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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben 
(EMAS) való önkéntes részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0402),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére , amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0278/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 761/2001/EK tanácsi rendelet 
bizonyította hatékonyságát a szervezetek 
környezetvédelmi teljesítményének 
javítása terén és az említett rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatokat 
arra kell felhasználni, hogy az EMAS még 
nagyobb mértékben tudja javítani a 
szervezetek általános környezetvédelmi 
teljesítményét.

(7) A 761/2001/EK tanácsi rendelet 
bizonyította korlátozott hatékonyságát a 
szervezetek környezetvédelmi 
teljesítményének javítása terén és az 
említett rendelet végrehajtása során 
szerzett tapasztalatokat arra kell 
felhasználni, hogy az EMAS még nagyobb 
mértékben tudja javítani a szervezetek 
általános környezetvédelmi teljesítményét.
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Or. en

Indokolás

A Környezetvédelmi Főigazgatóság megrendelésére készített EVER-tanulmány szerint a 
legtöbb kvantitatív tanulmány nem tudta megerősíteni az EMAS keretében nyilvántartásba 
vett szervezetek jobb környezetvédelmi teljesítményét a többi szervezethez képest, ezért 
lényeges felülvizsgálni a rendszer hatását. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az EMAS-logót olyan vonzó 
kommunikációs és marketing eszközzé kell 
tenni a szervezetek számára, amely növeli 
az EMAS-szal kapcsolatos vásárlói 
tudatosságot. Az EMAS-logó használatára 
vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell 
egyetlen egységes logó alkalmazásával, 
illetve a meglévő korlátozásokat meg kell 
szüntetni, ha az nem jár együtt a 
környezetvédelmi termékcímkékkel való
összetéveszthetőséggel.

(15) Az EMAS-logót olyan vonzó 
kommunikációs és marketing eszközzé kell 
tenni a szervezetek számára, amely növeli 
az EMAS-szal kapcsolatos vásárlói 
tudatosságot. Az EMAS-logó használatára 
vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell 
egyetlen egységes logó alkalmazásával, 
illetve a meglévő korlátozásokat meg kell 
szüntetni, kivéve a terméken és a 
csomagoláson való elhelyezéssel 
kapcsolatosakat. Nem állhat fenn a
környezetvédelmi termékcímkékkel való
összetéveszthetőség veszélye.

Or. en

Indokolás

A terméken és csomagoláson feltüntetett EMAS-logó az ökocímkével való 
összetéveszthetőséghez vezetne.   A javasolt szövegezés a hatályos rendeletből lett átvéve.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E rendelet harmonizált (24) E rendelet harmonizált 
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alkalmazásának biztosítása céljából a 
Bizottság szükség esetén az e rendelet által 
érintett területen ágazati 
referenciadokumentumokat dolgoz ki.

alkalmazásának biztosítása céljából a 
Bizottság az e rendelet által érintett 
területen ágazati 
referenciadokumentumokat dolgoz ki egy 
prioritási programot követően.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a Bizottság prioritási programot követően dolgozza ki az  ágazati 
referenciadokumentumokat.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) E rendeletet – szükség esetén –
bizonyos idő elteltével módosítani kell a 
szerzett tapasztalatok fényében.

(25) E rendeletet – szükség esetén –
hatálybalépését követően öt éven belül
módosítani kell a szerzett tapasztalatok 
fényében. A módosítás során különösen 
értékelni kell a rendszer környezetre és a 
rendszerben résztvevők számára gyakorolt 
hatását ahhoz, hogy megalapozott döntést 
lehessen hozni annak folytatásáról.

Or. en

Indokolás

Az EMAS jelentős erőfeszítéseket követel a résztvevő szervezetektől, a Bizottságtól és a 
tagállamoktól.  A javaslat célja a hatályban lévő rendelet javítása.   A felülvizsgálat során 
őszintén kell e módosítások tényleges hatását. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „környezetvédelmi politika”: a (1)„környezetvédelmi politika”: egy 
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szervezet általános céljait és cselekvési 
elveit jelenti a környezetvédelem terén, 
beleértve a környezettel kapcsolatos összes 
hatályos jogi követelmény betartását, 
valamint a környezetvédelmi teljesítmény 
folyamatos javítása iránti elkötelezettséget;

szervezet környezetvédelmi teljesítményére 
vonatkozó, a felső vezetés által 
hivatalosan kifejezett szándékait és 
irányát jelenti a környezetvédelem terén, 
beleértve a környezettel kapcsolatos összes 
hatályos jogi követelmény betartását, 
valamint a környezetvédelmi teljesítmény 
folyamatos javítása iránti elkötelezettséget;
Keretet biztosít a környezeti fellépésekhez 
és a környezeti célok és célkitűzések 
meghatározásához.

Or. en

Indokolás

A fokozatos megközelítés megkönnyítéséhez a meghatározásokat amennyire csak lehetséges, 
az ISO 14001 szabványhoz kell igazítani.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „környezetvédelmi teljesítmény”: a 
szervezet vezetésének környezetvédelmi
tényezőkkel kapcsolatos eredményei;

(2) „környezetvédelmi teljesítmény”: a 
szervezet vezetésének környezetvédelmi 
tényezőkkel kapcsolatos mérhető
eredményei;

Or. en

Indokolás

A fokozatos megközelítés megkönnyítéséhez a meghatározásokat amennyire csak lehetséges, 
az ISO 14001 szabványhoz kell igazítani.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „környezetközpontú irányítási 
rendszer”: az általános irányítási rendszer
része, amely magában foglalja a szervezeti 
felépítést, a tervezési tevékenységeket, a 
felelősségi köröket, az eljárásmódokat, a 
környezetvédelmi politika kidolgozásának, 
bevezetésének, megvalósításának, 
vizsgálatának és fenntartásának 
folyamatait és eszközeit;

(12) „környezetközpontú irányítási 
rendszer”: egy szervezet általános irányítási
rendszerének az a része, amely annak 
környezetvédelmi politikáját kidolgozza és 
végrehajtja, továbbá irányítja annak 
környezetvédelmi tényezőit. Azon 
egymással összefüggő elemek (szervezeti 
felépítés, tervezési tevékenységek, 
felelősségek, gyakorlatok, eljárások és 
források) csoportja, melyekkel kidolgozzák 
és megvalósítják a környezeti teljesítmény 
célkitűzéseit. 

Or. en

Indokolás

A fokozatos megközelítés megkönnyítéséhez a meghatározásokat amennyire csak lehetséges, 
az ISO 14001 szabványhoz kell igazítani.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „környezetvédelmi teljesítményről 
szóló jelentés”: átfogó tájékoztatást nyújt 
a nyilvánosság és a többi érdekelt fél 
számára a szervezet környezetvédelmi 
teljesítményéről, illetve a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogi kötelezettségek teljesítéséről;

törölve

Or. en

Indokolás
A Bizottság szükségtelen új jelentéstételi mechanizmust javasolt. A környezetvédelmi 
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nyilatkozat éves frissítésének jelenlegi rendszere új fő teljesítménymutatókkal elegendő.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „telephely”: a szervezet ellenőrzése 
alatt álló adott földrajzi hely, amelyen 
tevékenységet végeznek, terméket állítanak 
elő és szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve 
az infrastruktúrát, berendezést és 
anyagokat;

(20) „telephely”: a szervezet ellenőrzése 
alatt álló adott földrajzi hely, amelyen 
tevékenységet végeznek, terméket állítanak 
elő vagy szolgáltatásokat nyújtanak, 
beleértve az infrastruktúrát, berendezést és 
anyagokat;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 26 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) „lényeges változtatás”: a kapacitás 
jelentős bővülése, illetve a szervezet 
jellegében vagy működésében 
bekövetkezett változás. 

Or. en

Indokolás

A „lényeges változtatás” fogalmának meghatározása a 8. cikk rendelkezései miatt szükséges.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvántartásba vételüket első (1) A nyilvántartásba vételüket első 
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alkalommal kérő szervezeteknek a I. 
mellékletnek megfelelően a szervezet 
valamennyi környezetvédelmi 
tényezőjének környezeti állapotfelmérését 
el kell végezniük.

alkalommal kérő szervezeteknek
környezetközpontú irányítási rendszert 
kell kidolgozniuk és bevezetniük. Az ehhez 
vezető lépéseket az I–IV. melléklet 
tartalmazza. Amennyiben rendelkezésre 
állnak az adott ágazatra vonatkozó, a
legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatokat tartalmazó, a 46. cikkben 
említett ágazati referenciadokumentumok, 
azokat figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért a környezeti állapotfelmérésre való hivatkozást egy későbbi 
bekezdésbe helyeztük át, hogy megmutassuk, az csak egy tényezője az EMAS-nak. 

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 45. cikk (4) bekezdése szerint 
elismert hitelesített környezetközpontú 
irányítási rendszerrel rendelkező 
szervezetek számára nem kötelező a teljes 
előzetes környezeti állapotfelmérés 
elvégzése az elismert hitelesített 
környezetközpontú irányítási rendszer 
alapján rendelkezésre álló adatok 
tekintetében.

(3) A 45. cikk (4) bekezdése szerint 
elismert hitelesített környezetközpontú 
irányítási rendszerrel rendelkező 
szervezetek számára nem kötelező a jelen 
rendelettel egyenértékűként elismert
részek végrehajtása.

Or. en

Indokolás

A 45. cikknek megfelelően el kell ismerni bármely hitelesített környezetközpontú irányítási 
rendszer valamennyi vonatkozó tényezőjét, nem csak a környezeti állapotfelmérést.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az állapotfelmérés eredményének 
fényében a szervezeteknek az II. 
mellékletben említett összes követelményt 
teljesítő, és – adott esetben – az érintett 
ágazat vonatkozásában a 46. cikkben 
említett legjobb környezetgazdálkodási 
gyakorlatot figyelembe vevő 
környezetközpontú irányítási rendszert 
kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

(4) A környezetközpontú irányítási 
rendszerrel kapcsolatos II. melléklet A.3.1. 
pontjával összhangban a szervezet az I.
mellékletben lefektetetteket figyelembe 
véve előzetes környezeti állapotfelmérést 
végez.

Or. en

Indokolás
Az (1) bekezdés módosításával összhangban a környezeti állapotfelmérésre való hivatkozást 
ebbe a bekezdésbe helyeztük át, hogy megmutassuk, az csak egy tényezője az EMAS-nak.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezetek a 33. cikk (5) bekezdésével 
összhangban az illetékes végrehajtó 
hatóságtól vagy hatóságoktól 
megfelelőségi tanúsítvány kiadását
kérelmezhetik.

Ez magában foglalhatja a 33. cikk (5) 
bekezdésével összhangban az illetékes 
végrehajtó hatóságtól vagy hatóságoktól 
megfelelőségi tanúsítvány kiadását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosíts egyértelművé teszi, hogy a megfelelőségi tanúsítvány csak egyik módja a jogi 
megfelelés bizonyításának.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szervezeteknek a III. mellékletben 
foglalt követelményeknek megfelelő belső 
ellenőrzést kell végrehajtaniuk.

(6) A környezetközpontú irányítási 
rendszerrel kapcsolatos II. melléklet 
A.5.5. pontjával összhangban a
szervezeteknek a III. mellékletben foglalt 
követelményeknek megfelelő belső 
ellenőrzést kell végrehajtaniuk.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a belső ellenőrzés a II. mellékletben felsorolt 
környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek egyike.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szervezeteknek a IV. melléklet B. 
része szerinti környezetvédelmi 
nyilatkozatot kell készíteniük.

(7) A környezetközpontú irányítási 
rendszerrel kapcsolatos II. melléklet 
A.5.1. pontjával összhangban, a
szervezeteknek a IV. melléklet szerinti 
környezetvédelmi nyilatkozatot kell
készíteniük.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a környezetvédelmi nyilatkozat a II. mellékletben 
felsorolt környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek egyike.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az előzetes környezeti állapotfelmérés, 
a környezetközpontú irányítási rendszer, 
az ellenőrzési eljárás és a 
környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítését, 
illetve a környezetvédelmi nyilatkozat 
érvényesítését egy akkreditált hitelesítő 
végzi.

(8) A II. mellékletben lefektetett teljes 
környezetközpontú irányítási rendszer, az
I. mellékletben lefektetett előzetes 
környezeti állapotfelmérés, a III. 
mellékletben lefektetett ellenőrzési eljárás 
és a IV. mellékletben lefektetett
környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítését, 
illetve a környezetvédelmi nyilatkozat 
érvényesítését egy akkreditált hitelesítő 
végzi.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy környezeti állapotfelmérés, az ellenőrzési eljárások 
és a környezetvédelmi nyilatkozat mind a környezetközpontú irányítási rendszer 
követelményei.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvántartásba vett szervezet 
háromévente elvégzi a következőket:

törölve

a) hitelesítteti a teljes környezetközpontú 
irányítási rendszert és az ellenőrzési 
programot,
b) kidolgozza a környezetvédelmi 
nyilatkozatot a IV. melléklet B. és D. 
részében foglalt követelményeknek 
megfelelően,
c) érvényesítteti a környezetvédelmi 
nyilatkozatot,
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d) továbbítja az érvényesített 
környezetvédelmi nyilatkozatot az illetékes 
testülethez,
e) továbbít az illetékes testülethez egy 
kitöltött formanyomtatványt, amely 
legalább a VI. melléklet szerinti 
legszükségesebb adatokat tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges és potenciálisan zavaró lehet két különböző jelentéstételi és ellenőrzési ciklus 
bevezetése. A két ciklust ehelyett egyetlen éves eljárásban kell összefogni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vett szervezet évente 
elvégzi a következőket:

(2) A nyilvántartásba vett szervezet évente 
elvégzi a következőket:

a) elvégzi a környezetvédelmi teljesítmény, 
illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogi követelményeknek való 
megfelelés belső ellenőrzését a III. 
mellékletnek megfelelően,

a) elvégzi a környezetvédelmi teljesítmény, 
illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogi követelményeknek való 
megfelelés belső ellenőrzését a III. 
mellékletnek megfelelően,

b) kidolgozza a környezetvédelmi 
teljesítményről szóló jelentést a IV.
melléklet C. és D. részében foglalt 
követelményeknek megfelelően,

b) a IV. mellékletben foglalt 
követelményeknek megfelelően
naprakésszé teszi a környezetvédelmi 
nyilatkozatot, és érvényesítteti azt,

c) továbbítja az érvényesített 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentést az illetékes testülethez,

c) továbbítja az érvényesített 
környezetvédelmi nyilatkozatot az illetékes 
testülethez,

d) továbbít az illetékes testülethez egy 
kitöltött formanyomtatványt, amely 
legalább a VI. melléklet szerinti 
legszükségesebb adatokat tartalmazza.

d) továbbít az illetékes testülethez egy 
kitöltött formanyomtatványt, amely 
legalább a VI. melléklet szerinti 
legszükségesebb adatokat tartalmazza,
da) hitelesítteti a teljes környezetközpontú 
irányítási rendszert és az ellenőrzési 
programot.
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Or. en

Indokolás

Nem szükséges és potenciálisan zavaró lehet két különböző jelentéstételi és ellenőrzési ciklus 
bevezetése. A két ciklust ehelyett egyetlen éves eljárásban kell összefogni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes testület egy kis szervezet 
kérésére meghosszabbítja a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hároméves időközt 
ötéves időközre, vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyéves időközt 
kétéves időközre, feltéve, hogy valamennyi 
következő feltétel teljesül:

(1) Az illetékes testület egy kis szervezet 
kérésére meghosszabbítja a 6. cikkben
említett egyéves időközt kétéves időközre, 
feltéve, hogy valamennyi következő 
feltétel teljesül:

a) nem áll fenn környezeti kockázat 
lehetősége,

a) az előzetes környezeti állapotfelmérés 
azt mutatta, hogy a szervezetnél nincsenek 
jelentős környezetvédelmi tényezők, és

b) a szervezet nem tervez működési 
módosítást környezetközpontú irányítási 
rendszerében, valamint

b) a szervezet nem tervez működési 
módosítást környezetközpontú irányítási 
rendszerében.

c) nem áll fenn jelentős helyi 
környezetvédelmi probléma lehetősége.

Or. en

Indokolás

Korlátozott mértékű rugalmasságot lehetővé kell tenni a kis szervezetek számára.  A 
környezeti kockázat meghatározását össze kell hangolni a 2. cikkben szereplő 
meghatározásokkal.  A módosítás feleslegessé teszi a c) pontot. 
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezet ennek megfelelően frissíti
előzetes környezeti állapotfelmérését és 
módosítja környezetvédelmi politikáját.

(2) A szervezet ennek megfelelően frissíti
a környezetközpontú irányítási rendszer 
megfelelő részeit.

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelművé teszi, hogy valamennyi megfelelő részt módosítani kell.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A logó nem használható más 
tevékenységeket és szolgáltatásokat érintő 
összehasonlításokban, illetve ha fennáll 
annak lehetősége, hogy más 
környezetvédelmi termékcímkékkel 
összetéveszthetik.

(4) A logó nem használható:

- a termékeken vagy azok csomagolásán; 
továbbá
- más tevékenységeket és szolgáltatásokat 
érintő összehasonlításokban, illetve ha 
fennáll annak lehetősége, hogy más 
környezetvédelmi termékcímkékkel 
összetéveszthetik.

Or. en

Indokolás

A terméken és csomagoláson feltüntetett EMAS-logó az ökocímkével való 
összetéveszthetőséghez vezetne. A javasolt szövegezés a hatályos rendeletből lett átvéve.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az illetékes testület a benyújtott tárgyi 
bizonyítékok vagy az illetékes végrehajtó 
hatóságtól kapott kedvező jelentés alapján 
megbizonyosodott arról, hogy a szervezet 
megfelel a jogi követelményeknek;

c) az illetékes testület a benyújtott tárgyi 
bizonyítékok vagy az illetékes végrehajtó 
hatóságtól kapott jelentés alapján 
megbizonyosodott arról, hogy a szervezet 
megfelel a jogi követelményeknek;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozók általában azt igazolják, hogy a meg nem felelésre vonatkozó 
bizonyítékokról nincs tudomásuk, és nem „kedvező” jelentést adnak a megfelelőségről. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes testületek felállítják az
összes tagállam illetékes testületét 
magában foglaló fórumot (a továbbiakban: 
fórum). E fórum évente legalább egyszer 
ülésezik a Bizottság képviselőjének 
jelenlétében.

(1) A Bizottság felállítja és segíti az összes 
tagállam illetékes testületét magában 
foglaló fórumot (a továbbiakban: fórum). E 
fórum évente legalább egyszer ülésezik.

Or. en

Indokolás

Nem valószínű, hogy egy ilyen fórum központi koordináció és finanszírozás nélkül 
működőképes lenne.  E feladat ellátására a Bizottság a legalkalmasabb.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szervezet elkészítette a IV. melléklet 
C. részével összhangban álló 
környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentést.

c) a szervezet elkészítette a IV. melléklettel
összhangban álló környezetvédelmi
nyilatkozatot.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges és potenciálisan zavaró lehet két különböző jelentéstételi és ellenőrzési ciklus 
bevezetése. A két ciklust ehelyett egyetlen éves eljárásban kell összefogni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A környezetvédelmi hitelesítőnek
függetlennek kell lennie – különösen a 
szervezet ellenőrétől vagy tanácsadójától –
, pártatlanul és objektívan kell ellátnia 
tevékenységét.

(4) A környezetvédelmi hitelesítőnek
független külső harmadik félnek kell 
lennie

Or. en

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy a környezetvédelmi hitelesítőnek külső harmadik félnek 
kell lennie.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes végrehajtó hatóságok
mihamarabb, de legfeljebb egy hónapon 
belül értesítsék a szervezetet 
nyilvántartásba vevő illetékes testületet a 
szervezet e rendelet teljesítése terén 
tapasztalt hiányosságairól.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes végrehajtó hatóságok –
amint ez gyakorlatilag megvalósítható, de 
legfeljebb két hónapon belül – értesítsék a 
szervezetet nyilvántartásba vevő illetékes 
testületet a környezetvédelemre vonatkozó 
jogi előírásoknak a szervezet általi
teljesítése terén tapasztalt hiányosságairól.

Or. en

Indokolás

E módosítás tisztázza, hogy ez a bekezdés a hatóságok hatáskörébe tartozó környezetvédelmi 
jogszabályok teljesítésére utal, és nem az EMAS-rendeletre, amelyre nincs befolyásuk.  
Emellett az egy hónap túlságosan szűk lehet a végrehajtó hatóságok számára az események 
kivizsgálására és jelentésére.  

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a helyi 
hatóságok, az ipari szövetségekkel, a 
kereskedelmi kamarákkal és az érdekelt 
felekkel együtt egyedi segítséget 
nyújtsanak a 4., 5. és 6. cikkben említett 
nyilvántartásba vételi követelmények 
teljesítéséhez az olyan szervezetek 
csoportjainak, amelyek egymáshoz 
földrajzi közelségük vagy üzleti 
tevékenységük révén kapcsolódnak.

(1) A tagállamok ösztönözhetik a helyi 
hatóságokat arra, hogy az ipari 
szövetségekkel, a kereskedelmi 
kamarákkal és az érdekelt felekkel együtt 
egyedi segítséget nyújtsanak a 4., 5. és 6. 
cikkben említett nyilvántartásba vételi 
követelmények teljesítéséhez az olyan 
szervezetek csoportjainak, amelyek 
egymáshoz földrajzi közelségük vagy 
üzleti tevékenységük révén kapcsolódnak.

Or. en
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Indokolás

Az EMAS önkéntes rendszer.   A tagállamok nem kötelezhetik a helyi hatóságokat és más 
független szervezeteket arra, hogy az EMAS tekintetében együttműködjenek.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság felhasználói útmutatót 
tesz közzé, amely ismerteti az EMAS 
rendszerben való részvételhez szükséges 
lépéseket. Ezen útmutatónak elérhetőnek 
kell lennie az összes hivatalos nyelven és 
az interneten keresztül. 

Or. en

Indokolás

Egy világos és könnyen érthető útmutató új résztvevőket vonzhat a rendszerbe.   Ha az EU 
minden részéből szeretnénk szervezeteket bevonni, különösen kis szervezeteket, a szövegnek az 
összes hivatalos nyelven elérhetőnek kell lennie.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elősegítheti a tagállamok 
közötti együttműködést különösen a célból, 
hogy megvalósuljon a szabályok egységes 
és következetes alkalmazása a következők 
tekintetében:

(1) A Bizottság elősegíti a tagállamok 
közötti együttműködést különösen a célból, 
hogy megvalósuljon a szabályok egységes 
és következetes alkalmazása a következők 
tekintetében:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 15. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott fentebbi módosításhoz kapcsolódik.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja a tagállamok és 
egyéb érdekelt felek közötti, a bevált 
környezetgazdálkodási gyakorlatra 
vonatkozó információcserét és 
együttműködést, amelynek célja az adott 
ágazatok legjobb környezetgazdálkodási
gyakorlatát és környezetvédelmi 
teljesítménymutatóit tartalmazó ágazati 
referenciadokumentumok kidolgozása.

A Bizottság biztosítja a tagállamok és 
egyéb érdekelt felek közötti, a bevált 
környezetgazdálkodási gyakorlatra 
vonatkozó információcserét és 
együttműködést, amelynek célja az adott 
ágazatok vagy alágazatok ágazati 
referenciadokumentumainak kidolgozása, 
amelyek tartalmazhatják a legjobb 
környezetgazdálkodási gyakorlatokat, a 
környezetvédelmi teljesítményre 
vonatkozó, a törvényes minimumot 
jelentősen meghaladó 
minimumkövetelményeket, továbbá 
környezetvédelmi teljesítménymutatókat, 
valamint a teljesítményszinteket azonosító 
kiválósági referenciaértékeket és 
értékelési rendszereket foglalhatnak 
magukban.

Or. en

Indokolás

Az ágazati referenciadokumentumok célja, hogy segítséget nyújtson a szervezeteknek 
környezetvédelmi teljesítményük javításában, a referenciaértékek, és az értékelési rendszerek 
beemelése pedig hasznos lehet. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felülvizsgálja az EMAS-t a 
működése során nyert tapasztalatok és a 
nemzetközi fejlemények fényében. A 
Bizottság figyelembe veszi az Európai 

Legkésőbb öt évvel a hatályba lépés után a
Bizottság felülvizsgálja az EMAS-t a 
működése során nyert tapasztalatok és a 
nemzetközi fejlemények fényében. A
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Parlamenthez és a Tanácshoz a 47. cikkel 
összhangban benyújtott jelentéseket.

felülvizsgálat különösen a rendszer 
környezetre gyakorolt hatását, valamint a 
résztvevők számában kifejezett tendenciát 
értékeli, azzal a céllal, hogy döntés 
szülessen a rendszer folytatásáról. A
Bizottság figyelembe veszi az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 47. cikkel 
összhangban benyújtott jelentéseket.

Or. en

Indokolás

Az EMAS jelentős erőfeszítéseket követel a résztvevő szervezetektől, a Bizottságtól és a 
tagállamoktól.  A javaslat célja a hatályban lévő rendelet javítása.   A felülvizsgálat során 
őszintén kell értékelni e módosítások tényleges hatását.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – a pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi szervezetnek figyelembe kell 
vennie működésének közvetlen tényezőit.

Valamennyi szervezetnek figyelembe kell 
vennie működésének közvetlen tényezőit, 
konkrétan hivatkozva a IV. mellékletben 
meghatározott alapmutatókra.

Or. en

Indokolás

A környezeti állapotfelmérés és az alapmutatókról való jelentéstétel között egyértelmű 
kapcsolatnak kell lennie. A szervezeteknek fel kell tüntetniük alapmutatóikat a környezeti 
állapotfelmérésben, és ezekről jelentést kell tenniük környezetvédelmi nyilatkozatukban.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A.3 pont Tervezés – jobb oldali oszlop B rész (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész B. rész

további kérdések, amelyekkel az EMAS-
ban részt vevő szervezeteknek 

foglalkozniuk kell

további kérdések, amelyekkel az EMAS-
ban részt vevő szervezeteknek 

foglalkozniuk kell

Az EMAS-ban részt vevő szervezeteknek 
az I. melléklet szerinti környezeti 
állapotfelmérésre vonatkozó, az ISO-
szabvány tervezésre vonatkozó 
követelményein alapuló kiegészítő 
követelményeket kell követniük. 

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza a II. melléklet és az I. melléklet közötti kapcsolatot. Az EMAS 
rendszerben nyilvántartásba vételt kérő szervezeteknek az ISO-tanúsításhoz szükséges 
követelményeken túl további követelményeknek kell megfelelniük, amelyeket az I. melléklet 
tartalmaz. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A.5 pont Ellenőrzés – jobb oldali oszlop B rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész B. rész

további kérdések, amelyekkel az EMAS-
ban részt vevő szervezeteknek 

foglalkozniuk kell

további kérdések, amelyekkel az EMAS-
ban részt vevő szervezeteknek 

foglalkozniuk kell

Az EMAS-ban részt vevő szervezeteknek 
meg kell felelniük a III. melléklet szerinti 
belső környezetvédelmi ellenőrzés, 
valamint a IV. melléklet szerinti 
környezetvédelmi nyilatkozat tekintetében 
meghatározott, az ISO-szabvány 
ellenőrzésre vonatkozó követelményein 
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alapuló kiegészítő követelményeknek. 

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza a II. melléklet, illetve a III. és IV. melléklet közötti kapcsolatot.   Az 
EMAS rendszerben való nyilvántartásba vételt kérő szervezeteknek az ISO-tanúsításhoz 
szükséges követelményeken túl további követelményeknek kell megfelelniük, amelyeket a III. 
és IV. melléklet tartalmaz.  

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – C pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. KÖRNYEZETI 
TELJESÍTMÉNYRŐL SZÓLÓ 
JELENTÉS

törölve*

A környezeti teljesítményről szóló jelentés 
tartalmazza legalább az alábbi elemeket és 
megfelel a következő 
minimumkövetelményeknek:
a) a szervezetről rendelkezésre álló 
teljesítményadatok összegzése 
összehasonlítva a környezeti célokkal és 
célkitűzésekkel, tekintettel a jelentős 
környezeti hatásokra. Jelentést kell 
készíteni az alapmutatókról és a D. 
szakaszban meghatározott egyéb létező 
releváns környezeti teljesítményi 
mutatóról.
b) a környezeti teljesítménnyel 
kapcsolatos egyéb tényezők, többek között 
a jelentős környezeti hatásokkal 
kapcsolatos jogi rendelkezések betartása;
c) a környezettel kapcsolatos hatályos jogi 
követelmények leírása és ezen 
követelmények teljesítésének igazolása;
d) a környezetvédelmi hitelesítő neve és 
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akkreditálási száma, valamint az 
érvényesítés időpontja.

____

*a környezetvédelmi teljesítményről szóló 
jelentésekre vonatkozó hivatkozásokat mindenütt 
törölni kell a rendeletből.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy kettős jelentési mechanizmust javasolt: a szervezeteknek háromévente 
frissíteniük kell környezetvédelmi nyilatkozataikat, emellett a szervezeteknek évente be kell 
nyújtaniuk a környezetvédelmi teljesítményről szóló jelentésüket. Tekintve, hogy e két 
dokumentumra vonatkozó követelmények azonosnak tűnnek, a jelenlegi egyszeri éves jelentési 
mechanizmus fenntartása hatékonyabbnak látszik, amelynek keretében a szervezeteknek 
frissíteniük kell környezetvédelmi nyilatkozatukat. 

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – D pont – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az alapmutatók valamennyi 
szervezettípusra alkalmazandók. Ezek a 
mutatók a következő alapvető környezeti 
területek teljesítményére összpontosítanak:

a) Az alapmutatók valamennyi 
szervezettípusra alkalmazandók. Ezek a 
mutatók a következő alapvető környezeti 
területek teljesítményére összpontosítanak:

Energiahatékonyság; Energiahatékonyság;

anyagfelhasználás hatékonysága; anyagfelhasználás hatékonysága;
víz víz

hulladék hulladék
biológiai sokféleség biológiai sokféleség

és kibocsátások és kibocsátások

Amennyiben valamely szervezet úgy 
gondolja, hogy közvetlen környezeti 
tényezői tekintetében egy vagy több 
alapmutató nem releváns, erről indokolást 
kell benyújtania.

Or. en



PR\760026HU.doc 27/30 PE418.109v01-00

HU

Indokolás

Az alapmutatók a rendelet fontos új elemei, és megerősíthetik a rendszert. Rugalmasságot kell 
biztosítani azonban az alkalmazott mutatók tekintetében, hogy biztosítani lehessen a mutatók 
relevanciáját.
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INDOKOLÁS

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) olyan önkéntes uniós rendszer, 
amelynek segítségével a szervezetek azonosíthatják, figyelhetik, mérhetik környezeti 
hatásukat, és arról jelentést tehetnek. Az 1995-ben bevezetett rendszer 2001 óta az állami és a 
magánszektor szervezeteire egyaránt kiterjed.    A környezetvédelmi teljesítmény hosszú távú 
javítása érdekében megköveteli az adatok független ellenőrzését, az átláthatóságot és az 
érdekelt felekkel való kommunikációt.

Az EMAS fennállása óta eltelt tíz évben számos alternatív önkéntes eszközt és szabványt 
hoztak létre nemzeti és nemzetközi szinten. Ezen új rendszerek némelyike több résztvevőt 
vonz, mint az EMAS.  A nemzetközi ISO 14001 szabvány például az első számú 
környezetközpontú irányítási rendszerré vált, amelyet azért részesítenek előnyben az EMAS-
szal szemben, mert kevésbé tartják megterhelőnek.  Az ISO 14001-nek 130 000 résztvevője 
van világszerte, az EU-ban 35 000.  Az EMAS-ban jelenleg körülbelül 4 200 regisztrált 
szervezet van az EU-ban, amely a 2004-es 3100-hoz képest nem növekedett lényegesen. Az 
EMAS területén legjobban teljesítő tagállam, Németország csökkenő tendenciát mutat, a 
2004-es 1672-ről 2008-ra 1415-re csökkent a szervezetek száma. Más tagállamokban azonban 
van bizonyos növekedés az EMAS-nyilvántartásba vételek számában, például 
Spanyolországban, ahol 2008-ra a szervezetek száma 1027-re ugrott a 2004-es 411-ről.  

A Bizottság érvelése szerint, noha az EMAS-nyilvántartásba vétel követelményei 
szigorúbbak, környezeti eredményei jobbak más környezetközpontú irányítási 
rendszerekéinél.   A probléma az, hogy mivel a környezetközpontú irányítási rendszerek 
viszonylag „fiatal” rendszerek, az eredményekre vonatkozó kutatások még a Bizottság 
EMAS-ra vonatkozó saját eredményei szerint sem bizonyító erejűek.

Az EMAS felülvizsgálatának lehetőségét kihasználva a Bizottság néhány olyan módosítást 
javasol, amelyek célja a rendszer egyszerűsítése és a résztvevők számának 10 éven belül 
35 000-re történő növelése, ami megegyezik az ISO 14001-ben meglévő uniós részvétel 
szintjével.   A módosítások között az alábbiak szerepelnek:  

 „összesített vállalati nyilvántartásba vétel” a több tagállamban is telephellyel 
rendelkező szervezetek számára;

 „csoportos nyilvántartásba vétel” azon szervezetek számára, amelyek együttműködve 
kívánják elérni a nyilvántartásba vételt;

 a díjak mérséklése és a jelentéstétel gyakoriságának csökkentése a KKV-k számára;

 a tagállamok kötelezése támogatási tevékenységeik fokozására és a részvételt 
előmozdító ösztönzők bevezetésére; 

 további bizottsági támogatás az ágazati referenciadokumentumok bevezetése révén. 

Az előadó üdvözli ezeket a módosításokat.  
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Van azonban néhány olyan terület, ahol a Bizottság és a tagállamok többet tehetnének annak 
érdekében, hogy a környezetvédelmi célok csorbítása nélkül vonzóbbá tegyék az EMAS-
nyilvántartásba vételt a szervezetek számára:

 A nyelvezet egyszerűsítése és a javaslat jobb strukturálása követhetőbbé tenné a 
követelményeket a szervezetek számára. Az egyik módosítás kéri a Bizottságot az 
EMAS felhasználói útmutatójának kiadására, amely különösen a kis szervezetek 
számára nyújtana segítséget.     Más módosítások tisztázzák a mellékletekben foglalt 
különböző követelmények közötti kapcsolatot.      

 Az EMAS fogalommeghatározásainak az ISO 14001 szabványhoz való igazítása 
megkönnyítené a vállalatok számára az ISO-ról az EMAS-ra való áttérést.     A 
benyújtott módosítások ezt célozzák, kivéve ott, ahol a fogalommeghatározás 
megváltoztatásának egyértelmű indoka van.

 A Bizottság a jelenlegi éves jelentési ciklus mellett javaslatot tett egy új, 
háromévenkénti jelentési ciklusra. Ez szükségtelennek és potenciálisan zavarónak 
tűnik.  Több módosítás e két ciklus összevonását célozza egyetlen évenkénti – illetve 
a KKV-k esetén kétévenkénti – eljárásba. 

 A Bizottság arra törekszik, hogy az EMAS-on keresztül javítsa az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok betartását.     Ezért azt javasolja, hogy a szervezetek 
megfelelőségi nyilatkozatot kérhetnek a szabályozó hatóságoktól.   A nemzeti 
szabályozó hatóságok azonban általában nem hajlandók ilyen „pozitív megfelelőségi 
nyilatkozatot” kiadni, arról azonban adhatnak nyilatkozatot, hogy a meg nem 
felelésről nincs tudomásuk.   Egy ilyen irányú módosítás került benyújtásra.

  Az ágazati referenciadokumentumok bevezetése a rendelet fontos új eleme, amelyet 
meg kell erősíteni. A Bizottságot bátorítani kell arra, hogy fogadjon el minél több 
ágazatra és alágazatra vonatkozó átfogó referenciadokumentumot.

 A javasolt alapmutatók üdvözlendő többletet jelentenek, és segítséget nyújt a 
szervezetek számára környezetvédelmi teljesítményükről szóló jelentéseik 
elkészítésében. Az összes mutató azonban nem minden szervezet szempontjából 
releváns, és a jegyzéktől való eltérés lehetőségét biztosítani kellene megfelelő 
indokolás esetén. Emellett az ágazati referenciadokumentumoknak az adott ágazatra 
jellemző mutatókkal kellene felváltaniuk az általános mutatókat.

 A Bizottság az EMAS-logó használatára vonatkozó korlátozások lazítását is javasolta, 
egyértelművé kell tenni azonban, hogy a logó csomagoláson vagy termékeken nem 
használható, mivel így felmerülhet az ökocímkével való összetévesztés kockázata.

 A Bizottság és a tagállamok többet is tehetnének az EMAS-ban való részvétel 
ösztönzése érdekében, például EMAS-díjak kiosztásával vagy azáltal, hogy munka- és 
szolgáltatási szerződések teljesítési feltételeinek meghatározásánál az EMAS-t veszik 
alapul.

Végkövetkeztetésként az előadó látja annak az értékét, hogy az EMAS-t fenntartsák, 
és időt adjanak a javasolt változtatásoknak arra, hogy a környezetvédelmi célok 
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csorbítása nélkül több résztvevőt vonzzanak.    Ennek érdekében az EMAS-t 
egyszerűsíteni kell, és hozzáadott értékét egyértelműbbé kell tenni a lehetséges 
résztvevők számára.    A Bizottságnak objektív módon folytatnia kell az EMAS 
területén elért haladás nyomon követését.   Amennyiben a következő felülvizsgálatig 
a részt vevő szervezetek száma nem emelkedik a tervezett mértékben, alternatív 
javaslatokra lesz szükség. 
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