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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)
(KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0402),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0278/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetus (EY) N:o 761/2001 on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää 
organisaatioiden ympäristönsuojelun tason 
parantamista, ja asetuksen 
täytäntöönpanosta saatujen kokemusten 
avulla olisi lisättävä EMAS-järjestelmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatioiden 
yleisen ympäristönsuojelun tason 
paranemiseen.

(7) Asetus (EY) N:o 761/2001 on 
osoittautunut tehokkuudeltaan rajalliseksi
keinoksi edistää organisaatioiden 
ympäristönsuojelun tason parantamista, ja 
asetuksen täytäntöönpanosta saatujen 
kokemusten avulla olisi lisättävä EMAS-
järjestelmän mahdollisuuksia vaikuttaa 
organisaatioiden yleisen 
ympäristönsuojelun tason paranemiseen.

Or. en
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Perustelu

Ympäristöasioiden pääosaston teettämässä EVER-tutkimuksessa todettiin muun muassa, että 
useimmissa kvantitatiivisissa tutkimuksissa ei ole voitu vahvistaa, että ympäristönsuojelun 
taso olisi EMAS-järjestelmään rekisteröityneissä organisaatioissa muita organisaatioita 
parempi. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa järjestelmän vaikuttavuus. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) EMAS-logon olisi oltava 
organisaatioille houkutteleva viestintä- ja 
markkinointiväline, jolla lisätään 
asiakkaiden tietoisuutta EMAS-
järjestelmästä. EMAS-logon käyttösääntöjä 
olisi yksinkertaistettava niin, että käytössä 
on vain yksi logo, ja nykyiset käyttöä 
koskevat rajoitukset olisi poistettava, koska
sekaantumisen vaaraa 
ympäristötuotemerkkien kanssa ei pitäisi 
olla.

(15) EMAS-logon olisi oltava 
organisaatioille houkutteleva viestintä- ja 
markkinointiväline, jolla lisätään 
asiakkaiden tietoisuutta EMAS-
järjestelmästä. EMAS-logon käyttösääntöjä 
olisi yksinkertaistettava niin, että käytössä 
on vain yksi logo, ja nykyiset käyttöä 
koskevat rajoitukset olisi poistettava, 
lukuun ottamatta tuotteeseen ja 
pakkaukseen liittyviä rajoituksia. 
Sekaantumisen vaaraa 
ympäristötuotemerkkien kanssa ei pitäisi 
olla.

Or. en

Perustelu

Tuotteen tai pakkauksen varustaminen EMAS-logolla johtaisi sekaannukseen 
ympäristötuotemerkkien kanssa. Ehdotettu sanamuoto on peräisin voimassa olevasta 
asetuksesta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komissio laatii tarpeen mukaan
alakohtaisia viiteasiakirjoja tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
seikoista, jotta varmistettaisiin asetuksen 

(24) Komissio laatii alakohtaisia 
viiteasiakirjoja prioriteettijärjestystä 
noudattaen tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista seikoista, jotta 
varmistettaisiin asetuksen yhdenmukainen 
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yhdenmukainen soveltaminen. soveltaminen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että komissio laatii alakohtaisia viiteasiakirjoja prioriteettijärjestystä 
noudattaen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tätä asetusta olisi tarvittaessa 
tarkistettava niiden kokemusten 
perusteella, joita sen toiminnasta on saatu 
tiettynä aikana.

(25) Tätä asetusta olisi tarvittaessa 
tarkistettava niiden kokemusten 
perusteella, joita sen toiminnasta on saatu 
viiden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta. Tarkistuksen yhteydessä 
on erityisesti arvioitava järjestelmän 
vaikutusta ympäristöön sekä selvitettävä 
järjestelmään osallistuvien määrä, jotta 
nämä asiat voidaan ottaa huomioon 
järjestelmän jatkamista koskevassa 
päätöksessä.

Or. en

Perustelu

EMAS-järjestelmä vaatii paljon työtä siihen osallistuvilta organisaatioilta, komissiolta ja 
jäsenvaltioilta. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on voimassa olevan asetuksen 
parantaminen. Näiden muutosten todellisten vaikutusten rehellinen arviointi on välttämätöntä 
tarkistuksen yhteydessä. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”ympäristöpolitiikalla” ympäristöä 
koskevia organisaation yleistavoitteita ja 
toimintaperiaatteita, myös kaikkien 
soveltuvien ympäristöön liittyvien 

”ympäristöpolitiikalla” organisaation 
yleisiä päämääriä ja linjauksia, jotka 
koskevat sen harjoittaman 
ympäristönsuojelun tasoa organisaation 
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lakisääteisten vaatimusten noudattamista, 
sekä sitoutumista ympäristönsuojelun tason 
jatkuvaan parantamiseen; 

ylemmän johdon virallisesti kuvaamana, 
myös kaikkien soveltuvien ympäristöön 
liittyvien lakisääteisten vaatimusten 
noudattamista, sekä sitoutumista 
ympäristönsuojelun tason jatkuvaan 
parantamiseen; se luo toiminnan ja 
ympäristönsuojelun tavoitteiden ja 
kohteiden asettamisen puitteet;

Or. en

Perustelu

Tehostamisnäkökulman mukaisesti määritelmien olisi oltava mahdollisimman hyvin linjassa 
ISO 14001 -standardin kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ”ympäristönsuojelun tasolla” 
organisaation ympäristönäkökohtien 
hallinnan tuloksia;

2. ”ympäristönsuojelun tasolla” 
organisaation ympäristönäkökohtien 
hallinnan mitattavissa olevia tuloksia;

Or. en

Perustelu

Tehostamisnäkökulman mukaisesti määritelmien olisi oltava mahdollisimman hyvin linjassa 
ISO 14001 -standardin kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. ”ympäristöjärjestelmällä” sitä yleisen 
johtamisjärjestelmän osaa, johon kuuluvat
organisaatiorakenne, suunnittelutoiminnot, 
tehtävät, toimintatavat, menettelyt, 
prosessit ja voimavarat, joita tarvitaan 
ympäristöpolitiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, tarkistamiseen ja 

12. ”ympäristöjärjestelmällä” sitä 
organisaation johtamisjärjestelmän osaa, 
jota käytetään organisaation 
ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja 
toteuttamiseen sekä 
ympäristönäkökohtien huomioimiseen; se 
muodostuu toisiinsa liittyvistä osista 
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ylläpitämiseen; (organisaatiorakenne, suunnittelutoiminnot, 
tehtävät, toimintatavat, menettelyt ja 
voimavarat), joita käytetään 
ympäristönsuojelun tason tavoitteiden 
asettamiseen ja toteuttamiseen. 

Or. en

Perustelu

Tehostamisnäkökulman mukaisesti määritelmien olisi oltava mahdollisimman hyvin linjassa 
ISO 14001 -standardin kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16. ”ympäristönsuojelun tasoa koskevalla 
selvityksellä” yleisölle ja muille 
sidosryhmille annettavia kattavia tietoja 
organisaation ympäristönsuojelun tasosta 
ja soveltuvien ympäristöön liittyvien 
lakisääteisten vaatimusten
noudattamisesta organisaatiossa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama uusi raportointijärjestelmä ei ole tarpeellinen. Nykyinen järjestelmä 
vuosittain päivitettävine ympäristöselontekoineen on riittävä, kun siihen yhdistetään uudet 
ympäristönsuojelun tason keskeiset indikaattorit.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20. ”toimipaikalla” sellaista tiettyä 
maantieteellistä paikkaa, joka on toimintaa 
harjoittavan tai tuotteita ja palveluja 
tarjoavan organisaation hallinnassa, kaikki 
infrastruktuurit, laitteet ja materiaalit 

20. ”toimipaikalla” sellaista tiettyä 
maantieteellistä paikkaa, joka on toimintaa 
harjoittavan tai tuotteita tai palveluja 
tarjoavan organisaation hallinnassa, kaikki 
infrastruktuurit, laitteet ja materiaalit 
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mukaan luettuina; mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 26 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a. ”merkittävillä muutoksilla” 
organisaation tuotantokyvyn olennaista 
kasvua tai sen luonteen tai toiminnan 
olennaista muuttumista. 

Or. en

Perustelu

Artiklan 8 säännökset edellyttävät "merkittävien muutosten" määrittelemistä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Organisaatioiden, jotka haluavat 
rekisteröityä ensimmäistä kertaa, on 
tehtävä liitteen I mukaisesti 
ympäristökatselmus, joka koskee 
organisaation kaikkia 
ympäristönäkökohtia.

1. Organisaatioiden, jotka haluavat 
rekisteröityä ensimmäistä kertaa, on 
luotava ja toteutettava 
ympäristöjärjestelmä. Tähän vaadittavat 
toimet on esitetty liitteissä I–IV. Jos 
käytettävissä on 46 artiklassa tarkoitettuja 
alakohtaisia viiteasiakirjoja 
ympäristöasioiden hallinnan parhaista 
toimintatavoista, ne on otettava 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi viittaus ympäristökatselmukseen on siirretty jäljemmäksi, jotta kävisi ilmi, 
että se on ainoastaan osa EMAS-järjestelmää. 
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Organisaatioiden, joilla on 45 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tunnustettu sertifioitu 
ympäristöjärjestelmä, ei tarvitse tehdä 
täyttä alustavaa ympäristökatselmusta 
niiden tietojen osalta, jotka saadaan 
tunnustetusta sertifioidusta 
ympäristöjärjestelmästä.

3. Organisaatioiden, joilla on 45 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tunnustettu sertifioitu 
ympäristöjärjestelmä, ei tarvitse toteuttaa 
niitä osia, joiden on tunnustettu 
vastaavan tätä asetusta.

Or. en

Perustelu

Ympäristökatselmuksen lisäksi sertifioitujen ympäristöjärjestelmien kaikkien asiaan kuuluvien 
osien on oltava 45 artiklan mukaisesti tunnustettuja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Organisaatioiden on katselmuksen 
tulosten perusteella laadittava ja 
toteutettava ympäristöjärjestelmä, joka 
koskee kaikkia liitteessä II tarkoitettuja 
vaatimuksia ja jossa otetaan tarvittaessa 
huomioon 46 artiklassa tarkoitetut 
asiaankuuluvaa alaa koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat.

4. Organisaation on laadittava alustava 
ympäristökatselmus 
ympäristöjärjestelmää koskevassa 
liitteessä II olevan A.3.1 kohdan 
mukaisesti ja ottaen huomioon liitteessä I 
esitetyt seikat.

Or. en

Perustelu
Edellä 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti viittaus ympäristökatselmukseen on siirretty 
tähän kohtaan, jotta kävisi ilmi, että se on ainoastaan osa EMAS-järjestelmää. 
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Organisaatiot voivat 33 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti pyytää toimivaltaiselta 
lainvalvontaviranomaiselta tai 
toimivaltaisilta lainvalvontaviranomaisilta 
todistuksen siitä, että ne noudattavat 
vaatimuksia. 

Siihen voi sisältyä 33 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti toimivaltaiselta 
lainvalvontaviranomaiselta tai 
toimivaltaisilta lainvalvontaviranomaisilta 
hankittu todistus siitä, että ne noudattavat 
vaatimuksia. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että todistus vaatimusten noudattamisesta on vain yksi mahdollinen tapa 
esittää näyttöä lainsäädännön vaatimusten noudattamisesta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Organisaatioiden on suoritettava sisäinen 
auditointi liitteessä III olevien vaatimusten 
mukaisesti. 

6. Organisaatioiden on suoritettava sisäinen 
auditointi liitteessä III olevien vaatimusten 
ja ympäristöjärjestelmää koskevassa 
liitteessä II olevan A.5.5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että sisäiset auditoinnit kuuluvat liitteessä II esitettyihin 
ympäristöjärjestelmään liittyviin vaatimuksiin.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Organisaatioiden on laadittava 
ympäristöselonteko liitteessä IV olevan B 
osan mukaisesti.

7. Organisaatioiden on laadittava 
ympäristöselonteko liitteen IV ja 
ympäristöjärjestelmää koskevassa 
liitteessä II olevan A.5.1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että ympäristöselonteot kuuluvat liitteessä II esitettyihin 
ympäristöjärjestelmään liittyviin vaatimuksiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Akkreditoidun ympäristötodentajan on 
todennettava alustava ympäristökatselmus, 
ympäristöjärjestelmä, auditointimenettely 
ja ympäristöselonteko, ja saman 
ympäristötodentajan on vahvistettava 
ympäristöselonteko.

8. Akkreditoidun ympäristötodentajan on 
todennettava koko liitteessä II esitetty 
ympäristöjärjestelmä, mukaan lukien 
liitteessä I esitetty alustava
ympäristökatselmus, liitteessä III esitetty 
auditointimenettely ja liitteessä IV esitetty 
ympäristöselonteko, ja saman 
ympäristötodentajan on vahvistettava 
ympäristöselonteko.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että ympäristökatselmus, auditointimenettelyt ja ympäristöselonteko 
kuuluvat kaikki ympäristöjärjestelmään liittyviin vaatimuksiin.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyn organisaation on kolmen 
vuoden välein

Poistetaan.

a) huolehdittava ympäristöjärjestelmän ja 
auditointiohjelman todentamisesta,
b) laadittava ympäristöselonteko liitteessä 
IV olevan B ja D osan vaatimusten 
mukaisesti,
c) huolehdittava ympäristöselonteon 
vahvistamisesta,
d) toimitettava vahvistettu 
ympäristöselonteko toimivaltaiselle 
elimelle,
e) toimitettava toimivaltaiselle elimelle 
täytetty lomake, joka sisältää ainakin 
liitteen VI mukaiset vähimmäistiedot.

Or. en

Perustelu

Kahden erilaisen raportointi- ja auditointikäytännön käyttöönotto on tarpeetonta ja voi 
aiheuttaa sekaannusta. Nämä menettelyt on yhdistettävä yhdeksi vuosittaiseksi menettelyksi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyn organisaation on 
vuosittain

2. Rekisteröidyn organisaation on 
vuosittain

a) suoritettava sisäinen auditointi, joka 
koskee ympäristönsuojelun tasoa ja 
sovellettavien ympäristöön liittyvien 
lakisääteisten vaatimusten noudattamista, 
liitteen III mukaisesti,

a) suoritettava sisäinen auditointi, joka 
koskee ympäristönsuojelun tasoa ja 
sovellettavien ympäristöön liittyvien 
lakisääteisten vaatimusten noudattamista, 
liitteen III mukaisesti,

b) laadittava ympäristönsuojelun tasoa b) päivitettävä ympäristöselonteko
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koskeva selvitys liitteessä IV olevan C ja D 
osan vaatimusten mukaisesti,

liitteessä IV olevien vaatimusten 
mukaisesti ja huolehdittava sen 
vahvistamisesta,

c) toimitettava vahvistettu 
ympäristönsuojelun tasoa koskeva selvitys
toimivaltaiselle elimelle,

c) toimitettava vahvistettu 
ympäristöselonteko toimivaltaiselle 
elimelle,

d) toimitettava toimivaltaiselle elimelle 
täytetty lomake, joka sisältää ainakin 
liitteen VI mukaiset vähimmäistiedot.

d) toimitettava toimivaltaiselle elimelle 
täytetty lomake, joka sisältää ainakin 
liitteen VI mukaiset vähimmäistiedot.

d a) huolehdittava koko 
ympäristöjärjestelmän ja 
auditointiohjelman todentamisesta.

Or. en

Perustelu

Kahden erilaisen raportointi- ja auditointikäytännön käyttöönotto on tarpeetonta ja voi 
aiheuttaa sekaannusta. Nämä menettelyt on yhdistettävä yhdeksi vuosittaiseksi menettelyksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jokin pieni organisaatio sitä pyytää, 
toimivaltaisten elinten on jatkettava 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kolmen 
vuoden aikaa viiteen vuoteen tai 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhden 
vuoden aikaa kahteen vuoteen kyseisen 
organisaation osalta, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Jos jokin pieni organisaatio sitä pyytää, 
toimivaltaisten elinten on jatkettava 6 
artiklassa tarkoitettua yhden vuoden aikaa 
kahteen vuoteen kyseisen organisaation 
osalta, jos kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

a) ympäristöön ei kohdistu riskejä, a) alustava ympäristöselvitys on 
osoittanut, että organisaatiolla ei ole 
merkittäviä ympäristönäkökohtia;

b) organisaatio ei aio muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

b) organisaatio ei aio muuttaa 
ympäristöjärjestelmänsä toimintaa, ja

c) merkittäviä paikallisia 
ympäristöongelmia ei ole.

Or. en
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Perustelu

Pienille yrityksille on sallittava jonkin verran joustoa. Ympäristöriskin määritelmä 
yhdenmukaistetaan 2 artiklan määritelmien mukaiseksi. Tarkistuksen johdosta c alakohta on 
tarpeeton.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Organisaation on päivitettävä alustava 
ympäristökatselmuksensa ja muutettava 
ympäristöpolitiikkaansa vastaavasti.

2. Organisaation on päivitettävä 
ympäristöjärjestelmän asiaan kuuluvat 
osat vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että kaikkia asiaan kuuluvia osia on muutettava.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Logoa ei saa käyttää muita toimintoja ja 
palveluja koskevien vertailevien väitteiden 
yhteydessä eikä tavalla, joka saattaa 
aiheuttaa sekaannusta 
ympäristötuotemerkkien kanssa.

4. Logoa ei saa käyttää

– tuotteissa tai niiden pakkauksissa tai
– muita toimintoja ja palveluja koskevien 
vertailevien väitteiden yhteydessä eikä 
tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta 
ympäristötuotemerkkien kanssa.

Or. en

Perustelu

Tuotteen tai pakkauksen varustaminen EMAS-logolla johtaisi sekaannukseen 
ympäristötuotemerkkien kanssa. Ehdotettu sanamuoto on peräisin nykyisestä asetuksesta.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimivaltainen elin on voinut saamansa 
aineellisen näytön tai toimivaltaisen 
lainvalvontaviranomaisen myönteisen
kannan perusteella vakuuttua 
lainsäädännön noudattamisesta 
organisaatiossa.

c) toimivaltainen elin on voinut saamansa 
aineellisen näytön tai toimivaltaisen 
lainvalvontaviranomaisen kannan 
perusteella vakuuttua lainsäädännön 
noudattamisesta organisaatiossa.

Or. en

Perustelu

Kansalliset viranomaiset yleensä vahvistavat, että heillä ei ole tiedossaan, että vaatimuksia ei 
olisi noudatettu sen sijaan, että heidän kantansa olisi "myönteinen".

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset elimet perustavat
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
elinten yhteistyöfoorumin, jäljempänä 
'yhteistyöfoorumi’. Yhteistyöfoorumi 
kokoontuu vähintään kerran vuodessa, ja 
kokouksiin osallistuu komission edustaja.

1. Komissio perustaa kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten 
yhteistyöfoorumin, jäljempänä 
'yhteistyöfoorumi’, ja avustaa sitä. 
Yhteistyöfoorumi kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa.

Or. en

Perustelu

On epätodennäköistä, että foorumi toimisi ilman keskitettyä koordinointia ja rahoitusta. 
Komissio sopii parhaiten tähän tehtävään.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Organisaatio on laatinut liitteessä IV 
olevan C osan mukaisen 
ympäristöselonteon.

c) Organisaatio on laatinut liitteen IV 
mukaisen ympäristöselonteon.

Or. en

Perustelu

Kahden erilaisen raportointi- ja auditointimenettelyn käyttöönotto on tarpeetonta ja voi 
aiheuttaa sekaannusta. Nämä menettelyt on yhdistettävä yhdeksi vuosittaiseksi menettelyksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ympäristötodentajan on oltava 
tehtäväänsä hoitaessaan puolueeton ja 
objektiivinen sekä riippumaton varsinkin 
organisaation auditoijasta tai konsultista.

4. Ympäristötodentajan on oltava 
riippumaton ulkopuolinen kolmas 
osapuoli.

Or. en

Perustelu

Tarkistus tekee selväksi, että ympäristötodentajan on oltava ulkopuolinen kolmas osapuoli.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että toimivaltaiset 
lainvalvontaviranomaiset ilmoittavat 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
kuukauden kuluessa tilanteista, joissa 

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että toimivaltaiset 
lainvalvontaviranomaiset ilmoittavat niin
pian kuin se on käytännössä mahdollista
ja joka tapauksessa kahden kuukauden 



PR\760026FI.doc 19/28 PE418.109v01-00

FI

rekisteröity organisaatio ei noudata tätä 
asetusta, sille toimivaltaiselle elimelle, 
joka on rekisteröinyt organisaation.

kuluessa tilanteista, joissa rekisteröity 
organisaatio ei noudata sovellettavia 
ympäristölainsäädännön vaatimuksia, 
sille toimivaltaiselle elimelle, joka on 
rekisteröinyt organisaation.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että kohdassa viitataan niiden ympäristölainsäädännön vaatimusten 
noudattamiseen, joiden suhteen lainsäädäntöviranomaiset ovat toimivaltaisia, eikä EMAS-
asetukseen, joka ei ole heidän valvonnassaan. Yksi kuukausi saattaa olla liian lyhyt aika, jotta 
lainvalvontaviranomaiset voisivat tutkia häiriötilanteita ja raportoida niistä. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että paikallisviranomaiset tarjoavat
yhdessä toimialajärjestöjen, 
kauppakamarien ja asianomaisten 
osapuolten kanssa erityistä tukea sellaisten 
organisaatioiden klustereille, joiden välillä 
on yhteyksiä maantieteellisen läheisyyden 
tai liiketoiminnan kautta, jotta ne 
täyttäisivät 4–6 artiklassa tarkoitetut 
rekisteröintivaatimukset.

1. Jäsenvaltiot voivat kannustaa 
paikallisviranomaisia tarjoamaan yhdessä 
toimialajärjestöjen, kauppakamarien ja 
asianomaisten osapuolten kanssa erityistä 
tukea sellaisten organisaatioiden 
klustereille, joiden välillä on yhteyksiä 
maantieteellisen läheisyyden tai 
liiketoiminnan kautta, jotta ne täyttäisivät 
4–6 artiklassa tarkoitetut 
rekisteröintivaatimukset.

Or. en

Perustelu

EMAS on vapaaehtoinen järjestelmä. Jäsenvaltiot eivät voi velvoittaa paikallisviranomaisia 
ja muita riippumattomia organisaatioita yhteistyöhön EMAS-asioissa.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio julkaisee käyttäjän 
käsikirjan, jossa kerrotaan, miten EMAS-
järjestelmään voi liittyä. Käsikirjan on 
oltava saatavilla sähköisesti kaikilla 
virallisilla kielillä. 

Or. en

Perustelu

Selkeä helppotajuinen käsikirja houkuttelisi uusia organisaatioita liittymään järjestelmään. 
Jos erityisesti pienet organisaatiot eri puolilla Eurooppaa halutaan mukaan, käsikirjan on 
oltava saatavilla kaikilla kielillä. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi edistää jäsenvaltioiden 
yhteistyötä erityisesti, jotta koko yhteisössä 
sovellettaisiin yhtenäisesti ja 
johdonmukaisesti seuraavia koskevia 
sääntöjä:

1. Komissio edistää jäsenvaltioiden 
yhteistyötä erityisesti, jotta koko yhteisössä 
sovellettaisiin yhtenäisesti ja 
johdonmukaisesti seuraavia koskevia 
sääntöjä:

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy aiempaan 15 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii jäsenvaltioiden ja Komissio huolehtii jäsenvaltioiden ja 
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muiden sidosryhmien keskinäisestä 
tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä, joka 
koskee ympäristöasioiden hallinnan 
parhaita toimintatapoja asiaankuuluvilla 
aloilla niin, että sen pohjalta voidaan laatia 
alakohtaisia viiteasiakirjoja, joissa 
esitetään tiettyjä aloja koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat ja ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit.

muiden sidosryhmien keskinäisestä 
tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä, joka 
koskee ympäristöasioiden hallinnan 
parhaita toimintatapoja asiaankuuluvilla 
aloilla niin, että sen pohjalta voidaan laatia 
alakohtaisia tai alojen osa-alueita
koskevia viiteasiakirjoja, joissa voidaan 
esittää tiettyjä aloja koskevat 
ympäristöasioiden hallinnan parhaat 
toimintatavat, lakisääteisen 
ympäristönsuojelun vähimmäistason 
merkittävästi ylittävät 
vähimmäisvaatimukset ja 
ympäristönsuojelun tason indikaattorit sekä 
vertailuesimerkkejä huippuosaamisesta ja 
ympäristönsuojelun tason arvioinnissa 
käytettäviä luokitusjärjestelmiä. 

Or. en

Perustelu

Alakohtaisten viiteasiakirjojen pitäisi auttaa organisaatioita parantamaan 
ympäristönsuojelun tasoaan, ja vertailuesimerkkien ja luokittelujärjestelmien mukaan 
ottaminen voisi olla hyödyllistä. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa EMAS-järjestelmää sen 
toiminnasta saatujen kokemusten ja 
kansainvälisen kehityksen perusteella. 
Komissio ottaa huomioon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 47 artiklan 
mukaisesti toimitetut kertomukset.

Komissio tarkistaa EMAS-järjestelmää sen 
toiminnasta saatujen kokemusten ja 
kansainvälisen kehityksen perusteella 
viimeistään viiden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta. Tarkistuksen yhteydessä 
on erityisesti arvioitava järjestelmän 
vaikutusta ympäristöön sekä selvitettävä, 
mihin suuntaan järjestelmään 
osallistuvien määrä on kehittymässä, jotta 
nämä asiat voidaan huomioida 
järjestelmän jatkamista koskevassa 
päätöksessä. Komissio ottaa huomioon 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
47 artiklan mukaisesti toimitetut 
kertomukset.
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Or. en

Perustelu

EMAS-järjestelmä vaatii paljon työtä siihen osallistuvilta organisaatioilta, komissiolta ja 
jäsenvaltioilta. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on voimassa olevan asetuksen 
parantaminen. Näiden muutosten todellisten vaikutusten rehellinen arviointi on välttämätöntä 
tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien organisaatioiden on tarkasteltava 
toimintaansa liittyviä välittömiä 
näkökohtia.

Kaikkien organisaatioiden on tarkasteltava 
toimintaansa liittyviä välittömiä 
näkökohtia, erityisesti liitteessä IV 
esitettyjen keskeisten indikaattoreiden 
suhteen.

Or. en

Perustelu

Ympäristökatselmuksen ja keskeisiin indikaattoreiden perustuvan raportoinnin on liityttävä 
selvästi toisiinsa. Organisaatioiden on määriteltävä keskeiset indikaattorit 
ympäristökatselmuksessa ja raportoiva niistä ympäristöselonteossaan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A.3 Suunnittelu – oikea sarake B osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

B osa B osa

EMAS-järjestelmää toteuttavissa 
organisaatioissa huomioitavia muita seikkoja

EMAS-järjestelmää toteuttavissa 
organisaatioissa huomioitavia muita seikkoja

EMAS-järjestelmää toteuttavien 
organisaatioiden on noudatettava 
ympäristökatselmusta koskevia 
lisävaatimuksia, jotka on esitetty ISO-
standardin suunnittelua koskeviin 
vaatimuksiin perustuvassa liitteessä I. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää liitteen II ja liitteen I välistä yhteyttä. Organisaatioiden, jotka haluavat 
rekisteröityä EMAS-järjestelmään, on täytettävä ISO-sertifioinnin vaatimusten ohella 
lisävaatimuksia, jotka on esitetty liitteessä I. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A.5 Arviointi – oikea sarake B osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

B osa B osa

EMAS-järjestelmää toteuttavissa 
organisaatioissa huomioitavia muita seikkoja

EMAS-järjestelmää toteuttavissa 
organisaatioissa huomioitavia muita seikkoja

EMAS-järjestelmää toteuttavien 
organisaatioiden on täytettävä sisäistä 
ympäristöauditointia ja 
ympäristöselontekoa koskevia 
lisävaatimuksia, jotka vastaavasti on 
esitetty ISO-standardin arviointia 
koskeviin vaatimuksiin perustuvissa 
liitteissä III ja IV. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää liitteen II ja liitteiden III ja IV välistä yhteyttä. Organisaatioiden, jotka 
haluavat rekisteröityä EMAS-järjestelmään, on täytettävä ISO-sertifioinnin vaatimusten 
ohella lisävaatimuksia, jotka on esitetty liitteissä III ja IV. 

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – C kohta

Komission teksti Tarkistus

C. YMPÄRISTÖNSUOJELUN TASOA 
KOSKEVA SELVITYS

Poistetaan.*
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Ympäristönsuojelun tasoa koskevassa 
selvityksessä on oltava ainakin seuraavat 
tiedot, ja sen on täytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:
a) yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, 
joissa organisaation ympäristönsuojelun 
tasoa verrataan merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta sen 
ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. 
Raportoinnissa on käytettävä keskeisiä 
indikaattoreita ja muita soveltuvia 
ympäristönsuojelun tason indikaattoreita, 
jotka on esitetty D osassa;
b) muut ympäristönsuojelun tasoon 
liittyvät tekijät, mukaan lukien 
lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 
merkittävien ympäristövaikutusten 
kannalta;
c) kuvaus soveltuvista ympäristöön 
liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista ja 
niiden noudattamista koskeva näyttö;
d) ympäristötodentajan nimi ja 
akkreditointinumero sekä vahvistamisen 
päivämäärä.

____

*viittaukset ympäristönsuojelun tasoa 
koskeviin selvityksiin poistetaan koko 
asetuksesta.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa uutta kaksinkertaista raportointijärjestelmää: Organisaation olisi 
päivitettävä joka kolmas vuosi ympäristöselontekonsa ja myös laadittava vuosittain 
ympäristönsuojelun tasoa koskeva selvitys. Koska molempien asiakirjojen vaatimukset 
vaikuttavat samoilta, tuntuu tehokkaammalta säilyttää nykyinen yhteen vuosittaiseen 
raportointiin perustuva järjestelmä, jonka mukaisesti organisaation on päivitettävä 
ympäristöselontekoaan. 
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – D kohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Keskeisiä indikaattoreita sovelletaan 
kaikenlaisiin organisaatioihin. Niissä 
keskitytään seuraaviin keskeisiin 
ympäristöasioiden aloihin:

a) Keskeisiä indikaattoreita sovelletaan 
kaikenlaisiin organisaatioihin. Niissä 
keskitytään seuraaviin keskeisiin 
ympäristöasioiden aloihin:

energiatehokkuus; energiatehokkuus;
materiaalien käytön tehokkuus; materiaalien käytön tehokkuus;

vesi; vesi;
jätteet; jätteet;

biologinen monimuotoisuus; biologinen monimuotoisuus;
päästöt. päästöt.

Jos organisaatio katsoo, että yksi tai 
useampi keskeinen indikaattori ei ole 
merkityksellinen sen välittömien 
ympäristönäkökohtien suhteen, sen on 
perusteltava näkemystään.

Or. en

Perustelu

Keskeiset indikaattorit ovat asetuksen tärkeä uudistus, ja ne voivat lujittaa järjestelmää. Olisi 
kuitenkin sallittava joustoa sen suhteen, mitä indikaattoreita on käytettävä, jotta voidaan 
varmistaa niiden merkityksellisyys.
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PERUSTELUT

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS) on EU-järjestelmä, jonka avulla 
organisaatio voi tunnistaa, seurata, mitata ja raportoida ympäristövaikutuksiaan. Alunperin se 
otettiin käyttöön vuonna 1995, ja vuonna 2001 sitä laajennettiin koskemaan sekä julkisen että 
yksityisen sektorin organisaatioita. Järjestelmässä vaaditaan riippumatonta tietojen 
todentamista, avoimuutta ja yhteydenpitoa sidosryhmiin, jotta ympäristönsuojelun tasoa 
voitaisiin parantaa pitkällä tähtäimellä. 

EMAS-järjestelmän kymmenvuotisen olemassaolon aikana on luotu monia erilaisia 
vaihtoehtoisia vapaaehtoisuuteen perustuvia välineitä ja standardeja. Jotkut näistä uusista 
järjestelmistä ovat viehättäneet organisaatioita EMAS-järjestelmää enemmän. Esimerkiksi 
kansainvälisestä ISO 14001 -standardista on tullut johtava ympäristöjärjestelmä, ja se on 
EMAS-järjestelmää suositumpi, koska sitä pidetään vähemmän työläänä. ISO 14001 
-standardiin on maailmanlaajuisesti liittynyt noin 130 000 ja EU:ssa noin 
35 000 organisaatiota. EMAS-järjestelmään on tällä hetkellä rekisteröitynyt noin 
4200 organisaatiota EU:ssa, mikä ei ole paljoakaan enemmän kuin vuonna 2004, jolloin 
määrä oli 3100. EMAS-jäsenvaltioista aktiivisimmin osallistuneessa Saksassa suuntaus on 
ollut alaspäin: kun vuonna 2004 rekisteröityneitä organisaatioita oli 1672, vuonna 2008 niitä 
oli enää 1415. Toisissa jäsenvaltioissa rekisteröityneiden määrä on kuitenkin kasvanut jonkin 
verran. Esimerkiksi Espanjassa rekisteröityneitä oli 411 vuonna 2004 mutta vuonna 2008 
peräti 1027. 

Komissio on todennut, että EMAS-järjestelmän tulokset ympäristön kannalta ovat paremmat 
kuin muiden ympäristöjärjestelmien, koska sen rekisteröitymisvaatimukset ovat tiukemmat. 
Ongelmana on, että koska ympäristöjärjestelmät ovat suhteellisen "nuoria", niiden vaikutuksia 
koskevista tutkimuksista ei vielä voida vetää johtopäätöksiä, kuten komission omat 
tutkimukset osoittavat. 

Komissio käyttää nyt EMAS-järjestelmän tarkistusmahdollisuutta ja ehdottaa joitakin 
muutoksia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa järjestelmää ja nostaa kymmenen 
seuraavan vuoden sisällä rekisteröityneiden määrä 35 000:een eli samalle tasolle kuin 
ISO 14001 -standardiin osallistuminen on EU:ssa. Näitä muutoksia ovat muun muassa 
seuraavat: 

 Organisaatio, jolla on toimipaikkoja useassa jäsenvaltiossa, voi hakea "konsernitason 
rekisteröintiä".

 Organisaatiot, jotka haluavat työskennellä yhdessä rekisteröityäkseen, voivat soveltaa 
"klustereiden rekisteröintimenettelyä".

 Pienten ja keskisuurten yritysten maksut pienenevät, ja niiltä vaaditaan raportointia 
aikaisempaa harvemmin.

 Jäsenvaltioilta vaaditaan tehokkaampia toimia järjestelmän edistämiseksi, ja niitä 
kehotetaan ottamaan käyttöön kannusteita osallistumisen lisäämiseksi.

 Komissio lisää tukeaan ottamalla käyttöön alakohtaiset viiteasiakirjat. 
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Esittelijä pitää näitä muutoksia tervetulleina. 

Komissio ja jäsenvaltiot voisivat kuitenkin tietyissä asioissa tehdä enemmän houkutellakseen 
organisaatioita rekisteröitymään järjestelmään tinkimättä järjestelmän 
tarkoituksenmukaisuudesta ympäristönsuojelun kannalta. Tällaisia asioita ovat muun muassa 
seuraavat:

 Organisaatioiden olisi helpompi noudattaa vaatimuksia, jos asetuksen kieli olisi 
yksinkertaisempaa ja sen rakenne selkeämpi. Yhdessä tarkistuksessa komissiota 
kehotetaan julkaisemaan EMAS-käsikirjan, josta olisi hyötyä erityisesti pienille 
organisaatioille. Toisessa tarkistuksessa selvennetään liitteissä esitettyjen erilaisten 
vaatimusten välisiä suhteita.

 EMAS-järjestelmän määritelmien yhdenmukaistaminen ISO 14001 -järjestelmän 
suhteen auttaisi organisaatioita siirtymään helpommin ISO:sta EMAS-järjestelmään. 
Tässä tarkoituksessa esitetään tarkistuksia paitsi, jos määritelmän muuttaminen on 
selvästi aiheellista.

 Komissio ehdottaa uutta kolmen vuoden välein toteutettavaa raportointikäytäntöä 
nykyisen vuosittaisen lisäksi. Tämä vaikuttaa turhalta ja voi aiheuttaa sekaannusta. 
Esitetyissä tarkistuksissa nämä kaksi käytäntöä yhdistetään yhdeksi vuosittaiseksi –
tai pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla joka toinen vuosi tapahtuvaksi –
menettelyksi.

 Komissio pyrkii EMAS-järjestelmän avulla lisäämään EU:n ympäristölainsäädännön 
säännösten noudattamista. Sen vuoksi se ehdottaa, että organisaatiot voivat pyytää 
lainvalvontaviranomaisilta todistuksen säännösten noudattamisesta. Kansalliset 
viranomaiset eivät yleensä ole halukkaita antamaan tällaista "myönteistä kantaa", 
vaan lausunnon, että heidän tiedossaan ei ole tapauksia, joissa säännöksiä ei olisi 
noudatettu. Tähän liittyen esitetään tarkistusta.

 Alakohtaisten viiteasiakirjojen käyttöönotto on asetuksen tärkeä uudistus ja sitä olisi 
edelleen vahvistettava. Komissiota olisi kannustettava ottamaan käyttöön 
mahdollisimman monia aloja ja niiden osa-alueita koskevia kattavia viiteasiakirjoja.

 Ehdotetut keskeiset indikaattorit ovat nekin hyvä uudistus ja niiden avulla 
organisaatioiden pitäisi olla helpompi raportoida ympäristönsuojelun tasostaan. 
Kaikki yleisindikaattorit eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä yksittäiselle 
organisaatiolle. Mahdollisuus poiketa luettelon indikaattoreista olisi sallittava, jos 
tämä voidaan perustella. Myös alakohtaisten viiteasiakirjojen tulisi tarjota 
yleisindikaattoreita korvaavia, tietylle alalle erityisiä indikaattoreita.

 Komissio on ehdottanut lievennystä rajoituksiin, jotka koskevat EMAS-logon käyttöä. 
On kuitenkin tehtävä selväksi, että logoa ei saa käyttää pakkauksissa tai tuotteissa, 
koska se tällöin voitaisiin sekoittaa ympäristötuotemerkkeihin.

 Komissio ja jäsenvaltiot voisivat tehdä enemmän kannustaakseen osallistumista 
EMAS-järjestelmään esimerkiksi EMAS-palkinnoilla ja mainitsemalla EMAS 
rakennus- ja palvelusopimusten sopimusehtojen täyttämisen yhteydessä.
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Kaiken kaikkiaan esittelijä katsoo, että EMAS-järjestelmää kannattaa jatkaa ja antaa 
aikaa ehdotetuille muutoksille, jotta järjestelmään osallistuvien määrä kasvaisi 
samalla kun se säilyttää tarkoituksenmukaisuutensa ympäristönsuojelun kannalta. 
Jotta tässä onnistuttaisiin, järjestelmää on yksinkertaistettava ja sen tuoma lisäarvo on 
tuotava selvemmin esille siihen mahdollisesti liittyville. Komission on edelleen 
seurattava järjestelmän edistymistä tasapuolisesti. Jos seuraavaan tarkistusajankohtaan 
mennessä organisaatioiden määrä ei ole kasvanut suunnitellusti, tarvitaan 
vaihtoehtoisia ehdotuksia.


