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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige 
deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
(KOM(2008)0402 – C6–0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0402),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0278/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forordning (EF) nr. 761/2001 har vist 
sig at være effektiv til at fremme bedre 
miljøpræstationer hos organisationerne, og 
erfaringerne med forordningens anvendelse 
bør anvendes til at øge EMAS's evne til at 
forbedre organisationers miljøpræstationer 
generelt.

(7) Forordning (EF) nr. 761/2001 har vist 
sig at have en begrænset effektivitet med 
hensyn til at fremme bedre 
miljøpræstationer hos organisationerne, og 
erfaringerne med forordningens anvendelse 
bør anvendes til at øge EMAS's evne til at 
forbedre organisationers miljøpræstationer 
generelt.

Or. en

Begrundelse

Ifølge EVER-undersøgelsen, som er gennemført på vegne af Generaldirektoratet for Miljø, 
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har de fleste kvantitative undersøgelser ikke kunnet bekræfte en bedre miljøpræstation hos 
EMAS-registrerede organisationer i forhold til andre organisationer, og det er derfor vigtigt 
at gennemgå ordningens virkning. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EMAS-logoet bør være et attraktivt 
kommunikations- og 
markedsføringsværktøj for 
organisationerne og bidrage til at øge 
kundernes kendskab til ordningen. 
Reglerne for brugen af EMAS-logoet bør 
forenkles, så der anvendes ét logo, og 
nuværende begrænsninger bør fjernes, 
således at der ikke er mulighed for at tage 
fejl af logoet i forhold til miljømærkningen 
af produkter.

(15) EMAS-logoet bør være et attraktivt 
kommunikations- og 
markedsføringsværktøj for 
organisationerne og bidrage til at øge 
kundernes kendskab til ordningen. 
Reglerne for brugen af EMAS-logoet bør 
forenkles, så der anvendes ét logo, og 
nuværende begrænsninger bør fjernes med 
undtagelse af dem, der vedrører produkter 
og emballage. Der bør ikke være mulighed 
for at tage fejl af logoet i forhold til 
miljømærkningen af produkter.

Or. en

Begrundelse
Brugen af EMAS-logoet på produkter og emballage ville medføre forveksling med 
miljømærket. Den foreslåede formulering er taget fra den eksisterende forordning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Med henblik på at sikre en ensartet 
anvendelse af denne forordning vil 
Kommissionen, hvis det er 
hensigtsmæssigt, udarbejde 
sektorreferencedokumenter for det område, 
der er omfattet af forordningen.

(24) Med henblik på at sikre en ensartet 
anvendelse af denne forordning vil 
Kommissionen i henhold til et 
prioritetsprogram udarbejde 
sektorreferencedokumenter for det område, 
der er omfattet af forordningen.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at Kommissionen udarbejder sektorreferencedokumenter i henhold til 
et prioritetsprogram.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Denne forordning bør om nødvendigt 
tages op til revision efter en vis periode på 
grundlag af erfaringerne med dens 
anvendelse.

(25) Denne forordning bør om nødvendigt 
tages op til revision inden fem år efter 
dens ikrafttræden på grundlag af 
erfaringerne med dens anvendelse. Denne 
revision bør navnlig vurdere ordningens 
indvirkning på miljøet og antallet af 
deltagere i ordningen for derved at danne 
grundlag for en beslutning om, hvorvidt 
den skal fortsætte.

Or. en

Begrundelse

EMAS kræver en betydelig indsats fra de deltagende organisationer, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Dette forslag har til formål at forbedre den eksisterende forordning. Under 
revisionsprocessen kræves der en ærlig vurdering af disse ændringers reelle virkning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "miljøpolitik": en organisations 
overordnede mål og principper på 
miljøområdet, herunder overholdelse af 
alle gældende lovbestemte miljøkrav, og et 
engagement i den løbende forbedring af 
miljøpræstationerne 

(1)"miljøpolitik": en organisations 
overordnede formål og retning med 
hensyn til sine miljøpræstationer som 
officielt formuleret af den øverste ledelse, 
herunder overholdelse af alle gældende 
lovbestemte miljøkrav, og et engagement i 
den løbende forbedring af 
miljøpræstationerne. Den skaber en 
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ramme for handling og for fastsættelsen 
af miljømålsætninger og miljømål.

Or. en

Begrundelse

Definitionerne bør følge ISO 14001 så tæt som muligt for at lette den progressive tilgang.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "miljøpræstationer": resultaterne af en 
organisations forvaltning af sine 
miljøforhold

(2) "miljøpræstationer": de målbare 
resultater af en organisations forvaltning af 
sine miljøforhold

Or. en

Begrundelse

Definitionerne bør følge ISO 14001 så tæt som muligt for at lette den progressive tilgang.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "miljøledelsessystem": den del af det 
samlede ledelsessystem, der indbefatter 
organisationsstruktur, 
planlægningsaktiviteter, ansvar, 
sædvaner, procedurer, processer og 
ressourcer til at udvikle, gennemføre, 
revidere og opretholde miljøpolitikken

(12) "miljøledelsessystem": den del af en 
organisations ledelsessystem, der 
anvendes til at udvikle og gennemføre 
dens miljøpolitik og forvalte dens 
miljøforhold. Det består af en række 
indbyrdes forbundne elementer 
(organisationsstruktur, 
planlægningsaktiviteter, ansvar, sædvaner, 
procedurer og ressourcer), der anvendes til 
at fastsætte og nå målene for 
miljøpræstationer. 

Or. en
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Begrundelse

Definitionerne bør følge ISO 14001 så tæt som muligt for at lette den progressive tilgang.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "miljøpræstationsrapport": 
omfattende oplysninger til offentligheden 
og andre interesseparter om 
organisationens miljøpræstationer og 
dens overholdelse af gældende 
lovbestemte miljøkrav

udgår

Or. en

Begrundelse
Kommissionen har foreslået en ny rapporteringsmekanisme, der ikke er nødvendig. Det 
nuværende system med årlige ajourføringer af miljøredegørelsen er tilstrækkeligt, men det er 
nødvendigt med nye centrale miljøpræstationsindikatorer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) "anlægsområde": et geografisk 
afgrænset område, der er under 
ledelseskontrol af en organisation, hvis 
virksomhed omfatter aktiviteter, produkter 
og tjenesteydelser, herunder al 
infrastruktur, udstyr og materialer 

(20) "anlægsområde": et geografisk 
afgrænset område, der er under 
ledelseskontrol af en organisation, hvis 
virksomhed omfatter aktiviteter, produkter 
eller tjenesteydelser, herunder al 
infrastruktur, udstyr og materialer

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) "væsentlig ændring": en betydelig 
udvidelse af kapaciteten eller ændring i 
organisationens art eller funktion. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition af "væsentlig ændring" på grund af bestemmelserne i 
artikel 8.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Organisationer, som ønsker at blive 
registreret første gang, gennemfører en 
miljøkortlægning af alle organisationens 
miljøforhold, jf. bilag I.

1. Organisationer, som ønsker at blive 
registreret første gang, udvikler og 
gennemfører et miljøledelsessystem. 
Fremgangsmåden for at opnå dette er 
fastlagt i bilag I-IV. Der bør tages hensyn 
til den bedste miljøledelsespraksis, hvor 
en sådan findes, for de i artikel 46 omtalte 
relevante sektorreferencedokumenter.

Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed er henvisningen til en miljøkortlægning blevet flyttet til et senere stykke 
med henblik på at vise, at det kun er ét aspekt af EMAS. 
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Organisationer med et certificeret 
miljøledelsessystem, der anerkendes i 
henhold til kravene i artikel 45, stk. 4, er 
ikke forpligtet til at foretage en 
fuldstændig indledende miljøkortlægning 
for så vidt angår oplysninger, som leveres 
af det anerkendte certificerede 
miljøledelsessystem.

3. Organisationer med et certificeret 
miljøledelsessystem, der anerkendes i 
henhold til kravene i artikel 45, stk. 4, er 
ikke forpligtet til at udføre de dele, der er 
blevet anerkendt som værende 
ækvivalente med denne forordning. 

Or. en

Begrundelse

Alle relevante aspekter af ethvert certificeret miljøledelsessystem, og ikke kun 
miljøkortlægningen, bør anerkendes i henhold til artikel 45.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af resultaterne af 
miljøkortlægningen udvikler og indfører 
organisationerne et miljøledelsessystem, 
som opfylder alle de i bilag II omhandlede 
krav, og tager hensyn til den bedste 
praksis for miljøledelse, jf. artikel 46, hvor 
en sådan praksis findes for den 
pågældende sektor.

4. Organisationen foretager i henhold til 
miljøledelsessystemets punkt A.3.1 i bilag 
II en indledende miljøkortlægning, der 
tager hensyn til forholdene i bilag I.

Or. en

Begrundelse
I tråd med ændringsforslaget til denne artikels stk. 1 er henvisningen til en miljøkortlægning 
blevet flyttet til dette stykke med henblik på at vise, at det kun er ét aspekt af EMAS.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organisationerne kan anmode om en 
erklæring om overholdelse af miljøkrav 
hos den eller de kompetente 
tilsynsmyndigheder, jf. artikel 33, stk. 5. 

Dette kan omfatte en erklæring om 
overholdelse af miljøkrav hos den eller de 
kompetente tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
33, stk. 5. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at en erklæring om overholdelse af miljøkrav kun er én 
mulighed for at påvise, at lovgivningen er overholdt.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Organisationerne udfører en intern 
miljørevision i overensstemmelse med 
kravene i bilag III. 

6. Organisationerne udfører i henhold til 
miljøledelsessystemets punkt A.5.5 i bilag 
II en intern miljørevision i tråd med 
kravene i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at interne miljørevisioner er et af de krav til 
miljøledelsessystemet, der er opført i bilag II.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Organisationerne udarbejder en 
miljøredegørelse i overensstemmelse med 

7. Organisationerne udarbejder i henhold 
til miljøledelsessystemets punkt A.5.1 i 
bilag II en miljøredegørelse i tråd med 
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bilag IV, del B. bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at miljøredegørelser er et af de krav til 
miljøledelsessystemet, der er opført i bilag II.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den indledende miljøkortlægning, 
miljøledelsessystemet, revisionsproceduren 
og miljøredegørelsen verificeres af en 
akkrediteret miljøverifikator, og 
miljøredegørelsen valideres af den 
pågældende miljøverifikator.

8. Hele miljøledelsessystemet i bilag II, 
herunder den indledende miljøkortlægning
i bilag I, revisionsproceduren i bilag III og 
miljøredegørelsen i bilag IV verificeres af 
en akkrediteret miljøverifikator, og 
miljøredegørelsen valideres af den 
pågældende miljøverifikator.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at miljøkortlægningen, revisionsprocedurerne og 
miljøredegørelsen alle er krav i miljøledelsessystemet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En registreret organisation skal hvert 
tredje år:

udgår

a) få foretaget en verifikation af det 
samlede miljøledelsessystem og -
revisionsprogram
b) udarbejde miljøredegørelsen i 
overensstemmelse med kravene i bilag IV, 
del B og D
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c) få foretaget en validering af 
miljøredegørelsen
d) fremsende den validerede 
miljøredegørelse til registreringsorganet
e) fremsende en udfyldt formular til 
registreringsorganet, som mindst skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag VI.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af to forskellige rapporterings- og revisionscyklusser er unødvendig og kan skabe 
forvirring. De to cyklusser bør i stedet kombineres til en årlig procedure.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En registreret organisation skal hvert år: 2. En registreret organisation skal hvert år:

a) gennemføre en intern revision af 
miljøpræstationerne og overholdelsen af 
gældende lovbestemte miljøkrav i 
overensstemmelse med bilag III

a) gennemføre en intern revision af 
miljøpræstationerne og overholdelsen af 
gældende lovbestemte miljøkrav i 
overensstemmelse med bilag III

b) udarbejde en miljøpræstationsrapport i 
overensstemmelse med kravene i bilag IV, 
del C og D

b) ajourføre miljøredegørelsen i 
overensstemmelse med kravene i bilag IV 
og få foretaget en revision af den

c) fremsende den validerede 
miljøpræstationsrapport til 
registreringsorganet

c) fremsende den validerede 
miljøredegørelse til registreringsorganet

d) fremsende en udfyldt formular til 
registreringsorganet, som mindst skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag VI.

d) fremsende en udfyldt formular til 
registreringsorganet, som mindst skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag VI

da) få foretaget en verifikation af det 
samlede miljøledelsessystem og -
revisionsprogram.

Or. en
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Begrundelse

Indførelsen af to forskellige rapporterings- og revisionscyklusser er unødvendig og kan skabe 
forvirring. De to cyklusser bør i stedet kombineres til én årlig procedure.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registreringsorganerne forlænger efter 
anmodning fra små organisationer den i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede periode på 
tre år til op til fem år og/eller den i artikel 
6, stk. 2, omhandlede periode på ét år til op 
til to år, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Registreringsorganerne forlænger efter 
anmodning fra små organisationer den i 
artikel 6 omhandlede periode på ét år til op 
til to år, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

a) der er ikke nogen miljørisiko a) den indledende miljøkortlægning viste, 
at organisationen ikke har nogen 
væsentlige miljøaspekter, og 

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem, og

b) organisationen har ikke planlagt nogen 
operationelle ændringer af sit 
miljøledelsessystem.

c) der er ikke nogen væsentlige lokale 
miljøproblemer.

Or. en

Begrundelse
Små organisationer bør have mulighed for begrænset fleksibilitet. Definitionen på miljørisiko 
er bragt i tråd med definitionerne i artikel 2. Ændringsforslaget gør litra c) overflødigt. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organisationen ajourfører den 
indledende miljøkortlægning og ændrer 
organisationens miljøpolitik i 
overensstemmelse hermed.

2. Organisationen ajourfører de relevante 
dele af miljøledelsessystemet i 
overensstemmelse hermed.
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Or. en

Begrundelse

Teksten præciserer, at alle relevante dele bør ændres.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Logoet må ikke bruges i forbindelse med 
sammenligninger med andre aktiviteter og 
tjenesteydelser eller på en måde, der fører 
til misforståelser i forhold til 
miljømærkning af produkter.

4. Logoet må ikke bruges:

- på produkter eller disses emballage, eller
- i forbindelse med sammenligninger med 
andre aktiviteter og tjenesteydelser eller på 
en måde, der fører til misforståelser i 
forhold til miljømærkning af produkter.

Or. en

Begrundelse

Brugen af EMAS-logoet på produkter og emballage ville medføre forveksling med 
miljømærket. Den foreslåede formulering er taget fra den eksisterende forordning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) registreringsorganet finder det på 
grundlag af modtagne materielle beviser 
eller en positiv rapport fra den kompetente 
tilsynsmyndighed godtgjort, at 
organisationen fuldt ud overholder 
lovgivningen.

(c) registreringsorganet finder det på 
grundlag af modtagne materielle beviser 
eller en rapport fra den kompetente 
tilsynsmyndighed godtgjort, at 
organisationen fuldt ud overholder 
lovgivningen.

Or. en
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Begrundelse

Nationale tilsynsmyndigheder bekræfter i reglen hellere, at de ikke har beviser for manglende 
overholdelse, end de udarbejder en "positiv" rapport om overholdelse. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registreringsorganerne nedsætter et 
forum af registreringsorganer fra alle 
medlemsstater (i det følgende benævnt 
"forummet"). Forummet mødes mindst én 
gang om året, med deltagelse af en 
repræsentant for Kommissionen.

1. Der nedsættes et forum af 
registreringsorganer fra alle medlemsstater 
(i det følgende benævnt "forummet"), som 
bistås af Kommissionen. Forummet mødes 
mindst én gang om året.

Or. en

Begrundelse

Det er usandsynligt, at forummet vil fungere, medmindre nogen står for den centrale 
koordinering og finansiering. Kommissionen er bedst egnet til denne opgave.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) organisationen har udarbejdet en 
miljøpræstationsrapport i 
overensstemmelse med bilag IV, del C.

(c) organisationen har udarbejdet en 
miljøredegørelse i overensstemmelse med 
bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af to forskellige rapporterings- og revisionscyklusser er unødvendig og kan skabe 
forvirring. De to cyklusser bør i stedet kombineres til én årlig procedure.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Miljøverifikatoren skal være uafhængig, 
især af organisationens revisor eller 
konsulent, upartisk og objektiv i 
udførelsen af sine opgaver.

4. Miljøverifikatoren skal være en 
uafhængig ekstern tredjepart.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at miljøverifikatoren skal være en ekstern tredjepart.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne hurtigst muligt og i 
alle tilfælde inden en måned efter, at 
registrerede organisationer forsømmer at 
overholde denne forordning, meddeler 
dette til det registreringsorgan, som har 
registreret organisationen.

6. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne hurtigst muligt og i 
alle tilfælde inden to måneder efter, at 
registrerede organisationer forsømmer at 
overholde gældende lovbestemte 
miljøkrav, meddeler dette til det 
registreringsorgan, som har registreret 
organisationen.

Or. en

Begrundelse

Præciserer, at dette stykke henviser til overholdelse af miljølovgivning, som henhører under 
tilsynsmyndighedernes kompetence, og ikke EMAS-forordningen, som de ikke har kontrol 
med. En måned er eventuelt også for kort tid for tilsynsmyndighederne til at undersøge og 
indberette tilfælde. 
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at lokale 
myndigheder i samarbejde med 
branchesammenslutninger, handelskamre 
og berørte parter giver særlig bistand til 
klynger af organisationer, hvis geografiske 
beliggenhed eller erhvervsaktiviteter er tæt 
på hinanden, så de kan opfylde de i artikel 
4, 5 og 6 omhandlede krav til registrering.

1. Medlemsstaterne kan tilskynde lokale 
myndigheder i samarbejde med 
branchesammenslutninger, handelskamre 
og berørte parter til at give særlig bistand 
til klynger af organisationer, hvis 
geografiske beliggenhed eller 
erhvervsaktiviteter er tæt på hinanden, så 
de kan opfylde de i artikel 4, 5 og 6 
omhandlede krav til registrering.

Or. en

Begrundelse

EMAS er en frivillig ordning. Medlemsstaterne kan ikke tvinge lokale myndigheder og andre 
uafhængige organisationer til at samarbejde om EMAS.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen udgiver en 
brugervejledning, der beskriver de skridt, 
det er nødvendigt at tage, for at deltage i 
EMAS. Vejledningen er tilgængelig på 
alle officielle sprog og online. 

Or. en

Begrundelse

En klar og letforståelig vejledning kan eventuelt tiltrække nye deltagere til ordningen. Hvis vi 
ønsker, at organisationer i EU, navnlig små organisationer, skal deltage, må teksten være 
tilgængelig på alle sprog.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan fremme samarbejde 
mellem medlemsstater, navnlig med 
henblik på at nå frem til en ensartet og 
konsekvent anvendelse af reglerne i hele 
Fællesskabet inden for følgende områder:

1. Kommissionen fremmer samarbejde 
mellem medlemsstater, navnlig med 
henblik på at nå frem til en ensartet og 
konsekvent anvendelse af reglerne i hele 
Fællesskabet inden for følgende områder:

Or. en

Begrundelse

Dette hænger sammen med et tidligere ændringsforslag til artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer udvekslingen af 
informationer og samarbejde mellem 
medlemsstaterne og andre interesseparter 
om den bedste praksis for miljøledelse for 
de relevante sektorer med henblik på 
udarbejdelsen af 
sektorreferencedokumenter, herunder for 
bedste miljøledelsespraksis, og 
miljøpræstationsindikatorer for bestemte 
sektorer.

Kommissionen sikrer udvekslingen af 
informationer og samarbejde mellem 
medlemsstaterne og andre interesseparter 
om den bedste praksis for miljøledelse for 
de relevante sektorer med henblik på 
udarbejdelsen af sektor- eller 
subsektorreferencedokumenter, herunder 
eventuelt for bedste miljøledelsespraksis, 
mindstekrav til miljøpræstationer, der 
ligger væsentligt under det lovlige 
minimum, miljøpræstationsindikatorer for 
bestemte sektorer og 
kvalitetsreferenceværdier og 
klassificeringssystemer til at fastsætte 
præstationsniveauer. 

Or. en

Begrundelse

Sektorreferencedokumenterne bør hjælpe organisationer til at forbedre deres 
miljøpræstation, og medtagelsen af referencer og klassificeringssystemer kan være nyttig. 
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer EMAS på 
baggrund af erfaringerne med ordningens 
anvendelse og den internationale udvikling. 
Ved revisionen tages der hensyn til de 
rapporter, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet i overensstemmelse 
med artikel 47.

Kommissionen reviderer EMAS senest 
fem år efter dens ikrafttræden på 
baggrund af erfaringerne med ordningens 
anvendelse og den internationale udvikling. 
Denne revision vurderer navnlig 
ordningens indvirkning på miljøet og 
tendensen, hvad angår antallet af 
deltagere, for på den baggrund at træffe 
beslutning om, hvorvidt ordningen skal 
fortsætte. Ved revisionen tages der hensyn 
til de rapporter, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet i overensstemmelse 
med artikel 47.

Or. en

Begrundelse

EMAS kræver en betydelig indsats fra de deltagende organisationer, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Dette forslag har til formål at forbedre den eksisterende forordning. Der 
kræves en ærlig vurdering under revisionsprocessen af disse ændringers reelle virkning.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 - litra a - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle organisationer skal overveje deres 
direkte miljøforhold.

Alle organisationer skal overveje deres 
direkte miljøforhold med særlig vægt på 
nøgleindikatorerne i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en klar forbindelse mellem miljøkortlægningen og rapporteringen af 
nøgleindikatorer. Organisationerne bør identificere deres nøgleindikatorer i 
miljøkortlægningen og derefter redegøre for dem i miljøredegørelsen.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag II – nr. A.3 Planlægning – højre kolonne - Del B (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B Del B

øvrige hensyn, som organisationer, der 
implementerer EMAS, skal tage i betragtning

øvrige hensyn, som organisationer, der 
implementerer EMAS, skal tage i betragtning

Organisationer, der implementerer 
EMAS, bør opfylde de yderligere krav om 
en miljøkortlægning i bilag I, der er 
baseret på ISO's "planlægningskrav". 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer forbindelsen mellem bilag II og bilag I. Organisationer, 
der ansøger om at blive EMAS-registreret, skal opfylde yderligere krav foruden dem, der er 
nødvendige for at opnå en ISO-certificering, og disse er opført i bilag I. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag II – nr. A.5 Kontrol – højre kolonne - Del B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B Del B

øvrige hensyn, som organisationer, der 
implementerer EMAS, skal tage i betragtning

øvrige hensyn, som organisationer, der 
implementerer EMAS, skal tage i betragtning

Organisationer, der implementerer 
EMAS, bør opfylde de yderligere krav om 
den interne miljørevision i bilag III og om 
miljøredegørelsen i bilag IV, der er 
baseret på ISO's "kontrolkrav". 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer forbindelsen mellem bilag II og bilag III og IV. 
Organisationer, der ansøger om at blive EMAS-registreret, skal opfylde yderligere krav 
foruden dem, der er nødvendige for at opnå en ISO-certificering, og disse er opført i bilag III 
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og IV.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C. MILJØPRÆSTATIONSRAPPORT udgår*
Miljøpræstationsrapporten skal opfylde 
følgende mindstekrav til indhold:
(a) et resumé af de foreliggende data om 
organisationens miljøpræstationer set i 
forhold til dens miljømålsætninger og 
miljømål i relation til dens væsentlige 
miljøvirkninger. Der skal rapporteres om 
nøgleindikatorer og andre relevante 
miljøpræstationsindikatorer, jf. afsnit D
(b) andre miljøpræstationsfaktorer, bl.a. 
præstationerne i forhold til lovgivningen 
med hensyn til dens væsentlige 
miljøvirkninger
(c) en beskrivelse af gældende lovbestemte 
miljøkrav og bevis for, at disse krav er 
overholdt
(d) miljøverifikators navn og 
akkrediteringsnummer og datoen for 
bekræftelsen.

____

*henvisninger til miljøpræstationsrapporter bør 
slettes i hele forordningen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har foreslået en ny dobbelt rapporteringsmekanisme: Organisationen 
ajourfører sin miljøredegørelse hvert tredje år, og den udarbejder hvert år en 
miljøpræstationsrapport. Eftersom kravet om begge dokumenter forekommer på samme tid, 
virker det mere effektivt at holde fast ved den nuværende årlige enkelte 
rapporteringsmekanisme, ifølge hvilken en organisation skal ajourføre sin miljøredegørelse. 
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. D – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Nøgleindikatorerne anvendes på alle 
organisationstyper. De fokuserer på 
præstationerne på følgende centrale 
miljøområder:

(a) Nøgleindikatorerne anvendes på alle 
organisationstyper. De fokuserer på 
præstationerne på følgende centrale 
miljøområder:

energieffektivitet energieffektivitet
materialeudnyttelse materialeudnyttelse

vand vand
Affald Affald

biodiversitet biodiversitet
emissioner. emissioner.

Hvis en organisation føler, at en eller 
flere af nøgleindikatorerne ikke er 
relevante for dens direkte miljøaspekter, 
giver den en begrundelse herfor.

Or. en

Begrundelse

Nøgleindikatorerne er et vigtigt nyt element i forordningen og har muligheder for at styrke 
ordningen. Der bør dog gives fleksibilitet med hensyn til hvilke indikatorer, der skal 
anvendes, for at sikre at de er relevante.
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BEGRUNDELSE

Ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) er en frivillig EU-ordning, der hjælper 
en organisation til at identificere, overvåge, måle og gøre rede for dens miljøvirkning. 
Ordningen blev først indført i 1995 og udvidet i 2001 til at omfatte organisationer inden for 
både den offentlige og den private sektor. Den kræver uafhængig verifikation af data og 
gennemsigtighed og kommunikation med interessenter med henblik på langsigtede 
forbedringer af miljøpræstationer.

I de ti år EMAS har eksisteret, er der blevet indført mange alternative frivillige værktøjer og 
standarder på nationalt og internationalt niveau. Nogle af disse nye systemer tiltrækker flere 
deltagere end EMAS. Den internationale ISO 14001 er f.eks. blevet det førende 
miljøledelsessystem og foretrækkes frem for EMAS, fordi den opfattes som mindre besværlig. 
ISO 14001 har omkring 130.000 deltagere på verdensplan og 35.000 i EU. EMAS har i 
øjeblikket 4.200 registrerede organisationer i EU, og tallet er ikke øget væsentligt siden 2004-
tallet på omkring 3.100 registrerede. For den bedst præsterende EMAS-medlemsstat, 
Tyskland, er der en nedadgående tendens fra 1.672 organisationer i 2004 til 1.415 i 2008. Der 
er dog nogle stigninger i EMAS-registreringer i andre medlemsstater som f.eks. i Spanien, 
hvor antallet af organisationer er steget kraftigt fra 411 i 2004 til 1.027 i 2008.

Kommissionen anfører, at mens kravene til EMAS-registrering er strengere, er de 
miljømæssige resultater bedre end for andre miljøledelsessystemer. Problemet er, at eftersom 
miljøledelsessystemer er relativt "unge" ordninger, er forskningen i resultaterne 
ufyldestgørende, som Kommissionens egne undersøgelser af EMAS viser.

Kommissionen anfører, at mens kravene til EMAS-registrering er strengere, er de 
miljømæssige resultater bedre end for andre miljøledelsessystemer. Problemet er, at eftersom 
miljøledelsessystemer er relativt "unge" ordninger, er forskningen i resultaterne 
ufyldestgørende, hvilket Kommissionens egne undersøgelser af EMAS viser.

Kommissionen benytter lejligheden i forbindelse med revideringen af EMAS til at foreslå 
ændringer, der har til formål at forenkle ordningen og øge antallet af deltagere til 35.000 
inden for 10 år, hvilket er det samme niveau for EU-deltagelse som i ISA 14001. Ændringerne 
omfatter: 

 "samlet registrering" for organisationer med anlægsområder i flere medlemsstater

 "registrering af klynger" for organisationer, der ønsker at samarbejde for at opnå 
registrering

 nedsatte gebyrer og mindre hyppig rapportering for SMV'er

 et krav til medlemsstaterne om at øge deres fremmende aktiviteter og et skub for at 
indføre incitamenter, der skal tilskynde til deltagelse

 yderligere støtte fra Kommissionen gennem indførelsen af sektorreferencedokumenter. 

Ordføreren bifalder disse ændringer.
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Der er imidlertid nogle områder, hvor Kommissionen og medlemsstaterne kunne gøre mere 
for at tilskynde organisationer til at tilslutte sig EMAS uden at skade deres miljømæssige 
integritet:

 En forenklet sprogbrug og et bedre struktureret forslag ville gøre det nemmere for 
organisationerne at opfylde kravene. Et ændringsforslag opfordrer Kommissionen til 
at udgive en EMAS brugervejledning, som bør være en særlig hjælp for små 
organisationer. Andre ændringsforslag præciserer forholdet mellem de forskellige 
krav i bilagene.

 Hvis EMAS' definitioner blev rettet ind efter ISO 14001, ville det gøre det lettere for 
organisationerne at gå fra ISO til EMAS. Der stilles derfor ændringsforslag 
medhenblik herpå, undtagen i tilfælde hvor der er en klar grund til at ændre 
definitionen.

 Kommissionen har foreslået en ny 3-årig rapporteringscyklus foruden den nuværende 
årlige rapporteringscyklus. Dette virker unødvendigt og kan skabe forvirring. En 
række ændringsforslag kombinerer de to cyklusser i en årlig procedure eller hvert 
andet år for SMV'er. 

 Kommissionen søger gennem EMAS at forbedre overholdelsen af EU's 
miljølovgivning. Den foreslår derfor, at organisationer kan anmode om en erklæring 
om overholdelse hos tilsynsmyndighederne. Nationale tilsynsmyndigheder er generelt 
ikke villige til at udarbejde en sådan "positiv" rapport om overholdelse, men kan 
udstede en erklæring om, at de ikke er bekendt med nogen tilfælde af manglende 
overholdelse. Der stilles et ændringsforslag herom.

 Indførelsen af sektorreferencedokumenter er et vigtigt nyt element i forordningen og 
bør styrkes. Kommissionen bør tilskyndes til at vedtage omfattende 
referencedokumenter for flest mulige sektorer eller subsektorer.

 Den foreslåede indførelse af nøgleindikatorer hilses velkommen og bør hjælpe 
organisationer til at rapportere om deres miljøpræstationer. Det er dog ikke alle de 
generiske indikatorer, der vil være relevante for organisationen, og der bør gives 
mulighed for at afvige fra listen, hvis dette begrundes. Sektorreferencedokumenterne 
bør også erstatte de generiske indikatorer med nogle, der er specifikke for den 
pågældende sektor.

 Kommissionen har foreslået at lempe restriktionerne for anvendelsen af EMAS-logoet, 
men det må stå klart, at logoet ikke kan anvendes på emballage og produkter, da dette 
medfører risiko for forveksling med miljømærket.

 Kommissionen og medlemsstaterne kunne gøre mere for at tilskynde til deltagelse i 
EMAS, f.eks. ved at uddele EMAS-priser og ved at henvise til EMAS som et 
præstationskrav i forbindelse med indgåelse af offentlige aftaler om bygge- og 
anlægsarbejder og serviceydelser.

Ordføreren ser derfor værdien af at fortsætte EMAS-ordningen og give de foreslåede 
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ændringer tid til at tiltrække flere deltagere og samtidig lade ordningen bevare sin 
miljømæssige integritet. For at opnå dette må EMAS forenkles, og dens merværdi må 
fremgå klarere for potentielle deltagere. Kommissionen skal fortsat overvåge EMAS' 
fremskridt på en objektiv måde. Hvis antallet af deltagende organisationer ved næste 
revision ikke stiger som planlagt, er det nødvendigt med alternative forslag. 


