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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS)
(KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/154(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0402);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0278/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 761/2001 
on olnud tõhus vahend, millega edendada 
organisatsioonide keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse parandamist, ja kõnealuse 
määruse rakendamisel saadud kogemusi 
tuleks kasutada selleks, et suurendada 
EMASi võimet parandada 
organisatsioonide üldise 
keskkonnategevuse tulemuslikkust.

(7) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 761/2001 
on olnud piiratud ulatuses tõhus vahend, 
millega edendada organisatsioonide 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
parandamist, ja kõnealuse määruse 
rakendamisel saadud kogemusi tuleks 
kasutada selleks, et suurendada EMASi 
võimet parandada organisatsioonide üldise 
keskkonnategevuse tulemuslikkust. 
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Or. en

Selgitus

Keskkonna peadirektoraadi poolt läbi viidud uuring EVER sisaldas väidet, et enamik 
kvantitatiivseid uuringuid pole suutnud kinnitada EMASis osalevate organisatsioonide 
keskkonnaalase tegevuse suuremat tulemuslikkust võrreldes muude organisatsioonidega ning 
seetõttu on oluline EMASi mõju uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) EMASi logo peaks olema 
organisatsioonide jaoks atraktiivne teabe-
ja turustusvahend, mis suurendab klientide 
teadlikkust EMASist. EMASi logo 
kasutamise eeskirju tuleks lihtsustada ja 
näha ette üheainsa logo kasutamine ning 
kehtivad piirangud tuleks kõrvaldada, 
tingimusel et logo ei aeta segamini 
ökomärgistega. 

(15) EMASi logo peaks olema 
organisatsioonide jaoks atraktiivne teabe-
ja turustusvahend, mis suurendab klientide 
teadlikkust EMASist. EMASi logo 
kasutamise eeskirju tuleks lihtsustada ja 
näha ette üheainsa logo kasutamine ning 
kehtivad piirangud tuleks kõrvaldada, välja 
arvatud toote ja pakendiga seotud 
piirangud. Logo ei tohiks ajada segamini 
ökomärgistega. 

Or. en

Selgitus

EMASi logo kasutamine toodetel ja pakenditel põhjustaks segamini ajamist ökomärgisega. 
Ettepanekus esitatud sõnastus pärineb kehtivast määrusest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva määruse ühtlustatud 
kohaldamise tagamiseks koostab komisjon 
vajaduse korral sektorite viitedokumendid 
käesoleva määrusega hõlmatud 

(24) Käesoleva määruse ühtlustatud 
kohaldamise tagamiseks koostab komisjon 
prioriteetse programmi järgi sektorite 
viitedokumendid käesoleva määrusega 
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valdkonnas. hõlmatud valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et komisjon koostaks sektorite viitedokumendid prioriteetse programmi 
järgi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesolev määrus tuleks vajaduse 
korral teatava kehtivusaja möödudes läbi 
vaadata, võttes arvesse saadud kogemusi.

(25) Käesolev määrus tuleks vajaduse 
korral jõustumisele järgneva viie aasta 
möödumisel läbi vaadata, võttes arvesse 
saadud kogemusi. Läbivaatamine peaks 
eelkõige hindama süsteemi mõju 
keskkonnale ja süsteemis osalejate arvu, 
et oleks võimalik saada teavet, mille alusel 
otsustada süsteemi jätkumise üle. 

Or. en

Selgitus

EMAS nõuab osalevatelt organisatsioonidelt, komisjonilt ja liikmesriikidelt märkimisväärseid 
jõupingutusi. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kehtiva määruse parandamine. 
Läbivaatamisprotsessis on vaja anda aus hinnang muudatuste tegeliku mõju kohta. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) keskkonnapoliitika – organisatsiooni 
üldised keskkonnaga seotud eesmärgid ja 
tegevuspõhimõtted, sealhulgas kõikide 
kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete järgimine ning kohustus 

1) keskkonnapoliitika – organisatsiooni 
üldised keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud kavatsused ja 
suund, mida väljendab ametlikult tema 
juhtkond, sealhulgas kõikide kehtivate 
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keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt 
täiustada; 

keskkonnaalaste õigusaktide nõuete 
järgimine ning kohustus 
keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt 
täiustada. Keskkonnapoliitika on 
raamistikuks meetmete võtmisele ja 
keskkonnaalaste eesmärkide ja sihtide 
seadmisele;

Or. en

Selgitus

Määratlused peavad lähtuma võimalikult täpselt ISO 14001 standardist, et hõlbustada 
tõhusamat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) keskkonnategevuse tulemuslikkus –
organisatsiooni keskkonnaaspektide 
juhtimise tulemused;

2) keskkonnategevuse tulemuslikkus –
organisatsiooni keskkonnaaspektide 
juhtimise mõõdetavad tulemused;

Or. en

Selgitus

Määratlused peavad lähtuma võimalikult täpselt ISO 14001 standardist, et hõlbustada 
tõhusamat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) keskkonnajuhtimissüsteem – see osa 
üldisest juhtimissüsteemist, mis hõlmab 
keskkonnapoliitika väljatöötamise, 
teostamise, saavutamise, läbivaatamise ja 
edasiviimisega seotud organisatsioonilist 

12) keskkonnajuhtimissüsteem – see osa 
organisatsiooni juhtimissüsteemist, mida 
kasutatakse keskkonnapoliitika 
väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning 
keskkonnaaspektide juhtimiseks. See on 
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struktuuri, kavandamistegevust, vastutust, 
praktikat, korda, protsesse ja vahendeid; 

omavahel seotud elementide 
(organisatsiooniline struktuur, 
kavandamistegevus, vastutus, tavad, 
menetlused ja vahendid) kogum, mida 
kasutatakse keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse eesmärkide püstitamiseks 
ja saavutamiseks;

Or. en

Selgitus

Määratlused peavad lähtuma võimalikult täpselt ISO 14001 standardist, et hõlbustada 
tõhusamat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16) keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne – üldsusele ja teistele huvitatud 
isikutele esitatav põhjalik teave, mis 
käsitleb organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust ja 
vastavust kehtivatele keskkonnaalastele 
õiguslikele kohustustele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Komisjon on teinud uue aruandlusmehhanismi ettepaneku, mis ei ole vajalik. Olemasolev 
keskkonnaaruande iga-aastase ajakohastamise süsteem on piisav, kuid vajalikud on uued 
tulemuslikkuse põhinäitajad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20) tegevuskoht – teatav geograafiline 20) tegevuskoht – teatav geograafiline 
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koht, mida organisatsioon kontrollib ning 
mis hõlmab tegevust, tooteid ja teenuseid, 
sealhulgas kogu infrastruktuuri, kõiki 
seadmeid ja materjale; 

koht, mida organisatsioon kontrollib ning 
mis hõlmab tegevust, tooteid või teenuseid, 
sealhulgas kogu infrastruktuuri, kõiki 
seadmeid ja materjale;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a) oluline muudatus – oluline 
tootmisvõimsuse suurendamine või 
muudatus organisatsiooni olemuses või 
ülesandes. 

Or. en

Selgitus

Mõiste „oluline muudatus” määratlemist on vaja artikli 8 sätete tõttu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esimest korda registreeruda soovivad 
organisatsioonid koostavad kooskõlas I 
lisaga keskkonnaülevaate, mis hõlmab 
organisatsiooni kõiki keskkonnaaspekte. 

1. Esimest korda registreeruda soovivad 
organisatsioonid töötavad välja ja 
rakendavad keskkonnajuhtimissüsteemi. 
Selle saavutamiseks vajalikud sammud on 
loetletud I–IV lisas. Võimaluse korral 
tuleb arvesse võtta keskkonnajuhtimise 
parimat tava artiklis 46 osutatud 
asjaomase sektori viitedokumentidest.

Or. en
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Selgitus

Täpsuse huvides on viide keskkonnaülevaatele viidud üle ühte järgnevasse lõikesse, 
näitamaks, et see on ainult üks EMASi aspekte. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Organisatsioonid, kellel on 
sertifitseeritud ja artikli 45 lõike 4 nõuete 
kohaselt tunnustatud 
keskkonnajuhtimissüsteem, ei ole 
kohustatud koostama täielikku esialgset 
keskkonnaülevaadet, kui vajalik teave 
saadakse tunnustatud ja sertifitseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteemist. 

3. Organisatsioonid, kellel on 
sertifitseeritud ja artikli 45 lõike 4 nõuete 
kohaselt tunnustatud 
keskkonnajuhtimissüsteem, ei ole 
kohustatud teostama neid osi, mida on 
tunnustatud käesoleva määrusega 
samaväärsetena.

Or. en

Selgitus

Artikli 45 kohaselt tuleb tunnustada sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi kõiki 
asjakohaseid aspekte ja mitte ainult keskkonnaülevaadet.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ülevaate tulemuste alusel töötavad 
organisatsioonid välja 
keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab 
kõiki II lisas osutatud nõudeid ja milles 
võimaluse korral võetakse arvesse artiklis 
46 osutatud asjaomase sektori parimat 
keskkonnajuhtimise tava, ning 
rakendavad kõnealust süsteemi.

4. Vastavalt II lisa 
keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete 
punktile A.3.1 koostab organisatsioon 
esialgse keskkonnaülevaate, võttes arvesse 
I lisas esitatud nõudeid.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas kõnealuse artikli lõike 1 muudatusettepanekuga on viide keskkonnaülevaatele üle 
toodud kõnealusesse lõikesse, näitamaks, et see on ainult üks EMASi aspekt.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Organisatsioonid võivad taotleda
vastavustunnistust pädeva(te)lt 
täitevasutus(t)elt vastavalt artikli 33 lõikele 
5. 

See võib hõlmata vastavustunnistust 
pädeva(te)lt täitevasutus(t)elt vastavalt 
artikli 33 lõikele 5. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et vastavustunnistus on ainult üks võimalus, 
mille abil õigusnormidele vastavust tõendada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Organisatsioonid teevad siseauditi 
vastavalt III lisas sätestatud nõuetele. 

6. Vastavalt II lisa 
keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete 
punktile A.5.5 teevad organisatsioonid 
siseauditi III lisas sätestatud nõuete 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et siseaudit on üks II lisas loetletud 
keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetest.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Organisatsioonid koostavad 
keskkonnaaruande kooskõlas IV lisa B 
osaga.

7. Vastavalt II lisa 
keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete 
punktile A.5.1 koostavad organisatsioonid 
keskkonnaaruande IV lisa kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et keskkonnaaruanne on ainult üks II lisas 
loetletud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Akrediteeritud tõendaja tõendab esialgse 
keskkonnaülevaate, 
keskkonnajuhtimissüsteemi, 
auditimenetluse ja keskkonnaaruande
ning kinnitab keskkonnaaruande.

8. Akrediteeritud tõendaja tõendab kogu II 
lisas sätestatud 
keskkonnajuhtimissüsteemi, sealhulgas I 
lisas sätestatud esialgse 
keskkonnaülevaate, III lisas sätestatud 
auditimenetluse ja IV lisas sätestatud 
keskkonnaaruande, ning kinnitab 
keskkonnaaruande.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et keskkonnaülevaade, auditimenetlus ja 
keskkonnaaruanne on kõik keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga kolme aasta järel teeb registreeritud 
organisatsioon järgmist:

välja jäetud

a) laseb tõendada kogu 
keskkonnajuhtimissüsteemi ja auditikava,
b) koostab keskkonnaaruande vastavalt 
IV lisa B ja D osas sätestatud nõuetele,
c) laseb kinnitada keskkonnaaruande,
d) edastab kinnitatud keskkonnaaruande 
pädevale asutusele,
e) edastab pädevale asutusele täidetud 
vormi, mis sisaldab vähemalt VI lisas 
ettenähtud miinimumteavet.

Or. en

Selgitus

Kahe erineva aruandlus- ja audititsükli kehtestamine on tarbetu ja võib segadust tekitada. 
Selle asemel peaks kaks tsüklit ühendama üheks iga-aastaseks menetluseks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal aastal teeb registreeritud 
organisatsioon järgmist:

2. Igal aastal teeb registreeritud 
organisatsioon järgmist:

a) teeb vastavalt III lisale siseauditi, mis 
hõlmab keskkonnategevuse tulemuslikkust 
ja vastavust kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide sätetele,

a) teeb vastavalt III lisale siseauditi, mis 
hõlmab keskkonnategevuse tulemuslikkust 
ja vastavust kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktide sätetele,

b) koostab keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande vastavalt IV lisa
C ja D osas sätestatud nõuetele,

b) ajakohastab keskkonnaaruande
vastavalt IV lisas sätestatud nõuetele ja 
laseb selle kinnitada,
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c) edastab kinnitatud keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande pädevale 
asutusele

c) edastab kinnitatud keskkonnaaruande 
pädevale asutusele,

d) edastab pädevale asutusele täidetud 
vormi, mis sisaldab vähemalt VI lisas 
ettenähtud miinimumteavet.

d) edastab pädevale asutusele täidetud 
vormi, mis sisaldab vähemalt VI lisas 
ettenähtud miinimumteavet,

d a) laseb tõendada kogu 
keskkonnajuhtimissüsteemi ja 
auditiprogrammi.

Or. en

Selgitus

Kahe erineva aruandlus- ja audititsükli kehtestamine on tarbetu ja võib segadust tekitada. 
Selle asemel peaks kaks tsüklit ühendama üheks iga-aastaseks menetluseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused pikendavad väikese 
organisatsiooni taotlusel artikli 6 lõikes 1 
osutatud kolmeaastast ajavahemikku kuni 
viie aastani ja/või artikli 6 lõikes 2
osutatud aastast ajavahemikku kuni kahe 
aastani, tingimusel et on täidetud kõik 
järgmised tingimused: 

1. Pädevad asutused pikendavad väikese 
organisatsiooni taotlusel artiklis 6 osutatud 
aastast ajavahemikku kuni kahe aastani, 
tingimusel et on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

a) puudub keskkonnaoht, a) esialgsest keskkonnaülevaatest ilmnes, 
et organisatsioonil ei ole 
märkimisväärseid keskkonnaaspekte ning

b) organisatsioon ei kavanda muudatusi 
oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises ning

b) organisatsioon ei kavanda muudatusi 
oma keskkonnajuhtimissüsteemi 
toimimises.

c) puuduvad märkimisväärsed kohalikud 
keskkonnaprobleemid.

Or. en
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Selgitus

Väikeste organisatsioonide puhul tuleks lubada piiratud ulatuses paindlikkust. Keskkonnaohu 
määratlus on viidud kooskõlla artiklis 2 esitatud mõistetega. Muudatusettepanek muudab 
punkti c üleliigseks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Organisatsioon ajakohastab esialgset 
keskkonnaülevaadet ja muudab vastavalt 
oma keskkonnapoliitikat.

2. Organisatsioon ajakohastab 
keskkonnajuhtimissüsteemi asjaomaseid 
osi vastavalt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et kõiki asjaomaseid osi tuleb muuta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Logo ei kasutata seoses muud tegevust 
ning muid teenuseid puudutavate 
võrdlevate väidetega või selliselt, et logo 
võidaks ajada segamini ökomärgisega.

4. Logo ei kasutata:

– toodetel või nende pakendil või 
– seoses muud tegevust ning muid 
teenuseid puudutavate võrdlevate väidetega 
või selliselt, et logo võidaks ajada segamini 
ökomärgisega.

Or. en
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Selgitus

EMASi logo kasutamine toodetel ja pakenditel põhjustaks segamini ajamist ökomärgisega. 
Esitatud sõnastus on võetud kehtivast määrusest.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pädev asutus on tõendusmaterjalidele 
või pädeva täitevasutuse positiivsele 
aruandele tuginedes veendunud, et 
organisatsioon vastab õigusnormidele;

c) pädev asutus on tõendusmaterjalidele 
või pädeva täitevasutuse aruandele 
tuginedes veendunud, et organisatsioon 
vastab õigusnormidele; 

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused üldiselt kinnitavad, et neile ei ole teada tõendeid 
mittevastavuse kohta, selle asemel et esitada „positiivne” aruanne. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused loovad kõikide 
liikmesriikide pädevate asutuste foorumi 
(edaspidi „foorum“). Foorum tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ja selles osaleb 
komisjoni esindaja. 

1. Komisjon loob kõikide liikmesriikide 
pädevate asutuste foorumi (edaspidi 
„foorum“) ja abistab seda. Foorum tuleb 
kokku vähemalt üks kord aastas.

Or. en

Selgitus

On ebatõenäoline, et taoline foorum toimiks, kui keegi ei tagaks tsentraalset kooskõlastamist 
ja rahastamist. Komisjon sobib kõige paremini seda ülesannet täitma.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) organisatsioon on koostanud IV lisa C 
osa kohase keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse aruande. 

c) organisatsioon on koostanud IV lisa 
kohase keskkonnaaruande.

Or. en

Selgitus

Kahe erineva aruandlus- ja audititsükli kehtestamine on tarbetu ja võib segadust tekitada. 
Selle asemel peaks kaks tsüklit ühendama üheks iga-aastaseks menetluseks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tõendaja on oma tegevuses sõltumatu, 
eriti organisatsiooni audiitorist või 
konsultandist, erapooletu ja objektiivne.

4. Tõendaja on oma tegevuses sõltumatu 
organisatsiooniväline kolmas pool.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et tõendajaks on organisatsiooniväline 
kolmas pool.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
täitevasutused teatavad registreeritud 

6. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
täitevasutused teatavad registreeritud 
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organisatsioonide käesoleva määruse 
nõuetele mittevastavuse juhtumist 
organisatsiooni registreerinud pädevale 
asutusele niipea kui võimalik ja hiljemalt 
ühe kuu jooksul.

organisatsioonide kohaldatavatele 
keskkonnaalastele õigusnormidele
mittevastavuse juhtumist organisatsiooni 
registreerinud pädevale asutusele 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt kahe kuu 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et käesolev lõige osutab keskkonnaalastele 
õigusnormidele vastavusele, mis on täitevasutuste pädevuses, ning mitte EMASi määrusele, 
mis nende asutuste kontrolli alla ei kuulu. Üks kuu võib osutuda täitevasutustele juhtumite 
uurimiseks ja neist teatamiseks ebapiisavaks. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kohalikud 
ametiasutused koostöös tööstusliitude, 
kaubanduskodade ja huvitatud isikutega 
annavad spetsiaalset abi organisatsioonide 
rühmadele, kes on üksteisega seotud 
geograafilise läheduse või äritegevuse 
tõttu, et aidata neil täita artiklites 4, 5 ja 6 
sätestatud registreerimisnõudeid.

1. Liikmesriigid võivad ergutada 
kohalikke ametiasutusi koostöös 
tööstusliitude, kaubanduskodade ja 
huvitatud isikutega andma spetsiaalset abi 
organisatsioonide rühmadele, kes on 
üksteisega seotud geograafilise läheduse 
või äritegevuse tõttu, et aidata neil täita 
artiklites 4, 5 ja 6 sätestatud 
registreerimisnõudeid.

Or. en

Selgitus

EMAS on vabatahtlik süsteem. Liikmesriigid ei saa kohustada kohalikke ametiasutusi ja muid 
sõltumatuid organisatsioone EMASi osas koostööd tegema.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon avaldab EMASis 
osalemiseks vajalikke sammude võtmiseks 
juhise. Juhis on kättesaadav kõigis 
ametlikes keeltes ja internetis.

Or. en

Selgitus

Selge ja hästi arusaadav juhis võib innustada uusi osalejaid süsteemiga liituma. Kui soovime, 
et kogu ELi organisatsioonid ja eriti väikeorganisatsioonid osaleksid, peab juhise kõikides 
keeltes kättesaadavaks tegema.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib soodustada
liikmesriikide koostööd, eelkõige selleks, 
et saavutada ühenduses selliste eeskirjade 
ühetaoline ja järjekindel kohaldamine, mis 
käsitlevad järgmist:

1. Komisjon soodustab liikmesriikide 
koostööd, eelkõige selleks, et saavutada 
ühenduses selliste eeskirjade ühetaoline ja 
järjekindel kohaldamine, mis käsitlevad 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Seostub artikli 15 lõike 1 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab liikmesriikide ja muude 
sidusrühmade teabevahetuse ja koostöö 
asjakohaste sektorite parima 
keskkonnajuhtimistava küsimustes, et 
töötada välja sektorite viitedokumendid, 
sealhulgas parim keskkonnajuhtimise tava 
ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
näitajad eri sektorite jaoks.

Komisjon tagab liikmesriikide ja muude 
sidusrühmade teabevahetuse ja koostöö 
asjakohaste sektorite parima 
keskkonnajuhtimistava küsimustes, et 
töötada välja sektorite või allsektorite
viitedokumendid, mille hulka võivad 
kuuluda parim keskkonnajuhtimise tava, 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
miinimumnõuded, mis võivad olla 
märkimisväärselt suuremad õigusnormi 
kohasest miinimumist, keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajad eri sektorite jaoks 
ning tipptaseme võrdlusalused ja 
tulemuslikkuse tasemete 
hindamissüsteemid.

Or. en

Selgitus

Sektorite viitedokumendid peaksid aitama organisatsioonidel oma keskkonnategevuse 
tulemuslikkust parandada ning võrdlusaluste ja hindamissüsteemide lisamine tuleks kasuks. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni vaatab EMASi läbi, võttes 
arvesse süsteemi rakendamise käigus 
saadud kogemusi ja rahvusvahelist arengut. 
Komisjon võtab arvesse artikli 47 kohaselt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud aruandeid.

Komisjoni vaatab EMASi läbi hiljemalt 
viis aastat pärast selle jõustumist, võttes 
arvesse süsteemi rakendamise käigus 
saadud kogemusi ja rahvusvahelist arengut. 
Läbivaatamisel hinnatakse eelkõige 
süsteemi mõju keskkonnale ja süsteemis 
osalejate arvu, et oleks võimalik vastu 
võtta otsus süsteemi jätkumise kohta.
Komisjon võtab arvesse artikli 47 kohaselt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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esitatud aruandeid.

Or. en

Selgitus

EMAS nõuab osalevatelt organisatsioonidelt, komisjonilt ja liikmesriikidelt märkimisväärseid 
jõupingutusi. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kehtiva määruse parandamine. 
Läbivaatamisprotsessis on vaja anda aus hinnang muudatuste tegeliku mõju kohta.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik organisatsioonid peavad võtma 
arvesse oma tegevuse otseseid 
keskkonnaaspekte.

Kõik organisatsioonid peavad võtma 
arvesse oma tegevuse otseseid 
keskkonnaaspekte, eelkõige seoses IV lisas 
sätestatud põhinäitajatega.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaülevaate ja põhinäitajate teatamise vahel peab valitsema selge seos. 
Organisatsioonid peavad põhinäitajad keskkonnaülevaates kindlaks tegema ja seejärel 
esitama nende kohta aruande oma keskkonnaaruandes.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa– punkt A.3 Planeerimine – parempoolse veeru B osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa B osa

Täiendavad küsimused, millega EMASi 
rakendavad organisatsioonid peavad tegelema

Täiendavad küsimused, millega EMASi 
rakendavad organisatsioonid peavad tegelema

EMASi rakendavad organisatsioonid 
peavad järgima ISO planeerimisnõuetele 
toetuvas I lisas sätestatud 
keskkonnaülevaate lisanõudeid.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse II ja I lisa vahelist seost. EMASi süsteemis 
registreerimist taotlevad organisatsioonid peavad rakendama peale ISO 
sertifitseerimisnõuete lisanõudeid, mis on loetletud I lisas. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt A.5 Kontrollimine – parempoolse veeru B osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa B osa

Täiendavad küsimused, millega EMASi 
rakendavad organisatsioonid peavad tegelema

Täiendavad küsimused, millega EMASi 
rakendavad organisatsioonid peavad tegelema

EMASi rakendavad organisatsioonid 
peavad järgima ISO kontrollimisnõuetele 
toetuvas III lisas sätestatud 
keskkonnaalase siseauditi ja IV lisas 
sätestatud keskkonnaaruande 
lisanõudeid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse II ja III ja IV lisa vahelist seost. EMASi 
süsteemis registreerimist taotlevad organisatsioonid peavad rakendama peale ISO 
sertifitseerimisnõuete lisanõudeid, mis on loetletud III ja IV lisas. 

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. KESKKONNATEGEVUSE 
TULEMUSLIKKUSE ARUANNE 

välja jäetud*
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Keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruanne sisaldab vähemalt järgmisi 
elemente ja vastab järgmistele 
miinimumnõuetele:
a) kokkuvõte olemasolevatest andmetest, 
milles seoses olulise keskkonnamõjuga 
võrreldakse organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkust selle 
keskkonnaeesmärkide ja -ülesannetega. 
Esitatakse andmed punktis D osutatud 
põhinäitajate ja muude asjakohaste 
olemasolevate keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse näitajate kohta.
b) muud keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud asjaolud, 
sealhulgas olulist keskkonnamõju 
käsitlevate õigusnormide järgimine;
c) kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete kirjeldus ja tõendid kõnealustele 
nõuetele vastavuse kohta;
d) tõendaja nimi ja akrediteerimisnumber 
ning kinnitamise kuupäev.

____

*Viited keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
aruannetele tuleks kogu määrusest välja jätta.

Or. en

Selgitus

Komisjon on teinud uue dubleeriva aruandlusmehhanismi ettepaneku: iga 3 aasta järel 
ajakohastab organisatsioon oma keskkonnaaruannet ja igal aastal koostab ta 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse aruande. Arvestades, et mõlema dokumendi nõuded on 
samasugused, oleks tõhusam jääda praeguse iga-aastase ühekordse aruandlusmehhanismi 
juurde, mille kohaselt organisatsioon peab oma keskkonnaaruannet ajakohastama. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt D – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Põhinäitajaid kohaldatakse kõikide a) Põhinäitajaid kohaldatakse kõikide 
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organisatsioonitüüpide suhtes. Need 
keskenduvad tulemuslikkusele järgmistes 
peamistes keskkonnaküsimustes:

organisatsioonitüüpide suhtes. Need 
keskenduvad tulemuslikkusele järgmistes 
peamistes keskkonnaküsimustes:

energiatõhusus, energiatõhusus,

materjalitõhusus, materjalitõhusus,
vesi, vesi,

jäätmed, jäätmed,
bioloogiline mitmekesisus bioloogiline mitmekesisus

ning heited. ning heited.

Kui organisatsioon leiab, et üks või mitu 
põhinäitajat ei ole nende otseste 
keskkonnaaspektide puhul asjaomased, 
esitavad nad sellekohase selgituse.

Or. en

Selgitus

Põhinäitajad on määruse uus oluline osa, mis võib süsteemi tugevdada. Kuid näitajate 
kasutamisel tuleks asjakohasuse tagamiseks alles jätta paindlikkus.
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SELETUSKIRI

Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS) on vabatahtlik ELi süsteem, 
mis aitab organisatsioonidel oma keskkonnamõju kindlaks teha, seirata, mõõta ja selle kohta 
aruannet koostada. Süsteem loodi algselt 1995. aastal, 2001. aastal laiendati seda nii avaliku 
kui ka erasektori organisatsioonidele. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse pikaajalise mõjuga 
parandamine nõuab andmete sõltumatut tõendamist ja läbipaistvust ning sidusrühmadega 
suhtlemist.

EMASi kümne eksisteerimisaasta jooksul on riikide ja rahvusvahelisel tasandil kehtestatud 
palju alternatiivseid vabatahtlikke vahendeid ja standardeid. Mõned neist uutest süsteemidest 
köidavad osalejaid rohkem kui EMAS. Näiteks rahvusvaheline ISO 14001 standard on 
muutunud juhtivaks keskkonnajuhtimissüsteemiks ning seda eelistatakse EMASile, sest seda 
peetakse vähem kahjustavaks. ISO 14001 süsteemil on üle maailma 130 000 osalejat, 
sealhulgas ELis 35 000. EMASis osaleb praegu ligikaudu 4200 registreeritud ELi 
organisatsiooni, see arv ei ole võrreldes 2004. aasta näitajaga (3100 registreerunut) oluliselt 
kasvanud. Kõige suurema EMASis osalejate arvuga liikmesriigis Saksamaal valitseb suund 
osaluse vähenemise poole – 2004. aastal osales EMASis 1672 organisatsiooni, 2008. aastal 
aga 1415. Kuid teistes liikmesriikides, nagu näiteks Hispaania, on EMASis osalejate arv 
kasvanud, 2004. aastal osales 411 organisatsiooni, 2008. aastal aga 1027. 

Komisjon väidab, et kuigi EMASis registreerimise nõuded on rangemad, on keskkonnaalased 
tulemused paremad kui muude keskkonnajuhtimissüsteemide puhul. Probleemiks on asjaolu, 
et kuna keskkonnajuhtimissüsteemid on suhteliselt hiljuti loodud süsteemid, siis on tulemused 
järelduste tegemiseks veel ebapiisavad, nagu komisjoni enda poolt teostatud EMASi uuringud 
osutavad.

Komisjon kasutab EMASi läbivaatamist võimalusena teha mõned ettepanekud süsteemi 
lihtsustamiseks ja osalejate arvu suurendamiseks 10 aasta vältel 35 000ni, mis oleks 
samasugune näitaja kui ELi osalejate arv ISO 1001 süsteemis. Muudatused on järgmised: 

 üksainus registreerimine organisatsioonide puhul, millel on tegevuskohad mitmes 
liikmesriigis;

 grupiviisiline registreerimine organisatsioonidele, kes soovivad registreerimise 
saavutamiseks koostööd teha;

 tasude ja aruandluskohustuste vähendamine VKEde puhul;

 nõue liikmesriikidele tõhustada edendustegevust ja luua stiimulid süsteemis osalemise 
soodustamiseks;

 komisjoni täiendav abi sektorite viitedokumentide kasutuselevõtu näol.

Raportöör kiidab kõnealused muudatused heaks. 

Kuid on mõned valdkonnad, kus komisjon ja liikmesriigid peaksid rohkem meetmeid võtma, 
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et ahvatleda organisatsioone end EMASis registreerima, ilma et see süsteemi keskkonnaalast 
terviklikkust kahjustaks:

  lihtsam keel ja paremini struktureeritud määruse ettepanek muudaksid nõuded 
organisatsioonide jaoks kergemini järgitavaks. Üks muudatusettepanek kutsub 
komisjoni üles koostama EMASi juhist, mis oleks eriti abiks väikestele 
organisatsioonidele. Teised muudatusettepanekud täpsustavad lisades esitatud 
mitmesuguste nõuete vahelisi seoseid;

  EMASi mõistete kooskõlastamine ISO 14001 süsteemi omadega võimaldaks 
organisatsioonidel kergemini ISO-lt EMASile üle minna. Sel eesmärgil on esitatud ka 
muudatusettepanekud, välja arvatud juhul, kui mõiste muutmiseks on selge põhjus;

  komisjon on teinud uue, 3 aasta järel toimuva aruandluse ettepaneku lisaks praegusele 
iga-aastasele aruandlustsüklile. See näib tarbetu ja võib segadust tekitada. Mitmetes 
muudatusettepanekutes ühendatakse kaks tsüklit üheks iga-aastaseks menetluseks, 
VKEde puhul leiaks aruandlusmenetlus aset iga kahe aasta järel;

  komisjoni eesmärk on parandada EMASi abil vastavust ELi keskkonnaalastele 
õigusnormidele. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku, et organisatsioonid võivad 
taotleda vastavusaruannet reguleerivatelt asutustelt. Riiklikud reguleerivad asutused ei 
soovi üldiselt sellist „positiivset” vastavusaruannet väljastada, kuid nad võivad 
väljastada kinnituse, et neil puuduvad andmed mittevastavuse kohta. Esitatud on 
asjakohane muudatusettepanek;

  sektorite viitedokumentide koostamine on määruse uus oluline element ja seda tuleks 
soodustada. Komisjoni tuleks ergutada võtma vastu laiaulatuslikke viitedokumente 
võimalikult paljude sektorite ja allsektorite kohta;

  ettepanekus esitatud põhinäitajad on kiiduväärt lisandus ja need peaksid aitama 
organisatsioonidel oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta aru anda. Kuid mitte 
kõik üldised näitajad pole organisatsiooni puhul asjakohased ja tuleks ette näha 
võimalus loetelust kõrvale kalduda, juhul kui selle kohta esitatakse selgitus. Sektori 
viitedokumendid peaksid ühtlasi asendama üldised näitajad sektori eriomaste 
näitajatega;

 komisjon on teinud ettepaneku leevendada EMASi logo kasutamise piiranguid, kuid 
tuleb teha selgeks, et logo ei tohi kasutada toodetel ja pakenditel, sest seda võidakse 
segi ajada ökomärgisega;

 komisjon ja liikmesriigid võiksid rohkem ära teha, et EMASis osalemist hoogustada, 
näiteks anda välja EMASi auhindu ja viidata EMASile ehitustööde ja teenuste 
hankelepingute täitmise tingimustes.

Kokkuvõttes on raportöör seisukohal, et EMAS väärib jätkumist ja süsteemile tuleks 
anda aega, et viia sisse esitatud muudatused, mis köidaksid rohkem osalejaid, kuid ei 
kahjustaks samal ajal süsteemi keskkonnaalast terviklikkust. Selleks tuleb EMASi 
lihtsustada ja selle lisandväärtust potentsiaalsetele osalejatele selgitada. Komisjon 
peab jätkama objektiivsel viisil EMASi edusammude jälgimist. Kui järgmise 
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läbivaatamise ajaks pole osalevate organisatsioonide arv kavatsuste kohaselt 
suurenenud, on vaja teha alternatiivsed ettepanekud.
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