość i wiarygodność organizacji 
uczestniczących w EMAS.

Przepisy w zakresie EMAS powinny 
służyć do zagwarantowania oraz stałej 
poprawy kwalifikacji weryfikatorów 
środowiskowych poprzez zapewnienie 
niezależnego i neutralnego systemu 
akredytacji i szkoleń oraz właściwego 
nadzoru nad przeprowadzanymi przez nich 
czynnościami, tym samym zapewniając 
przejrzystość i wiarygodność organizacji 
uczestniczących w EMAS.

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie licencji weryfikatora środowiskowego uważa się za udzielenie pozwolenia na 
wykonywanie zawodu porównywalne z licencją inżyniera budowlanego czy audytora 
finansowego. W związku z tym należy odrzucić propozycję zmiany procedury udzielania 
licencji oraz organu odpowiedzialnego zgodnie z nowym podejściem. W przyszłości 
udzielanie licencji będzie wchodziło w zakres kompetencji państw członkowskich, które będą 
decydowały również o tym, w jaki sposób przeprowadzać procedurę udzielania zezwoleń 
weryfikatorom środowiskowym oraz nadzorować ich pracę.
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Poprawka 44
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących pomocy państwa zawartych w 
Traktacie państwa członkowskie powinny 
tworzyć zachęty dla zarejestrowanych 
przedsiębiorstw, jak np. dostęp do 
finansowania lub zachęty podatkowe w 
ramach systemów promujących 
ekologiczność przemysłu. 

(22) Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących pomocy państwa zawartych w 
Traktacie państwa członkowskie powinny 
tworzyć zachęty dla zarejestrowanych 
przedsiębiorstw osiągających wybitną 
jakość w zakresie ekologiczności, jak np. 
dostęp do finansowania lub zachęty 
podatkowe w ramach systemów 
promujących ekologiczność przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Każda zachęta czy nagroda powinna być związana z wymiernymi i możliwymi do sprawdzenia 
wynikami w zakresie ekologiczności i osiągnięciami. 

Poprawka 45
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Mając na uwadze jednolite stosowanie 
niniejszego rozporządzenia Komisja w 
stosownych przypadkach opracuje 
sektorowe dokumenty referencyjne w 
dziedzinie objętej rozporządzeniem.

(24) Mając na uwadze jednolite stosowanie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opracuje sektorowe dokumenty 
referencyjne w dziedzinie objętej 
rozporządzeniem na podstawie programu 
priorytetów zweryfikowanego przez 
państwa członkowskie i strony 
zainteresowane. 

Or. en
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Poprawka 46
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „sprawozdanie dotyczące poziomu 
ekologiczności” oznacza szczegółowe 
informacje udzielane społeczeństwu i 
innym zainteresowanym stronom, 
dotyczące poziomu ekologiczności 
organizacji i zgodności organizacji z 
obowiązującymi przepisami prawnymi w 
dziedzinie środowiska;

(16) „zaktualizowana deklaracja 
środowiskowa” oznacza corocznie 
aktualizowane dane w deklaracji 
środowiskowej; 

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz zachowania obecnej formy deklaracji środowiskowej, obowiązkowe stałoby się 
sporządzanie sprawozdań dotyczących poziomu ekologiczności w oparciu o dodatkowe 
kluczowe wskaźniki. Stanowiłoby to niedopuszczalne obciążenie, szczególnie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym proponuje się zastąpienie sprawozdań 
dotyczących poziomu ekologiczności zaktualizowanymi deklaracjami środowiskowymi. 
Propozycja ta odnosi się również do art. 6, 7, 14, 17, 18, 19 lit. i), 22 i 24.

Poprawka 47
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „weryfikator środowiskowy” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, stowarzyszenie 
lub grupę takich osób, kwalifikujące się 
jako organ oceny zgodności zgodnie z 
definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) 
nr xxxx/2008, które otrzymały akredytację 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia; 

(18) „weryfikator środowiskowy” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, stowarzyszenie 
lub grupę takich osób, które otrzymały 
akredytację zgodnie z procedurami 
i warunkami opisanymi w rozdziale V 
i które są niezależne od właściwej 
organizacji;



PE419.878v01-00 10/62 AM\765244PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Już od kilku lat w państwach członkowskich obowiązuje dobrze funkcjonujący i sprawdzony 
system akredytacji. Zmiana tego dobrze funkcjonującego systemu, wprowadzonego w oparciu 
o postanowienia art. 5 EMAS II, przyniosłaby skutek odwrotny do zamierzonego. Proces 
wzajemnej oceny wykazał, że systemy te funkcjonują prawidłowo.

Poprawka 48
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) „centrum akredytacji” oznacza
krajowy organ akredytacji w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr xxxx/2008.

(26) „centrum udzielania licencji” oznacza
organ wyznaczony przez dane państwo 
członkowskie do wydawania licencji 
weryfikatorom środowiskowym, 
odpowiedzialny za nadzorowanie pracy 
tych osób lub organizacji. Państwa 
członkowskie mogą na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008
wyznaczać własne centra akredytacji jako 
organy zatwierdzające na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Już od kilku lat w państwach członkowskich obowiązuje dobrze funkcjonujący i sprawdzony 
system akredytacji. Zgodnie z zasadą pomocniczości system ten powinien pozostać w gestii 
państw członkowskich.
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Poprawka 49
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 i ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o rejestrację organizacji spoza 
Wspólnoty można składać dowolnemu 
właściwemu organowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada 
akredytację weryfikator środowiskowy, 
który dokonał weryfikacji i zatwierdzenia 
systemu zarządzania środowiskowego 
organizacji.
3. Organizacja, która posiada obiekty w 
jednym lub kilku państwach 
członkowskich, może złożyć wniosek o 
jedną wspólną rejestrację wszystkich lub 
niektórych obiektów.

3. Organizacja, która posiada obiekty w 
kilku państwach członkowskich, może 
złożyć wniosek o jedną wspólną rejestrację 
wszystkich lub niektórych obiektów.
Wspólnej rejestracji można dokonać 
dopiero po zarejestrowaniu wszystkich 
odnośnych obiektów we właściwym 
państwie członkowskim.

Wniosek o jedną wspólną rejestrację składa 
się właściwemu organowi w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się 
siedziba organizacji lub centrum 
zarządzania wyznaczone dla celów 
niniejszego przepisu.

Wniosek o jedną wspólną rejestrację składa 
się właściwemu organowi w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się 
siedziba organizacji lub centrum 
zarządzania wyznaczone dla celów 
niniejszego przepisu.

3a. Wnioski o rejestrację składane przez 
organizacje spoza Wspólnoty przedstawia 
się organowi, który ma zostać utworzony 
przez Komisję zgodnie z art. 11a.
3b. W przypadku, gdy wspólna rejestracja, 
o której mowa w ust. 3, obejmuje obiekty 
znajdujące się poza terytorium Wspólnoty, 
ust. 3 i 3a stosuje się na zasadzie mutatis 
mutandis.

Or. de

Uzasadnienie

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
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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.

Poprawka 50
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje mogą przeprowadzić 
konsultacje z organem, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, mającym siedzibę w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja składa wniosek o rejestrację.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 władze miałyby obowiązek stworzenia systemu, który gwarantowałby 
dostarczanie organizacjom na ich prośbę informacji i świadczenie pomocy związanej 
z wymogami prawnymi dotyczącymi środowiska podczas procesu rejestracji. Doprowadziłoby 
to jednak do znacznych utrudnień administracyjnych, obciążających właściwe władze.

Poprawka 51
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje mogą przeprowadzić 
konsultacje z organem, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, mającym siedzibę w państwie 
członkowskim, w którym organizacja 

2. Organizacje mogą przeprowadzić 
konsultacje z organem, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3. Z kolei obiekty znajdujące 
się poza terytorium Wspólnoty mogą 
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składa wniosek o rejestrację. zwracać się do organu, który ma zostać 
ustanowiony przez Komisję zgodnie 
z art. 11a. 

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli procedura rejestracji zostanie zorganizowana zgodnie z punktem A, przydział 
wymogów dotyczących informacji może zostać uproszczony. Rozwiązanie zaproponowane 
przez Komisję spowodowałoby nadmierne obciążenia administracyjne, ponieważ zgodnie 
z tym systemem każdy właściwy organ musiałby dostarczać informacje, o których mowa 
w art. 33 ust. 1 i 2. Oznacza to, że organy te musiałyby dostarczać informacje na temat 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz właściwych 
organów wykonawczych na całym świecie. Obciążyłoby to te organy nadmiarem prac, a także 
znacznie zwiększyłoby koszty procedury rejestracyjnej.

Poprawka 52
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świetle wyników przeglądu 
organizacje opracowują i wdrażają system 
zarządzania środowiskowego obejmujący 
wszystkie wymagania, o których mowa w 
załączniku II, oraz w stosownych 
przypadkach uwzględniający najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego dla 
danego sektora, o których mowa w art. 46.

4. W świetle wyników przeglądu 
organizacje opracowują i wdrażają system 
zarządzania środowiskowego obejmujący 
wszystkie wymagania, o których mowa w 
załączniku II. 

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadmiernej biurokratyzacji EMAS, należy zrezygnować z koncepcji utworzenia 
systemu najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego w poszczególnych sektorach. 
Organizacje znacznie różnią się między sobą i nie mogą być opisane w oparciu 
o charakterystykę danego sektora. Ponadto przedmiotowe rozporządzenie ustanawia nowe 
warunki rejestracji i autoryzacji w odniesieniu do procedur, które nie mogą być 
w odpowiedni sposób monitorowane przez odnośne organizacje. Oprócz tego konieczne 
byłoby systematyczne aktualizowanie dokumentów referencyjnych.



PE419.878v01-00 14/62 AM\765244PL.doc

PL

Poprawka 53
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świetle wyników przeglądu 
organizacje opracowują i wdrażają system 
zarządzania środowiskowego obejmujący 
wszystkie wymagania, o których mowa w 
załączniku II, oraz w stosownych 
przypadkach uwzględniający najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego dla
danego sektora, o których mowa w art. 46.

4. W świetle wyników przeglądu 
organizacje opracowują i wdrażają system 
zarządzania środowiskowego obejmujący 
wszystkie wymagania, o których mowa w 
załączniku II, oraz w stosownych 
przypadkach stosują się do wymogów 
dotyczących danego sektora, o których 
mowa w art. 46.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wymóg stosowania się do postanowień dokumentów sektorowych, a nie 
jedynie „uwzględniania ich”.

Poprawka 54
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje przedstawiają dowody 
rzeczowe lub dokumenty wykazujące, że 
organizacja spełnia wszystkie określone 
stosowne wymogi prawne w dziedzinie 
środowiska.

5. Organizacje oświadczają, że w świetle 
wyników audytu środowiskowego nie 
istnieją podstawy, by podejrzewać 
naruszenie wymogów prawnych w 
dziedzinie środowiska.

Organizacje mogą zwrócić się do 
właściwego organu egzekucyjnego o 
wydanie oświadczenia o zgodności 
zgodnie z art. 33 ust. 5.
Organizacje spoza Wspólnoty dokonują 
również odniesienia do wymogów 

Organizacje i obiekty spoza Wspólnoty 
dokonują również odniesienia do 
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prawnych w dziedzinie środowiska 
mających zastosowanie do podobnych 
organizacji w państwach członkowskich, w 
których organizacja zamierza złożyć 
wniosek.

wymogów prawnych w dziedzinie 
środowiska mających zastosowanie do 
podobnych organizacji i obiektów 
działających na terenie Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 55
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje przedstawiają dowody 
rzeczowe lub dokumenty wykazujące, że 
organizacja spełnia wszystkie określone 
stosowne wymogi prawne w dziedzinie 
środowiska.

5. Organizacje przedstawiają dowody 
rzeczowe lub dokumenty wykazujące, że 
organizacja spełnia wszystkie określone 
stosowne wymogi prawne w dziedzinie 
środowiska oraz w miarę możliwości, 
wskazujące, że organizacja spełnia 
przynajmniej te wymogi, które zostały 
określone we właściwym dokumencie 
BREF.

Or. en

Uzasadnienie

BREF to dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik. Dokumenty 
referencyjne dla danego sektora są niezbędne, by system EMAS stał się wymagającym 
systemem szerzenia doskonałości, wychodzącym poza tradycyjny charakter systemu 
zarządzania. 



PE419.878v01-00 16/62 AM\765244PL.doc

PL

Poprawka 56
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Organizacje przygotowują deklarację 
środowiskową zgodnie z wymaganiami 
części B załącznika IV.

7. Organizacje przygotowują deklarację 
środowiskową zgodnie z wymaganiami 
części B załącznika IV.

W przypadku, gdy dla danego sektora 
dostępne są sektorowe dokumenty 
referencyjne, o których mowa w art. 46, 
ocenę poziomu ekologiczności organizacji 
przeprowadza się na podstawie 
stosownego dokumentu.

Or. de

Uzasadnienie

Dokumenty referencyjne, o których mowa w art. 46, przyczyniłyby się do zwiększenia 
biurokracji. Ponadto nie stanowią one jedynie narzędzi, lecz również zasadnicze warunki 
wstępne procesu rejestracyjnego, i jako takie musiałyby być stosowane w sposób wiążący. To 
stanowiłoby niepotrzebne utrudnienie dla użytkowników systemu i ograniczyłoby liczbę 
chętnych do uczestniczenia w tym systemie.

Poprawka 57
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy dla danego sektora 
dostępne są sektorowe dokumenty 
referencyjne, o których mowa w art. 46, 
ocenę poziomu ekologiczności organizacji 
przeprowadza się na podstawie
stosownego dokumentu.

W przypadku, gdy dla danego sektora 
dostępne są sektorowe dokumenty 
referencyjne, o których mowa w art. 46, 
organizacja stosuje się do postanowień
stosownego dokumentu.



AM\765244PL.doc 17/62 PE419.878v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Należy wymagać stosowania się do dostępnych sektorowych dokumentów referencyjnych. 

Poprawka 58
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o rejestrację, zawierający 
wymienione niżej elementy, składa się 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
zgodnie z art. 3:

2. Wniosek o rejestrację, zawierający 
wymienione niżej elementy, składa się 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
zgodnie z art. 3:

a) zatwierdzona deklaracja środowiskowa 
w formacie elektronicznym;

a) zatwierdzona deklaracja środowiskowa 
w formacie oryginalnym;

b) deklaracja, o której mowa w art. 24 ust. 
9, podpisana przez weryfikatora 
środowiskowego, który zatwierdził 
deklarację środowiskową;

b) deklaracja, o której mowa w art. 24 ust. 
9, podpisana przez weryfikatora 
środowiskowego, który zatwierdził 
deklarację środowiskową;

c) wypełniony formularz zawierający 
przynajmniej informacje określone w 
załączniku VI;

c) wypełniony formularz zawierający 
przynajmniej informacje określone w 
załączniku VI.

d) dowód uiszczenia stosownych opłat. Podczas składania wniosku lub 
bezpośrednio po jego złożeniu organizacja 
przekazuje właściwemu organowi 
dokument zawierający treść deklaracji 
środowiskowej, który może zostać 
opublikowany w Internecie.

Or. de

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 59
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dowody świadczące o zachowaniu 
zgodności z wymogami określonymi 
w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas składania wniosku o rejestrację należy udowodnić, że zastosowano się do 
postanowień art. 4.

Poprawka 60
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarejestrowana organizacja co roku: 2. Ponadto zarejestrowana organizacja:
a) przeprowadza audyt wewnętrzny w 
odniesieniu do poziomu ekologiczności 
oraz spełnienia stosownych wymogów 
prawnych w dziedzinie środowiska 
zgodnie z wymaganiami załącznika III,

a) przeprowadza audyt wewnętrzny w 
odniesieniu do poziomu ekologiczności 
oraz spełnienia stosownych wymogów 
prawnych w dziedzinie środowiska 
zgodnie z wymaganiami załącznika III,

b) przygotowuje sprawozdanie dotyczące 
poziomu ekologiczności zgodnie z 
wymaganiami określonymi w części C i D 
załącznika IV,

b) co roku przygotowuje sprawozdanie 
dotyczące poziomu ekologiczności zgodnie 
z wymaganiami określonymi w części C i 
D załącznika IV,

c) przekazuje właściwemu organowi
zatwierdzone sprawozdanie dotyczące 

c) przekazuje właściwemu organowi
zatwierdzone sprawozdanie dotyczące 
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poziomu ekologiczności, poziomu ekologiczności.
d) przekazuje właściwemu organowi 
wypełniony formularz zawierający 
przynajmniej informacje określone w 
załączniku VI.

Or. de

Uzasadnienie

Wymaganie dotyczące przeprowadzania audytu co roku jest sprzeczne z postanowieniami 
punktu 4 załącznika III, który przewiduje cykl audytu powtarzający się w odstępach czasu nie 
dłuższych niż 3 lata, ustalany indywidualnie. Wymóg dotyczący przedstawiania dokumentów 
co roku jest zbędny z administracyjnego punktu widzenia. Wystarczy informować 
o wprowadzonych zmianach. Nie wymaga to jednak odzwierciedlenia w przepisach.

Poprawka 61
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przygotowuje sprawozdanie dotyczące 
poziomu ekologiczności zgodnie z 
wymaganiami określonymi w części C i D 
załącznika IV,

b) przygotowuje zaktualizowaną 
deklarację środowiskową zgodnie 
z wymaganiami określonymi w części C 
załącznika IV,

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowywanie sprawozdań dotyczących poziomu ekologiczności zgodnie 
z postanowieniami części C i D załącznika wiąże się z niedopuszczalnymi obciążeniami 
administracyjnymi dla przedsiębiorstw i nie można popierać takiego rozwiązania. Należy 
utrzymać obowiązującą praktykę corocznego aktualizowania deklaracji środowiskowych.
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Poprawka 62
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwo dla małych organizacji Zasady obowiązujące małe organizacje
1. Na prośbę małej organizacji właściwy 
organ dokonuje przedłużenia trzyletniego 
okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, na 
maksymalnie pięć lat, lub rocznego 
okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, na 
maksymalnie dwa lata, o ile spełnione 
zostały następujące warunki:

1. W przypadku małych organizacji 
roczny okres, o którym mowa w art. 6 
ust. 2, zostaje przedłużony na maksymalnie 
trzy lata, o ile spełnione zostały 
następujące warunki:

a) nie występują zagrożenia dla 
środowiska;

a) nie występują szczególne zagrożenia dla 
środowiska;

b) organizacja nie planuje zmian 
operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego; oraz

b) organizacja nie planuje znaczących 
zmian operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego; oraz

c) nie występują znaczące lokalne 
problemy związane ze środowiskiem.

c) nie występują znaczące lokalne 
problemy związane ze środowiskiem, do 
których organizacja się przyczynia.

2. W celu uzyskania przedłużenia, o 
którym mowa w ust. 1, przedmiotowa 
organizacja składa wniosek właściwemu 
organowi, który dokonał rejestracji 
organizacji, oraz przedstawia dowody na 
spełnienie warunków przyznania 
odstępstwa.
3. Organizacje korzystające z przedłużenia 
na dwa lata, o którym mowa w ust. 1, 
przekazują niezatwierdzone sprawozdanie 
dotyczące poziomu ekologiczności 
właściwemu organowi każdego roku, w 
którym są zwolnione z obowiązku 
zatwierdzenia sprawozdania dotyczącego 
poziomu ekologiczności.

3. Organizacje te co roku przekazują 
niezatwierdzone sprawozdanie dotyczące 
poziomu ekologiczności właściwemu 
organowi. 

Or. de

Uzasadnienie

Częstotliwość przeprowadzania audytu oraz dostarczania sprawozdania dotyczącego 
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poziomu ekologiczności i deklaracji środowiskowej proponowana przez Komisję dla małych 
organizacji jest niewykonalna. Procedura ta jest skomplikowana i doprowadzi do 
nadmiernych obciążeń administracyjnych. System proponowany w ramach pierwszego 
rozporządzenia w sprawie EMAS jest lepszy. Zgodnie z jego zasadami małe organizacje są 
zwolnione z obowiązku corocznego zatwierdzania. Z uwagi na to, że to właściwy organ 
ostatecznie decyduje o tym, czy procedura rejestracyjna ma być kontynuowana, wyżej 
wymieniona procedura staje się zbędna.

Poprawka 63
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na prośbę małej organizacji właściwy 
organ dokonuje przedłużenia trzyletniego 
okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, na 
maksymalnie pięć lat, lub rocznego 
okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, na 
maksymalnie dwa lata, o ile spełnione 
zostały następujące warunki:

1. Deklaracja środowiskowa jest 
aktualizowana co roku i zatwierdzana 
przez weryfikatora środowiskowego. 
Dopuszczalne jest odejście od rocznego 
trybu zatwierdzania, o ile spełnione 
zostały następujące warunki:

a) nie występują zagrożenia dla 
środowiska;

a) nie występują znaczące zagrożenia dla 
środowiska;

b) organizacja nie planuje zmian 
operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego; oraz

b) organizacja nie planuje zmian 
operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego; oraz

c) nie występują znaczące lokalne 
problemy związane ze środowiskiem.

c) nie występują znaczące lokalne 
problemy związane ze środowiskiem.

2. W celu uzyskania przedłużenia, o 
którym mowa w ust. 1, przedmiotowa 
organizacja składa wniosek właściwemu 
organowi, który dokonał rejestracji 
organizacji, oraz przedstawia dowody na 
spełnienie warunków przyznania 
odstępstwa.
3. Organizacje korzystające z przedłużenia 
na dwa lata, o którym mowa w ust. 1, 
przekazują niezatwierdzone sprawozdanie 
dotyczące poziomu ekologiczności 
właściwemu organowi każdego roku, w 
którym są zwolnione z obowiązku 
zatwierdzenia sprawozdania dotyczącego 
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poziomu ekologiczności.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo należy utrzymać roczny tryb zatwierdzania zgodnie z normą ISO 14001, można 
jednak wprowadzić odstępstwa w przypadku MŚP, jeżeli zostaną spełnione ww. warunki. 
Występowanie z wnioskiem do właściwego organu nie jest konieczne, ponieważ osobą 
decydującą o ewentualnym odstąpienia od rocznego trybu zatwierdzania jest weryfikator 
środowiskowy.

Poprawka 64
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacja nie planuje zmian
operacyjnych systemu zarządzania 
środowiskowego; oraz

b) organizacja nie planuje znaczących 
zmian, o których mowa w art. 8; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki związane z obsługą systemu EMAS wiążą się z dużymi kosztami 
administracyjnymi, na które MŚP często nie mogą sobie pozwolić. Aby ułatwić dostęp do 
systemu europejskim MŚP, koszty te należy ograniczyć w przypadku, gdy dana organizacja 
nie planuje wprowadzania znaczących zmian w systemie produkcyjnym oraz gdy nie ma 
powodu, by spodziewać się nowych zagrożeń środowiskowych bądź lokalnych problemów 
związanych ze środowiskiem.

Poprawka 65
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku dokonania w 
zarejestrowanej organizacji znaczących 
zmian, organizacja przeprowadza 
dodatkowy przegląd środowiskowy tych 
zmian, uwzględniający aspekty 
środowiskowe i oddziaływanie na 
środowisko.

1. Jeżeli zarejestrowana organizacja 
planuje wprowadzić znaczące zmiany, 
organizacja przeprowadza dodatkowy 
przegląd środowiskowy tych zmian, 
uwzględniający aspekty środowiskowe i 
oddziaływanie na środowisko.

Or. it

Uzasadnienie

System EMAS nie powinien stanowić przeszkody w rozwoju technologicznym ani w planach 
produkcyjnych firmy, lecz powinien być zgodny z rozwojem przemysłowym i gwarantować 
spełnienie związanych z nim norm środowiskowych.

Poprawka 66
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uaktualniony przegląd środowiskowy i 
zmieniona polityka środowiskowa są 
weryfikowane i zatwierdzane. 

3. Uaktualniony przegląd środowiskowy i 
zmieniona polityka środowiskowa są 
weryfikowane i zatwierdzane po 
wprowadzeniu zmian.

Or. it

Uzasadnienie

System EMAS nie powinien stanowić przeszkody w rozwoju technologicznym ani w planach 
produkcyjnych firmy, lecz powinien być zgodny z rozwojem przemysłowym i gwarantować 
spełnienie związanych z nim norm środowiskowych.
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Poprawka 67
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarejestrowana organizacja opracowuje 
program audytowy gwarantujący, że w 
danym okresie, nieprzekraczającym trzech 
lat, cała działalność organizacji będzie 
podlegać audytowi zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
III.

1. Zarejestrowana organizacja opracowuje 
program audytowy gwarantujący, że w 
danym okresie, nieprzekraczającym trzech 
lat, podlegającym postanowieniom art. 7, 
cała działalność organizacji będzie 
podlegać audytowi zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
III.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie tego artykułu do postanowień art. 7 dotyczącego odstępstw dla 
małych organizacji.

Poprawka 68
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Logo EMAS określone w załączniku V 
może być stosowane wyłącznie przez 
zarejestrowane organizacje i tylko w 
okresie ważności ich rejestracji.

1. Logo EMAS określone w załączniku V 
powinno być stosowane wyłącznie przez 
zarejestrowane organizacje i tylko w 
okresie ważności ich rejestracji.

Or. el
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Poprawka 69
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Logo EMAS może być stosowane 
wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku V.

2. Logo EMAS powinno być stosowane 
wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku V.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczne jest sprecyzowanie sformułowania celem uniknięcia wszelkich możliwych błędnych 
interpretacji.

Poprawka 70
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy organizacja, zgodnie 
z art. 3 ust. 5 zdecyduje, że nie wszystkie 
jej obiekty na terytorium Wspólnoty 
zostaną włączone do wspólnej rejestracji, 
zapewnia ona wyraźne rozróżnienie 
obiektów objętych rejestracją w swoich 
kontaktach ze społeczeństwem i przy 
stosowaniu logo EMAS.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten skutecznie wymusza włączenie wszystkich obiektów organizacji na terytorium
Wspólnoty do systemu EMAS oraz wspólnej rejestracji. W związku z tym postanowienia te 
mogą zostać w pełni usunięte, jeżeli system rejestracji został przyjęty w ramach pozycji A.
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Poprawka 71
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Logo nie stosuje się w połączeniu z 
porównawczymi twierdzeniami 
dotyczącymi innych działań i usług lub w 
sposób, który mógłby doprowadzić do 
pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych.

4. Logo nie stosuje się w połączeniu z 
porównawczymi twierdzeniami 
dotyczącymi innych działań i usług lub w 
sposób, który mógłby doprowadzić do 
pomylenia z etykietami produktów 
ekologicznych. Surowo zabronione jest 
zwłaszcza stosowanie logo na produktach, 
ich opakowaniu, na ulotkach 
informacyjnych lub w reklamach 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji mógłby doprowadzić do wystąpienia szeregu ewentualnych nadużyć, 
ponieważ istniałoby prawdopodobieństwo błędnej interpretacji logo jako oznakowania 
ekologicznego. W rezultacie należy surowo zabronić stosowania logo EMAS w połączeniu z 
produktami i reklamą.

Poprawka 72
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Komisja wyznacza właściwy organ 
odpowiedzialny za wykonywanie 
następujących czynności:
a) prowadzenie europejskiego rejestru 
organizacji zarejestrowanych;
b) utworzenie i dalszy rozwój platformy 
internetowej na potrzeby europejskiego 
rejestru, która jest wykorzystywana przez 
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właściwe organy państw członkowskich w 
celach rejestracji;
c) rejestracja organizacji spoza Wspólnoty 
lub obiektów spoza Wspólnoty mających 
swoje siedziby na terytorium Wspólnoty;
d) przygotowywanie organizacji forum 
właściwych organów przewidzianego w 
art. 15;
e) przygotowywanie wzajemnej oceny 
przewidzianej w art. 16.

Or. de

Uzasadnienie

Koordynacja działań właściwych organów, a zwłaszcza rozwoju jednolitej platformy 
internetowej, powinna być scentralizowana podobnie jak czynności związane z rejestracją 
organizacji i obiektów spoza Wspólnoty. Znacznie zmniejszyłoby to koszty rejestracji.

Poprawka 73
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozważania uwag przekazanych przez 
zainteresowane strony, w tym centra 
akredytacji i właściwe organy egzekucyjne, 
dotyczących organizacji ubiegających się o 
rejestrację lub już zarejestrowanych,

a) rozważania uwag przekazanych przez 
zainteresowane strony, w tym centra 
akredytacji i właściwe organy egzekucyjne 
oraz organy przedstawicielskie 
organizacji, dotyczących organizacji 
ubiegających się o rejestrację lub już 
zarejestrowanych,

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć możliwość korzystania z obserwacji organizacji już 
zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestracji; należy również ustalić warunki 
regulujące mechanizm, za pomocą którego organizacje mogą wspólnie przyczyniać się do 
skutecznego zarządzania systemem, tak aby zapewnić zrównoważone funkcjonowanie 
właściwych organów.
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Poprawka 74
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy tworzą i prowadzą 
rejestr organizacji zarejestrowanych w ich 
państwach członkowskich, zawierający 
deklaracje środowiskowe lub sprawozdania 
dotyczące poziomu ekologiczności 
organizacji w formacie elektronicznym, 
oraz co miesiąc aktualizują rejestr.

2. Właściwe organy prowadzą określony 
rejestr dotyczący organizacji 
zarejestrowanych w ich państwach 
członkowskich, zawierający deklaracje 
środowiskowe lub sprawozdania dotyczące 
poziomu ekologiczności organizacji w 
formacie elektronicznym.

Rejestr jest publicznie dostępny na stronie 
internetowej.

Rejestr jest publicznie dostępny na stronie 
internetowej.

Or. de

Uzasadnienie

Rejestr powinien podlegać standaryzacji i należy zrezygnować z jego comiesięcznych 
aktualizacji. Od 2001 r. Niemcy prowadzą zdecentralizowany rejestr internetowy, który 
aktualizowany jest w czasie rzeczywistym.

Poprawka 75
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy co miesiąc informują 
Komisję o zmianach dokonanych w 
rejestrze, o którym mowa w ust. 2.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Rejestr powinien podlegać standaryzacji i należy zrezygnować z jego comiesięcznych 
aktualizacji. Od 2001 r. Niemcy prowadzą zdecentralizowany rejestr internetowy, który 
aktualizowany jest w czasie rzeczywistym.

Poprawka 76
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy organizacja składa 
wniosek o rejestrację, właściwy organ 
dokonuje jej rejestracji i nadaje jej numer 
rejestracyjny, o ile spełnione zostały 
następujące warunki:

2. W przypadku, gdy organizacja składa 
wniosek o rejestrację, właściwy organ 
dokonuje jej rejestracji i nadaje jej numer 
rejestracyjny, o ile spełnione zostały 
następujące warunki:

a) właściwy organ otrzymał wniosek o 
rejestrację zawierający wszystkie 
dokumenty, o których mowa w art. 5 ust. 2 
lit. a)-d).

a) właściwy organ otrzymał wniosek o 
rejestrację zawierający wszystkie 
dokumenty, o których mowa w art. 5 ust. 2 
lit. a)-d).

b) właściwy organ sprawdził, że 
weryfikacja i zatwierdzenie zostały 
dokonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art. 24-27; oraz

b) właściwy organ nie ma żadnych 
podstaw, by podejrzewać, że weryfikacja i 
zatwierdzenie nie zostały dokonane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w 
art. 24-27; oraz

c) właściwy organ jest przekonany, na 
podstawie otrzymanych dowodów 
rzeczowych lub pozytywnego 
sprawozdania właściwego organu 
egzekucyjnego, o przestrzeganiu 
przepisów przez organizację.

c) właściwy organ nie ma żadnych 
podstaw, by podejrzewać, że dana 
organizacja narusza odnośne przepisy w 
zakresie ochrony środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawki te są kontynuacją pozycji D. Aby zmniejszyć uciążliwość procedury, właściwy 
organ nie będzie powtarzał we własnym zakresie żadnych szeroko zakrojonych badań, które 
zostały już przeprowadzone przez weryfikatora środowiskowego lub organ rejestracyjny.
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Poprawka 77
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli właściwy organ otrzyma od 
centrum akredytacji sprawozdanie z 
nadzoru, świadczące o tym, że czynności 
weryfikatora środowiskowego nie zostały 
przeprowadzone w sposób pozwalający na 
uzyskanie pewności, że organizacja spełnia 
wymagania niniejszego rozporządzenia, 
odmawia on rejestracji tej organizacji.

5. Jeżeli właściwy organ otrzyma od 
centrum akredytacji sprawozdanie z 
nadzoru, świadczące o tym, że czynności 
weryfikatora środowiskowego nie zostały 
przeprowadzone w sposób pozwalający na 
uzyskanie pewności, że organizacja spełnia 
wymagania niniejszego rozporządzenia, 
odmawia on rejestracji tej organizacji. 
Właściwy organ zwraca się do organizacji 
z prośbą o przedłożenie nowego wniosku 
rejestracyjnego. Centrum akredytacji 
przeprowadza kontrolę czynności 
weryfikatora środowiskowego i daje temu 
weryfikatorowi możliwość wyrażenia 
swojego zdania na określony temat. Jeżeli 
nie udzieli on zadowalających wyjaśnień, 
jego akredytacja jako organu oceny 
zgodności określonego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr xxxx/2008 
zostanie zawieszona.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli wniosek rejestracyjny przedłożony przez organizację został odrzucony ze względu na 
fakt, że czynności weryfikatora środowiskowego nie zostały przeprowadzone w sposób 
pozwalający na uzyskanie pewności, że organizacja spełnia wymagania przedmiotowego 
rozporządzania, centrum akredytacji powinno zwrócić się do tej organizacji z prośbą o 
przedłożenie nowego wniosku oraz przeprowadzić dochodzenie w sprawie czynności 
weryfikatora celem uniknięcia przypadków braku kompetencji lub korupcji.
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Poprawka 78
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli właściwy organ otrzymał od 
centrum akredytacji sprawozdanie z 
nadzoru dostarczające dowodów na to, że 
czynności weryfikatora środowiskowego 
nie zostały wykonane w sposób 
dostatecznie prawidłowy, aby potwierdzić 
spełnianie przez organizację 
zarejestrowaną w EMAS wymagań 
niniejszego rozporządzenia, rejestracja 
zostaje zawieszona.

2. To samo stosuje się, jeśli właściwy 
organ otrzymał od centrum akredytacji 
sprawozdanie z nadzoru dostarczające 
dowodów na to, że czynności weryfikatora 
środowiskowego nie zostały wykonane w 
sposób dostatecznie prawidłowy, aby 
potwierdzić spełnianie przez organizację 
zarejestrowaną w EMAS wymagań 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie, że organizacja jest w stanie przeprowadzić 
przesłuchanie zgodnie z wymogami prawnymi, zanim podejmie niekorzystną decyzję.

Poprawka 79
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarejestrowana organizacja zostaje, 
odpowiednio, objęta zawieszeniem 
rejestracji lub usunięta z rejestru, jeżeli w 
ciągu miesiąca od chwili zaistnienia 
takiego obowiązku nie przedłoży 
właściwemu organowi któregokolwiek z 
poniższych:

3. Zarejestrowana organizacja zostaje, 
odpowiednio, objęta zawieszeniem 
rejestracji lub usunięta z rejestru, jeżeli w 
ciągu trzech miesięcy od chwili zaistnienia 
takiego obowiązku nie przedłoży 
właściwemu organowi zatwierdzonych 
aktualizacji deklaracji środowiskowych, 
sprawozdania dotyczącego poziomu 
ekologiczności lub podpisanej deklaracji, o 
której mowa w art. 24 ust. 9;

a) zatwierdzonych aktualizacji deklaracji 
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środowiskowych, sprawozdania 
dotyczącego poziomu ekologiczności lub 
podpisanej deklaracji, o której mowa w art. 
24 ust. 9;

b) formularza, zawierającego 
przynajmniej informacje wymienione w 
załączniku VI dotyczące organizacji. 

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenie właściwych organów pokazuje, że jeden miesiąc to za krótko. Opóźnienia 
mogą wystąpić nie z winy organizacji (choroba weryfikatora środowiskowego, 
nieuzasadniona odmowa zatwierdzenia przez weryfikatora środowiskowego itd.), co nie w 
każdym przypadku powinno natychmiast skutkować zawieszeniem. Przedłożenie formularza 
uważa się za zbędne.

Poprawka 80
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwy organ może podjąć decyzję o 
kontynuacji rejestracji organizacji, jeżeli 
wykazane zostało, że niezgodność nie 
wynika ze złych intencji oraz że same 
przyczyny niezgodności zostały usunięte.

Or. it

Uzasadnienie

Właściwy organ powinien mieć możliwość kontynuacji rejestracji, jeżeli wykazane zostało, że 
niezgodność ze strony organizacji nie wynika ze złych intencji, a w związku z tym została 
popełniona przez przypadek, jak również możliwość sprawdzenia, czy przyczyny niezgodności 
zostały usunięte.
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Poprawka 81
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy powołują forum 
właściwych organów ze wszystkich państw 
członkowskich (zwane dalej „forum”). 
Forum zbiera się przynajmniej raz do roku, 
w obecności przedstawiciela Komisji.

1. Właściwe organy powołują forum 
właściwych organów ze wszystkich państw 
członkowskich (zwane dalej „forum”). 
Forum zbiera się przynajmniej raz do roku, 
w obecności przedstawiciela Komisji. 
Forum zaprasza do uczestnictwa w nim 
organy przedstawicielskie organizacji.

Or. it

Uzasadnienie

Uczestnictwo organów przedstawicielskich organizacji pomoże lepiej przystosować system do 
potrzeb przedsiębiorstw.

Poprawka 82
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Forum organizuje wzajemną ocenę w 
celu określenia zgodności systemu 
rejestracji każdego właściwego organu z 
niniejszym rozporządzeniem oraz w celu 
opracowania zharmonizowanego podejścia 
w odniesieniu do stosowania przepisów 
związanych z rejestracją.

1. Forum organizuje wzajemną ocenę w 
celu określenia zgodności systemu 
rejestracji każdego właściwego organu z 
niniejszym rozporządzeniem oraz w celu 
opracowania zharmonizowanego podejścia 
w odniesieniu do stosowania przepisów 
związanych z rejestracją.

2. Ocena wzajemna jest przeprowadzana 
regularnie, przynajmniej raz na cztery 
lata. We wzajemnej ocenie biorą udział 
wszystkie właściwe organy.
3. Wzajemna ocena obejmuje 
przynajmniej ocenę zasad i procedur 
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dotyczących:
a) rejestracji;
b) odmowy dokonania rejestracji;
c) zawieszenia wpisu organizacji w 
rejestrze, o którym mowa w art. 12 ust. 2;
d) usunięcia organizacji z rejestru, o 
którym mowa w art. 12 ust. 2;
e) zarządzania rejestrem, o którym mowa 
w art. 12 ust. 2.
4. Komisja ustala procedury 
przeprowadzania oceny, w tym 
odpowiednie procedury odwoławcze 
przeciwko decyzjom przyjętym w wyniku 
oceny.
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
5. Forum przekazuje Komisji coroczne 
sprawozdanie z oceny wzajemnej. 

2. Forum przekazuje Komisji coroczne 
sprawozdanie z oceny wzajemnej. 

Sprawozdanie jest udostępnione 
publicznie.

Sprawozdanie jest udostępnione 
publicznie.

Or. de

Uzasadnienie

Procedura oceniania zaproponowana przez Komisję jest zbyt kłopotliwa. Działania 
właściwych organów mogą być w należyty sposób koordynowane przy pomocy instrumentów 
określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie EMAS.

Poprawka 83
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wzajemna ocena obejmuje przynajmniej 3. Wzajemna ocena obejmuje przynajmniej 
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ocenę zasad i procedur dotyczących: ocenę zasad i procedur oraz opinii 
wyrażonych przez organizacje lub w ich 
imieniu dotyczących:

Or. it

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę wszelkie problemy lub propozycje zgłaszane przez organizacje 
odnośnie do funkcjonowania systemu.

Poprawka 84
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spełnienie przez organizację wszystkich 
wymagań niniejszego rozporządzenia 
dotyczących wstępnego przeglądu 
środowiskowego, systemu zarządzania 
środowiskowego, audytu środowiskowego 
i jego wyników oraz deklaracji 
środowiskowej lub sprawozdania 
dotyczącego poziomu ekologiczności;

a) spełnienie przez organizację wszystkich 
wymagań niniejszego rozporządzenia 
dotyczących wstępnego przeglądu 
środowiskowego, systemu zarządzania 
środowiskowego, audytu środowiskowego 
i jego wyników, deklaracji środowiskowej 
lub sprawozdania dotyczącego poziomu 
ekologiczności oraz, o ile to możliwe, 
sektorowych dokumentów referencyjnych 
określonych w art. 46; 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia zgodność z wymogami dotyczącymi sektorowych dokumentów 
referencyjnych.
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Poprawka 85
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ponadto przynajmniej co 12 miesięcy 
weryfikator środowiskowy zatwierdza 
wszelkie uaktualnione informacje zawarte 
w deklaracji środowiskowej lub 
sprawozdaniu dotyczącym poziomu 
ekologiczności.

2. Bez uszczerbku dla art. 7, przynajmniej 
co 12 miesięcy weryfikator środowiskowy 
zatwierdza wszelkie uaktualnione 
informacje zawarte w deklaracji 
środowiskowej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis nie dotyczy MŚP. Dlatego zostało wprowadzone odniesienie do art. 7, który 
na pewnych warunkach umożliwia odstępstwo od corocznego zatwierdzania w przypadku 
MŚP.

Poprawka 86
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ponadto przynajmniej co 12 miesięcy 
weryfikator środowiskowy zatwierdza 
wszelkie uaktualnione informacje zawarte 
w deklaracji środowiskowej lub 
sprawozdaniu dotyczącym poziomu 
ekologiczności.

2. Ponadto przynajmniej co 12 miesięcy, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 7,
weryfikator środowiskowy zatwierdza 
wszelkie uaktualnione informacje zawarte 
w deklaracji środowiskowej lub 
sprawozdaniu dotyczącym poziomu 
ekologiczności.

Or. el

Uzasadnienie

Należy dostosować treść niniejszego artykułu do przepisów art. 7 dotyczącego odstępstwa dla 
małych organizacji.



AM\765244PL.doc 37/62 PE419.878v01-00

PL

Poprawka 87
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór nad czynnościami 
weryfikacyjnymi i zatwierdzającymi w 
kraju trzecim prowadzi centrum 
akredytacji, które udzieliło weryfikatorowi 
środowiskowemu akredytacji w 
odniesieniu do tych czynności. 
Weryfikator środowiskowy informuje 
centrum akredytacji odpowiedzialne za 
nadzór nad nim o szczegółach akredytacji 
oraz o dacie i miejscu przeprowadzenia 
weryfikacji z wyprzedzeniem przynajmniej 
pięciu dni roboczych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy zapis, zgodnie z którym weryfikatorzy środowiskowi przeprowadzający czynności
w państwie członkowskim, w którym uzyskali pozwolenie, muszą informować odpowiedni 
organ wydający pozwolenia o wszystkich podejmowanych działaniach, tworzy dodatkowe 
i niepotrzebne obciążenie administracyjne zarówno dla weryfikatorów środowiskowych, jak 
i dla organów wydających pozwolenia.

Poprawka 88
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Weryfikator środowiskowy 
akredytowany w jednym państwie 
członkowskim, z wyprzedzeniem pięciu 
dni roboczych przed przystąpieniem do 
czynności weryfikacyjnych i 

1. Weryfikator środowiskowy, który 
uzyskał pozwolenie w jednym państwie 
członkowskim, z wyprzedzeniem czterech 
tygodni przed przystąpieniem do czynności 
weryfikacyjnych i zatwierdzających w 
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zatwierdzających w innym państwie 
członkowskim, dostarcza centrum 
akredytacji tego państwa członkowskiego
następujące informacje:

innym państwie członkowskim, dostarcza 
organowi  wydającemu pozwolenia w tym 
państwie członkowskim następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie o danej czynności w innym państwie członkowskim lub kraju trzecim 
z pięciodniowym wyprzedzeniem nie jest ani praktyczne, ani wykonalne. Zapis 
o czterotygodniowym okresie wyprzedzenia w poprzednim rozporządzeniu sprawdził się 
w praktyce i powinien zostać utrzymany. Dotyczy to również art. 26.

Poprawka 89
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacja spełnia wszystkie stosowne 
wymogi prawne w dziedzinie środowiska.

b) nie ma dowodów na niespełnianie 
stosownych wymogów prawnych.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do deklaracji weryfikatora środowiskowego w załączniku VII.

Poprawka 90
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacja spełnia wszystkie stosowne 
wymogi prawne w dziedzinie środowiska.

b) weryfikator środowiskowy nie 
stwierdził, że organizacja nie spełnia 
wszystkich stosownych wymogów 
prawnych w dziedzinie środowiska.
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Or. en

Uzasadnienie

Weryfikator środowiskowy może jedynie potwierdzić, że nie znalazł dowodów na to, że
organizacja nie spełnia wszystkich stosownych wymogów prawnych w dziedzinie środowiska.

Poprawka 91
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Centra akredytacji wyznaczane przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 
rozporządzenia (WE) nr xxxx/2008 są 
odpowiedzialne za akredytację 
weryfikatorów środowiskowych oraz 
nadzór nad czynnościami 
przeprowadzanymi przez weryfikatorów 
środowiskowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ rejestrujący i nadzorujący 
weryfikatorów środowiskowych. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję, że za 
zadania określone w pierwszym zdaniu 
będzie odpowiadać całkowicie lub 
częściowo krajowe centrum akredytacji w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
765/2008 i zgodnie z jego brzmieniem.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek powierzenia tego zadania krajowemu centrum akredytacji narusza prawa państw 
członkowskich w dziedzinie organizacji administracyjnej. Przydzielanie zadań związanych 
z akredytacją podmiotów wykracza poza zakres rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Poprawka 92
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
1. Centra akredytacji wyznaczane przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ odpowiedzialny za wydawanie 
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rozporządzenia (WE) nr xxxx/2008 są 
odpowiedzialne za akredytację 
weryfikatorów środowiskowych oraz 
nadzór nad czynnościami 
przeprowadzanymi przez weryfikatorów 
środowiskowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

licencji weryfikatorom środowiskowym 
i nadzorowanie tych osób lub organizacji, 
zgodnie z art. 2 pkt 26. Wyznaczony organ 
wypełnia swoje zadania w sposób 
bezstronny i niezależny.

2. Centra akredytacji dokonują oceny 
kompetencji weryfikatorów 
środowiskowych w świetle elementów 
określonych w art. 19-21, stosownych dla 
zakresu akredytacji, której dotyczy 
wniosek.

2. Organy wydający pozwolenia dokonują 
oceny kompetencji weryfikatorów 
środowiskowych w świetle elementów 
określonych w art. 19-21, stosownych dla 
zakresu pozwolenia, którego dotyczy 
wniosek.

3. Zakres akredytacji weryfikatorów 
środowiskowych ustala się zgodnie z 
klasyfikacją działalności gospodarczych 
określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
1893/2006. Zakres ten jest ograniczony 
kompetencjami weryfikatora 
środowiskowego oraz w stosownych 
przypadkach bierze pod uwagę rozmiar i 
złożoność działalności.

3. Zakres pozwoleń dla weryfikatorów 
środowiskowych ustala się zgodnie z 
klasyfikacją działalności gospodarczych 
określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
1893/2006. Zakres ten jest ograniczony 
kompetencjami weryfikatora 
środowiskowego oraz w stosownych 
przypadkach bierze pod uwagę rozmiar i 
złożoność działalności.

4. Centra akredytacji ustanawiają 
stosowne procedury akredytacji, odmowy, 
zawieszenia lub wycofania akredytacji 
weryfikatorów środowiskowych oraz 
nadzoru nad weryfikatorami 
środowiskowymi.

4. Organy wydający pozwolenia 
ustanawiają stosowne procedury 
akredytacji, odmowy, zawieszenia lub 
wycofania akredytacji weryfikatorów 
środowiskowych oraz nadzoru nad 
weryfikatorami środowiskowymi.

Procedury te obejmują mechanizmy 
uwzględniania uwag zainteresowanych 
stron, w tym właściwych organów, w 
odniesieniu do weryfikatorów 
środowiskowych ubiegających się o 
akredytację i ją posiadających.

Procedury te obejmują mechanizmy 
uwzględniania uwag zainteresowanych 
stron, w tym właściwych organów, w 
odniesieniu do weryfikatorów 
środowiskowych ubiegających się o 
pozwolenie i je posiadających.

5. W przypadku odmowy akredytacji
centrum akredytacji informuje 
weryfikatora środowiskowego o powodach 
takiej decyzji.

5. W przypadku odmowy wydania 
pozwolenia organ wydający pozwolenie
informuje weryfikatora środowiskowego o 
powodach takiej decyzji.

6. Centra akredytacji ustanawiają wykaz 
weryfikatorów środowiskowych oraz 
zakresu ich akredytacji w ich państwach 
członkowskich, poddają ten wykaz 
przeglądowi i dokonują jego aktualizacji 
oraz co miesiąc powiadamiają Komisję i 
właściwy organ państwa członkowskiego, 

6. Organy wydające pozwolenia 
ustanawiają wykaz weryfikatorów 
środowiskowych oraz zakresu ich 
pozwoleń w ich państwach członkowskich, 
poddają ten wykaz przeglądowi i dokonują 
jego aktualizacji oraz co miesiąc 
powiadamiają Komisję i właściwy organ 
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w którym znajduje się centrum 
akredytacji, o zmianach dokonanych w 
wykazie.

państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się organ wydający pozwolenia, o 
zmianach dokonanych w wykazie.

7. W ramach przepisów i procedur 
dotyczących monitorowania czynności, 
określonych w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr xxxx/2008, centrum akredytacji
sporządza sprawozdanie z nadzoru, jeżeli 
zdecyduje, po konsultacji z danym 
weryfikatorem środowiskowym, o jednym 
z poniższych:

7. Organ wydający pozwolenia sporządza
sprawozdanie z nadzoru, jeżeli zdecyduje, 
po konsultacji z danym weryfikatorem 
środowiskowym, że

a) czynności weryfikatora środowiskowego 
nie zostały przeprowadzone w sposób 
pozwalający na uzyskanie pewności, że 
organizacja spełnia wymagania niniejszego
rozporządzenia;

a) czynności weryfikatora środowiskowego 
nie zostały przeprowadzone w sposób 
pozwalający na uzyskanie pewności, że 
organizacja spełnia wymagania niniejszego 
rozporządzenia;

b) weryfikacja i zatwierdzenie przez 
weryfikatora środowiskowego zostały 
przeprowadzone z naruszeniem jednego 
lub kilku wymagań niniejszego 
rozporządzenia.

b) weryfikacja i zatwierdzenie przez 
weryfikatora środowiskowego zostały 
przeprowadzone z naruszeniem jednego 
lub kilku wymagań niniejszego 
rozporządzenia.

Sprawozdanie jest przekazywane 
właściwemu organowi w państwie 
członkowskim, w którym organizacja jest 
zarejestrowana lub złożyła wniosek o 
rejestrację, oraz w stosownych 
przypadkach centrum akredytacji, które
przyznało akredytację.

Sprawozdanie jest przekazywane 
właściwemu organowi w państwie 
członkowskim, w którym organizacja jest 
zarejestrowana lub złożyła wniosek o 
rejestrację, oraz w stosownych 
przypadkach organowi wydającemu 
pozwolenia, który wydał pozwolenie.

Or. en

Uzasadnienie

Wydawanie pozwoleń weryfikatorom środowiskowym jest równoznaczne z wydaniem 
profesjonalnego pozwolenia, które jest porównywalne z pozwoleniem dla inżyniera 
budownictwa lub audytora finansowego, dlatego też termin „centrum akredytacji” należy 
zastąpić terminem „organ wydający pozwolenia”.
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Poprawka 93
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury te obejmują mechanizmy 
uwzględniania uwag zainteresowanych 
stron, w tym właściwych organów, w 
odniesieniu do weryfikatorów 
środowiskowych ubiegających się o 
akredytację i ją posiadających.

Procedury te obejmują mechanizmy 
uwzględniania uwag zainteresowanych 
stron, w tym właściwych organów oraz 
organów reprezentujących organizacje, w 
odniesieniu do weryfikatorów 
środowiskowych ubiegających się o 
akredytację i ją posiadających.

Or. it

Uzasadnienie

Przy ustanawianiu procedur akredytacji, odmowie akredytacji i zawieszeniu weryfikatorów 
należy uwzględnić opinie organów reprezentujących organizacje.

Poprawka 94
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Centra akredytacji ze wszystkich państw 
członkowskich spotykają się co najmniej 
raz do roku w ramach organu uznanego na 
mocy art. 14 rozporządzenia (WE) nr 
xxxx/2008 w obecności przedstawiciela 
Komisji (dalej „spotkanie centrów 
akredytacji”). 

1. Centra akredytacji ze wszystkich państw 
członkowskich spotykają się co najmniej 
raz do roku w ramach organu uznanego na 
mocy art. 14 rozporządzenia (WE) nr 
xxxx/2008 w obecności przedstawiciela 
Komisji (dalej „spotkanie centrów 
akredytacji”). W spotkaniu centrów 
akredytacji powinny uczestniczyć organy 
reprezentujące organizacje.

Or. it
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Uzasadnienie

Podczas spotkania centrów akredytacji swoje uwagi powinny również przedstawić 
organizacje, które są zarejestrowane lub które rozpoczęły proces rejestracji, aby zapewnić, że 
istnieje mechanizm umożliwiający tym organizacjom kolektywne przyczynianie się do 
efektywnego funkcjonowania systemu, a tym samym zagwarantować zrównoważoną 
działalność centrów akredytacji.

Poprawka 95
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wzajemna ocena w odniesieniu do 
akredytacji weryfikatorów 
środowiskowych na mocy niniejszego 
rozporządzenia organizowana przez organ, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1, zgodnie z 
art. 10 rozporządzenia (WE) nr xxxx/2008 
obejmuje przynajmniej ocenę przepisów i 
procedur dotyczących:

1. Wzajemna ocena w odniesieniu do 
akredytacji weryfikatorów 
środowiskowych na mocy niniejszego 
rozporządzenia organizowana przez organ, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1, zgodnie z 
art. 10 rozporządzenia (WE) nr xxxx/2008 
obejmuje przynajmniej ocenę przepisów i 
procedur, a także opinii wyrażonych przez 
organizacje lub w ich imieniu, które 
dotyczą:

Or. it

Poprawka 96
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują plan 
promocyjny obejmujący cele, działania i 
inicjatywy promujące EMAS oraz 
zachęcające organizacje do uczestnictwa w 
nim.

Państwa członkowskie wspierają działania 
i inicjatywy promujące EMAS oraz 
zachęcające organizacje do uczestnictwa w 
nim
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązkowych środków promujących EMAS w państwach członkowskich jest 
niedopuszczalne. Państwa członkowskie mogą jedynie promować instrument EMAS w ramach 
dostępnych środków finansowych.

Poprawka 97
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie prowadzą działania 
promujące EMAS, w tym: 

Państwa członkowskie prowadzą działania 
promujące EMAS, w tym:

(1) promują wymianę wiedzy i najlepszych 
praktyk w odniesieniu do EMAS między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami;

(1) promują wymianę wiedzy i najlepszych 
praktyk w odniesieniu do EMAS między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami;

(2) opracowują skuteczne narzędzia 
promocji EMAS i udostępniają je 
organizacjom;

(2) opracowują skuteczne narzędzia 
pozwalające osiągnąć kolejne stopnie 
doskonałości w poziomie ekologiczności, a 
także informować o nich, i udostępniają je 
organizacjom;

(3) zapewniają organizacjom wsparcie 
techniczne w określeniu i wdrożeniu ich 
działalności marketingowej;

(3) zapewniają organizacjom wsparcie 
techniczne służące osiągnięciu kolejnych 
stopni doskonałości w poziomie 
ekologiczności; 

(4) zachęcają do zawierania partnerstw 
między organizacjami w celu promowania 
EMAS.

(4) zachęcają do zawierania partnerstw 
między organizacjami w celu promowania 
EMAS.

(4a) oceniają poziom ekologiczności 
organizacji zarejestrowanych w EMAS w 
porównaniu z niezarejestrowanymi 
organizacjami przy użyciu odpowiednich 
wskaźników i odniesień;
(4b) nagradzają organizacje utrzymujące 
wysoki poziom ekologiczności przy użyciu 
porównywalnych wskaźników, odniesień i 
systemów oceny.
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Uzasadnienie

EMAS musi być stosowany jako instrument przyczyniający się do poprawy poziomu 
ekologiczności i potwierdzający osiągniętą ekologiczność. 

Poprawka 98
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla prawa 
wspólnotowego, w szczególności prawa 
dotyczącego konkurencji, opodatkowania i 
pomocy prawa, państwa członkowskie 
podejmują w stosownych przypadkach 
środki mające na celu ułatwienie 
organizacjom rejestracji w EMAS lub jej 
utrzymania. Środki są podejmowane na 
jeden z poniższych sposobów:

Bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego, 
w szczególności prawa dotyczącego 
konkurencji, opodatkowania i pomocy 
prawa, państwa członkowskie podejmują w 
stosownych przypadkach środki mające na 
celu nagradzanie organizacji 
zarejestrowanych w EMAS, o ile mogą 
wykazać ponadprzeciętny poziom 
ekologiczności, znacznie wykraczający 
poza stosowane wymogi prawne, lub 
istotną poprawę ekologiczności, a także, w 
razie potrzeby, osiągnięcie stopni 
doskonałości określonych w sektorowych 
dokumentach referencyjnych. Komisja 
opracuje dokument z wytycznymi w celu 
sprawdzenia tego wymogu. Niniejszy 
środek, którego celem jest zmiana innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez ich uzupełnienie, 
zostanie przyjęty zgodnie z procedurą 
połączoną z kontrolą, ustanowioną w art. 
49 ust. 3.

a) ulgi regulacyjne, polegające na 
uznaniu, że organizacja zarejestrowana w 
EMAS spełnia dane wymogi prawne w 
dziedzinie środowiska określone w innych 
instrumentach prawnych, zidentyfikowane 
przez właściwe władze;
b) lepsze przepisy, za pomocą których inne 
instrumenty prawne zmienia się tak, aby 



PE419.878v01-00 46/62 AM\765244PL.doc

PL

znieść, zredukować lub uprościć 
obciążenia dla organizacji 
uczestniczących w EMAS w celu 
wspierania wydajnego działania rynków i 
wzrostu konkurencyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Zwykła rejestracja w EMAS nie powinna być nagradzana. Wszelkie zachęty lub nagrody 
powinny być powiązane z mierzalnymi i sprawdzalnymi osiągnięciami. Dlatego też niezbędny 
jest dokument zawierający wytyczne.

Poprawka 99
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie co roku
powiadamiają Komisję o środkach 
przyjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Co pięć lat państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o środkach 
przyjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek informowania w odstępach rocznych byłby dużym obciążeniem administracyjnym
dla państw członkowskich.

Poprawka 100
Richard Seeber, Maria Berger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bazę danych zawierającą deklaracje skreślony
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środowiskowe i sprawozdania dotyczące 
poziomu ekologiczności w formacie 
elektronicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana baza danych będzie prowadziła do nałożenia dodatkowej pracy na państwa 
członkowskie i jednocześnie nie będzie rozwiązaniem oszczędnym. Dodatkowo małe 
przedsiębiorstwa mogą obawiać się konkurentów.

Poprawka 101
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla prawa 
wspólnotowego dotyczącego zamówień 
publicznych Komisja i inne instytucje i 
organy wspólnotowe w stosownych 
przypadkach określają EMAS lub 
równoważne systemy zarządzania 
środowiskowego jako warunek realizacji 
umów na roboty lub usługi.

Bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego 
dotyczącego zamówień publicznych 
Komisja i inne instytucje i organy 
wspólnotowe w stosownych przypadkach 
określają EMAS jako warunek realizacji 
umów na roboty lub usługi, o ile 
organizacja zarejestrowana w EMAS jest 
w stanie wykazać ponadprzeciętny poziom 
ekologiczności, znacznie wykraczający 
poza stosowane wymogi prawne, lub 
istotną poprawę ekologiczności, a także, w 
razie potrzeby, osiągnięcie stopni 
doskonałości określonych w sektorowych 
dokumentach referencyjnych. W tym celu 
należy używać dokumentu z wytycznymi 
Komisji, o którym mowa w art. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Zwykła rejestracja w EMAS nie powinna być nagradzana. Wszelkie zachęty lub nagrody 
powinny być powiązane z mierzalnymi i sprawdzalnymi osiągnięciami. Dlatego też niezbędny 
jest dokument zawierający wytyczne. 
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Poprawka 102
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wymianę informacji i 
współpracę między państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do najlepszych 
praktyk zarządzania środowiskowego w 
odpowiednich sektorach, w celu
opracowania sektorowych dokumentów 
referencyjnych obejmujących najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego oraz
wskaźniki poziomu ekologiczności dla 
poszczególnych sektorów.

Komisja opracuje (pod)-sektorowe 
dokumenty referencyjne obejmujące 
najlepsze praktyki środowiskowe, 
minimalne wymogi poziomu 
ekologiczności znacznie wykraczające 
poza minimalne wymogi prawne, 
wskaźniki poziomu ekologiczności, 
kryteria doskonałości i systemy oceny 
poziomu ekologiczności.

Podczas opracowywania (pod)-
sektorowego dokumentu referencyjnego 
Komisja uwzględni wspólnotowe 
priorytety w dziedzinie środowiska, 
względne znaczenie obciążenia 
środowiskowego spowodowanego przez 
organizacje w danym (pod)-sektorze 
gospodarki, istniejące prawo w dziedzinie 
środowiska i przygotowywane teksty 
prawne, dokumenty BREF, kryteria 
oznakowania ekologicznego, kryteria 
sektorowe, programy stopniowej 
eliminacji substancji chemicznych, 
aspekty środowiskowe określone w 
załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia oraz rozpoczęte przez 
Komisję specjalne badania dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
przedsiębiorstw.
Po przeprowadzeniu konsultacji ze 
wszystkimi zaangażowanymi partnerami z 
danego sektora lub podsektora, na 
przykład przemysłu, związków 
zawodowych, detalistów, importerów, grup 
ochrony środowiska i organizacji 
konsumentów, Komisja sporządzi, nie 
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później niż 1 stycznia 2010 r., plan 
roboczy, który zostanie podany do 
publicznej wiadomości. Plan roboczy 
powinien zawierać orientacyjny wykaz 
sektorów i podsektorów, które będą 
uznawane za priorytetowe przez kolejne 
trzy lata na potrzeby przyjęcia 
sektorowych dokumentów referencyjnych, 
które powinny zostać rozpoczęte i 
zakończone w odniesieniu do wszystkich 
sektorów. Po konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi partnerami Komisja 
powinna okresowo wprowadzać zmiany w 
planie roboczym.

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3. 

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić jasne zasady odnoszące się do poszczególnych sektorów na podstawie 
wspólnotowych priorytetów w dziedzinie środowiska. Oprócz porównywalnych wskaźników 
poziomu ekologiczności sektorowe dokumenty referencyjne powinny obejmować odniesienia i 
systemy oceny. Dokumenty te powinny dotyczyć również podsektorów. Komisja powinna 
opracować plan roboczy w celu zapewnienia skutecznego przyznawania środków i ustalenia 
priorytetów w sektorach, tak jak to zostało zrobione w ramach dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię.

Poprawka 103
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wymianę informacji i 
współpracę między państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do najlepszych 

Komisja zapewnia wymianę informacji i 
współpracę między państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do najlepszych 
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praktyk zarządzania środowiskowego w 
odpowiednich sektorach, w celu 
opracowania sektorowych dokumentów 
referencyjnych obejmujących najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego oraz 
wskaźniki poziomu ekologiczności dla 
poszczególnych sektorów.

praktyk zarządzania środowiskowego w 
odpowiednich sektorach, w celu 
opracowania sektorowych dokumentów 
referencyjnych obejmujących najlepsze 
praktyki zarządzania środowiskowego oraz 
wskaźniki poziomu ekologiczności dla 
poszczególnych sektorów. Stosowanie tych 
dokumentów i wskaźników nie jest 
obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Używanie wspomnianych dokumentów i wskaźników nie powinno być wiążące, ponieważ 
może to wymagać bardzo dużego nakładu pracy od przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich przedsiębiorstw, co może prowadzić do wzrostu przypadków wycofania się.

Poprawka 104
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt B.3 – Zaangażowanie pracowników – kolumna 2 – część B – ustęp 
3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niezależnie od tych wymagań 
pracownicy powinni być zaangażowani w 
proces mający na celu ciągłą poprawę 
oddziaływania organizacji na środowisko 
poprzez:

(3) Niezależnie od tych wymagań 
pracownicy, stosownie do pełnionej 
funkcji i obowiązków, powinni być 
zaangażowani w proces mający na celu 
ciągłą poprawę oddziaływania organizacji 
na środowisko poprzez:

Or. it

Uzasadnienie

Opisany powyżej proces angażowania pracowników powinien odzwierciedlać zakres ich 
obowiązków.
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Poprawka 105
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część B – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) streszczenie dostępnych danych 
dotyczących ekologiczności organizacji w 
porównaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
celami dotyczącymi środowiska, w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań 
organizacji na środowisko. 
Sprawozdawczość powinna obejmować 
główne wskaźniki i inne istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności
określone w sekcji D.

(e) streszczenie dostępnych danych 
dotyczących ekologiczności organizacji w 
porównaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
celami dotyczącymi środowiska, w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań 
organizacji na środowisko. 
Sprawozdawczość powinna obejmować 
wskaźniki dotyczące poszczególnych 
(pod)-sektorów, odniesienia i systemy 
oceny określone w sekcji D.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane główne wskaźniki nie umożliwiają porównania ekologiczności przedsiębiorstw. 
Dane dotyczące środowiska bez odniesień i systemów oceny mają ograniczone zastosowanie i 
bardzo trudno ocenić, czy ekologiczność danej organizacji jest dobra czy zła. Dlatego też 
należy ustanowić wskaźniki odnoszące się do podsektorów.

Poprawka 106
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część B – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) inne elementy dotyczące poziomu 
ekologiczności, w tym ekologiczność w 
świetle przepisów prawnych w odniesieniu 
do znaczących oddziaływań na 
środowisko;

(f) inne elementy dotyczące poziomu 
ekologiczności, w tym ekologiczność w 
świetle przepisów prawnych oraz, w miarę 
możliwości, dane pomiarowe dotyczące 
ekologiczności zestawione z wartościami 
granicznymi przewidzianymi w przepisach
w odniesieniu do znaczących oddziaływań 
na środowisko;
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Uzasadnienie

Jeżeli istnieją ograniczenia prawne, należy je stosować jako odniesienia. Należy również 
stosować dane pomiarowe, aby wykazać, w jakim stopniu ekologiczność organizacji wykracza 
poza prawne minimum (np. wartość emisji czynnika zanieczyszczającego w zestawieniu z 
maksymalną wartością dopuszczaną przepisami).

Poprawka 107
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część B – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) opis stosownych wymogów prawnych 
w dziedzinie środowiska i dowody na 
spełnienie tych wymogów;

(g) opis stosownych wymogów prawnych 
w dziedzinie środowiska, w określonym 
przypadku BAT zgodnie z opisem w 
odpowiednim dokumencie BREF, 
minimalnych wymogów w zakresie 
poziomu ekologiczności, najlepszych 
praktyk i kryteriów doskonałości 
określonych w sekcji D i dowody na 
spełnienie tych wymogów, a także 
wszelkie przypadki niespełnienia 
wymogów i kary;

Or. en

Uzasadnienie

Należy poprawić wymiar ekologiczności w deklaracji środowiskowej. Zasadnicze znaczenie 
mają również informacje na temat wszystkich przypadków łamania przepisów związanych ze 
środowiskiem w okresie sprawozdawczym.
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Poprawka 108
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. Sprawozdanie dotyczące poziomu 
ekologiczności

C. Deklaracja środowiskowa

Sprawozdanie dotyczące poziomu 
ekologiczności zawiera co najmniej 
określone poniżej elementy i spełnia 
następujące minimalne wymogi:

Celem zaktualizowanej deklaracji 
środowiskowej jest zapewnienie 
aktualizacji danych w niej zawartych.

(a) streszczenie dostępnych danych 
dotyczących ekologiczności organizacji w 
porównaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
celami dotyczącymi środowiska, w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań 
organizacji na środowisko. 
Sprawozdawczość powinna obejmować 
główne wskaźniki i inne istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności 
określone w sekcji D.

Deklaracja środowiskowa zawiera 
nazwisko i numer akredytacji 
weryfikatora środowiskowego oraz datę 
ważności.

(b) inne elementy dotyczące poziomu 
ekologiczności, w tym ekologiczność w 
świetle przepisów prawnych w odniesieniu 
do znaczących oddziaływań na 
środowisko;
(c) opis stosownych wymogów prawnych 
w dziedzinie środowiska i dowody na 
spełnienie tych wymogów;
(d) nazwisko i numer akredytacji 
weryfikatora środowiskowego oraz datę 
zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowywanie sprawozdania dotyczącego poziomu ekologiczności (zgodnie z częścią C i 
D  załącznika) stanowi niedopuszczalne obciążenie administracyjne dla przedsiębiorstw, 
którego te ostatnie nie mogą udźwignąć. Jest to sprzeczne ze wszystkimi wysiłkami UE 
zmierzającymi do uproszczenia EMAS i zwiększenia liczby uczestników EMAS. Należy zatem 
utrzymać obecną praktykę corocznych aktualizacji deklaracji środowiskowych.
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Poprawka 109
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część C – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) streszczenie dostępnych danych 
dotyczących ekologiczności organizacji w 
porównaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
celami dotyczącymi środowiska, w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań 
organizacji na środowisko. 
Sprawozdawczość powinna obejmować 
główne wskaźniki i inne istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności
określone w sekcji D.

(a) streszczenie dostępnych danych 
dotyczących ekologiczności organizacji w 
porównaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
celami dotyczącymi środowiska, w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań 
organizacji na środowisko. 
Sprawozdawczość powinna obejmować 
wskaźniki dotyczące poszczególnych 
(pod)-sektorów, odniesienia i systemy 
oceny określone w sekcji D.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane główne wskaźniki nie umożliwiają porównania ekologiczności przedsiębiorstw. 
Dane dotyczące środowiska bez odniesień i systemów oceny mają ograniczone zastosowanie i 
bardzo trudno ocenić, czy ekologiczność danej organizacji jest dobra czy zła. Dlatego też 
należy ustanowić wskaźniki odnoszące się do podsektorów.

Poprawka 110
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część C – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inne elementy dotyczące poziomu 
ekologiczności, w tym ekologiczność w 
świetle przepisów prawnych w odniesieniu 
do znaczących oddziaływań na 
środowisko;

(b) inne elementy dotyczące poziomu 
ekologiczności, w tym ekologiczność w 
świetle przepisów prawnych oraz dane 
pomiarowe dotyczące ekologiczności 
zestawione z wartościami granicznymi 
przewidzianymi w przepisach w 
odniesieniu do znaczących oddziaływań na 
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środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli istnieją ograniczenia prawne, należy je stosować jako odniesienia. Należy również 
stosować dane pomiarowe, aby wykazać, w jakim stopniu ekologiczność organizacji wykracza 
poza prawne minimum (np. wartość emisji czynnika zanieczyszczającego w zestawieniu z 
maksymalną wartością dopuszczaną przepisami).

Poprawka 111
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część C – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) opis stosownych wymogów prawnych 
w dziedzinie środowiska i dowody na 
spełnienie tych wymogów;

(c) opis stosownych wymogów prawnych 
w dziedzinie środowiska, w określonym 
przypadku BAT zgodnie z opisem w 
odpowiednim dokumencie BREF, 
minimalnych wymogów w zakresie 
poziomu ekologiczności, najlepszych 
praktyk i kryteriów doskonałości 
określonych w sekcji D i dowody na 
spełnienie tych wymogów, a także 
wszelkie przypadki niespełnienia 
wymogów i kary;

Or. en

Uzasadnienie

Należy poprawić wymiar ekologiczności w sprawozdaniu dotyczącym poziomu 
ekologiczności. Zasadnicze znaczenie mają również informacje na temat wszystkich 
przypadków łamania przepisów związanych ze środowiskiem w okresie sprawozdawczym.
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Poprawka 112
Maria Berger, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część D

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część D załącznika IV zostaje skreślona.

Or. en

Uzasadnienie

Zapisy w części D załącznika IV prowadziłyby do znacznego wzrostu kosztów i nakładu pracy 
dla małych organizacji. Byłyby one szczególnie szkodliwe w okresie, gdy małe 
przedsiębiorstwa mają problemy z płynnością. Ponadto byłyby one sprzeczne ze wszystkimi 
wysiłkami UE zmierzającymi do uproszczenia EMAS i zwiększenia liczby uczestników EMAS. 
Zniechęciłyby one również istniejące organizacje do dalszego uczestnictwa w EMAS. 

Poprawka 113
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część D – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. główne wskaźniki i inne istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności

D. główne wskaźniki dotyczące 
poszczególnych (pod-) sektorów i inne 
istniejące wskaźniki poziomu 
ekologiczności

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane główne wskaźniki nie umożliwiają porównania ekologiczności przedsiębiorstw. 
Dane dotyczące środowiska bez odniesień i systemów oceny mają ograniczone zastosowanie i 
bardzo trudno ocenić, czy ekologiczność jest dobra czy zła. Dlatego też należy ustanowić 
wskaźniki odnoszące się do podsektorów.
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Poprawka 114
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część D – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno w deklaracji środowiskowej, jak i 
w sprawozdaniu dotyczącym poziomu 
ekologiczności organizacji, organizacje 
podają główne wskaźniki, o ile dotyczą one 
bezpośrednich aspektów środowiskowych, 
oraz inne istniejące wskaźniki poziomu 
ekologiczności określone poniżej.

Zarówno w deklaracji środowiskowej, jak i 
w sprawozdaniu dotyczącym poziomu 
ekologiczności organizacji, organizacje 
podają główne wskaźniki dotyczące 
poszczególnych podsektorów, o ile dotyczą 
one pośrednich i bezpośrednich aspektów 
środowiskowych, oraz inne istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności 
dotyczące poszczególnych sektorów, 
określone poniżej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane główne wskaźniki nie umożliwiają porównania ekologiczności przedsiębiorstw. 
Dane dotyczące środowiska bez odniesień i systemów oceny mają ograniczone zastosowanie i 
bardzo trudno ocenić, czy ekologiczność jest dobra czy zła. Dlatego też należy ustanowić 
wskaźniki odnoszące się do podsektorów.

Poprawka 115
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część D – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
2. Główne wskaźniki 2. Główne wskaźniki dotyczące 

poszczególnych sektorów
(a) Główne wskaźniki stosuje się do 
wszystkich rodzajów organizacji. Są one 
ukierunkowane na ekologiczność w 
następujących kluczowych obszarach 
środowiskowych:

(a) Główne wskaźniki dotyczące 
poszczególnych sektorów stosuje się do 
wszystkich rodzajów organizacji. Są one 
ukierunkowane na ekologiczność w 
następujących kluczowych obszarach 
środowiskowych:
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Efektywność energetyczna; Energochłonność;
Efektywne wykorzystanie materiałów; Zużycie materiałów;

woda Zużycie wody
Odpady Produkcja odpadów
Różnorodność biologiczna oraz wielkość emisji gazów cieplarnianych
i emisje

(b) Każdy główny wskaźnik składa się z: W celu ułatwienia znaczącego 
porównania organizacji (pod)sektorowe 
dokumenty referencyjne zawierają 
dodatkowe szczegółowe informacje, w 
szczególności:

(i) liczby A wskazującej całkowity roczny 
wkład/wpływ w danym obszarze;

(i) określają działania, procesy lub 
produkty z poszczególnych (pod)sektorów 
oddziałujące w sposób najodpowiedniejszy 
na środowisko;

(ii) liczby B wskazującej całkowity roczny 
wynik organizacji; 

(ii) precyzyjnie określają zakres 
wskaźnika (np. rodzaj materiału lub 
odpadu), granice systemu oraz metodę 
pomiaru lub obliczeń;

(iii) oraz liczby R wskazującej stosunek 
A/B.

(iii) ustanawiają odpowiednie odniesienie 
jednostkowe i normalizacyjne w 
odniesieniu do wyniku wskaźnika (np. 
zużycie energii na tonę wyprodukowanego 
cementu, zużycie papieru na pracownika 
banku rocznie, średnie zużycie paliwa 
floty samochodowej). 

Każda organizacja podaje w 
sprawozdaniu wszystkie 3 elementy dla 
każdego wskaźnika.

W razie potrzeby należy zastosować 
wskaźniki określone w (pod)sektorowym 
dokumencie referencyjnym. 

Liczba A wskazująca całkowity roczny 
wkład/wpływ w danym obszarze podawana 
jest w sprawozdaniu w następujący 
sposób:
(i) w przypadku efektywności 
energetycznej
* w odniesieniu do „całkowitego 
bezpośredniego zużycia energii” wskazuje 
całkowite roczne zużycie energii wyrażone 
w tonach ekwiwalentu ropy naftowej 
(toe);
* w odniesieniu do „całkowitego zużycia 
energii odnawialnej” wskazuje całkowite 
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roczne zużycie energii (energii 
elektrycznej i ciepła) pochodzącej z 
odnawialnych źródeł energii, wyrażone w 
tonach ekwiwalentu ropy naftowej (toe).
(ii) w przypadku efektywnego 
wykorzystania materiałów
* dotyczy „rocznego przepływu masy 
różnych używanych materiałów” (za 
wyjątkiem nośników energii i wody) 
wyrażonego w tonach.
(iii) w przypadku wody
* dotyczy „całkowitego rocznego zużycia 
wody” wyrażonego w m³.
(iv) w przypadku odpadów
* dotyczy „całkowitej rocznej ilości 
wytwarzanych odpadów” wyrażonej w 
tonach.
(v) w przypadku różnorodności 
biologicznej
* dotyczy „użytkowania ziemi” 
wyrażonego w m².
(vi) w przypadku emisji
* dotyczy „całkowitej rocznej emisji gazów 
cieplarnianych” wyrażonej w tonach 
ekwiwalentu CO2.

Liczba B wskazująca całkowity roczny 
wynik organizacji jest taka sama dla 
wszystkich obszarów, ale jest 
dostosowywana do różnych rodzajów 
organizacji w zależności od rodzaju ich 
działalności. W szczególności uwzględnia 
rozróżnienie między organizacjami z 
sektora produkcji (przemysłu), w 
przypadku których wskazuje całkowitą 
roczną wartość dodaną brutto wyrażoną w 
mln EUR lub - w przypadku małych 
organizacji - całkowity roczny obrót bądź 
liczbę pracowników, a organizacjami z 
sektorów nieprodukcyjnych 
(administracja/usługi), w przypadku 
których odnosi się do wielkości 
organizacji wyrażonej w liczbie 
pracowników.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 116
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część D – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inne istniejące wskaźniki poziomu 
ekologiczności 

3. Inne istniejące wskaźniki poziomu 
ekologiczności dotyczące poszczególnych 
(pod)sektorów

Każda organizacja składa co roku 
sprawozdanie na temat swojego poziomu 
ekologiczności odnosząc się do bardziej 
szczegółowych aspektów środowiskowych 
określonych w jej deklaracji 
środowiskowej i w miarę możliwości 
uwzględnia i odnosi się do sektorowych 
dokumentów referencyjnych, o których 
mowa w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia.

Każda organizacja składa co roku 
sprawozdanie na temat swojego poziomu 
ekologiczności odnosząc się w razie 
potrzeby do bardziej szczegółowych 
aspektów środowiskowych określonych w 
(pod-)sektorowych dokumentach
referencyjnych, o których mowa w art. 46 
niniejszego rozporządzenia i do aspektów 
związanych ze środowiskiem, o których 
mowa w załączniku I, innych niż te 
wymienione w załączniku IV część D pkt 
2.

W tym celu organizacje mogą stosować 
inne istniejące wskaźniki poziomu 
ekologiczności upewniając się, że wybrane 
wskaźniki:
(i) dają dokładną ocenę ekologiczności 
organizacji;
(ii) są zrozumiałe i jednoznaczne;
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(iii) umożliwiają porównanie 
poszczególnych lat w celu dokonania 
oceny rozwoju ekologiczności organizacji;
(iv)umożliwiają porównanie z, 
odpowiednio, sektorowymi, krajowymi lub 
regionalnymi wzorcami;
(v) umożliwiają porównanie z 
odpowiednimi wymogami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie wskaźników określonych w (pod)sektorowych 
dokumentach referencyjnych jest obowiązkowe, jeżeli takie dokumenty są dostępne.

Poprawka 117
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część D – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Inne nieobowiązkowe wskaźniki:
Organizacje mogą stosować istniejące 
wskaźniki poziomu ekologiczności, inne 
niż określone w dokumentach 
(pod)sektorowych, o ile upewnią się, że 
wybrane wskaźniki
(i) dają dokładną ocenę ekologiczności 
organizacji;
(ii) są zrozumiałe i jednoznaczne;
(iii) umożliwiają porównanie 
poszczególnych lat w celu dokonania 
oceny rozwoju ekologiczności organizacji;
(iv) umożliwiają porównanie z, 
odpowiednio, sektorowymi, krajowymi lub 
regionalnymi wzorcami

Or. en
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Uzasadnienie

(Tekst opiera się na dawnym załączniku IV część D pkt 3 ust. 2). Tytułem wyjaśnienia należy 
wprowadzić podział między wskaźnikami określonymi w sektorowych dokumentach 
referencyjnych a wskaźnikami określonymi przez same organizacje (tj. te ostatnie powinny 
zostać zawarte w oddzielnym zapisie). Oprócz wymienionych wcześniej elementów należy 
dodać kryterium „porównania organizacji”.


	765244pl.doc

