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Amendamentul 38
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivele EMAS sunt promovarea 
îmbunătățirii continue a performanței de 
mediu a organizațiilor prin crearea și 
implementarea de către acestea a unor 
sisteme de management de mediu, 
evaluarea sistematică, obiectivă și 
periodică a performanței acestor sisteme, 
furnizarea de informații privind 
performanța de mediu, dialogul deschis cu 
publicul și cu alte părți interesate și 
implicarea activă a angajaților în 
organizarea unor activități de formare 
adecvate.

(4) Obiectivele EMAS sunt promovarea 
îmbunătățirii continue a performanței de 
mediu a organizațiilor prin crearea și 
implementarea de către acestea a unor 
sisteme de management de mediu, 
stabilirea unor cerințe minime de 
performanță și a unor parametri în 
concordanță cu BAT, evaluarea 
sistematică, obiectivă și periodică a 
performanței acestor sisteme, furnizarea de 
informații privind performanța de mediu 
folosind indicatori și sisteme de clasificare 
comparabile, dialogul deschis cu publicul 
și cu alte părți interesate și implicarea 
activă a angajaților în organizarea unor 
activități de formare adecvate.

Or. en

Justificare

Cerințele de performanță și parametrii ar trebui să fie în concordanță cu cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT), iar realizările organizațiilor în raport cu concurenții lor ar trebui 
să fie transparente, pentru ca EMAS să devină un sistem credibil. 

Amendamentul 39
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este necesar ca organizațiile să fie 
încurajate să participe în cadrul EMAS din 
proprie inițiativă, existând posibilitatea ca 

(8) Este necesar ca organizațiile să fie 
încurajate să participe în cadrul EMAS din 
proprie inițiativă, existând posibilitatea ca 
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acestea să obțină astfel valoare adăugată în 
ceea ce privește controlul normativ, 
economiile de costuri și imaginea publică.

acestea să obțină astfel valoare adăugată în 
ceea ce privește controlul normativ, 
economiile de costuri și imaginea publică, 
cu condiția să fie în măsură să 
demonstreze un nivel ridicat al 
performanței de mediu.

Or. en

Justificare

Orice stimulent sau premiu ar trebui să se afle în corelație cu performanțe și realizări ce pot 
fi măsurate și verificate. 

Amendamentul 40
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar ca sigla EMAS să 
constituie pentru organizații un instrument 
atractiv de comunicare și marketing, care 
să crească gradul de informare a clienților 
cu privire la EMAS. Se impune 
simplificarea regulilor de utilizare a siglei 
EMAS, prin utilizarea unei sigle unice,
precum și eliminarea restricțiilor
existente, astfel încât să nu se creeze
confuzii în ceea ce privește etichetele 
produselor ecologice.

(15) Este necesar ca sigla EMAS să 
constituie pentru organizații un instrument 
atractiv de comunicare și marketing, care 
să crească gradul de informare a clienților 
cu privire la EMAS. Se impune 
simplificarea regulilor de utilizare a siglei 
EMAS, prin utilizarea unei sigle unice. Cu 
toate acestea, restricțiile existente ar 
trebui consolidate în privința unor 
posibile confuzii cu etichetele produselor 
ecologice.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar deschide calea către o serie de posibile abuzuri, deoarece există 
posibilitatea ca sigla să fie interpretată în mod eronat ca o etichetă ecologică. Prin urmare, 
trebuie interzisă strict utilizarea siglei EMAS în legătură cu produse și reclame. 
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Amendamentul 41
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura pertinența și formatul 
comparabil al informațiilor, raportarea 
privind progresele înregistrate de 
organizații în ceea ce privește performanța 
de mediu ar trebui să se facă pe baza unor 
indicatori generali de performanță, cu 
accent pe domenii-cheie în materie de 
mediu. Acest fapt ar trebui să ajute 
organizațiile în procesul de comparare a 
performanțelor înregistrate în diferite 
perioade de raportare.

(18) Pentru a asigura pertinența și formatul 
comparabil al informațiilor, raportarea 
privind performanța de mediu a 
organizațiilor ar trebui să se facă pe baza 
unor indicatori de performanță specifici 
sectorului, cu accent pe domenii-cheie în 
materie de mediu la nivel de proces și 
produs, folosind parametri și scări de 
mărime corespunzătoare. Acest fapt ar 
trebui să ajute organizațiile în procesul de 
comparare a performanțelor cu 
performanțele altor organizații.

Or. en

Justificare

Indicatorii generali, cum ar fi consumul total de energie, de cele mai multe ori nu sunt 
relevanți, deoarece nu permit realizarea unor comparații rezonabile între organizații. Chiar 
dacă aceste date sunt legate de productivitatea fizică sau financiară, inclusiv valoarea 
adăugată sau numărul de angajați, datele au o semnificație mult prea mică și ar putea fi 
echivalate cu rezultatele obținute în urma comparării merelor cu portocalele. O condiție 
preliminară pentru efectuarea unor evaluări serioase ale performanțelor și ale standardizării 
o reprezintă compararea unor procese sau activități comparabile, inclusiv a activităților 
indirecte precum produsele.

Amendamentul 42
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesară elaborarea unor 
documente de referință care să includă cele 
mai bune practici în materie de
management de mediu și indicatori de 

(19) Este necesară elaborarea unor 
documente de referință care să includă cele 
mai bune practici în materie de mediu, 
cerințe minime de performanță și 
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performanță de mediu pentru sectoare 
specifice, pe baza schimbului de 
informații și a colaborării dintre statele 
membre. Aceste documente ar trebui să le 
fie de ajutor organizațiilor în efortul de a se 
concentra mai bine asupra celor mai 
importante aspecte de mediu într-un sector 
anume.

indicatori de performanță de mediu, 
inclusiv parametri și scări de mărime,
pentru sectoare specifice. Aceste 
documente ar trebui să asigure un nivel 
minim al performanței de mediu, să 
stabilească un nivel de excelență, să 
permită evaluarea și clasificarea nivelului 
performanței de mediu atins, să permită 
efectuarea unor comparații relevante 
între organizații și să le fie de ajutor 
organizațiilor în efortul de a se concentra 
mai bine asupra celor mai importante 
aspecte de mediu într-un sector anume.
Pregătirea acestor documente ar trebui să 
se facă urmând un program de priorități 
și ar trebui să se bazeze, de exemplu, pe 
documente BREF și criteriile aplicabile 
etichetelor ecologice, după caz. 

Or. en

Justificare

BREF = documente de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile (Best Available 
Technique Reference Documents). Documentele de referință sectoriale sunt esențiale pentru a 
face din EMAS un sistem de excelență exigent, care depășește abordarea de tipul sistemelor 
de management. 

Amendamentul 43
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Regulamentul (CE) nr. xxxx/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din […. data] de stabilire a cerințelor 
privind acreditarea și supravegherea 
pieței în contextul comercializării 
produselor reglementează procedura de 
acreditare la nivel național și european și 
stabilește cadrul general pentru 
acreditare. Prezentul regulament 

(20) Prezentul regulament menține 
sistemul de proceduri și dispoziții 
calitative pentru autorizarea și 
supravegherea verificatorilor de mediu 
adoptat în 1993 în cadrul primului 
regulament EMAS. Aceasta înseamnă că 
statele membre își pot menține sistemele 
de autorizare și supraveghere, care în 
unele state membre sunt instrumente de 
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completează aceste norme acolo unde este 
necesar, luând în același timp în 
considerare caracteristicile specifice ale 
EMAS, în special necesitatea de a asigura 
un grad sporit de credibilitate a sistemului 
în fața părților interesate, în special 
statele membre, și după caz, stabilind și 
alte norme specifice.

mediu cu caracter juridic obligatoriu, 
care le oferă persoanelor acces la o 
anumită profesie, cea de verificator de 
mediu. Cu toate acestea, statele membre 
își pot folosi organismele de acreditare 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor pentru a respecta dispozițiile 
din prezentul regulament, asigurând în 
același timp că EMAS garantează 
calitatea fiecărei persoane în parte care 
dorește să lucreze ca verificator de mediu, 
nu doar a organizațiilor. 

Se impune ca aceste norme să garanteze și 
să amelioreze constant competența 
verificatorilor de mediu prin furnizarea 
unui sistem de acreditare independent și 
neutru, a unor activități de formare 
profesională și a unei supravegheri 
adecvate a activităților acestor verificatori, 
garantând astfel transparența și 
credibilitatea organizațiilor participante în 
cadrul EMAS.

Se impune ca normele EMAS să garanteze 
și să amelioreze constant competența 
verificatorilor de mediu prin furnizarea 
unui sistem de acreditare independent și 
neutru, a unor activități de formare 
profesională și a unei supravegheri 
adecvate a activităților acestor verificatori, 
garantând astfel transparența și 
credibilitatea organizațiilor participante în 
cadrul EMAS.

Or. en

Justificare

Autorizarea verificatorilor de mediu este considerată a fi o autorizație profesională 
comparabilă cu cea a unui inginer constructor sau auditor financiar. Prin urmare, 
modificarea procedurii și organismului de autorizare în conformitate cu noua abordare 
trebuie respinsă. În viitor, autorizarea rămâne de competența statelor membre, urmând ca 
acestea să stabilească modul de reglementare a procedurii de autorizare și supraveghere a 
verificatorilor de mediu.
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Amendamentul 44
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Fără a aduce atingere normelor din 
tratat privind ajutorul de stat, se impune ca 
statele membre să acorde organizațiilor 
înregistrate anumite stimulente, cum ar fi 
accesul la finanțare sau facilități fiscale, în 
cadrul sistemelor de sprijinire a 
performanței de mediu a întreprinderilor. 

(22) Fără a aduce atingere normelor din 
tratat privind ajutorul de stat, se impune ca 
statele membre să acorde organizațiilor 
înregistrate care au atins un nivel de 
excelență al performanței anumite 
stimulente, cum ar fi accesul la finanțare 
sau facilități fiscale, în cadrul sistemelor de 
sprijinire a performanței de mediu a 
întreprinderilor.

Or. en

Justificare

Orice stimulent sau premiu ar trebui să se afle în corelație cu performanțe și realizări ce pot 
fi măsurate și verificate. 

Amendamentul 45
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a asigura o aplicare armonizată 
a prezentului regulament, Comisia 
elaborează, dacă este cazul, documente 
sectoriale de referință în domeniul 
reglementat de prezentul regulament.

(24) Pentru a asigura o aplicare armonizată 
a prezentului regulament, Comisia 
elaborează documente sectoriale de 
referință în domeniul reglementat de 
prezentul regulament, pe baza unui 
program de priorități revizuit de statele 
membre și părțile interesate.

Or. en
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Amendamentul 46
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „raport privind performanța de 
mediu” înseamnă informațiile detaliate 
furnizate publicului și altor părți 
interesate cu privire la performanța de
mediu a organizației și în ceea ce privește 
respectarea obligațiilor legale aplicabile 
în materie de mediu;

16. „declarație de mediu actualizată” 
înseamnă datele actualizate anual din 
declarația de mediu;

Or. en

Justificare

Pe lângă forma actuală a declarației de mediu, ar deveni obligatorie furnizarea unor 
rapoarte privind performanța de mediu bazate pe indicatori-cheie suplimentari. Aceasta 
constituie o sarcină administrativă inacceptabilă, în special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii. Prin urmare, se propune înlocuirea rapoartelor privind performanța de mediu cu 
declarații de mediu actualizate. Această propunere se aplică în egală măsură articolelor 6, 7, 
14, 17, 18, 19 litera (i), 22, 24.

Amendamentul 47
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „verificator de mediu” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau orice 
asociație sau grup de astfel de persoane 
care îndeplinește cerințele privind 
organismele de evaluare a conformității, 
conform definiției din Regulamentul (CE) 
nr. xxxx/2008, și care a obținut acreditare, 
în conformitate cu prezentul regulament; 

18. „verificator de mediu” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau orice 
asociație sau grup de astfel de persoane 
care a obținut o acreditare în conformitate 
cu procedurile și condițiile menționate la 
capitolul V și care are o poziție 
independentă în raport cu organizația în 
cauză.

Or. en
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Justificare

Un sistem de acreditare funcțional și testat este folosit în statele membre de mai mulți ani. 
Modificarea acestui sistem funcțional, înființat în conformitate cu articolul 5 din EMAS II, ar 
fi contraproductivă. Procesul de evaluare inter pares a dovedit buna funcționare a acestor 
sisteme.

Amendamentul 48
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „organism de acreditare” înseamnă un 
organism național de acreditare în sensul 
Regulamentului (CE) nr. Xxxx/2008.

26. „organism de autorizare” înseamnă un 
organism care este desemnat de un stat 
membru pentru a emite autorizații pentru 
verificatorii de mediu și care este 
responsabil de supravegherea persoanelor 
sau organizațiilor în cauză. Statele 
membre își pot desemna organismul de 
acreditare înființat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 ca 
organism de autorizare în sensul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Există un sistem de acreditare funcțional și testat care este folosit în statele membre de mai 
mulți ani. În conformitate cu principiul subsidiarității, decizia ar trebui lăsată în seama 
statelor membre.

Amendamentul 49
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organizațiile din afara Comunității 
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pot depune cererile de înregistrare la 
orice organism competent din statul 
membru în care este acreditat 
verificatorul de mediu care a efectuat 
verificarea și a validat sistemul de 
management de mediu al organizației în 
cauză.
(3) O organizație care are amplasamente în 
unul sau mai multe state membre poate să 
solicite o înregistrare unică pentru toate 
aceste amplasamente sau pentru unele 
dintre acestea.

(3) O organizație care are amplasamente în 
mai multe state membre poate să solicite o 
înregistrare unică pentru toate aceste 
amplasamente sau pentru unele dintre 
acestea. Înregistrarea unică este permisă 
după ce toate amplasamentele pentru care 
se dorește înregistrarea au fost 
înregistrate în statele membre în cauză.

Cererile de înregistrare unică se depun la 
un organism competent al statului membru 
în care este situat sediul principal al 
organizației sau centrul său de management 
înființat în sensul prezentei dispoziții.

Cererile de înregistrare unică se depun la 
un organism competent al statului membru 
în care este situat sediul principal al 
organizației sau centrul său de management 
înființat în sensul prezentei dispoziții.

(3a) Organizațiile din afara Comunității 
depun cererile de înregistrare la 
organismul care urmează să fie înființat 
de Comisie în conformitate cu articolul 
11a.
(3b) În cazul în care înregistrarea unică 
în conformitate cu alineatul (3) include 
amplasamente din afara Comunității, 
alineatele (3) și (3a) se aplică mutatis 
mutandis.

Or. de

Justificare

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen  die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.
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Amendamentul 50
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organizațiile se pot consulta cu 
organismul menționat la articolul 33 
alineatul (3), stabilit în statul membru în 
care organizația solicită înregistrarea.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 33, autoritățile ar fi obligate să stabilească un sistem prin care 
organizațiilor aflate în proces de înregistrare li se garantează informarea și acordarea de 
asistență, la cererea acestora, în ceea ce privește cerințele legale în materie de mediu. Acest 
lucru ar avea însă ca urmare un efort administrativ ridicat, ceea ce ar împovăra autoritățile.

Amendamentul 51
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organizațiile se pot consulta cu 
organismul menționat la articolul 33 
alineatul (3), stabilit în statul membru în 
care organizația solicită înregistrarea.

(2) Organizațiile se pot consulta cu 
organismul menționat la articolul 33 
alineatul (3). În ceea ce privește 
amplasamentele din afara Comunității, 
acestea se pot adresa organismului care 
urmează să fie înființat de Comisie în 
conformitate cu articolul 11a.

Or. de

Justificare

În cazul în care procedura de înregistrare este organizată astfel cum se propune la A, 
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atribuirea obligațiilor de informare poate fi simplificată. Soluția propusă de Comisie ar 
genera o sarcină administrativă excesivă, dat fiind faptul că în cadrul acestui sistem fiecare 
organism competent ar trebui să furnizeze informații în conformitate cu articolul 33 
alineatele (1) și (2). Aceasta înseamnă că organismele ar trebui să furnizeze informații despre 
legislația în vigoare în materie de mediu și despre autoritățile competente de aplicare a 
legislației din lumea întreagă. În consecință, aceste organisme ar fi suprasolicitate, iar 
costurile asociate cu procedura de înregistrare ar crește substanțial.

Amendamentul 52
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere rezultatele analizei, 
organizațiile elaborează și implementează 
un sistem de management de mediu care 
include toate cerințele menționate în anexa 
II și ține seama, după caz, de cele mai 
bune practici de mediu pentru sectorul în 
cauză menționate la articolul 46.

(4) Având în vedere rezultatele analizei, 
organizațiile elaborează și implementează 
un sistem de management de mediu care 
include toate cerințele menționate în anexa 
II. 

Or. de

Justificare

Pentru a evita ca EMAS să devină excesiv de birocratic, ar trebui să se renunțe la ideea de a 
dezvolta „practici de management al mediului” pentru sectoare specifice. Organizațiile sunt 
foarte diverse și nu pot fi descrise la nivel de sector; în plus, aici se stabilesc noi condiții de 
validare și înregistrare pentru proceduri care nu pot fi monitorizate adecvat de organizațiile 
în cauză. De asemenea, ar fi necesară o actualizare permanentă a documentelor de referință.

Amendamentul 53
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere rezultatele analizei, 
organizațiile elaborează și implementează 

(4) Având în vedere rezultatele analizei, 
organizațiile elaborează și implementează 
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un sistem de management de mediu care 
include toate cerințele menționate în anexa 
II și ține seama, după caz, de cele mai 
bune practici de mediu pentru sectorul în 
cauză menționate la articolul 46.

un sistem de management de mediu care 
include toate cerințele menționate în anexa 
II și respectă, după caz, cerințele valabile
pentru sectorul în cauză menționate la 
articolul 46.

Or. en

Justificare

Respectarea documentelor sectoriale ar trebui să fie o cerință, nu doar un aspect de care „să 
se țină seama”. 

Amendamentul 54
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organizațiile furnizează probe 
materiale sau documentare care 
demonstrează că organizația respectă 
toate dispozițiile legale în vigoare în 
materie de mediu care au fost identificate.

(5) Organizațiile declară că, pe baza 
rezultatelor auditului de mediu, nu există 
motive pentru a suspecta o încălcare a 
dispozițiilor legale în materie de mediu.

În conformitate cu articolul 33 alineatul 
(5), organizațiile pot solicita o declarație 
de conformitate din partea autorității sau 
a autorităților competente de aplicare a 
legislației.
Organizațiile din afara Comunității fac 
trimitere, de asemenea, la dispozițiile 
legale în materie de mediu aplicabile 
organizațiilor similare din statele membre 
în care acestea intenționează să își 
depună cererile.

Organizațiile și amplasamentele din afara 
Comunității fac trimitere, de asemenea, la 
dispozițiile legale în materie de mediu 
aplicabile organizațiilor și 
amplasamentelor similare din Comunitate.

Or. de

Justificare

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
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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. 

Amendamentul 55
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organizațiile furnizează probe 
materiale sau documentare care 
demonstrează că organizația respectă toate 
dispozițiile legale în vigoare în materie de 
mediu care au fost identificate.

(5) Organizațiile furnizează probe 
materiale sau documentare care 
demonstrează că organizația respectă toate 
dispozițiile legale în vigoare în materie de 
mediu care au fost identificate și, după caz, 
respectă cel puțin cerințele descrise în 
documentul BREF relevant.

Or. en

Justificare

BREF = documente de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile (Best Available 
Technique Reference Documents). Documentele de referință sectoriale sunt esențiale pentru a 
face din EMAS un sistem de excelență exigent, care depășește abordarea de tipul sistemelor 
de management. 

Amendamentul 56
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Organizațiile pregătesc o declarație de 
mediu, în conformitate cu dispozițiile 
anexei IV partea B.

(7) Organizațiile pregătesc o declarație de 
mediu, în conformitate cu dispozițiile 
anexei IV partea B.
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În cazul în care, pentru sectorul specific, 
sunt disponibile documente de referință 
sectoriale, în conformitate cu articolul 46, 
la evaluarea performanței organizației se 
ține seama de documentul în cauză.

Or. de

Justificare

Documentele de referință prevăzute la articolul 46 ar implica o birocrație excesivă. În plus, 
acestea nu sunt doar instrumente, ci adevărate condiții preliminare pentru înregistrare, ceea 
ce înseamnă că ele ar trebui aplicate obligatoriu. Acest lucru ar constitui un impediment 
inutil pentru utilizatori și ar reduce dorința de participare.

Amendamentul 57
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pentru sectorul specific, 
sunt disponibile documente de referință 
sectoriale, în conformitate cu articolul 46,
la evaluarea performanței organizației se 
ține seama de documentul în cauză.

În cazul în care, pentru sectorul specific, 
sunt disponibile documente de referință 
sectoriale, în conformitate cu articolul 46,
organizația respectă documentul în cauză.

Or. en

Justificare

Respectarea documentelor de referință sectoriale disponibile ar trebui să fie o cerință. 
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Amendamentul 58
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea de înregistrare se depune la 
organismul competent stabilit în 
conformitate cu articolul 3 și include 
următoarele elemente:

(2) Cererea de înregistrare se depune la 
organismul competent stabilit în 
conformitate cu articolul 3 și include 
următoarele elemente:

(a) declarația de mediu validată, în format 
electronic;

(a) declarația de mediu validată, în 
versiunea originală;

(b) declarația menționată la articolul 24 
alineatul (9), semnată de verificatorul de 
mediu care a validat declarația de mediu;

(b) declarația menționată la articolul 24 
alineatul (9), semnată de verificatorul de 
mediu care a validat declarația de mediu;

(c) un formular completat, care conține cel 
puțin informațiile minime prevăzute în 
anexa VI;

(c) un formular completat, care conține cel 
puțin informațiile minime prevăzute în 
anexa VI.

(d) dovada plății taxelor aplicabile. Odată cu cererea sau la scurt timp după 
depunerea acesteia, organizația transmite 
organismului competent un fișier care 
cuprinde conținutul declarației de mediu 
și care poate fi publicat pe internet.

Or. de

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dovada respectării cerințelor de la 
articolul 4.

Or. en

Justificare

La depunerea unei cereri de înregistrare trebuie să existe dovezi că s-au respectat cerințele 
de la articolul 4.

Amendamentul 60
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O dată pe an, o organizație înregistrată: (2) În plus, o organizație înregistrată:

(a) efectuează un audit intern al 
performanței de mediu și al conformității 
cu dispozițiile legale aplicabile în materie 
de mediu, în conformitate cu anexa III,

(a) efectuează un audit intern al 
performanței de mediu și al conformității 
cu dispozițiile legale aplicabile în materie 
de mediu, în conformitate cu anexa III,

(b) pregătește un raport privind 
performanța de mediu în conformitate cu 
cerințele prevăzute în anexa IV părțile C și 
D,

(b) pregătește în fiecare an un raport 
privind performanța de mediu în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
anexa IV părțile C și D,

(c) transmite organismului competent 
raportul privind performanța de mediu 
validat,

(c) transmite organismului competent 
raportul privind performanța de mediu 
validat,

(d) transmite organismului competent un 
formular completat, care conține cel puțin 
informațiile minime prevăzute în anexa 
VI.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\765244RO.doc 19/60 PE419.878v01-00

RO

Justificare

Cerința de efectuare a unui audit în fiecare an nu este în concordanță cu anexa III punctul 4, 
care prevede ca ciclul de audit să se efectueze la intervale de cel mult 3 ani, stabilite de la caz 
la caz. Transmiterea formularului în fiecare an este birocrație inutilă. Este suficient dacă 
transmise modificările. Acest aspect, însă, nu necesită o reglementare specifică.

Amendamentul 61
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pregătește un raport privind 
performanța de mediu în conformitate cu 
cerințele prevăzute în anexa IV părțile C și 
D,

(b) pregătește o declarație de mediu
actualizată, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în anexa IV partea C,

Or. en

Justificare

Pregătirea unui raport privind performanța de mediu în conformitate cu anexa IV părțile C și 
D generează sarcini administrative inacceptabile pentru companii și nu poate fi admisă. Ar 
trebui menținută practica actuală de actualizări anuale ale declarațiilor de mediu.

Amendamentul 62
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogare pentru organizațiile de 
dimensiuni reduse

Regulile pentru organizațiile mici

(1) La cererea unei organizații de 
dimensiuni reduse, organismele 
competente extind, pentru organizația 
respectivă, frecvența trienală, menționată 
la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă 
de până la cinci ani sau frecvența anuală, 

(1) În cazul unor organizații mici, 
frecvența anuală, menționată la articolul 6 
alineatul (2), este prelungită la o perioadă 
de până la trei ani, cu următoarele condiții:
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menționată la articolul 6 alineatul (2), la o 
perioadă de până la doi ani, cu următoarele 
condiții:
(a) nu există riscuri de mediu, (a) nu există riscuri deosebite de mediu,

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale ale sistemului său 
de management de mediu și

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale semnificative ale 
sistemului său de management de mediu și

(c) nu există probleme de mediu 
semnificative la nivel local.

(c) nu există probleme de mediu 
semnificative la nivel local, la care 
organizația să contribuie.

(2) Pentru a obține extinderea menționată 
la alineatul (1), organizația în cauză 
depune o cerere în acest sens la 
organismul competent care a înregistrat 
organizația și furnizează dovezi privind 
îndeplinirea condițiilor pentru derogare.
(3) Pentru a obține extinderea menționată 
la alineatul (1), organizația în cauză 
depune o cerere în acest sens la 
organismul competent care a înregistrat 
organizația și furnizează dovezi privind 
îndeplinirea condițiilor pentru derogare. 
Organizațiile care beneficiază de o 
extindere a frecvenței la doi ani, în 
conformitate cu alineatul (1), transmit 
organismului competent raportul privind 
performanța de mediu nevalidat în fiecare 
an în care sunt scutite de obligația de a 
prezenta un raport validat privind 
performanța de mediu.

(3) Aceste organizații transmit 
organismului competent raportul privind 
performanța de mediu nevalidat în fiecare 
an.

Or. de

Justificare

Frecvența auditului, a raportului privind performanța de mediu și a declarației de mediu în 
varianta propusă pentru organizații mici nu este practicabilă. Procedura este complicată și 
va genera costuri administrative excesive. Este mai bună varianta care a existat în linii mari 
în primul regulament EMAS. Conform acesteia, organizațiile mici sunt exceptate de la 
validările anuale. Astfel se renunță la o procedură inutilă, deoarece oricum organismul 
competent decide în final dacă înregistrarea are loc sau nu.
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Amendamentul 63
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unei organizații de 
dimensiuni reduse, organismele 
competente extind, pentru organizația 
respectivă, frecvența trienală, menționată 
la articolul 6 alineatul (1), la o perioadă 
de până la cinci ani sau frecvența anuală, 
menționată la articolul 6 alineatul (2), la 
o perioadă de până la doi ani, cu 
următoarele condiții:

(1) Declarația de mediu este actualizată în 
fiecare an și validată de verificatorul de 
mediu. O abatere de la frecvența anuală 
de validare este admisă, cu următoarele 
condiții:

(a) nu există riscuri de mediu, (a) nu există riscuri de mediu
semnificative,

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale ale sistemului său 
de management de mediu și

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale ale sistemului său 
de management de mediu și

(c) nu există probleme de mediu 
semnificative la nivel local.

(c) nu există probleme de mediu 
semnificative la nivel local.

(2) Pentru a obține extinderea menționată 
la alineatul (1), organizația în cauză 
depune o cerere în acest sens la 
organismul competent care a înregistrat 
organizația și furnizează dovezi privind 
îndeplinirea condițiilor pentru derogare.
(3) Pentru a obține extinderea menționată 
la alineatul (1), organizația în cauză 
depune o cerere în acest sens la 
organismul competent care a înregistrat 
organizația și furnizează dovezi privind 
îndeplinirea condițiilor pentru derogare. 
Organizațiile care beneficiază de o 
extindere a frecvenței la doi ani, în 
conformitate cu alineatul (1), transmit 
organismului competent raportul privind 
performanța de mediu nevalidat în fiecare 
an în care sunt scutite de obligația de a 
prezenta un raport validat privind 
performanța de mediu.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 22/60 AM\765244RO.doc

RO

Justificare

În principiu, ciclul de un an ar trebui menținut ca în ISO 14001, dar se pot admite excepții în 
cazul IMM-urilor în condițiile menționate mai sus. Nu este necesară adresarea unei solicitări 
către organismul competent, deoarece verificatorul de mediu decide abaterile de la ciclul de 
validare.

Amendamentul 64
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări operaționale ale sistemului său 
de management de mediu și

(b) organizația nu preconizează să opereze 
schimbări semnificative astfel cum sunt 
definite la articolul 8 și

Or. it

Justificare

Obligațiile legate de întreținerea sistemului EMAS presupun costuri administrative ridicate, 
care sunt greu de suportat de IMM-uri. Pentru a facilita accesul IMM-urilor europene la 
sistem, aceste costuri ar trebui reduse dacă organizația nu preconizează efectuarea unor 
schimbări semnificative ale sistemului său de producție și dacă nu există motive pentru a 
anticipa noi pericole ecologice sau probleme de mediu la nivel local.

Amendamentul 65
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor modificări substanțiale în 
cadrul unei organizații înregistrate, 
organizația respectivă efectuează o analiză 
de mediu a acestor modificări, inclusiv a 
aspectelor și efectelor ce țin de mediu.

(1) În cazul în care o organizație 
înregistrată planifică modificări 
substanțiale, organizația respectivă 
efectuează o analiză de mediu a acestor 
modificări, inclusiv a aspectelor și 
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efectelor ce țin de mediu.

Or. it

Justificare

Sistemul EMAS nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea dezvoltării tehnologice și a 
planurilor de producție ale unei companii, dar ar trebui să urmeze dezvoltarea industrială și 
să garanteze standardele de mediu.

Amendamentul 66
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Analiza de mediu actualizată și politica 
de mediu modificată se supun unei 
verificări și sunt validate. 

(3) Analiza de mediu actualizată și politica 
de mediu modificată se supun unei 
verificări și sunt validate în urma 
modificărilor efectuate. 

Or. it

Justificare

Sistemul EMAS nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea dezvoltării tehnologice și a 
planurilor de producție ale unei companii, dar ar trebui să urmeze dezvoltarea industrială și 
să garanteze standardele de mediu.

Amendamentul 67
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O organizație înregistrată elaborează un 
program de audit care garantează că, în 
decursul unei perioade de maximum trei 

(1) O organizație înregistrată elaborează un 
program de audit care garantează că, în 
decursul unei perioade de maximum trei 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 24/60 AM\765244RO.doc

RO

ani, toate activitățile organizației fac 
obiectul unui audit în conformitate cu 
cerințele stabilite în anexa III.

ani, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 
7, toate activitățile organizației fac obiectul 
unui audit în conformitate cu cerințele 
stabilite în anexa III.

Or. el

Justificare

Prezentul articol trebuie să fie consecvent cu dispozițiile articolului 7 referitor la exceptările 
acordate organizațiilor mici.

Amendamentul 68
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sigla EMAS stabilită în anexa V poate 
fi utilizată numai de organizațiile 
înregistrate și doar în perioada valabilității 
înregistrării lor.

(1) Sigla EMAS stabilită în anexa V este
utilizată numai de organizațiile înregistrate 
și doar în perioada valabilității înregistrării 
lor.

Or. el

Amendamentul 69
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sigla EMAS poate fi utilizată numai în 
conformitate cu specificațiile tehnice 
stabilite în anexa V.

(2) Sigla EMAS este utilizată numai în 
conformitate cu specificațiile tehnice 
stabilite în anexa V.

Or. el

Justificare

Exprimarea trebuie să fie mai specifică, pentru a evita posibilitatea interpretării greșite.
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Amendamentul 70
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o organizație optează, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul 
(3), să nu includă în înregistrarea unică 
toate amplasamentele pe care le deține în 
Comunitate, aceasta garantează că, în 
toate comunicările sale către public și 
atunci când utilizează sigla EMAS, sunt 
indicate clar amplasamentele incluse în 
înregistrare.

eliminat

Or. de

Justificare

Această dispoziție efectiv obligă la includerea tuturor amplasamentelor unei organizații din 
Comunitate în sistemul EMAS și la înregistrarea unică. Prin urmare, aceste dispoziții pot fi 
eliminate dacă se adoptă sistemul de înregistrare de la A.

Amendamentul 71
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sigla nu trebuie folosită alături de 
afirmații comparative privind alte activități 
și servicii sau într-un mod care poate 
produce o confuzie cu etichetele produselor 
ecologice.

(4) Sigla nu trebuie folosită alături de 
afirmații comparative privind alte activități 
și servicii sau într-un mod care poate 
produce o confuzie cu etichetele produselor 
ecologice. În special, este strict interzisă 
utilizarea siglei pe produse, pe ambalajul 
acestora sau în cadrul 
informațiilor/reclamei la produs.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei ar deschide calea către o serie de posibile abuzuri, deoarece există 
posibilitatea ca sigla să fie interpretată în mod eronat ca o etichetă ecologică. Prin urmare, 
trebuie interzisă strict utilizarea siglei EMAS în legătură cu produse și reclame. 

Amendamentul 72
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Comisia desemnează un organism 
competent pentru efectuarea 
următoarelor sarcini:
(a) păstrarea registrului european al 
organizațiilor înregistrate;
(b) crearea și dezvoltarea unei platforme 
pe internet pentru registrul european, 
care să fie utilizată de către organismele 
competente din statele membre pentru 
înregistrare;
(c) înregistrarea organizațiilor din afara 
Comunității și a amplasamentelor din 
afara Comunității ale organizațiilor care 
își au sediul în Comunitate;
(d) pregătirea organizării forumului 
organismelor competente prevăzut la 
articolul 15;
(e) pregătirea evaluării colegiale 
prevăzute la articolul 16.

Or. de

Justificare

Coordonarea activităților organismelor competente, în special dezvoltarea unei platforme de 
internet uniforme, ar trebui să fie centralizată, la fel ca și sarcinile de înregistrare a 
organizațiilor și amplasamentelor din afara Comunității. Astfel s-ar reduce substanțial 
costurile de înregistrare.
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Amendamentul 73
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea observațiilor părților 
interesate, inclusiv ale organismelor de 
acreditare și ale autorităților competente de 
aplicare a legislației, cu privire la 
organizațiile care au solicitat înregistrarea 
sau la cele înregistrate,

(a) examinarea observațiilor părților 
interesate, inclusiv ale organismelor de 
acreditare și ale autorităților competente de 
aplicare a legislației și ale organelor de 
reprezentare ale organizațiilor, cu privire 
la organizațiile care au solicitat 
înregistrarea sau la cele înregistrate,

Or. it

Justificare

Organismele competente ar trebui să poată beneficia de observațiile organizațiilor 
înregistrate sau în curs de înregistrare și ar trebui prevăzut un mecanism prin care 
organizațiile pot contribui în mod colectiv la administrarea eficace a sistemului, astfel încât 
să se garanteze o funcționare echilibrată a organismelor competente.

Amendamentul 74
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele competente deschid și 
mențin un registru al organizațiilor
înregistrate în statele membre de care 
aparțin, care conțin declarațiile de mediu 
sau rapoartele privind performanța de 
mediu în format electronic, și îl 
actualizează lunar.

(2) Organismele competente deschid și 
mențin un registru privind organizațiile
înregistrate în statele membre de care 
aparțin, care conțin declarațiile de mediu 
sau rapoartele privind performanța de 
mediu în format electronic.

Registrul respectiv este disponibil 
publicului pe un site internet.

Registrul respectiv este disponibil 
publicului pe un site internet.

Or. de
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Justificare

Registrul ar trebui uniformizat și raportarea lunară ar trebui eliminată. Din 2001, în 
Germania există un registru bazat pe internet și descentralizat, care este actualizat în timp 
real. 

Amendamentul 75
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele competente comunică 
lunar Comisiei modificările din registrul 
menționat la alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Registrul ar trebui uniformizat și raportarea lunară ar trebui eliminată. Din 2001, în 
Germania există un registru bazat pe internet și descentralizat, care este actualizat în timp 
real.

Amendamentul 76
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când o organizație solicită 
înregistrarea, organismele competente 
înregistrează organizația respectivă și îi 
atribuie un număr de înregistrare dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(2) Atunci când o organizație solicită 
înregistrarea, organismele competente 
înregistrează organizația respectivă și îi 
atribuie un număr de înregistrare dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(a) organismul competent a primit o cerere 
de înregistrare care include toate 
documentele menționate la articolul 5 
alineatul (2) literele (a)-(d).

(a) organismul competent a primit o cerere 
de înregistrare care include toate 
documentele menționate la articolul 5 
alineatul (2) literele (a)-(d);
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(b) organismul competent a verificat dacă
verificarea și validarea au fost efectuate în 
conformitate cu obligațiile stabilite la 
articolele 24-27; și

(b) organismul competent nu are motive să 
suspecteze că verificarea și validarea nu au 
fost efectuate în conformitate cu obligațiile 
stabilite la articolele 24-27; și

(c) organismul competent este convins, pe 
baza probelor materiale primite sau ca 
urmare a unui raport pozitiv din partea 
autorității competente de aplicare a 
legislației, că organizația respectă toate 
dispozițiile legale;

(c) organismul competent nu are motive să 
suspecteze că organizația încalcă 
dispozițiile relevante în materie de mediu.

Or. de

Justificare

Aceste amendamente rezultă din D. Pentru a simplifica procedura, organismul competent nu 
va efectua propriile verificări detaliate care au fost deja efectuate de verificatorul de mediu 
sau de organismul de autorizare.

Amendamentul 77
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un organism competent 
primește un raport de supraveghere din 
partea organismului de acreditare dovedind 
că activitățile verificatorului de mediu nu 
s-au desfășurat astfel încât să se asigure că 
organizația care solicită înregistrarea 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezentul regulament, acesta refuză 
înregistrarea organizației în cauză.

(5) În cazul în care un organism competent 
primește un raport de supraveghere din 
partea organismului de acreditare dovedind 
că activitățile verificatorului de mediu nu 
s-au desfășurat astfel încât să se asigure că 
organizația care solicită înregistrarea 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezentul regulament, acesta refuză 
înregistrarea organizației în cauză.
Organismul competent invită organizația 
să prezinte o nouă cerere de înregistrare. 
Organismul de acreditare efectuează un 
control al activităților verificatorului de 
mediu și îi oferă verificatorului de mediu 
în cauză ocazia de a-și exprima părerea. 
În cazul în care acesta nu oferă o 
explicație satisfăcătoare, acreditarea sa ca 
organism de evaluare în conformitate cu 
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Regulamentul (CE) nr. xxxx/2008 este 
suspendată.

Or. it

Justificare

În cazul în care cererea de înregistrare depusă de o organizație este respinsă din cauză că 
activitățile verificatorului de mediu nu au fost efectuate suficient de bine pentru a asigura că 
cerințele regulamentului sunt respectate, organismul de acreditare invită organizația să 
depună o nouă cerere și efectuează o anchetă privind activitățile verificatorului pentru a 
evita cazurile de incompetență sau corupție. 

Amendamentul 78
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un organism competent 
primește un raport de supraveghere din 
partea organismului de acreditare dovedind 
că activitățile verificatorului de mediu nu 
s-au desfășurat astfel încât să se asigure că 
organizația înregistrată în cadrul EMAS 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezentul regulament, înregistrarea 
acesteia se suspendă.

(2) Se aplică aceleași dispoziții în cazul în 
care un organism competent primește un 
raport de supraveghere din partea 
organismului de acreditare dovedind că 
activitățile verificatorului de mediu nu s-au 
desfășurat astfel încât să se asigure că 
organizația înregistrată în cadrul EMAS 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament vizează să asigure că organizația poate să organizeze o audiere, astfel 
cum este obligatoriu prin lege, înainte de a lua o decizie adversă.
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Amendamentul 79
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înregistrarea unei organizații este 
suspendată sau radiată, după caz, dacă 
aceasta nu prezintă organismului 
competent, în termen de o lună din 
momentul în care i se solicită, 
următoarele:

(3) Înregistrarea unei organizații este 
suspendată sau radiată, după caz, dacă 
aceasta nu prezintă organismului 
competent, în termen de trei luni din 
momentul în care i se solicită, variantele 
actualizate și validate ale declarațiilor de 
mediu, raportul privind performanța de 
mediu sau declarația semnată, menționată 
la articolul 24 alineatul (9).

(a) variantele actualizate și validate ale 
declarațiilor de mediu, raportul privind 
performanța de mediu sau declarația 
semnată, menționată la articolul 24 
alineatul (9);

(b) un formular completat de organizație, 
care conține cel puțin informațiile minime 
prevăzute în anexa VI.

Or. de

Justificare

Experiența organismelor competente a demonstrat că termenul de o lună nu este suficient.  
Pot interveni amânări care nu se datorează organizației (verificatorul de mediu este bolnav, 
verificatorul de mediu refuză în mod nejustificat să valideze declarația etc.), prin urmare nu 
în fiecare caz este nevoie de suspendare. Completarea unui formular este considerată inutilă.

Amendamentul 80
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Organismul competent poate decide 
să mențină înregistrarea organizației dacă 
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se demonstrează că nerespectarea a fost 
neintenționată și cauzele acesteia au fost 
eliminate.

Or. it

Justificare

Organismul competent ar trebui să aibă posibilitatea de a menține înregistrarea organizației 
dacă se demonstrează că nerespectarea a fost neintenționată și să se asigure că au fost 
eliminate cauzele acesteia.

Amendamentul 81
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele competente instituie un 
forum al organismelor competente din 
toate statele membre (denumit în 
continuare „forum”). Forumul se întrunește 
cel puțin o dată pe an în prezența unui 
reprezentant al Comisiei.

(1) Organismele competente instituie un 
forum al organismelor competente din 
toate statele membre (denumit în 
continuare „forum”). Forumul se întrunește 
cel puțin o dată pe an în prezența unui 
reprezentant al Comisiei. Organele de 
reprezentare ale organizației sunt invitate 
să participe la forum.

Or. it

Justificare

Participarea organelor de reprezentare ale organizațiilor va contribui la o mai bună 
adaptare a sistemului la nevoile întreprinderilor.
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Amendamentul 82
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Forumul organizează o evaluare 
colegială pentru a evalua conformitatea 
sistemului de înregistrare al fiecărui 
organism competent cu dispozițiile 
prezentului regulament și pentru a ajunge 
la o abordare armonizată privind aplicarea 
normelor referitoare la înregistrare.

(1) Forumul organizează o evaluare 
colegială pentru a evalua conformitatea 
sistemului de înregistrare al fiecărui 
organism competent cu dispozițiile 
prezentului regulament și pentru a ajunge 
la o abordare armonizată privind aplicarea 
normelor referitoare la înregistrare.

(2) Evaluarea colegială se efectuează 
periodic și cel puțin o dată la patru ani. 
Toate organismele competente participă 
la evaluarea colegială.
(3) Evaluarea colegială include cel puțin 
o evaluarea a normelor și a procedurilor 
referitoare la:
(a) înregistrare;
(b) refuzul înregistrării;
(c) suspendarea înregistrării 
organizațiilor menționată la articolul 12 
alineatul (2);
(d) radierea înregistrării organizațiilor 
menționată la articolul 12 alineatul (2);
(e) gestionarea registrului menționată la 
articolul 12 alineatul (2);
(4) Comisia stabilește proceduri de 
efectuare a evaluării, inclusiv proceduri 
adecvate de recurs împotriva deciziilor 
luate ca urmare a evaluării.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea sa, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
(5) Forumul transmite Comisiei un raport 
anual privind evaluarea colegială. 

(2) Forumul transmite Comisiei un raport 
anual privind evaluarea colegială. 
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Raportul respectiv se pune la dispoziția 
publicului.

Raportul respectiv se pune la dispoziția 
publicului.

Or. de

Justificare

Procedura de evaluare propusă de Comisie este prea greoaie. Activitățile organismelor 
competente pot fi coordonate în mod corespunzător cu ajutorul instrumentelor oferite de 
Regulamentul EMAS în vigoare.

Amendamentul 83
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea colegială include cel puțin o 
evaluarea a normelor și a procedurilor 
referitoare la:

(3) Evaluarea colegială include cel puțin o 
evaluarea a normelor și a procedurilor, 
precum și a opiniilor exprimate de 
organizații sau în numele acestora 
referitoare la:

Or. it

Justificare

Ar trebui să se țină seama de orice probleme sau sugestii prezentate de organizații cu privire 
la operarea sistemului.

Amendamentul 84
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conformitatea organizației cu 
dispozițiile prezentului regulament în ceea
ce privește analiza de mediu inițială, 

(a) conformitatea organizației cu 
dispozițiile prezentului regulament în ceea 
ce privește analiza de mediu inițială, 
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sistemul de management de mediu, auditul 
de mediu și rezultatele acestuia și 
declarația de mediu sau raportul privind 
performanța de mediu;

sistemul de management de mediu, auditul 
de mediu și rezultatele acestuia și 
declarația de mediu sau raportul privind 
performanța de mediu și, în cazul în care 
sunt disponibile, documentele sectoriale 
de referință prevăzute la articolul 46;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament asigură respectarea cerințelor privind documentele sectoriale de 
referință.

Amendamentul 85
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificatorul de mediu validează, la 
intervale care nu depășesc 12 luni, orice 
informații actualizate din declarația de 
mediu sau din raportul privind 
performanța de mediu.

(2) Fără a aduce atingere articolului 7,
verificatorul validează, la intervale care nu 
depășesc 12 luni, orice informații 
actualizate din declarația de mediu.

Or. en

Justificare

IMM-urile nu sunt luate în considerare de această dispoziție. Prin urmare, se face trimitere la 
articolul 7, care ar permite scutirea de validarea anuală pentru IMM-uri, în anumite condiții.
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Amendamentul 86
Evangelia Tzampazi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificatorul de mediu validează, la 
intervale care nu depășesc 12 luni, orice 
informații actualizate din declarația de 
mediu sau din raportul privind performanța 
de mediu.

(2) Verificatorul de mediu validează, la 
intervale care nu depășesc 12 luni, 
conform dispozițiilor articolului 7, orice 
informații actualizate din declarația de 
mediu sau din raportul privind performanța 
de mediu.

Or. el

Justificare

Prezentul articol trebuie să fie consecvent cu dispozițiile articolului 7 referitor la exceptările 
acordate organizațiilor mici.

Amendamentul 87
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu cel puțin cinci zile lucrătoare 
înainte de fiecare verificare într-un stat 
membru, verificatorul de mediu notifică 
organismului de acreditare responsabil 
pentru supravegherea activităților 
verificatorului de mediu în cauză 
informațiile privind acreditarea sa, 
precum și data și locul în care va avea loc 
verificarea.

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea în statul membru în care sunt 

Adlib Express Watermark



AM\765244RO.doc 37/60 PE419.878v01-00

RO

acreditați ar fi nevoiți să își anunțe toate activitățile organismelor de autorizare 
corespunzătoare s-ar crea sarcini administrative suplimentare inutile atât pentru verificatorii 
de mediu, cât și pentru organismele de autorizare.

Amendamentul 88
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu cel puțin cinci zile lucrătoare
înainte de a întreprinde activități de 
verificare și de validare într-un alt stat 
membru, verificatorii de mediu acreditați
într-un stat membru notifică organismului 
de acreditare din celălalt stat membru 
următoarele informații:

(1) Cu cel puțin patru săptămâni înainte de 
a întreprinde activități de verificare și de 
validare într-un alt stat membru, 
verificatorii de mediu care obțin 
autorizația într-un stat membru notifică 
organismului de autorizare din celălalt stat 
membru următoarele informații:

Or. en

Justificare

Limitarea termenului de notificare a activității într-un alt stat membru sau într-un stat terț la 
cinci zile nu este nici practică, nici fezabilă. Regulamentul anterior ce stipulează termenul de 
patru săptămâni s-a dovedit a fi fezabil, astfel încât este menținut. Acest lucru se aplică și în 
cazul articolului 26.

Amendamentul 89
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) că organizația respectă toate
dispozițiile legale aplicabile în materie de 
mediu.

(b) că nu există dovezi privind 
neconformitatea cu dispozițiile legale 
aplicabile în materie de mediu.

Or. de
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Justificare

Uniformizare cu declarația verificatorului de mediu prevăzută la anexa VII.

Amendamentul 90
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) că organizația respectă toate dispozițiile 
legale aplicabile în materie de mediu.

(b) că verificatorul de mediu nu a găsit 
dovezi care să ateste că organizația nu 
respectă toate dispozițiile legale aplicabile 
în materie de mediu.

Or. en

Justificare

Verificatorul de mediu poate doar să confirme că nu a găsit dovezi care să ateste că 
organizația nu respectă toate dispozițiile legale aplicabile în materie de mediu.

Amendamentul 91
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de acreditare desemnate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. xxxx/2008 sunt responsabile pentru 
acreditarea verificatorilor de mediu și 
supravegherea activităților desfășurate de 
aceștia în conformitate cu prezentul 
regulament.

(1) Statele membre numesc un organism 
responsabil de înregistrarea și 
supravegherea verificatorilor de mediu.  
Statele membre pot decide ca sarcinile 
prevăzute în prima propoziție să fie 
îndeplinite în întregime sau parțial de un 
organism național de acreditare în sensul 
și conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008.

Or. de
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Justificare

Obligația de a încredința această sarcină organismului național de acreditare încalcă 
drepturile statelor membre în ceea ce privește organizarea administrativă.  Distribuirea 
sarcinilor de acreditare a persoanelor iese din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) 
765/2008.

Amendamentul 92
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Organismele de acreditare desemnate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. xxxx/2008 sunt responsabile pentru 
acreditarea verificatorilor de mediu și 
supravegherea activităților desfășurate de 
aceștia în conformitate cu prezentul 
regulament.

(1) Statele membre desemnează un 
organism care să emită autorizații pentru 
verificatorii de mediu și să fie responsabil 
de supravegherea persoanelor sau a 
organizațiilor în cauză în conformitate cu 
articolul 2 punctul 26. Acest organism își 
îndeplinește funcțiile într-un mod neutru 
și independent.

(2) Organismele de acreditare evaluează 
competența verificatorilor de mediu ținând 
seama de elementele prevăzute la articolele 
19, 20 și 21, relevante pentru domeniul 
pentru care se solicită acreditarea.

(2) Organismele de autorizare evaluează 
competența verificatorilor de mediu ținând 
seama de elementele prevăzute la articolele 
19, 20 și 21, relevante pentru domeniul 
pentru care se solicită autorizarea.

(3) Domeniul de aplicare al acreditării
verificatorilor de mediu este determinat în 
conformitate cu clasificarea activităților 
economice stabilită în Regulamentul (CE) 
nr. 1893/2006. Domeniul acreditării se 
limitează la competența verificatorului de 
mediu și, după caz, ia în considerare 
amploarea și complexitatea activității.

(3) Domeniul de aplicare al autorizării
verificatorilor de mediu este determinat în 
conformitate cu clasificarea activităților 
economice stabilită în Regulamentul (CE) 
nr. 1893/2006. Domeniul acreditării se 
limitează la competența verificatorului de 
mediu și, după caz, ia în considerare 
amploarea și complexitatea activității.

(4) Organismele de acreditare stabilesc 
procedurile corespunzătoare pentru 
acreditare, refuzul acreditării, suspendarea 
sau retragerea acreditării verificatorilor de 
mediu și pentru supravegherea 
verificatorilor de mediu.

(4) Organismele de autorizare stabilesc 
procedurile corespunzătoare pentru 
acreditare, refuzul acreditării, suspendarea 
sau retragerea acreditării verificatorilor de 
mediu și pentru supravegherea 
verificatorilor de mediu.

Respectivele proceduri includ mecanisme 
pentru examinarea observațiilor formulate 
de părțile vizate, inclusiv organismele 

Respectivele proceduri includ mecanisme 
pentru examinarea observațiilor formulate 
de părțile vizate, inclusiv organismele 
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competente, referitoare la verificatorii de 
mediu care solicită acreditare și la cei 
acreditați.

competente, referitoare la verificatorii de 
mediu care solicită acreditare și la cei 
autorizați.

(5) În cazul în care refuză să acorde 
acreditarea, organismul de acreditare
informează verificatorul de mediu cu 
privire la motivele acestei decizii.

(5) În cazul în care refuză să acorde 
autorizarea, organismul de autorizare 
informează verificatorul de mediu cu 
privire la motivele acestei decizii.

(6) Organismele de acreditare întocmesc, 
revizuiesc și actualizează o listă a 
verificatorilor de mediu din statele 
membre, precizând domeniul acreditării
acestora, și comunică lunar Comisiei și 
organismului competent din statul membru 
în care se află organismul de acreditare 
modificările aduse listei respective.

(6) Organismele de autorizare întocmesc, 
revizuiesc și actualizează o listă a 
verificatorilor de mediu din statele 
membre, precizând domeniul autorizării 
acestora, și comunică lunar Comisiei și 
organismului competent din statul membru 
în care se află organismul de acreditare 
modificările aduse listei respective.

(7) În cadrul normelor și procedurilor 
referitoare la monitorizarea activităților, 
prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. xxxx/2008, un 
organism de acreditare redactează un 
raport de supraveghere în cazul în care 
decide, după consultarea verificatorului de 
mediu în cauză:

(7) Organismul de autorizare redactează 
un raport de supraveghere în cazul în care 
decide, după consultarea verificatorului de 
mediu în cauză: 

(a) fie că activitățile verificatorului de 
mediu nu au fost desfășurate în mod 
corespunzător, astfel încât să asigure 
respectarea de către organizație a 
dispozițiilor prezentului regulament,

(a) fie că activitățile verificatorului de 
mediu nu au fost desfășurate în mod 
corespunzător, astfel încât să asigure 
respectarea de către organizație a 
dispozițiilor prezentului regulament,

(b) fie că activitățile de verificare și de 
validare desfășurate de verificatorul de 
mediu au încălcat una sau mai multe 
dispoziții ale prezentului regulament.

(b) fie că activitățile de verificare și de 
validare desfășurate de verificatorul de 
mediu au încălcat una sau mai multe 
dispoziții ale prezentului regulament.

Raportul respectiv este transmis 
organismului competent din statul membru 
în care este înregistrată organizația sau în 
care se solicită înregistrarea și, după caz, 
organismului de acreditare care a acordat 
acreditarea.

Raportul respectiv este transmis 
organismului competent din statul membru 
în care este înregistrată organizația sau în 
care se solicită înregistrarea și, după caz, 
organismului de autorizare care a acordat 
autorizarea.

Or. en

Justificare

Autorizarea verificatorilor de mediu echivalează cu acordarea unei autorizații profesionale 

Adlib Express Watermark



AM\765244RO.doc 41/60 PE419.878v01-00

RO

comparabile cu cea a unui inginer constructor sau auditor financiar, termenul de organism 
de acreditare înlocuindu-se cu cel de organismul de acreditare.

Amendamentul 93
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele proceduri includ mecanisme 
pentru examinarea observațiilor formulate 
de părțile vizate, inclusiv organismele 
competente, referitoare la verificatorii de 
mediu care solicită acreditare și la cei 
acreditați.

Respectivele proceduri includ mecanisme 
pentru examinarea observațiilor formulate 
de părțile vizate, inclusiv organismele 
competente și organelor de reprezentare 
ale organizațiilor, referitoare la 
verificatorii de mediu care solicită 
acreditare și la cei acreditați.

Or. it

Justificare

Este important să se țină seama de opiniile exprimate de organele de reprezentare ale 
organizațiilor la stabilirea procedurilor de acreditare, de respingere a acreditării sau de 
suspendare a verificatorilor.

Amendamentul 94
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de acreditare din toate 
statele membre se reunesc cel puțin o dată 
pe an („reuniunea organismelor de 
acreditare”), în prezența unui reprezentant 
al Comisiei, în cadrul organismului 
recunoscut în temeiul articolului 14 din 
Regulamentul (CE) nr. xxxx/2008 . 

(1) Organismele de acreditare din toate 
statele membre se reunesc cel puțin o dată 
pe an („reuniunea organismelor de 
acreditare”), în prezența unui reprezentant 
al Comisiei, în cadrul organismului 
recunoscut în temeiul articolului 14 din 
Regulamentul (CE) nr. xxxx/2008 . 
Reuniunea organismelor de acreditare 
invită organele reprezentative ale 
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organizației să participe la reuniune.

Or. it

Justificare

Reuniunea organismelor de acreditare ar trebui să poată beneficia de observațiile 
organizațiilor înregistrate sau angajate în procesul de înregistrare pentru a se asigura de 
existența unui mecanism prin care organizațiile să poată contribui în mod colectiv la 
administrarea sistemului în mod eficient, vizând garantarea unor operațiuni echilibrate din 
partea organelor de acreditare.

Amendamentul 95
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluarea colegială referitoare la 
acreditarea verificatorilor de mediu în 
temeiul prezentului regulament, care
trebuie organizată de organismul menționat 
la articolul 30 alineatul (1) în conformitate 
cu articolul 10 din Regulamentul (CE) 
nr. xxxx/2008, include cel puțin o evaluare 
a normelor și a procedurilor privind:

(1) Evaluarea colegială referitoare la 
acreditarea verificatorilor de mediu în 
temeiul prezentului regulament, care 
trebuie organizată de organismul menționat 
la articolul 30 alineatul (1) în conformitate 
cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
xxxx/2008, include cel puțin o evaluare a 
normelor și a procedurilor, precum și a 
opiniilor exprimate de organizații sau în 
numele acestora, privind:

Or. it

Amendamentul 96
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă un plan de Statele membre sprijină acțiunile și 
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promovare, care include obiective, acțiuni 
și inițiative de promovare a EMAS în 
general și de încurajare a organizațiilor să 
participe la acest sistem.

inițiativele de promovare a EMAS în 
general și de încurajare a organizațiilor să 
participe la acest sistem.

Or. en

Justificare

Introducerea de măsuri obligatorii pentru promovarea EMAS în statele membre este 
inacceptabilă. Statele membre nu pot promova EMAS decât pe baza resurselor financiare 
disponibile.

Amendamentul 97
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre organizează activități de 
promovare a EMAS, printre care se 
numără: 

Statele membre organizează activități de 
promovare a EMAS, printre care se 
numără:

(1) promovarea schimburilor de cunoștințe 
și de bune practici cu privire la EMAS 
între toate părțile interesate;

(1) promovarea schimburilor de cunoștințe 
și de bune practici cu privire la EMAS 
între toate părțile interesate;

(2) elaborarea unor instrumente eficiente 
de promovare a EMAS și punerea acestora 
la dispoziția organizațiilor;

(2) elaborarea unor instrumente eficiente și 
punerea acestora la dispoziția organizațiilor 
pentru a obține și comunica nivele de 
excelență în ceea ce privește performanța 
de mediu.

(3) acordarea de suport tehnic, 
organizațiilor în vederea definirii și 
punerii în aplicare a activităților de 
marketing ale acestora;

(3) acordarea de suport tehnic, 
organizațiilor pentru a obține nivele de 
excelență în ceea ce privește performanța 
de mediu;

(4) susținerea parteneriatelor dintre 
organizații în scopul promovării EMAS.

(4) susținerea parteneriatelor dintre 
organizații în scopul promovării EMAS;
(4a) evaluarea performanței de mediu a 
organizațiilor înregistrate EMAS în 
comparație cu cele neînregistrate, 
utilizând indicatori și standarde de 
comparație adecvate;
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(4b) acordarea statutului de organizație 
cu performanțe de mediu deosebite, 
utilizând indicatori , standarde de 
comparație și sisteme de cotare adecvate.

Or. en

Justificare

EMAS trebuie utilizat ca instrument de sporire a performanței de mediu și trebuie să aducă 
dovezi privind această performanță. 

Amendamentul 98
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare, mai ales celei din domeniul 
competiției, al fiscalității și al sistemului 
ajutoarelor de stat, statele membre iau 
măsuri, dacă este cazul, de facilitare a 
înregistrării organizațiilor în EMAS și de 
menținere a participării acestora. Aceste 
măsuri se iau în special sub formă de:

Fără a aduce atingere legislației 
comunitare, mai ales celei din domeniul 
competiției, al fiscalității și al sistemului 
ajutoarelor de stat, statele membre iau 
măsuri, dacă este cazul, recompensând 
organizațiile înregistrate în cadrul 
sistemului EMAS cu condiția ca acestea 
să poată face dovada unei performanțe de 
mediu peste medie și mult mai bune decât 
prevăd cerințele juridice aplicabile, a unei 
îmbunătățiri semnificative a performanței 
și a respectării, în cazurile în care este 
posibil, nivelurilor de excelență definite în 
documentele sectoriale de referință. 
Comisia elaborează un document 
orientativ pentru a verifica această 
cerință. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
sa, este adoptată în cadrul procedurii de 
reglementare cu control menționate la 
articolul 49 alineatul (3).

(a) simplificare normativă, în sensul 
căreia se consideră că o organizație 
înregistrată în EMAS îndeplinește 
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anumite cerințe legale în materie de 
mediu specificate în cadrul altor 
instrumente legale, identificate de către 
autoritățile competente;
(b) o mai bună reglementare, în sensul 
căreia alte instrumente legale sunt 
modificate astfel încât sarcinile 
organizațiilor participante la EMAS să fie 
înlăturate, reduse sau simplificate, în 
vederea încurajării funcționării eficiente 
a piețelor și în scopul creșterii 
competitivității.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se recompenseze simpla înregistrare în cadrul sistemului EMAS. Orice 
stimulent sau premiu ar trebui să se afle în corelație cu performanțe și realizări ce pot fi 
măsurate și verificate. Prin urmare este necesar un document orientativ.

Amendamentul 99
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre raportează anual Comisiei 
măsurile adoptate în temeiul prezentului 
regulament.

O dată la cinci ani statele membre 
raportează Comisiei măsurile adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Raportarea anuală obligatorie ar genera un efort administrativ ridicat pentru statele 
membre.
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Amendamentul 100
Richard Seeber, Maria Berger

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o bază de date conținând declarații de 
mediu și rapoarte de performanță de 
mediu în format electronic.

eliminat

Or. en

Justificare

Baza de date propusă ar crea un volum de muncă suplimentar pentru statele membre și nu ar 
fi eficient din punct de vedere al costurilor. În plus, ar putea reprezenta o amenințare la 
adresa întreprinderilor mici, care se tem de concurență.

Amendamentul 101
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare cu privire la achizițiile publice, 
Comisia și alte instituții și organisme 
comunitare, dacă este cazul, fac referire la 
EMAS sau la alte sisteme de management 
de mediu echivalente în ceea ce privește 
condițiile de performanță aplicabile 
contractelor de lucrări și de prestări 
servicii.

(2) Fără a aduce atingere legislației 
comunitare cu privire la achizițiile publice, 
Comisia și alte instituții și organisme 
comunitare, dacă este cazul, fac referire la 
EMAS în ceea ce privește condițiile de 
performanță aplicabile contractelor de 
lucrări și de prestări servicii, cu condiția ca 
organizațiile înregistrate în cadrul 
sistemului EMAS să poată face dovada 
unei performanțe de mediu peste medie și 
mult mai bune decât prevăd cerințele 
juridice aplicabile, a unei îmbunătățiri 
semnificative a performanței și a 
respectării, în cazurile în care este posibil, 
nivelurilor de excelență definite în 
documentele sectoriale de referință. În 
acest scop se utilizează documentul 
orientativ elaborat de Comisie la care se 
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face referire la articolul 39.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se recompenseze simpla înregistrare în cadrul sistemului EMAS. Orice 
stimulent sau premiu ar trebui să se afle în corelație cu performanțe și realizări ce pot fi 
măsurate și verificate. Prin urmare este necesar un document orientativ. 

Amendamentul 102
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia garantează schimbul de 
informații și colaborarea dintre statele 
membre și alte părți interesate cu privire 
la cele mai bune practici de management 
de mediu în sectoarele relevante, în 
vederea elaborării unor documente de 
referință sectoriale care să includă cele mai 
bune practici de management de mediu și
indicatorii de performanță de mediu ai 
unor sectoare specifice.

Comisia elaborează documente de 
referință sectoriale care să includă cele mai 
bune practici de mediu, cerințe minime 
privind performanța de mediu care să 
depășească în mod semnificativ pragul 
minim legal, indicatorii de performanță de 
mediu, precum și standarde de excelență 
și sisteme de cotare pentru identificarea 
nivelurilor de performanță.

La pregătirea proiectului de documente de 
referință sectoriale sau subsectoriale 
Comisia ține seama de prioritățile privind 
mediul ale Comunității, de importanța 
mai mică sau mai mare a sarcinilor legate 
de mediu generate de o organizație dintr-
un sector sau subsector al economiei, de 
legislația privind mediul în vigoare și de 
legislația în curs de elaborare, de 
documentele BREF, de criteriile 
aplicabile etichetelor ecologice, de 
standardele în domeniu, de programele de 
eliminare a produselor chimice, de 
aspectele de mediu identificate la Anexa I 
la prezentul regulament, precum și de 
cercetările specifice în domeniul 
indicatorilor organizaționali inițiate de 
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Comisie.
După consultarea tuturor părților 
interesate din sectorul sau subsectorul în 
cauză, printre care industria, sindicatele, 
comercianții, detailiștii, importatorii, 
grupurile de protecție a mediului și 
organizațiile consumatorilor, Comisia 
stabilește, până la 1 ianuarie 2010, un 
plan de lucru pe care îl pune la dispoziția 
publicului. Planul de lucru stabilește 
pentru următorii trei ani o listă 
orientativă de sectoare și subsectoare 
considerate a fi prioritare pentru început 
pentru adoptarea documentelor sectoriale 
de referință și pentru integrarea lor de 
toate sectoarele. Planul de lucru este 
modificat periodic de Comisie în urma 
consultării cu toate părțile interesate.

Aceste măsurile, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea sa, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3). 

Aceste măsurile, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea sa, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilite norme specifice clare la nivel de sector pe baza priorităților privind mediul 
ale Comunității. Documentele sectoriale de referință ar trebui să includă, pe lângă indicatorii 
de performanță în ceea ce privește mediul comparabili, standarde și sisteme de cotare. Este 
necesară stabilirea unor astfel de documente pentru subdiviziunile unui sector. Comisia ar 
trebui să prevadă un  plan de lucru în acest caz pentru a asigura alocarea eficientă a 
resurselor și stabilirea priorităților în fiecare sector, ceea ce s-a realizat deja în baza 
Directivei privind proiectarea ecologică aplicabilă produselor consumatoare de energie.
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Amendamentul 103
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia garantează schimbul de informații 
și colaborarea dintre statele membre și alte 
părți interesate cu privire la cele mai bune 
practici de management de mediu în 
sectoarele relevante, în vederea elaborării 
unor documente de referință sectoriale care 
să includă cele mai bune practici de 
management de mediu și indicatorii de 
performanță de mediu ai unor sectoare 
specifice.

Comisia garantează schimbul de informații 
și colaborarea dintre statele membre și alte 
părți interesate cu privire la cele mai bune 
practici de management de mediu în 
sectoarele relevante, în vederea elaborării 
unor documente de referință sectoriale care 
să includă cele mai bune practici de 
management de mediu și indicatorii de 
performanță de mediu ai unor sectoare 
specifice. Utilizarea acestor documente și 
indicatori  nu este obligatorie.

Or. en

Justificare

Utilizarea acestora nu ar trebui să fie obligatorie deoarece acest lucru ar genera un volum de 
muncă foarte ridicat pentru întreprinderi, în special pentru IMM, ceea ce ar determina un 
procent din ce în ce mai ridicat de abandon.

Amendamentul 104
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa II – punctul B.3 – Participarea personalului – coloana 2 – partea B – alineatul 3 –
partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe lângă aceste cerințele, angajații 
trebuie implicați în procesul de 
îmbunătățire continuă a performanței de 
mediu a organizației prin:

(3) Pe lângă aceste cerințele, angajații 
trebuie, în funcție de rolurile și 
responsabilitățile fiecăruia, să se implice
în procesul de îmbunătățire continuă a 
performanței de mediu a organizației prin:

Or. it
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Justificare

Implicarea angajaților, astfel cum este descrisă mai sus, ar trebui să corespundă îndatoririlor 
și responsabilităților acestora.

Amendamentul 105
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul B – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o sinteză a datelor disponibile cu privire 
la rezultatele organizației în raport cu 
obiectivele sale de mediu generale și 
specifice corespunzând impactului 
semnificativ asupra mediului. Raportarea 
vizează indicatorii principali, precum și 
alți indicatori relevanți existenți în ceea ce 
privește performanța de mediu, în 
conformitate cu secțiunea D.

(e) o sinteză a datelor disponibile cu privire 
la rezultatele organizației în raport cu 
obiectivele sale de mediu generale și 
specifice corespunzând impactului 
semnificativ asupra mediului. Raportarea 
vizează indicatorii sectoriali sau 
subsectoriali specifici, precum și 
standardele și sistemele de cotare, în 
conformitate cu secțiunea D.

Or. en

Justificare

Indicatorii principali propuși nu permit efectuarea comparațiilor privind performanța între 
întreprinderi. În lipsa standardelor și a sistemelor de cotare utilitatea datelor privind mediul 
este limitată, întrucât este foarte dificil de evaluat dacă performanța unei anumite organizații 
este ridicată sau nu. Este necesară stabilirea unor indicatori pentru subdiviziunile unui 
sector.

Amendamentul 106
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul B – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alți factori referitori la performanța de 
mediu, în special rezultatele obținute în 
raport cu dispozițiile legale și cu impactul 

(f) alți factori referitori la performanța de 
mediu, în special rezultatele obținute în 
raport cu dispozițiile legale și, dacă este 
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lor semnificativ asupra mediului; posibil, informațiile privind performanța 
măsurate față de valorile limită legale și 
cu impactul lor semnificativ asupra 
mediului;

Or. en

Justificare

În cazurile în care există limite legale acestea ar trebui utilizate drept standarde și 
informațiile privind performanța măsurate ar trebui prezentate pentru a demonstra în ce 
măsură performanța organizației este mai ridicată decât limita minimă legală (de exemplu, 
cota de emisie a unui poluant față de limita maximă legală).

Amendamentul 107
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul B – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a dispozițiilor legale 
aplicabile referitoare la mediu și dovada 
respectării acestor dispoziții;

(g) o descriere a dispozițiilor legale 
aplicabile referitoare la mediu, cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT) descrise în 
documentul BREF relevant, dacă acesta 
este disponibil, cerințele minime privind 
performanța de mediu, cele mai bune 
practici, standardele de excelență, astfel 
cum se stabilește în secțiunea D, precum 
și dovada respectării acestor dispoziții și 
toate cazurile de nerespectare și 
sancțiunile aplicate.

Or. en

Justificare

Dimensiunea privind performanța a declarației de mediu trebuie consolidată. De asemenea, 
este esențial ca în perioada de raportare să se comunice toate instanțele de încălcare a 
reglementărilor privind mediul.
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Amendamentul 108
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul C

Textul propus de Comisie Amendamentul

C. raportul privind performanța de mediu C. Declarația de mediu
Raportul privind performanța de mediu 
conține cel puțin următoarele elemente și 
îndeplinește cerințele minime prezentate 
mai jos:

Declarația de mediu actualizată constă în 
actualizarea declarației de mediu.

(a) o sinteză a datelor disponibile cu 
privire la rezultatele organizației în raport 
cu obiectivele sale de mediu generale și 
specifice corespunzând impactului 
semnificativ asupra mediului. Raportarea 
vizează indicatorii principali, precum și 
alți indicatori relevanți existenți în ceea ce 
privește performanța de mediu, în 
conformitate cu secțiunea D.

Declarația de mediu conține numele și 
numărul de acreditare ale verificatorului 
de mediu și data validării declarației.

(b) alți factori referitori la performanța de 
mediu, în special rezultatele obținute în 
raport cu dispozițiile legale și cu impactul 
lor semnificativ asupra mediului;
(c) o descriere a dispozițiilor legale 
aplicabile referitoare la mediu și dovada 
respectării acestor dispoziții;
(d) numele și numărul de acreditare ale 
verificatorului de mediu și data validării 
declarației.

Or. en

Justificare

Pregătirea unui raport privind performanța de mediu în conformitate cu anexa IV părțile C și 
D generează sarcini administrative inacceptabile pentru companii și nu poate fi admisă. 
Acest lucru ar contraveni eforturilor de simplificare a programului EMAS și de sporire a 
numărului de participanți la acesta. Ar trebui menținută practica actuală de actualizări 
anuale ale declarațiilor de mediu.
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Amendamentul 109
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul C – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o sinteză a datelor disponibile cu privire 
la rezultatele organizației în raport cu 
obiectivele sale de mediu generale și 
specifice corespunzând impactului 
semnificativ asupra mediului. Raportarea 
vizează indicatorii principali, precum și alți 
indicatori relevanți existenți în ceea ce 
privește performanța de mediu, în 
conformitate cu secțiunea D.

(a) o sinteză a datelor disponibile cu privire 
la rezultatele organizației în raport cu 
obiectivele sale de mediu generale și 
specifice corespunzând impactului 
semnificativ asupra mediului. Raportarea 
vizează indicatorii sectoriali sau 
subsectoriali specifici, precum și 
standardele și sistemele de cotare, în 
conformitate cu secțiunea D.

Or. en

Justificare

Indicatorii principali propuși nu permit efectuarea comparațiilor privind performanța între 
întreprinderi. În lipsa standardelor și a sistemelor de cotare utilitatea datelor privind mediul 
este limitată, întrucât este foarte dificil de evaluat dacă performanța unei organizații este 
ridicată sau nu. Este necesară stabilirea unor indicatori pentru subdiviziunile unui sector.

Amendamentul 110
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul C – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alți factori referitori la performanța de 
mediu, în special rezultatele obținute în 
raport cu dispozițiile legale și cu impactul 
lor semnificativ asupra mediului;

(b) alți factori referitori la performanța de 
mediu, în special rezultatele obținute în 
raport cu dispozițiile legale și informațiile 
privind performanța măsurate față de 
valorile limită legale și cu impactul lor 
semnificativ asupra mediului;

Or. en
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Justificare

În cazurile în care există limite legale acestea ar trebui utilizate drept standard și informațiile 
privind performanța măsurate ar trebui prezentate pentru a demonstra în ce măsură 
performanța organizației este mai ridicată decât limita minimă legală (de exemplu, cota de 
emisie a unui poluant față de limita maximă legală).

Amendamentul 111
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul C – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a dispozițiilor legale 
aplicabile referitoare la mediu și dovada 
respectării acestor dispoziții;

(c) o descriere a dispozițiilor legale 
aplicabile referitoare la mediu, cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT) descrise în 
documentul BREF relevant, dacă acesta 
este disponibil, cerințele minime privind 
performanța de mediu, cele mai bune 
practici, standardele de excelență, astfel 
cum se stabilește în secțiunea D, precum 
și dovada respectării acestor dispoziții și 
toate cazurile de nerespectare și 
sancțiunile aplicate.

Or. en

Justificare

Dimensiunea privind performanța a raportul privind performanță de mediu trebuie 
consolidată. De asemenea, este esențial ca în perioada de raportare să se comunice toate 
instanțele de încălcare a reglementărilor privind mediul.

Amendamentul 112
Maria Berger, Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea D din anexa IV se elimină.
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Or. en

Justificare

Aceasta ar contribui substanțial la creșterea costurilor și a volumului de muncă al 
organizațiilor mici. Acest lucru le-ar dăuna acestora în special în cazurile în care 
întreprinderile mici au probleme de flux de numerar. Acest lucru ar contraveni eforturilor de 
simplificare a programului EMAS și de sporire a numărului de participanți la acesta. De 
asemenea, organizațiile existente ar fi descurajate de perspectiva de a rămâne în cadrul 
programului EMAS. 

Amendamentul 113
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. indicatorii principali și alți indicatori 
relevanți existenți în ceea ce privește 
performanța de mediu

D. indicatorii sectoriali sau subsectoriali 
specifici principali și alți indicatori 
relevanți existenți în ceea ce privește 
performanța de mediu

Or. en

Justificare

Indicatorii principali propuși nu permit efectuarea comparațiilor privind performanța între 
întreprinderi. În lipsa standardelor și a sistemelor de cotare utilitatea datelor privind mediul 
este limitată, întrucât este foarte dificil de evaluat dacă performanța este ridicată sau nu. Este 
necesară stabilirea unor indicatori pentru subdiviziunile unui sector.

Amendamentul 114
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile notifică, atât în declarația de 
mediu cât și în raportul privind 

Organizațiile notifică, atât în declarația de 
mediu cât și în raportul privind 
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performanța de mediu, indicatorii 
principali, în măsura în care aceștia vizează 
aspectele cu referire directă la mediu ale 
organizației, precum și cu privire la alți 
indicatori relevanți existenți în ceea ce 
privește performanța de mediu, în 
conformitate cu cele stabilite mai jos.

performanța de mediu, indicatorii sectoriali 
sau subsectoriali specifici principali, în 
măsura în care aceștia vizează aspectele cu 
referire directă sau indirectă la mediu ale 
organizației, precum și cu privire la alți 
indicatori specifici la nivel sectorial
relevanți existenți în ceea ce privește 
performanța de mediu, în conformitate cu 
cele stabilite mai jos.

Or. en

Justificare

Indicatorii principali propuși nu permit efectuarea comparațiilor privind performanța între 
întreprinderi. În lipsa standardelor și a sistemelor de cotare utilitatea datelor privind mediul 
este limitată, întrucât este foarte dificil de evaluat dacă performanța este ridicată sau nu. Este 
necesară stabilirea unor indicatori pentru subdiviziunile unui sector.

Amendamentul 115
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Indicatori principali (2) Indicatori de performanță specifici la 

nivel sectorial principali

(a) Indicatorii principali se aplică tuturor 
tipurilor de organizații. Aceștia vizează 
rezultatele obținute în cadrul următoarelor 
domenii esențiale de mediu:

(a) Indicatorii de performanță specifici la 
nivel sectorial principali se aplică tuturor 
tipurilor de organizații. Aceștia vizează 
rezultatele obținute în cadrul următoarelor 
domenii esențiale de mediu:

Eficiența energetică; Intensitatea energetică;

Eficiența materialelor; Intensitatea materială;

Apă Intensitatea apei

Deșeuri Intensitatea deșeurilor

Biodiversitate Intensitatea  emisiilor de gaze cu efect de 
seră

și Emisii

(b) Fiecare indicator principal are în Pentru a facilita comparațiile relevante 
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componență: între organizații documentele de referință 
sectoriale sau subsectoriale conțin detalii 
suplimentare, și:

(i) o cifră A, care indică 
contribuția/impactul anual total într-un 
anumit sector;

(i) identifică activitățile, procesele sau 
produsele specifice unui sector sau 
subsector care au impactul cel mai 
puternic asupra mediului;

(ii) o cifră B, care indică producția
globală anuală a organizației; 

(ii) definesc cu exactitate domeniul 
indicatorului (de exemplu, tipurile de 
materiale sau deșeuri), limitele sistemului 
și metodele de măsurare sau calculare a 
acestora;

(iii) și o cifră R, care indică raportul A/B. (iii) stabilesc valoarea de referință 
standardizată și unitară adecvată 
indicatorului de rezultat (de exemplu, 
consumul de energie la tona de ciment 
produs, consumul de hârtie raportat la 
angajatul unei bănci pe an, consumul 
mediu de carburant al unui parc de 
mașini).

În raportul său, fiecare organizație are în 
vedere, pentru fiecare indicator, toate cele 
trei elemente.

Se utilizează indicatorii definiți în 
documentele de referință sectoriale sau 
subsectoriale, dacă sunt disponibili.

Contribuția/impactul total anual dintr-un 
anumit sector, cifra A, se raportează după 
cum urmează:
(i) în ceea ce privește eficiența energetică
* sintagma „totalul de energie directă 
utilizată” înseamnă consumul total anual 
de energie, exprimat în tone echivalent 
petrol (tep);
* sintagma „totalul de energie directă 
regenerabilă” înseamnă consumul total 
anual de energie (electricitate și căldură), 
produsă din surse energetice regenerabile, 
exprimat în tone echivalent petrol (tep).
(ii) în ceea ce privește eficiența 
materialelor
* „fluxul anual de masă al diferitelor 
materiale utilizate” (cu excepția vectorilor 
de energie și a apei), exprimat în tone.
(iii) în ceea ce privește apa
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* „consumul total anual de apă”, 
exprimat în m³.
(iv) în ceea ce privește deșeurile
* „producția totală anuală de deșeuri”, 
exprimată în tone.
(v) în ceea ce privește biodiversitatea
* „utilizarea terenurilor”, exprimată în m²
(vi) în ceea ce privește emisiile
* „emisiile totale anuale de gaze cu efect 
de seră”, exprimate în tone echivalent 
CO2.
Indicatorul privind producția globală 
anuală a organizației, cifra B, este același 
pentru toate sectoarele, dar este adaptat la 
diferitele tipuri de organizații, în funcție 
de tipul lor de activitate. În special, acesta 
face distincția între organizațiile care își 
desfășoară activitatea în sectorul de 
producție (industrie), unde indică 
valoarea adăugată brută anuală totală 
exprimată în milioane de euro (MEUR) 
sau, în cazul organizațiilor mici, cifra de 
afaceri totală anuală sau numărul de 
angajați, și organizații care nu își 
desfășoară activitatea în sectoare de 
producție (administrație/servicii), unde 
indicatorul se referă la dimensiunea 
organizației exprimată în numărul de 
angajați.

Or. en

Justificare

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. 

Adlib Express Watermark



AM\765244RO.doc 59/60 PE419.878v01-00

RO

Amendamentul 116
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alți indicatori relevanți privind 
performanța de mediu 

(3) Alți indicatori sectoriali sau 
subsectoriali specifici relevanți privind 
performanța de mediu

De asemenea, fiecare organizație prezintă 
rapoarte anuale cu privire la rezultatele sale 
referitoare la aspecte de mediu cu caracter 
specific, astfel cum au fost identificate în 
declarația de mediu și, după caz, ia în 
considerare și face trimitere la documente
sectoriale de referință, în conformitate cu 
articolul 46 din prezentul regulament.

De asemenea, fiecare organizație prezintă 
rapoarte anuale cu privire la rezultatele sale 
referitoare la aspecte de mediu cu caracter 
specific, astfel cum au fost identificate 
documentele sectoriale sau subsectoriale 
de referință, în conformitate cu articolul 46 
din prezentul regulament, dacă acestea 
sunt disponibile, și la aspectele legate de 
mediu din Anexa I care nu sunt 
menționate și la Anexa IV litera D 
punctul 2.

Astfel, organizațiile pot opta pentru 
utilizarea altor indicatori relevanți 
existenți privind performanța de mediu, 
asigurându-se totodată că indicatorii aleși
(i) oferă o evaluare precisă a 
performanței organizației;
(ii) sunt inteligibile și lipsite de 
ambiguitate;
(iii) permit o comparație pe bază anuală, 
cu scopul de a evalua progresul 
performanței de mediu a organizației;
(iv) permit, după caz, comparații în raport 
cu rezultatele de referință sectoriale, 
naționale sau regionale;
(v) permit, după caz, comparații cu 
dispozițiile de reglementare.

Or. en

Justificare

Este foarte important să se specifice în mod clar că utilizarea indicatorilor definiți în 
documentele de referință sectoriale sau subsectoriale este obligatorie dacă acestea sunt 
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disponibile.

Amendamentul 117
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul D – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alți indicatori opționali:
Organizațiile pot opta pentru utilizarea 
altor indicatori relevanți existenți privind 
performanța de mediu decât cei definiți în 
documentele de referință sectoriale sau 
subsectoriale, asigurându-se totodată că 
indicatorii aleși:
(i) oferă o evaluare precisă a 
performanței organizației;
(ii) sunt inteligibile și lipsite de 
ambiguitate;
(iii) permit o comparație pe bază anuală, 
cu scopul de a evalua progresul 
performanței de mediu a organizației;
(iv) permit, după caz, comparații în raport 
cu rezultatele de referință sectoriale, 
naționale sau regionale;

Or. en

Justificare

(Textul se bazează pe fosta Anexa IV, partea D, punctul 3, alineatul (2) Din motive de 
claritate, indicatorii definiți în documentele sectoriale de referință trebuie separați de 
indicatorii definiți de organizații (de exemplu, cei din urmă ar trebui să fie incluși într-o 
clauză separată). La punctele deja enumerate trebuie adăugată „comparația dintre 
organizații”.
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