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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v 
programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)
(KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0402),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0278/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nařízení (ES) č. 761/2001 prokázalo 
svou účinnost při zlepšování vlivu činnosti 
organizací na životní prostředí a zkušenosti 
získané při provádění tohoto nařízení by se 
měly využít pro zvýšení schopnosti 
programu EMAS dosáhnout zlepšení 
celkového vlivu činnosti organizací na 
životní prostředí.

(7) Nařízení (ES) č. 761/2001 prokázalo 
svou omezenou účinnost při zlepšování 
vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí a zkušenosti získané při 
provádění tohoto nařízení by se měly 
využít pro zvýšení schopnosti programu 
EMAS dosáhnout zlepšení celkového vlivu 
činnosti organizací na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Studie EVER, jejíž provedení zadalo GŘ pro životní prostředí, mj. uvádí, že ve většině 
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kvantitativních studií se nepodařilo prokázat, že organizace registrované v programu EMAS 
dosahují lepšího vlivu na životní prostředí než jiné organizace, a právě proto je důležité 
přezkoumat účinnost tohoto systému.   

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Logo programu EMAS by mělo být 
pro organizace přitažlivým komunikačním 
a marketingovým nástrojem, který zvýší 
informovanost zákazníků o tomto 
programu. Pravidla pro použití loga EMAS 
by měla být zjednodušena tím, že se 
použije jednotné logo, a měla by být 
odstraněna stávající omezení, aby nedošlo
k záměně se značkami ekologicky šetrných 
výrobků.

(15) Logo programu EMAS by mělo být 
pro organizace přitažlivým komunikačním 
a marketingovým nástrojem, který zvýší 
informovanost zákazníků o tomto 
programu. Pravidla pro použití loga EMAS 
by měla být zjednodušena tím, že se 
použije jednotné logo, a měla by být 
odstraněna stávající omezení kromě těch, 
která se týkají výrobku a obalu. Nemělo 
by docházet k záměně se značkami 
ekologicky šetrných výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Použití loga programu EMAS na výrobku a obalu by vedlo k záměně s ekoznačkou.   
Navrhované znění je převzato ze stávajících právních předpisů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu zajištění harmonizovaného 
uplatňování tohoto nařízení Komise 
v případě potřeby vypracuje odvětvové 
referenční dokumenty pro oblast, na kterou 
se uvedené nařízení vztahuje.

(24) V zájmu zajištění harmonizovaného 
uplatňování tohoto nařízení Komise 
vypracuje odvětvové referenční dokumenty 
pro oblast, na kterou se uvedené nařízení 
vztahuje, a to na základě programu 
priorit.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby Komise zpracovala odvětvové referenční dokumenty na základě 
programu priorit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Toto nařízení by mělo být případně s 
ohledem na získané zkušenosti po určité 
době přezkoumáno.

(25) Toto nařízení by mělo být případně s 
ohledem na získané zkušenosti 
přezkoumáno do pěti let od jeho vstupu v 
platnost. Při tomto přezkoumání by měl 
být posouzen zejména dopad systému na 
životní prostředí a počet organizací, které 
jsou do něho zapojeny, aby byly věcné 
podklady pro rozhodnutí o jeho 
pokračování.

Or. en

Odůvodnění

Systém EMAS vyžaduje značné úsilí organizací, které jsou do něj zapojeny, Komise a 
členských států.  Tento návrh má za cíl zlepšit stávající nařízení.   V procesu přezkoumání je 
zapotřebí poctivě posoudit skutečný dopad těchto změn.   

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „politikou životního prostředí“ se 
rozumí celkové cíle a zásady jednání 
organizace ve vztahu k životnímu 
prostředí, včetně dodržování všech 
příslušných právních předpisů týkajících se 
životního prostředí, a rovněž závazek 
neustále zlepšovat vliv činnosti organizace 
na životní prostředí; 

(1)„politikou životního prostředí“ se 
rozumějí celkové záměry a směřování 
organizace, pokud jde o vliv její činnosti 
na životní prostředí, formulované vyšším 
managementem, včetně dodržování všech 
příslušných právních předpisů týkajících se 
životního prostředí, a rovněž závazek 
neustále zlepšovat vliv činnosti organizace 
na životní prostředí Tvoří rámec pro 
postup organizace a pro stanovení 
obecných a specifických cílů ochrany 
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životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Definice by měly být co nejvíce sladěny s normou ISO 14001, aby byl usnadněn přístup 
přechodu od normy k EMAS.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „vlivem činnosti organizace na životní 
prostředí“ se rozumí výsledky řízení 
organizace, pokud jde o environmentální 
aspekty;

(2) „vlivem činnosti organizace na životní 
prostředí“ se rozumějí měřitelné výsledky 
řízení organizace, pokud jde o 
environmentální aspekty;

Or. en

Odůvodnění

Definice by měly být co nejvíce sladěny s normou ISO 14001, aby byl usnadněn přístup 
jednotné a účinnější regulace.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „systémem řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí“ se rozumí ta část 
celkového systému řízení, která zahrnuje 
organizační strukturu, plánování, 
odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a 
zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, 
přezkoumání a zachování politiky 
životního prostředí;

(12) „systémem řízení z hlediska životního 
prostředí“ se rozumí ta část systému řízení 
organizace, která se používá k vytváření a 
naplňování její politiky životního prostředí 
a k řízení environmentálních aspektů.
Jde o soubor vzájemně provázaných prvků 
(organizační struktura, plánování, 
odpovědnosti, techniky, postupy a zdroje) 
používaný ke stanovení a dosahování cílů, 
pokud jde o vliv na životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Definice by měly být co nejvíce sladěny s normou ISO 14001, aby byl usnadněn přístup 
jednotné a účinnější regulace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „zprávou o vlivu činnosti organizace 
na životní prostředí“ se rozumí ucelené 
informace pro veřejnost a jiné zúčastněné 
osoby, pokud jde o vliv činnosti 
organizace na životní prostředí a 
dodržování příslušných právních závazků 
týkajících se životního prostředí touto 
organizací;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhla nový mechanismus podávání zpráv, který není zapotřebí.  Současný systém 
každoročních aktualizací prohlášení o stavu životního prostředí je dostatečný, ovšem s novými 
hlavními indikátory vlivu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „místem“ se rozumí území v určité 
lokalitě, které podléhá kontrole určité 
organizace a na kterém probíhají činnosti, 
vyrábějí se výrobky a poskytují se služby, 
včetně veškeré infrastruktury, vybavení a 
materiálu; 

(20) „místem“ se rozumí území v určité 
lokalitě, které podléhá kontrole určité 
organizace a na kterém probíhají činnosti, 
vyrábějí se výrobky nebo se poskytují 
služby, včetně veškeré infrastruktury, 
vybavení a materiálu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) „podstatnou změnou“ se rozumí 
výrazné rozšíření kapacity nebo změna 
povahy nebo fungování organizace.  

Or. en

Odůvodnění

Je nutná definice „podstatné změny“ vzhledem k ustanovením článku 8.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Organizace, které se hodlají poprvé 
zaregistrovat, provedou u všech 
environmentálních aspektů organizace 
přezkoumání stavu životního prostředí 
podle přílohy I.

1. Organizace, které se hodlají poprvé 
zaregistrovat, vypracují a zavedou systém 
řízení z hlediska životního prostředí. 
Kroky vedoucí k tomuto cíli, jsou uvedeny 
v přílohách I až IV. U příslušných 
odvětvových referenčních dokumentů 
podle článku 46 by měly být vzaty v úvahu 
osvědčené postupy řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí, jsou-li k 
dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Pro jasnost byl odkaz na přezkoumání stavu životního prostředí přesunut do jednoho z 
pozdějších odstavců, aby bylo zřejmé, že je jen jedním z aspektů EMAS.  
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Organizace, které mají certifikovaný 
systém řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí uznaný podle čl. 45 odst. 4, 
nejsou povinny provést úplné úvodní 
přezkoumání stavu životního prostředí, 
pokud jde o informace poskytnuté 
uznaným certifikovaným systémem řízení 
z hlediska ochrany životního prostředí.

3. Organizace, které mají certifikovaný 
systém řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí uznaný podle čl. 45 odst. 4, 
nejsou povinny provádět ty části 
přezkoumání, u nichž bylo uznáno, že 
jsou rovnocenné s tímto nařízením. 

Or. en

Odůvodnění

Uznány podle článku 45 by měly být všechny relevantní aspekty jakéhokoli certifikovaného 
systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí, nikoli pouze přezkoumání stavu 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S ohledem na výsledky tohoto 
přezkoumání organizace vypracují a 
zavedou systém řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí, který zahrne všechny 
požadavky uvedené v příloze II a zohlední 
osvědčené postupy pro řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí pro příslušné 
odvětví uvedené v článku 46, jsou-li tyto 
postupy k dispozici.

4. V souladu s bodem A.3.1 přílohy II 
systému řízení z hlediska životního 
prostředí provede organizace úvodní 
přezkoumání stavu životního prostředí a 
zohlední přitom záležitosti uvedené v 
příloze I.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k odstavci 1 tohoto článku byl odkaz na přezkoumání 
stavu životního prostředí přesunut do tohoto odstavce, aby bylo zřejmé, že je jen jedním z 
aspektů EMAS. 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizace mohou v souladu s čl. 33 odst. 
5 požádat příslušný donucovací orgán
nebo orgány o prohlášení o dodržování 
daných předpisů. 

Součástí této dokumentace může být 
prohlášení o dodržování daných předpisů 
vydané příslušným donucovacím orgánem
nebo orgány v souladu s čl. 33 odst. 5. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že toto prohlášení je pouze jednou z možností, jak doložit 
soulad s příslušnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Organizace provedou interní audit podle 
požadavků stanovených v příloze III. 

6. V souladu s bodem A.5.5 přílohy II 
systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí organizace provedou 
interní audit podle požadavků stanovených 
v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že interní audity jsou pouze jedním z požadavků systému 
řízení z hlediska ochrany životního prostředí, jejichž výčet je uveden v příloze II. 
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Organizace připraví prohlášení o stavu 
životního prostředí v souladu s přílohou IV 
částí B.

7. V souladu s bodem A.5.1 přílohy II 
systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí organizace připraví 
prohlášení o stavu životního prostředí v 
souladu s přílohou IV.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že prohlášení o stavu životního prostředí jsou pouze 
jedním z požadavků systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí, jejichž výčet je 
uveden v příloze II. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Akreditovaný ověřovatel stavu životního 
prostředí ověří úvodní přezkoumání stavu 
životního prostředí, systém řízení 
z hlediska ochrany životního prostředí, 
postup auditu a prohlášení o stavu 
životního prostředí a týž ověřovatel schválí 
prohlášení o stavu životního prostředí.

8. Akreditovaný ověřovatel stavu životního 
prostředí ověří celý systém řízení 
z hlediska ochrany životního prostředí 
uvedený v příloze II, včetně úvodního 
přezkoumání stavu životního prostředí 
uvedeného v příloze I, postupu auditu 
uvedeného v příloze III a prohlášení o 
stavu životního prostředí uvedeného v 
příloze IV, a týž ověřovatel schválí 
prohlášení o stavu životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že přezkoumání stavu životního prostředí, postupy auditu 
a prohlášení o stavu životního prostředí jsou všechno požadavky systému řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí. 
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Registrovaná organizace jednou za tři 
roky:

vypouští se

(a) nechá ověřit úplný program systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí;
(b) vypracuje prohlášení o stavu životního 
prostředí podle požadavků stanovených 
v příloze IV částech B a D;
(c) nechá schválit prohlášení o stavu 
životního prostředí;
(d) předá schválené prohlášení o stavu 
životního prostředí příslušnému subjektu;
(e) předá příslušnému subjektu vyplněný 
formulář, který zahrnuje alespoň 
minimální údaje uvedené v příloze VI.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení dvou různých cyklů podávání zpráv a auditu je zbytečné a mohlo by vnést do celé 
věci zmatek. Oba cykly by měly být sloučeny do jednoho každoročního postupu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Registrovaná organizace jednou za rok: 2. Registrovaná organizace jednou za rok:

a) provede interní audit vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí 
a dodržování příslušných právních 
předpisů týkajících se životního prostředí 
podle přílohy III;

a) provede interní audit vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí 
a dodržování příslušných právních 
předpisů týkajících se životního prostředí 
podle přílohy III;

b) vypracuje zprávu o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí podle 

b) aktualizuje prohlášení o stavu životního 
prostředí podle požadavků stanovených v 
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požadavků stanovených v příloze IV 
částech C a D;

příloze IV a nechá jej schválit;

c) předá schválenou zprávu o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí
příslušnému subjektu;

c) předá schválené prohlášení o stavu 
životního prostředí příslušnému subjektu;

d) předá příslušnému subjektu vyplněný 
formulář, který zahrnuje alespoň minimální 
údaje uvedené v příloze VI.

d) předá příslušnému subjektu vyplněný 
formulář, který zahrnuje alespoň minimální 
údaje uvedené v příloze VI.

da) nechá ověřit úplný program systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení dvou různých cyklů podávání zpráv a auditu je zbytečné a mohlo by vnést do celé 
věci zmatek. Oba cykly by měly být sloučeny do jednoho každoročního postupu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost malé organizace příslušné 
subjekty prodlouží četnost jednou za tři 
roky podle čl. 6 odst. 1 až na četnost 
jednou za pět let nebo četnost jednou za 
rok podle čl. 6 odst. 2 až na četnost jednou 
za dva roky, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

1. Na žádost malé organizace příslušné 
subjekty prodlouží četnost jednou za rok 
podle článku 6 až na četnost jednou za dva 
roky, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

a) nejsou přítomna environmentální 
rizika;

a) úvodní přezkoumání stavu životního 
prostředí ukázalo, že organizace nemá 
žádné významné environmentální aspekty, 
a

b) organizace neplánuje provozní změny 
svého systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a

b) organizace neplánuje provozní změny 
svého systému řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí.

c) v oblasti životního prostředí neexistují 
významné místní problémy.

Or. en
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Odůvodnění

U malých organizací je třeba umožnit určitou omezenou flexibilitu.   Definice 
environmentálního rizika se uvádí do souladu s definicemi v článku 2.  Písmeno c) je při 
takovéto změně zbytečné. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Organizace aktualizuje úvodní 
přezkoumání stavu životního prostředí a 
upraví odpovídajícím způsobem svou 
politiku životního prostředí.

2. Organizace aktualizuje odpovídajícím 
způsobem relevantní části systému řízení z 
hlediska ochrany životního prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh vyjasňuje, že by měly být změněny všechny relevantní části systému.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Logo se nepoužije ve spojení se 
srovnávacími výroky týkajícími se jiných 
činností a služeb, ani způsobem, který by 
mohl vyvolat záměnu se značkami 
ekologicky šetrných výrobků.

4. Logo se nepoužije:

- na výrobcích nebo jejich obalech, nebo
- ve spojení se srovnávacími výroky 
týkajícími se jiných činností a služeb, ani 
způsobem, který by mohl vyvolat záměnu 
se značkami ekologicky šetrných výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Použití loga programu EMAS na výrobku a obalu by vedlo k záměně s ekoznačkou. 
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Navrhované znění je převzato ze stávajících právních předpisů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příslušný subjekt je na základě 
předložených závažných důkazů nebo 
kladné zprávy příslušného donucovacího 
orgánu přesvědčen o tom, že organizace 
dodržuje právní předpisy.

c) příslušný subjekt je na základě 
předložených závažných důkazů nebo 
zprávy příslušného donucovacího orgánu 
přesvědčen o tom, že organizace dodržuje 
právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány obecně potvrzují, že nemají žádné podklady svědčící o 
nedodržování právních předpisů, spíše než by předkládaly „kladné“ zprávy o jejich 
dodržování. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné subjekty vytvoří shromáždění 
příslušných subjektů ze všech členských 
států (dále jen „shromáždění“). 
Shromáždění zasedá nejméně jednou za 
rok za přítomnosti zástupce Komise.

1. Komise vytvoří shromáždění příslušných 
subjektů ze všech členských států (dále jen 
„shromáždění“) a bude mu nápomocna. 
Shromáždění zasedá nejméně jednou za 
rok.

Or. en

Odůvodnění

Nelze očekávat, že bude takové fórum fungovat, pokud se někdo neujme centrální koordinace 
a financování.  Komise k tomu má nejlepší předpoklady.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) organizace připravila zprávu o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
podle přílohy IV části C.

c) organizace připravila prohlášení o stavu 
životního prostředí podle přílohy IV.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení dvou různých cyklů vykazování a auditu je zbytečné a mohlo by vnést do celé věci 
zmatek. Oba cykly by měly být sloučeny do jednoho každoročního postupu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ověřovatel stavu životního prostředí 
musí být při provádění svých činností
nezávislý, zejména na auditorovi nebo 
konzultantovi organizace, jakož i 
nestranný a objektivní.

4. Ověřovatel stavu životního prostředí 
musí být nezávislou externí třetí stranou.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že ověřovatel stavu životního prostředí musí být externí 
třetí stranou. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby příslušné 
donucovací orgány co nejdříve a rozhodně 
do jednoho měsíce vyrozuměly o všech 

6. Členské státy zajistí, aby příslušné 
donucovací orgány co nejdříve a rozhodně 
do dvou měsíců vyrozuměly o všech 
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případech nedodržení tohoto nařízení
registrovanými organizacemi příslušný 
subjekt, který organizaci zaregistroval.

případech nedodržení příslušných 
požadavků právních předpisů týkajících se 
životního prostředí registrovanými 
organizacemi příslušný subjekt, který 
organizaci zaregistroval.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasňuje, že se tento odstavec týká právních předpisů v oblasti životního prostředí, které jsou 
v působnosti donucovacích orgánů, a nikoli nařízení o EMAS, nad nímž nemají tyto orgány 
žádnou kontrolu.  Lhůta jednoho měsíce by také mohla být příliš omezující pro to, aby mohly 
donucovací orgány prošetřit případy nedodržení právních předpisů a podat o nich zprávu. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby místní orgány 
za účasti průmyslových svazů, obchodních 
komor a dotčených osob poskytly zvláštní 
pomoc uskupením organizací, které 
navzájem spojuje zeměpisná blízkost nebo 
obchodní činnost, aby tyto organizace 
splnily požadavky pro registraci uvedené 
v článku 4, 5 a 6.

1. Členské státy mohou podněcovat místní 
orgány k tomu, aby za účasti 
průmyslových svazů, obchodních komor a 
dotčených osob poskytly zvláštní pomoc 
uskupením organizací, které navzájem 
spojuje zeměpisná blízkost nebo obchodní 
činnost, aby tyto organizace splnily 
požadavky pro registraci uvedené v článku
4, 5 a 6.

Or. en

Odůvodnění

EMAS je dobrovolný systém.   Členské státy nemohou ukládat místním orgánům a jiným 
nezávislým organizacím povinnost spolupracovat na systému EMAS.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise vydá příručku pro uživatele 
seznamující s kroky nutnými k účasti v 
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systému EMAS. Příručka bude k dispozici 
ve všech úředních jazycích a na 
internetových stránkách. 

Or. en

Odůvodnění

Jasná a snadno srozumitelná příručka by mohla přivést k systému nové účastníky.   Pokud 
chceme, aby se systému účastnily organizace v celé EU, zejména malé organizace, musí být 
příručka k dispozici ve všech jazycích.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může podporovat spolupráci 
mezi členskými státy, aby se zejména 
ve Společenství dosáhlo jednotného a 
soudržného uplatňování pravidel týkajících 
se:

1. Komise podporuje spolupráci mezi 
členskými státy, aby se zejména 
ve Společenství dosáhlo jednotného a 
soudržného uplatňování pravidel týkajících 
se:

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s předchozím pozměňovacím návrhem k čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí výměnu informací a 
spolupráci v oblasti osvědčených postupů 
pro řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí v příslušných odvětvích mezi 
členskými státy a jinými zúčastněnými 
osobami, aby bylo možné vypracovat 
referenční dokumenty, včetně osvědčených 
postupů pro řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí a indikátorů vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí v 

Komise zajistí výměnu informací a 
spolupráci v oblasti osvědčených postupů 
pro řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí v příslušných odvětvích mezi 
členskými státy a jinými zúčastněnými 
osobami, aby bylo možné vypracovat 
odvětvové nebo pododvětvové referenční 
dokumenty, které mohou zahrnovat
osvědčené postupy pro řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí, minimální 
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konkrétních odvětvích. požadavky týkající se vlivu na životní 
prostředí a jdoucí výrazně nad právní 
minimum, indikátory vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí v 
konkrétních odvětvích a srovnávací 
kritéria špičkových výsledků a ratingové 
systémy označující úrovně vlivu na životní 
prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Odvětvové referenční dokumenty by měly organizacím pomoci zlepšit vliv jejich činnosti na 
životní prostředí a mohlo by být užitečné, kdyby tyto dokumenty obsahovaly srovnávací 
kritéria a ratingové systémy. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá program EMAS 
ohledem na zkušenosti získané během jeho 
fungování a mezinárodní vývoj. Zohlední 
zprávy, které předala Evropskému 
parlamentu a Radě podle článku 47.

Komise přezkoumá program EMAS 
nejpozději pět let po vstupu tohoto na 
řízení v platnost ohledem na zkušenosti 
získané během jeho fungování 
a mezinárodní vývoj. Při tomto 
přezkoumání by měl být posouzen 
zejména dopad systému na životní 
prostředí a trend, pokud jde o počet 
organizací, které jsou do něho zapojeny, 
jako východisko pro rozhodnutí o jeho 
pokračování. Zohlední zprávy, které 
předala Evropskému parlamentu a Radě 
podle článku 47.

Or. en

Odůvodnění

Systém EMAS vyžaduje značné úsilí organizací, které jsou do něj zapojeny, Komise a 
členských států.  Tento návrh má za cíl zlepšit stávající nařízení.   V procesu přezkoumání je 
zapotřebí poctivě posoudit skutečný dopad těchto změn.  
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny organizace musí zvážit přímé 
aspekty svých operací.

Všechny organizace musí zvážit přímé 
aspekty svých operací, se zvláštním 
zřetelem k hlavním indikátorům 
uvedeným v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být jednoznačná vazba mezi přezkoumáním stavu životního prostředí a vykazováním 
hlavních indikátorů. Organizace by měly vytyčit své hlavní indikátory při přezkoumání stavu 
životního prostředí a pak je vykázat ve svém prohlášení o stavu životního prostředí.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha II– bod A.3 Plánování – pravý sloupec část B (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B Část B

Další otázky, na které se musí zaměřit 
organizace provádějící program EMAS

Další otázky, na které se musí zaměřit 
organizace provádějící program EMAS

Organizace uplatňující systém EMAS by 
se měly řídit doplňkovými požadavky pro 
přezkoumání stavu životního prostředí 
uvedených v příloze I, která vychází z 
požadavků normy ISO v oddílu 
„Plánování“.  

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje vazbu mezi přílohou II a přílohou I. Organizace žádající o 
registraci v EMAS musí plnit kromě požadavků nutných k certifikaci ISO i doplňkové 
požadavky, jejichž výčet je uveden v příloze I.   
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha II– bod A.5 Kontrola – pravý sloupec část B (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B Část B

Další otázky, na které se musí zaměřit 
organizace provádějící program EMAS

Další otázky, na které se musí zaměřit 
organizace provádějící program EMAS

Organizace uplatňující systém EMAS by 
měly splňovat doplňkové požadavky na 
interní audit z hlediska životního prostředí 
uvedené v příloze III a na prohlášení o 
stavu životního prostředí uvedené v příloze 
IV, které vycházejí z požadavků normy 
ISO v oddílu „Kontrola“.  

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje vazbu mezi přílohou II a přílohami III a IV. Organizace 
žádající o registraci v EMAS musí plnit kromě požadavků nutných k certifikaci ISO i 
doplňkové požadavky, jejichž výčet je uveden v příloze III a IV.    

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha IV– bod C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. ZPRÁVA O VLIVU ČINNOSTI 
ORGANIZACE NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

vypouští se*

Zpráva o vlivu činnosti organizace na 
životního prostředí musí zahrnovat 
alespoň prvky a splňovat minimální 
požadavky uvedené níže:
(a) přehled dostupných údajů o vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí 
vzhledem k jejím obecným a specifickým 
cílům ochrany životního prostředí a s 
ohledem na její podstatné dopady na 
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životní prostředí. Zpráva musí podávat 
informace o hlavních indikátorech a 
dalších příslušných existujících 
indikátorech vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí, jak je uvedeno v oddílu 
D;
(b) další faktory týkající se vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí včetně 
vlivu činnosti organizace ve vztahu k 
dodržování právních ustanovení s 
ohledem na jejich podstatné dopady na 
životní prostředí;
(c) popis příslušných právních předpisů 
týkajících se životního prostředí a důkazy 
o dodržování těchto právních předpisů;
(d) jméno a akreditační číslo ověřovatele 
stavu životního prostředí a datum 
schválení.

____

*zmínky o zprávě o vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí by měly být vypuštěny v celém 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhla nový dvojitý mechanismus podávání zpráv: každá tři roky má organizace 
aktualizovat své prohlášení o stavu životního prostředí a každý rok organizace vypracuje 
zprávu o vlivu její činnosti na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že oba dokumenty mají 
stejnou podobu, je podle všeho efektivnější setrvat u současného jediného každoročního 
mechanismu podávání  zpráv, tj. že organizace musí aktualizovat své prohlášení o stavu 
životního prostředí.  

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha IV– bod D – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Hlavní indikátory se vztahují na všechny 
typy organizací. Zaměřují se na vliv 
činnosti organizace na životní prostředí v 
následujících klíčových oblastech 
životního prostředí:

a) Hlavní indikátory se vztahují na všechny 
typy organizací. Zaměřují se na vliv 
činnosti organizace na životní prostředí v 
následujících klíčových oblastech 
životního prostředí:
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energetická účinnost; energetická účinnost;

účinnost materiálů; účinnost materiálů;
voda; voda;

odpad; odpad;
biologická rozmanitost biologická rozmanitost

a emise. a emise.

Pokud je organizace toho mínění, že jeden 
či více hlavních indikátorů není 
relevantních vzhledem k jejím přímým 
environmentálním aspektům, musí toto 
své mínění odůvodnit.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní indikátory jsou důležitým novým prvkem nařízení a mají potenciál zvýšit účinnost 
systému. Měla by však ponechána flexibilní možnost rozhodnout, které indikátory použít, aby 
byla zajištěna jejich relevance.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) je dobrovolný systém 
EU, který organizaci pomáhá zjišťovat, sledovat a měřit vliv její činnosti na životní prostředí 
a podávat o něm zprávy.  Byl zaveden v roce 1995 a v roce 2001 byl rozšířen na organizace 
veřejného i soukromého sektoru. Vyžaduje nezávislé ověřování údajů a transparentnost a 
komunikaci se zainteresovanými stranami s cílem dosáhnout dlouhodobých zlepšení, pokud 
jde o vliv činnosti dané organizace na životní prostředí. 

Během desetileté existence systému EMAS bylo vytvořeno mnoho alternativních 
dobrovolných nástrojů a norem na národní i mezinárodní úrovni.  Některé z těchto nových 
systémů získávají více účastníků než EMAS.  Například mezinárodní norma ISO 14001 se 
stala nejrozšířenějším systémem environmentálního managementu (EMS) a organizace ji volí 
raději než EMAS, protože je pro ně menší zátěží. Normu ISO 14001 uplatňuje celosvětově 
130 000 subjektů a v EU 35 000.  EMAS má v současnosti zhruba 4 200 registrovaných 
organizací v EU, nedošlo tedy k nijak výraznému zvýšení jejich počtu od roku 2004, kdy bylo 
registrováno 3 100 organizací. V členském státě vykazujícím nejlepší výsledky v systému 
EMAS, v Německu, je sestupný trend: oproti 1 672 organizacím v roce 2004 jich v roce 2008 
bylo 1 415.  V jiných členských státech se však počet registrovaných zvyšuje, například ve 
Španělsku, kde počet takových organizací vzrostl skokově ze 411 v roce 2004 na 1 027 v roce 
2008.   

Komise tvrdí, že požadavky pro registraci v EMAS jsou sice přísnější, ale výsledky z hlediska 
ochrany životního prostředí jsou lepší než u jiných EMS.   Problém spočívá v tom, že u EMS 
jako u poměrně „mladých“ nelze ze zkoumání výsledků vyvodit jednoznačné závěry, jak 
uvádějí i vlastní studie Komise o EMAS.  

Komise využívá této příležitosti, kdy probíhá přezkoumání systému EMAS, aby navrhla 
některé změny, které mají za cíl systém zjednodušit a zvýšit do deseti let počet účastníků na 
35 000, tedy na úroveň množství organizací v EU, které uplatňují normu ISO 14001.     Jde o 
tyto změny: 

 „společná registrace“ pro organizace s pracovišti ve více členských státech.

 „souhrnná registrace uskupení“ pro organizace, které chtějí usilovat o získání 
registrace společně

 snížení registračních poplatků a méně časté podávání zpráv u MSP 

 požadavek, aby členské státy zvýšily svou propagační činnost, a snaha přimět je, aby 
zavedly pobídky motivující k účasti v systému 

 zvýšená podpora Komise zavedením odvětvových referenčních dokumentů 

Zpravodajka tyto změny vítá.  

Jsou však oblasti, v nichž by mohly Komise a členské státy udělat více pro to, aby vzbudily 
zájem organizací registrovat se v EMAS, aniž by utrpěly jeho nároky, pokud jde o ochranu 



PR\760026CS.doc 27/28 PE418.109v01-00

CS

životního prostředí:

 srozumitelnější jazyk a lépe strukturovaný návrh by organizacím usnadnil plnění 
požadavků.  Jeden z pozměňovacích návrhů vyzývá Komisi, aby vydala příručku pro 
uživatele systému EMAS, která by měla pomoci především malým organizacím. Další 
pozměňovací návrhy vyjasňují vztah mezi různými požadavky uvedenými v 
přílohách.

 sjednocení definic systému EMAS s normou ISO 14001 by pomohlo organizacím 
snadněji přejít od normy ISO k EMAS.  Za tímto účelem se tedy předkládají 
pozměňovací návrhy, s výjimkou případů, kdy je jednoznačný důvod pro úpravu 
definice.

 Komise navrhla nový tříletý cyklus podávání zpráv jako doplněk k současnému cyklu 
každoročního podávání zpráv. Tento návrh pokládáme za zbytečný a v jeho důsledku 
může vzniknout zmatek.   Několik pozměňovacích návrhů slučuje oba cykly do 
jednoho postupu, která probíhá každoročně, resp. každé dva roky v případě MSP.  

 Komise se snaží o to, aby se pomocí EMAS zlepšilo dodržování právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí. Navrhuje proto, že organizace si mohou od regulačních 
orgánů vyžádat prohlášení o dodržení těchto právních předpisů. Vnitrostátní regulační 
orgány obecně nebudou ochotny takové „kladné prohlášení“ vydávat, mohou však 
vydat prohlášení, že jim není známo, že by daná organizace právní předpisy 
nedodržela. V tomto smyslu se předkládá pozměňovací návrh.

  zavedení odvětvových referenčních dokumentů je důležitým novým prvkem nařízení 
a měl by na ně být kladem větší důraz. Komisi je třeba podněcovat k tomu, by přijala 
komplexní referenční dokumenty pro co nejvíce odvětví nebo pododvětví.

 navrhované hlavní indikátory jsou vítaným doplňkem a měly by pomoci organizacím 
vykazovat vliv jejich činnosti na životní prostředí. Ovšem ne všechny obecné 
indikátory budou pro danou organizaci relevantní a měla by být dána možnost 
odchýlit se od daného výčtu s podmínkou, že je nutno takový postup zdůvodnit. 
Odvětvové referenční dokumenty by také měly nahradit obecné indikátory indikátory 
specifickými pro dané odvětví.

 Komise navrhla uvolnit omezení používání loga EMAS, musí však být jasně řečeno, 
že toto logo nesmí být používáno na obalech a výrobcích, protože tím vzniká 
nebezpečí záměny s ekoznačkou.

 Komise a členské státy by mohly udělat více pro to, aby podnítily zájem o účast v 
EMAS, například tak, že by se udělovala ocenění EMAS a že by se uplatňování 
systému EMAS stalo jednou z podmínek pro plnění zakázek při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce a služby.

Závěrem je třeba říci, že zpravodajka jednoznačně soudí, že má smysl pokračovat v 
systému EMAS a ponechat čas k tomu, aby navrhované změny přilákaly více 
účastníků, aniž by se snižovala náročnost systému z hlediska ochrany životního 
prostředí. Abychom toho docílili, je nutno EMAS zjednodušit a jasněji seznámit 
potenciální účastníky s jeho přínosem. Komise musí i nadále objektivním způsobem 
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sledovat pokrok systému EMAS.  Pokud se do příštího přezkoumání počet 
účastnických organizací nezvýší natolik, jak se předpokládá, bude zapotřebí přijít s 
alternativními návrhy. 


